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Hak Cipta pada Istadiyantha dkk. 

 

AFGHANISTAN 

(M. Fathurridho, Hafidz Azzufar) 

 
Nama Negara 

Da Afghanestan Jamhawriyat, Islamic Republic of Afghanistan, republik 

Afghanistan. Negara republik di Asia Tengah, berbatasan dengan Turkmenistan, 

Uzbekistan, dan Tadzikistan di utara, R.R. Cina di timur laut, Pakistan di timur 

dan selatan, serta Iran di barat. Afghanistan, wilayah itu sudah melalui perubahan 

beberapa nama dalam sejarah panjang sekitar 5000 tahun. Salah satu nama yang 

paling kuno, menurut sejarawan, dan sarjana, Ariana - pengucapan Yunani kuno 

Aryanam Avestan Vaeja atau Sanskerta "Aryavarta", Tanah bangsa Arya. Hari ini 

Nama-Persia, dan Avestan diekspresikan dalam nama maskapai penerbangan 

nasional Afghanistan, Ariana Airlines. Istilah 'Ariana Afghanistan masih populer 

di kalangan pembicara Persia di negeri ini. 

Arti penting Afghanistan dalam sejarah Islam dapat terlihat dari: (1) 

perjuangannya yag panjang untuk membentuk pemerintahan yang islamiyah, dan 

(2) banyaknya ulama tigkat internasional yag lahir di negeri itu. 

Berabad-abad kemudian, Afghanistan masuk bagian dari Khorasan Raya, 

dan karenanya diakui dengan nama Khurasan (bersama dengan daerah berpusat di 

sekitar Merv, dan Neishabur), yang dalam Pahlevi berarti "Tanah Timur" 

(Khawarizmi dalam bahasa Persia). (Dehkhoda, p8457). 

Afghanistan ada pada titik perhubungan-unik di mana banyak peradaban 

Eurasia telah berinteraksi, dan sering bertempur, dan merupakan situs penting dari 

aktivitas sejarah awal. Pada akhirnya, wilayah ini dikenal sebagai Afghanistan. 

Ibukota Afghanistan adalah kota Kabul, selain itu beberapa kota besar lainnya 

adalah Kandahar, Baghlan, dan Herat. 
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Bahasa resmi negara Afghanistan adalah Pushtu, Dari (Persia). Lagu 

kebangsaan Afghanistan berjudul “O. Our ever loving King”. 

 

Luas Wilayah 

Luas wilayah Afghanistan adalah 402.356 mil atau 647.500 kilometer 

persegi. Secara geografis, wilayah Afghanistan dapat dibagi tiga: Dataran Utara 

(sekitar 100.000 km²) merupakan daerah pertanian yang subur. Pegunungan 

Tengah (410.000 km²) merupakan rangkaian perpanjangan Pegunungn Hindu 

Kush dengan beberapa puncak yang lebih tinggi dari 6.400 m, sehingga oleh 

penduduk Asia Tengah dijuluki “Atap Dunia”. Dataran Selatan (sekitar 130.000 

km²) terdiri dari gunung-gunung dan daerah semi kering. 

 

Jumlah penduduk 

Perkiraan penduduk di Afghanistan pada tahun 2013 adalah sekitar 

31.108.077 dengan Kepadatan penduduk sekitar 43,5/km2 . Penduduk Afghanistan 

sebagian besar adlah campuran dari beberapa bangsa pendatang seperti Persia, 

Arab, Turki, Mongolia, dan Asia lain. Terdapat 20 etnis dengan bahasa dan 

kebudayaan yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh bahasa resmi Pushtu dan Dari 

(Persia). Kelmpok etnis terbesar adalah Pushtun (Pathan) dan Tadzik. Gabungan 

keduanya sekitar 70 persen dari seluruh penduduk. 

Hampir seluruh penduduk Afghanistan menganut agama Islam, dan 

hampir seluruhnya Suni. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek 

kehidupan mereka dan bila ini terusik, maka rakyat akan gusar, terlihat dalam 

perjuangan panjang Mujahidin (gerilyawan muslim) untuk menentang pemerintah 

yang prokomunis. 

 

Persentase Agama  

(Islam dipeluk oleh hampir 100% warga negara, dan denominasi Syi'ah 

yang mencirikan Iran membentuk 20% dari populasi Muslim Afghanistan. 

Afghanistan juga dikabarkan adalah tempat lahir Zoroastrianisme, agama resmi 

kekaisaran-kekaisaran pra-Islam Persia). Hal ini juga didukung oleh posisi 



3 
 

Afghanistan sebagai salah satu pusat kota terpenting kekaisaran-kekaisaran Persia 

(beserta Irak) ketika wilayah negara ini dikenal dengan sebutan Khorasan. 

Sejarah masuknya Islam ke Afghanistan 

Islam masuk ke Afghanistan sejak masuknya Asim bin Umar Attamimi 

pada masa Khlaifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Usman bin 

Affan, Islam telah memasuki Kabul. Tahun 870 pegaruh Islam telah mengakar di 

seluruh negeri ini tertama di bawah futuhat (penaklukan) Mahmud Gaznawi. 

Bangsa Mongol di bawah Jengiz Khan menyerbu Afghanistan tahun 1219. 

Waktu tentara Mongol menyerbu kota Bulkh dan Mizar Syarif, di sana banyak 

yang mengajar dan belajar di Bukhara. 

Ketika kerajaan Mongol mulai terpech-pecah muncul banyak kota yang 

berdaulat di Afghanistan. Sampai awal abad ke-17 terjadi peperangan antarsuku, 

dan suku-suku yang bertikai baru dapat bersatu pertama kalinya tahun 1747 di 

bawah pimpinan Ahmad Syah Durrani. Perang saudara terjadi lagi tahu 1819, dan 

berakhir tahun 1835 ketika Dost Muhammad Khan dapat menguasai Afghanistan 

dan mengangkat dirinya menjadi emir. 

Para tahun 1878-1881 muncul ekspedisi pertama Inggris, yang membuat 

peperangan menjadi berkobar. Sesudah itu Afghanistan menjadi semacam 

protektorat Inggris. Akibat mundurnya Inggris pada tahun 1919, Afghanistan 

menjadi negara yang merdeka di bawah pemerintahan Amanullah Khan. Pada 

tahun 1923 disahkan suatu UUD, dan tahun 1925 Afghanistan dinyatakan sebagai 

kerajaan. Selama Perang Dunia I dan II, negeri ini netral. 

Pada tahun 1933, Muhammad Zahir Syah naik sebagai raja. Semula 

pemerintahannya diterima baik oleh masyarakat, namun kemudian Amerika 

Serikat berusaha menanamkan pengaruh dengan membujuk Zahir Syah agar 

mengadakan revolusi kebudayaan. Sementara itu Uni Soviet juga ingin 

menumbuhkan pengaruh. Tahu 1953 Raja Zahir Syah mengangkat sepupunya 

Muhammad Daud sebagai perdana menteri, ia adalah kader komunis. Melihat 

keadaan ini umat Islam merasa bahwa pemerintahan Afghanistan telah juh 

menyimpang dari ajaran Islam, sehingga mereka mulai bergerak dengan 

membentuk organisasi. Maka mucullah Perjuangan Gabungan Mahasiswa Muslim 
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yang bernama  al-jami’ah al-Islamiyah (1968) dibawa pimpinan Burhanuddin 

Rabbani. 

Pada masa selanjutnya Uni Soviet semakin marah melihat perkembangan 

Islam itu. Pada tahun 1972, di bawah pegaruh Uni Soviet Muhammad Daud 

menggantikan Zahir Syah. Namun pada bulan April 1978 Daud tewas dibunuh, 

maka naiklah Noor Taraki sebagi presiden. Ulama mengeluarkan fatwa untuk 

mengutuk dan mengkafirkan Taraki, dan mewajibkan perang jihad untuk 

menggulingkannya. Dari sinilah mulainya perjuangan kaum Mujahidin 

Afghanistan. Hafizullah Amin yang menggantikan Taraki juga tidak dipercaya 

rakyat dan para ulama, meskipun ia menawarkan perbaikan negara. Akhirnya Uni 

Soviet memasuki Afghanistan 27 Desember 1979 dengan membawa presiden 

bonekanya, Bbrak Karmal. Invasi itu mendapat kutukan internasioal, diantaranya 

dari pesiden Amerka  Jimmy Carter yang memboikot Olimpiade Moskwa. Sejak 

itu sejumlah besar penduduk mengugsi ke negara tentangga Pakistan. 

Selanjutnya para pejuang Mujahidin menggunakan taktik gerilya. 

Perjuangan Mujahidin semakin kuat ketika tahun 1983 kaum Mujahidin dari tujuh 

organisasi bergabung menjadi satu dengan anggaran dasar yang isinya: (1) nama 

organisasi “Persatuan Mujahidin Islam Afghanistan, (2)tujuan organisasi adalah 

menegakkan kalimat Allah SWT, memerdekakan negara Afghanistan dari 

kekuasaan kafir dan komunis, dan mendirikan pemerintahan Islam di fghanistan, 

mencegah fitnah dan kerusakan, dan melarang semua bentuk kegiatan yang tidak 

islamiyah, (3) dasar bertolak dari ayat Al-Qur’an yang artinya “Kedaulatan 

menetapkan hukum hanyalah hak mutlak Allah” (QS.12:24). Sebagai ketua dan 

komandan tertinggi diangkat Abdul Rabbani Rasul Saiyat. Peperangan memuncak 

tahun 1987 ketika Amerika Serikat dan Inggris memberi bantuan senjata. Uni 

Soviet menderita kerugian besar. 

Pada pertengahan Februari 1989, Uni Soviet menarik seluruh tentaranya 

dari Afghanistan. Langkah ini diambil, selain karena tekanan internasional, juga 

karena korban jiwa tentaranya dan kerugian materiil. Setelah pasukan Uni Soviet 

ditarik, dua halpokok yang paling dirasakan oleh penduduk sipil Afghanistan 

adalah ketiadaan pangan dan kurangnya jaminan keamanan. Bahan kebutuhan 

pokok bukan hanya mahal, tetapi juga sangat terbatas. Keadaan ini bertambah 
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buruk ketika gerilyawan Mujahidin di bawah pimpinan Ahmad Syah Masyhood 

melakukan sabotase pada dua jalur logistic yang sangat vital ke Kabul, yaitu jalur 

lintasan utara (Jalur Salang) yang menghubungkan Kabul dengan Jalalabad dan 

Pakistan. 

Pihak Mujahidin terus melawan pasukan pemerintah Najibullah (sejak 

1987), karena para pemimpin agama mengeluarkan fatwa bahwa rezim itu adalah 

kafir dan mati dalam peperangan melawan rezim ini berarti mati syahid. Pada 

tanggal 12 April 1989, sekitar 20.000 pasukan Mujahidin menyerang kota 

Jalalabad dari tiga jurusan. Serangan Mujahidin ini baru dapat dihentikan setelah 

pihak pemerintah emngerahkan seluruh mesin perang yang dimiliki. Perang itu 

membuat 5 juta penduduk sipil menjadi pengungsi di Pakistan dan Iran. 

Di bidang pemerintahan tandingan daripihak Mujahidin. Pemerintahan ini 

diakui kebanyakan negara Timur Tengah. Bahkan wakil negara tandingan tersebut 

diundang hadir dalam siding yang dilakukan oleh negara-negara Islam di Timur 

Tengah, dan pada tanggal 11 November 1991 delegasi Mujahidin dipimpin 

Rabbani mengadakan kunjungan ke Uni Soviet dengan maksud untuk 

mengadakan perundigan damai setelah 13 tahun berperang. 

Dengan perjuangan Mujahidin keyakinan rakyat menjadi sangat kuat 

bahwa perjuangan mereka mendapat ridha dari Tuhan. Selain itu semangat umat 

untuk menjalankan ajaran agama tetap kuat sebagaimana terlihat pada masjid-

masjid.  

Pada masa kejayaan Islam klasik, Afghanistan adalah gudang ilmu dan 

melahirkan sejumlah ilmuwan muslim. Sebagian besar ulama Asia Tengah dan 

Timur berasal dari sana. Para ulama terkeuka kelahirzn Afghanistan antara lain 

Abu Bakar Ahmad al-Baijaki, al-Harawi (sejarawan adab ke-14, penulis buku 

sejarah Tarikhnama-i-Heart), dan Ibnu Hibban al-Basti (ulama hadits dan fikih, 

w. 342 H/ 952 M). 

 

Mata Uang 

Satuan mata uang: Afgani (؋) (AFN) yang setara dengan 210.74 rupiah 

 

Pencaharian 
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Adapun tenaga kerja di negara tersebut sebesar 15 juta (2004) dan angka 

pengangguran yakni 40% (2005). Mata pencaharian penduduk yakni 80% 

dibidang pertanian, 10% industri, dan 10% jasa (2004). 

Adapun industri di negara tersebut yakni produksi skala kecil meliputi 

tekstil, sabun, mebel, sepatu, pupuk, semen, karpet hand- woven, gas alam, batu 

bara, dan tembaga. Angka ekspor sebesar $471 juta, tidak termasuk ekspor ilegal 

atau ekspor kembali (2005), sedangkan angka impor mencapai $3,87 milyar 

(2005). 

Mitra dagang ekspor Negara Afghanistan antara lain: 24% Pakistan, 

21,3% India, 12,4% AS dan 5,5% Jerman (2004). Adapun mitra Impor meliputi: 

25,5% Pakistan, 8,7% AS, 8,5% India, 6,5% Jerman, 5,3% Turkmenistan, 4,7% 

Kenya, 4,2% Korea Selatan, dan 4,2% Rusia (2004). Komoditas ekspor meliputi: 

opium, buah-buahan, kacang-kacangan, karpet tenunan tangan, wol dan katun, 

kulit dan bulu, permata berharga dan logam mulia. Sedangkan komoditas impor 

meliputi: barang modal, makanan, tekstil, dan produk minyak bumi. 

 

Makanan Khas  

Makanan Afghanistan dipengaruhi oleh daerah Asia Selatan dan 

Tengah,China and dan Iran.  

- Pilau : Makanan Tradisional Afghanistan ini adalah nasi dan daging , 

biasa disebut “pilau”, Yang dimasak dengan bahan bahan lainnya. 

- Aushak :  Kue bola berisi brambang sengan saus daging dan yogurt, 

ditaburi dengan mint. 

- Kabobs : Kabobs adalah makanan yang tergolong makanan cepat saji.  

Kabobs dibuat dengan daging yang disate (anak domba,domba ,dan 

daging sapi) dan juga sayur-sayuran. 

- Biasanya orang afghanistan tidak makan siang, tapi orang orang disana 

biasanya membawa kacang dan buah-buahan kering untuk energi siang 

hari. 

 

Bangunan Penting. 

- Balkh 
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Tempat suci dari Hazrat Ali (Roza Mubarik), Masjid dengan 9 kubah 

Takht-i-Rustam adalah monumen penting di Balkh city. Makam dari Hazrat Ali 

dikenal sebagai arsikturt mughale dan prasasti berornamen. Ribuan orang biasa 

mengunjungi masjid 9 kubah, yang juga dikenal dengan Khoja Piada. 

- Bamiyan 

2 buah patung Budha, 38 meter dan 53 meter , dipahat di sisi luar bukir 

,dan berada di atas di Bamiyan, namun diserang oleh Taliban.Selain itu juga ada 

Shahr-e Golgola,yaitu sebuah benteng yang terletak di lembah Bamiyan. Juga 

Shahr-e-Zohak  atau koa merah berupa bangunan benteng yang keseluruhannya 

dibuat dari tanah liat yang dijemur 

- Ghazni 

Salah satu Ibukota dinasti Mahmoud of Ghazni. Monument di Ghazni 

adalah Makam Sultan Mahmud, Keraton Sultan Mas'ud III, Benteng pelindung 

kota dan Menara-menara.Disana banyak terdapat makam besar yang tampak 

mewah dengan pahatan marmer khas Afghanistan. 

- Herat 

Adalah kota yang paling berpengaruh pada Afghanistan di zaman kuno. 

Monument di Herat diantaranya Istana Sultan Mas'ud III, Banteng (Qala-i-

Ikhtiyar-ud-din), Kompleks Mushala , Menara menara Sultan Baigara, Gazar Gah, 

Chisht-i-Sharif dan makam Jami. Masjid e-Jam atau  Masjid biru juga merupakan  

pusat tempat haji penting di Afghanistan. Bangunan ini juga penting dari segi 

pandangan arsitekturnya. Di Chisht-i-Sharif, terdapat dua kubah Krist. 

- Kabul 

Monumen, Makam besar dan masjid di Ibukota Kabul adalah Kabul Bala 

Hisar, Benteng ARG Makam Abdur Rahman,makam Timur Shah, makam Nadir 

Shah, masjid Id Gah, Masjid Shah-Do-Shamshira, masjid Pul-e Khishti dan 

Masjid Sherpur .  

- Kandahar 

Masjid dan makam di Kandahar diantaranya Chilzina, Makam Ahmad 

Shah Durrani dan tempat suci Baba Wali. 

 

Peradaban 
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Afhnanistan  pernah diserang oleh sejumlah orang, termasuk Arya, Media, 

Persia, Yunani, Mauryans, Kushan, Sassaniyah, Arab, Turki, Inggris, dan Soviet, 

namun kelompok-kelompok tidak berhasil melakukan kontrol penuh atas wilayah 

tersebut. Pada kesempatan lain, entitas asli Afghanistan telah menyerang daerah 

sekitarnya untuk membentuk kerajaan mereka sendiri. 

Afghanistan pernah mengalami infasi dari barat dan timur,diantaranya 

Iskandar Zulkarnaen pada abad 4 SM, kemudian terbentuklah kerajaan merdeka 

Bactria yang bertahan sampai abad 2 SM. Agama Budha juga pernah berkembang 

di wilayah timur, namun terdesak oleh perkembangan Islam abad ke-7. 

Selanjutnya banyak didirikan kerajaan kerajaan Islam.  

Kronologi peradaban Afghanistan 

Berdasarkan bukti arkeologi, Afghanistan telah dihuni manusia sejak 50 

ribu tahun yang lalu.Sebelum Islam, berbagai agama seperti Hindu, Buddha, dan 

Zoroastrianisme pernah pula berkembang di wilayah ini. 

1. Di Bawah Kekuasaan Persia (700 SM sampai 330 SM) 

Pada tahun 700 SM, Medes, sebuah peradaban dari Iran datang ke daerah 

ini dan mendirikan kekaisaran pertama di Afghanistan. 

Raja Arya pertama dari kekaisaran Medes adalah Deioces, yang 

memerintah wilayah itu dari tahun 701 SM – 665 SM. Kekaisaran Medes bertahan 

selama 180 tahun, sampai orang Persia datang menginvasi.Penguasa Persia 

memerintah Afghanistan dari tahun 550 SM sampai 330 SM. Salah satu penguasa 

terbesar dari dinasti Persia adalah Darius I. Lalu datanglah Alexander Agung, 

Raja Macedonia, yang menguasai Afghanistan setelah menaklukkan Persia. 

2. Masa Alexander Agung (330 SM sampai abad ke-7 M) 

Alexander Agung berhasil menguasai Afghanistan untuk kemudian 

melanjutkan perjalanan penaklukan ke India.Mengalahkan Persia adalah salah 

satu prestasi luar biasa yang dicapai oleh Alexander. 

Setelah kematian Alexander padai 323 SM, Afghanistan diperintah oleh 

Kekaisaran Seleucid.Selama periode ini, Afghanistan dibagi menjadi dua bagian – 

Bactria, di wilayah utara tetap menjadi wilayah merdeka, sementara wilayah 

selatan diambil alih oleh dinasti Maurya. 
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Dinasti kecil lainnya seperti Sassanids dan Hephthalites turut berkuasa 

hingga abad ke-7 M, yang menandai awal kekuasaan Islam di Afghanistan. 

3. Perkembangan Islam: Abad ke-7 hingga abad ke-19 

Penaklukan Islam memicu timbulnya beberapa dinasti kecil di wilayah 

ini.Mahmud dari Ghazni dianggap sebagai penguasa terbesar yang pernah 

memerintah daerah ini. 

Penguasa lain yang memerintah Afghanistan adalah Genghis Khan (abad 

ke-12), Timur (abad ke-14), dan Babur (abad ke-16). 

Pada abad ke-18, Nadir Shah, penguasa dari Persia memperpanjang 

pemerintahannya hingga ke Afghanistan.Ahmad Shah, penerus Nadir Shah 

memperbesar pengaruhnya hingga membawa seluruh Afghanistan di bawah satu 

kerajaan. 

1. Perang Afghanistan: Abad ke-19 hingga abad ke-20 

Pada abad ke-19, Afghanistan tiba-tiba menjadi perhatian akibat menjadi 

rebutan Inggris dan Rusia untuk memperkuat pengaruh mereka di Asia Tengah. 

Penguasa Afghanistan, Dost Muhammad mengobarkan perang melawan 

Inggris, ketika Inggris mencoba menggantikannya dengan penguasa yang pro-

Inggris. Pasukan Dost Muhammad bukan merupakan tandingan tentara Inggris 

sehingga perlawanan bisa dipadamkan dalam waktu singkat. Dost Muhammad 

akhirnya menandatangani perjanjian aliansi dengan Inggris pada tahun 1857.Dia 

digantikan oleh putranya Sher Ali yang mengobarkan perang Afghanistan kedua 

melawan pasukan Inggris pada tahun 1878. 

Penguasa selanjutnya cenderung memilih bekerja sama dengan Inggris 

meskipun tetap bisa bersikap netral saat PD I.Setelah itu, terjadi lagi Perang 

Afghanistan ketiga yang akhirnya berakhir dengan Perjanjian Rawalpindi. 

4. Modernisasi dan Bangkitnya Ekstrimisme (abad ke-20) 

Perjanjian Rawalpindi merupakan terobosan penting dalam sejarah negeri 

ini karena membuka jalan bagi modernisasi Afghanistan. Afghanistan tetap 

bersikap netral selama PD II dan bergabung dengan PBB pada tahun 1946. 

Situasi mulai memburuk pada tahun 1970-an ketika Afghanistan 

menghadapi krisis ekonomi yang serius.Memburuknya ekonomi diikuti dengan 
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upaya Uni Soviet menjadikan Afghanistan sebagai benteng mereka di Asia 

Tengah. 

Merespon situasi ini muncullah pejuang Mujahidin pada akhir tahun 70-

an.Mujahidin menggunakan taktik gerilya yang menyulitkan pasukan Soviet dan 

pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet. 

Akhirnya pasukan Soviet terpaksa mundur setelah perang Afghanistan 

yang berlangsung antara tahun 1979-1989. Kondisi ini membuat negara lebih 

stabil dan pasukan Mujahidin mulai memiliki kontrol atas Kabul pada tahun 

1992.Namun, konflik antara mantan pejuang anti-Sovyet membuat situasi tidak 

pernah benar-benar stabil. 

Pada tahun 1994, muncullah Taliban, sebuah faksi baru yang segera 

berhasil menguasai Kabul.Taliban memerintah dengan keras dan menerapkan 

syariah Islam secara ketat.Taliban akhirnya roboh setelah invasi pasukan sekutu 

pada tahun 2002. 

 

Beberapa Budaya unggul di Afghanistan 

- Penghancuran patung .Banyak monumen bersejarah negara ini rusak 

dalam perang tahun-tahun terakhir. 2 unit Patung Buddha Bamiyan 

yang terkenal di Provinsi Bamiyan dihancurkan Taliban karena 

dianggap sebagai lambang agama lain. 

- Orang Afghanistan dikenal sebagai penunggang kuda. Olahraga yang 

terkenal seperti Buzkashi terkenal di sana. 

- Keahlian bermain musik sebelum Taliban memegang kekuasaan, kota 

Kabul merupakan tempat tinggal banyak musisi yang ahli dalam musik 

Afghanistan tradisional, dan modern. Kabul pada paruh abad ke-20 

sama dengan Wina selama abad XVIII dan XIX. 
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ALJAZAIR 

(Fernanda Venturini Nur S.) 
 

 

  
Republik Demokratik Rakyat Aljazair (الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) 
 Al-Jumhūrīyah al-Jazā'irīyah ad-Dīmuqrāţīyah ash-Sha‘bīyah  

Motto   : وللشّعب بالشّعب  "Oleh rakyat dan untuk rakyat"  

Lagu kebangsaan : ا ً  (Qossaman) قسم

Ibu kota  : Aljir (Algiers) 

Batas Negara  : 36°42′N 3°13′E / 36.700°LU 3.217°BT 

Bahasa resmi  : Arab 

Bahasa nasional : Berber 

Agama   : Islam [mazhab Sunni, sebagai agama resmi negara], 

Kristen dan Yahudi [1%] 

Jenis kekuasaan : Republik (Demokrasi) 

Sistem pemerintahan : Presidensil 

Kemerdekaan dari Perancis 

- Diakui   : 3 Juli 1962 
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- Diumumkan: 5 Juli 1962 

Luas Total  : 2.381.741 km² 

Penduduk (2015) : 39.500.000 

Kepadatan  : 15,9/km² 

Mata uang  : Dinar Aljazair (دج) (DZD) 

Aljazair (bahasa Arab: الجزائر, /al-jaza-ir/), resminya Republik Demokratik 

Rakyat Aljazair, merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. 

Nama negara ini yang berarti kepulauan (al-jazā’ir, dalam bahasa Arab) mungkin 

mengacu kepada 4 buah pulau yang terletak berdekatan dengan ibu kota sekaligus 

pusat pemerintahan negara ini, Aljir. Aljazair adalah republik semi-presidensial 

yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komune. Dengan jumlah penduduk lebih 

dari 37 juta jiwa. 

Republik di kawasan Afrika utara, sebelah utara berbatasan dengan Laut 

Tengah, sebelah selatan dengan Mali dan Niger, sebelah barat dengan Mauritania, 

Sahara Barat, dan Maroko, sebelah timur dengan Tunisia dan Libya. 

Aljazair merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-34 di Bumi. 

Dengan ekonomi yang mengandalkan sumber-sumber minyak, sektor manufaktur 

telah menderita penyakit Belanda. Sonatrach, perusahaan minyak nasional, 

merupakan perusahaan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki tentara terbesar 

kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki Program 

Nuklir damai sejak dasawarsa 1990-an. 

Dengan luas keseluruhan 2.381.741 kilometer persegi, Aljazair merupakan 

negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika, dan di Mediterania. Negara ini 

berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur-laut; Libya di sebelah timur; Maroko 

di sebelah barat; Sahara Barat, Mauritania, dan Mali di sebelah barat-daya; Niger 

di sebelah tenggara; dan Laut Tengah di sebelah utara. Aljazair adalah anggota 

Uni Afrika, Liga Arab, OPEC, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan anggota 

pendiri Uni Arab Maghribi. 

Wilayah yang kini bernama Aljazair pernah menjadi rumah bagi banyak 

kebudayaan prasejarah kuno, termasuk kebudayaan Ateria dan Kapsia. Wilayah 

ini dikenali memiliki banyak imperium dan wangsa, termasuk Numidia Berber, 
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Kartaginia, Romawi, Vandal, Bizantium, Umayyah Arab, Fatimiyah Berber, 

Muwahidun Berber, dan terakhir Turki Usmani. 

 

Etimologi 

Nama negara ini diturunkan dari nama kota, Aljir. Etimologi yang paling 

umum menghubungkan nama kota ke al-Jazā'ir (الجزائر, "Kepulauan"), bentuk 

terpenggal dari nama lama kota tersebut, Jazā'ir Banī Mazghanna (مزغنة بني جزائر, 

"Kepulauan Suku Mazghanna"), digunakan oleh ahli geografi zaman pertengahan, 

al-Idrisi. Etimologi lainnya merunut jejak nama ini ke Ldzayer, bahasa Arab 

Maghrib dan Berber untuk "Aljazair" mungkin berhubungan dengan Raja Ziri bin 

Manad dari Wangsa Zirid dan perintis kota Aljir. 

 

Sejarah Aljazair 

Sejak tahun 40 SM, Aljazair diperintah oleh bangsa Rumawi, 429-534 

oleh Vandals, 534-690 oleh bizantium, akhir abad ke-7 di taklukkan Islam, tahun 

1830 memperoleh  kemerdekaanya. 

Dalam sejarah Aljazair, ada empat periode penting dengan pengembangan 

Islam, yaitu: (1) masuknya agama Islam, (2) Maraboutism, (3) Islam dan 

perlawanannya terhadap pemerintah kolonial, dan (4) Islam dalam Aljazair 

Modern. 

Islam masuk Aljazair sekitar tahun 682, yaitu di zaman Daulah Bani 

Umayyah yang mendirikan perkampungan askar Ara muslim di Qairawan, dekat 

Tunisia. Kaum muslimin meneruskan futuhat (ekspansi)kea rah barat sampai 

pantai Samudera Atlantik dan mengislamkan sejumlah besar bangsa Barbar bekas 

jajahan Rumawi dan Vandal yang segera mencapai status setingkat dengan orang-

orang Arab dan menjadi pasukan Islam. Dengan bantuan orang-orang Barbar, 

pasukan Umayyah dapat maju dari Maroko untuk menaklukan Spanyol. 

Selanjutnya kota Qairawan menjadi ibu kota Magribi (Afrika Utara) dengan 

wilayah-wilayah pemerintahan Tripolitania (Libya utara), Tunisia, ALjazair, 

Magrib al-Aqsa (Maroko), dan Andalusia. 

Namun, pada periode awal, Islamisasi di Aljazair krbanyakan hanya 

terbatas pada kaum elite kota. Dalam pengembangan selanjutnya, lebih penting 
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peranan Maraboutism, yaitu pemujaan orang-orang yang disebut Marabout, yang 

oleh penduduk setempat dianggap memiliki kesucian, kebijaksanaan, dan 

hubungan dekat dengan Allah, srta mempunyai kekuasaan untuk campur tangan 

secara positif dalam situasi kecemasan dan ketegangan. 

Maraboutism di Aljazair  terutama berasal dari golongan elite Andalusia 

yang diusir dari semenanjung Iberia lalu mengorganiasi diri utuk mempekuat 

masayarakat Magribi, tidak hanya secara spiritual melainkan secara umum juga. 

Terdapat ikatan kuat antara Maraboutism dan persaudaraan sufi, sehingga ia 

mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat di Aljazair, 

diantaranya: (1) dalam hal penyebaran dan penegakan Islam, (2) dalam bidang 

pengembangan ilmu, (3) dalam bidang politik (mempersatukan penduduk), (4) 

dalam bidang ekonomi ( membantu memperluas pendayagunaan lahan-lahan 

baru), (5) dalam bidang sosisal ( misalnya pengahpusan perbudakan). 

Peranan Islam dalam perlawanan terhadap pemerintahankolonial dapat 

dilihat dalam perjuangan para tokoh muslim dan organisasi-organisasi mereka 

untuk menentang Percancis yang menguasai negeri itu sejak tahun 1930 dan 

membuat Aljazair menjadi salah satu provinsi Perancis. Perjuangan itu antara lain 

adalah: (1) gerakan Amir Abdul Qadir, yang mempunyai andil besar dalam 

perjuangan kemerdekaan Aljazair sekitar tahun 1840, dan (2) gerakan kaum al-

Ulama’ al-Muslimun yang merupakan komponen utama permulaan gerakan 

nasionalisame dalam masa diantara dua perang duia. Gerakan tersebut terakhir, 

yang dipelopori oleh Abdel Hamid Ben Badis, sejak tahun 1931 mempunyai andil 

besar dalam perjuangan rakyat Aljazair, berhasil mempertahankan penggunaan 

bahasa Arab di Aljazir, dan mendirikan sekolah lebih dari 150 buah. Gerakan-

gerakan ini adalah cermin dari hasrat mencari identitas nasional sehingga muncul 

Revolusi Aljazair (1954-1962), yang melahirkan kemerdekaan Aljazair. 

Selama 10 tahun terakhir (1980-1990) Aljazair memasuki masa 

kebangkitan Islam Aljzair, yang dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu: pertama, 

karakter menyeluruh fundamentalisme Islam,yaitu unifikasi peradaban dan agama 

secara umum dalam dunia Islam. Kedua, orang-orang Aljazair sedang mengalami 

kebangkitan Islam. Ada dua faktor yang memacu kebangkitan itu, yaitu 
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pergerakanpergerakan Islam dan keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan 

Islam. 

Kebangkitan itu dapat dilihat dari berbagai gejala, antara lain: 

1. Semangat religiositas meningkat, antara lain ditandai oleh kecenderungan 

kuat generasi muda untuk melakukan  pengkajian agama dan semakin 

banyaknya orang-orang muslim yang melakukan kegiatan keagamaan di 

masjid 

2. Perencanaan ekonomi cenderung menjadi jauh lebih sistematis, bukan 

membuat penduduk menganut mitos industrilisasi sebagai satu-satunya 

kekuatan yang secara sosial bersifat integrative dan secara ekonomi 

bersifst konstuktif dan menimbukan kemerdekaan secara internasional. 

3. Sesuai deng kongres setempat (27-31 Januari 1979) The National 

Liberation Front (Front Pembebasan Nasional-FLN), partai tunggal 

Aljazair. Kini di Aljazair didirikan “Pusat latihan Imam”, suatu jenis baru 

institute Islam, yang kini berfungsi paling tidak di Meftah (utara Aljir. 

Tiga proyek paling penting sejak tahun 1985 adalah pembangunan 

Universitas Teknik ultra modern (di Oran), pusat perdagangan dan 

kebudayaan Riyadh al-Feth, yang bergaya barat dan kontroversial (di 

Aljir), disamping pembangunan masjid-masjid. Negara menangani 

masalah-masalah keislaman dengan membentuk Kementrian Agama 

(Wizarah as-Syu’un al-Diniyah), yang tugas utamanya engembangkan 

studi-studi Islam dan secara implisit juga bertanggung jawab untuk 

mengenalkan tradisi Islamdan ideologi Islam. sarana yang tersedia adalah 

seminar peimikiran Islam yang diorganisasi kementrian. Seminar pertama 

diselenggarakan di Batna (1969), keua di Aures (1978), dan ketiga di Aljir 

(1980). 

4. Mengenai terbitan-terbitan berkala dua majalah secara langsug 

menguraikan masalah-masalah keislaman, yaitu as-Asalah (edisi pertama 

tahun 1971) dan ar-Risalah (edisi pertama tahun 1980). 

Kebangkitan Islam di Aljazair terlihat pula di bidang politik. Tahun 1989 

dilakukan revisi konstitusi yang memungkinkan diadakannya pemilu multipartai 

(Juni1990). Pada pemilihan tingkat lokal, The Islamic Salvation Front (Front 
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Penyelamat Islam)memperoleh kemenangan. Terjadi kerusuhan antara pendukung 

FIS dan militer. Presiden Chadli Benjedid lalu mengumumkan negara dalam 

keadaan darurat (5 Juni 1991). Pemilu kemudian dibatalkan Dewan Keamanan 

Tertinggi. 

Untuk pengembangan agama di Aljazair, sejak tahun 1981 hingga 1986 

telah dimulai pembangunan 160 sekolah al-Qur’an yang dianggap cukup penting 

dalam pengembangan Islam di negeri ini. (Redaksi 

Sejarah kuno 

Detail lukisan batu Tassili yang berasal dari tahun 3000 SM mungkin 

berhubungan dengan sebuah peradaban yang hilang di kawasan yang kini disebut 

Sahara Hijau. 

Di wilayah Ain Hanech (Provinsi Saida), telah ditemukan sisa-sisa 

pendudukan hominid awal (200.000 SM) di Afrika Utara. Para pembuat alat, 

Neandertal, menghasilkan kapak tangan bergaya Levaloisia dan Musteria (43.000 

SM), serupa dengan yang ditemukan di Levant. 

Penduduk asli Berber di Aljazair telah di bawah kekuasaan asing selama 

lebih dari 3000 tahun terakhir. Orang-orang Fenisia (1000 SM) dan Republik 

Romawi (200 SM) ialah yang terpenting, sampai datangnya orang-orang Arab 

pada abad ke-8. Bagaimanapun, aliran penaklukan tak seluruhnya satu arah; pada 

masa pertengahan Fatimiyah Berber, berasal dari Aljazair, mengambil alih Mesir, 

walaupun segera setelah itu meninggalkan Afrika Utara. 

Masa kekuasaan Turki Usmani 

Aljazair masuk wilayah Turki Utsmani oleh Khair ad-Din dan saudaranya 

Aruj yang membuat pesisirnya basis corsair; [privateering] mereka yang dicapai 

puncaknya di Aljir pada 1600an, setelah pusat kegiatan dipindahkan ke Tripoli di 

Libya. Dengan dalih mengabaikan konsul-konsul mereka, Perancis menyerang 

Aljir pada 1830; bagaimanapun, perlawanan hebat dari sejumlah tokoh seperti 

Emir Abdelkader yang dibuat untuk penaklukan pelan-pelan di Aljazair, tak 

secara teknis selesai sampai awal 1900an saat Tuareg terakhir ditaklukkan. 

Pendudukan Perancis 

Sementara itu, bagaimanapun, Perancis telah membuat Aljazair bagian 

integral metropolitannya, status status yang akan mengakhiri jatuhnya Republik 
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Keempat. Puluhan ribu pemukim dari Perancis, Italia, Spanyol, dan Malta pindah 

menyeberangi Laut Tengah untuk bertani di Algerian daratan pesisir dan 

menduduki bagian yang paling berharga dari kota-kota Aljazair, mendapatkan 

keuntungan dari penyitaan tanah bersama yang dipunyai pemerintah Perancis. 

 Orang-orang Eropa beranak pinak di Aljazair (yang disebut pied-noir), 

seperti penduduk asli Yahudi Aljazair, merupakan warga negara Perancis penuh 

yang sedang mulai dari akhir abad ke-19; dengan memperlihatkan perbedaan 

menyolok, kebanyakan Muslim Aljazair tetap di luar hukum Perancis, dan tak 

memiliki kewarganegaraan Perancis ataupun hak suara. Susunan sosial Aljazair 

diperlunak untuk maksud yang berubah selama masa ini: tingkat melek huruf 

jatuh secara hebat, sedangkan penyerobotan tanah menumbangkan kebanyakan 

penduduk. 

Kemerdekaan 

Pada 1954, Front Pembebasan Nasional (FLN) melancarkan perang 

gerilya; setelah hampir 1 dekade perang di kota dan desa, mereka berhasil 

memaksa Perancis keluar pada 1962. Pada 25 September 1962, Ferhat Abbas 

terpilih menjadi presiden dari pemerintahan provinsional, dengan Ahmed Ben 

Bella sebagai perdana menteri. Kebanyakan 1.025.000 pied-noir, seperti 91.000 

harki (Muslimin Aljazair pro-Perancis), atau hampir 10% penduduk Aljazair pada 

1962, pergi dari Aljazair ke Perancis hanya sekian bulan dalam pertengahan tahun 

itu. 

Presiden pertama Aljazair, pemimpin FLN Ahmed Ben Bella, didepak 

oleh mantan sekutunya dan juga PM, Houari Boumédiènne pada 1965. Negara itu 

kemudian menikmati hampir 25 tahun yang relatif stabil 1 partai sosialis milik 

Boumedienne dan para penggantinya. 

1990-an sampai sekarang 

Pada 1990-an, Aljazair dilanda perang saudara penuh kekerasan dan 

berkepanjangan setelah militer menghalangi ParPol Islam, Front Keselamatan 

Islam mengambil kekuasaan menyusul pemilihan multipartai pertama di negeri 

itu. Lebih dari 100.000 orang terbunuh, kebayakan dalam pembantaian penduduk 

sipil yang tak beralasan, oleh kelompok gerilyawan seperti Kelompok Islam 

Bersenjata. 



19 
 

Pada bulan Desember 1990, Majelis Rakyat Nasional mengesahkan aturan 

penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Aljazair dan melarang perusahaan-

perusahaan swasta dan partai politik menggunakan bahasa Perancis dan Berber. 

Undang-undang baru ini dianggap sebagai sikap tidak toleran pemerintah terhadap 

sejumlah masyarakat yang berlatar pendidikan Barat serta masyarakat Berber. Hal 

ini kemudian menyebabkan sekitar 500.000 orang turun ke jalan untuk memprotes 

diskriminasi agama dan politik. 

Adapun dampak kebijakan Prancis terhadap masyarakat Aljazair 1830-

1914 dan kebijakan yang diterapkan Prancis atas Aljazair, pada saat itu keadaan 

masyarakat Aljazair hidup dengan bersuku-suku serta tidak memiliki pusat 

pemerintahan. Hal ini mempermudah Prancis dalam menerapkan berbagai 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusatnya di negeri tesebut. Dalam 

penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah pada umumnya 

yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Beberapa fakta yang terkait dengan dampak kebijakan Prancis terhadap 

masyarakat Aljazair 1830-1914. Periode tersebut merupakan puncak dari 

pemerintahan kolonial Prancis terhadap Aljazair karena sistem pemerintahan dan 

pendidikan Aljazair pada saat itu berada di bawah kendali Prancis. Motif Prancis 

dalam menjajah Aljazair adalah menyebarkan ajaran Kristen dan (Prancisisasi) 

dengan menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Prancis sebagai bahasa 

nasionalis dan kebudayaan. Melalui kebijakan pendidikan dan perekonomiannya, 

Prancis melarang pendirian masjidmasjid dan praktik ibadah keIslaman. Dalam 

situasi tersebut, muncul pelajar-pelajar yang memiliki gagasan bahwa Aljazair 

bisa menjadi bagian dari Prancis. 

(http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30440) 

 
Penduduk dan Perekonomian 

Penduduk Aljazair terutama terdiri dari pendduk asli Barbar dan Arab. 

Hampir semua penduduknya beragama Islam. bahasa resmi bahasa Arab, 

disamping itu digunakan juga bahasa Perancis dialek Barbar. 

Aljazair kaya akan minyak bumi, antara lain di Hassi R’mel, Hassi 

Messaoud Edjeleh, dan Berga yang terdapat di wilayah bagian tengah. Tahun 

1969 negara ini menjadi anggota OPEC. 
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Politik 

Kepala negara ialah Presiden, yang dipilih untuk masa 5 tahun, dapat 

diperpanjang sekali lagi. Aljazair memiliki hak pilih bersama. Presiden ialah 

kepala Dewan Menteri dan Dewan Keamanan Tinggi. Ia mengangkat PM yang 

merupakan kepala pemerintahan. PM mengangkat Dewan Menteri. 

Parlemen Aljazair bikameral, terdiri dari majelis rendah, Majelis Rakyat 

Nasional (APN), dengan 380 anggota dan majelis tinggi, Dewan Negara, dengan 

144 anggota. APN dipilih tiap 5 tahun. 

 

Pendidikan 

Pendidikan wajib untuk anak-anak usia enam sampai lima belas tahun. 

Pada tahun 1997, pendidikan aljazair memiliki jumlah guru dan siswa yang sangat 

besar di sekolah dasar. Sekitar 30% dari populasi orang dewasa di Aljazair buta 

huruf. 

Di Aljazair terdapat 43 universitas, 10 akademi, dan 7 lembaga-lembaga 

untuk pendidikan tinggi. University of Aljir (didirikan pada 1909) memiliki 

sekitar 267.142 mahasiswa. Sistem pendidikan Aljazair terstruktur dari pedidkan 

Dasar, Menengah Umum, dan Teknis tingkat Sekunder. 

 

Pembagian administratif Aljazair 

Peta wilayah-wilayah Aljazair 

Aljazair terbagi menjadi 48 wilayah/provinsi (والیة): 

1. Adrar    25. Laghouat 

2. Ain Defla   26. Mascara 

3. Ain Temouchent  27. Mede 

4. Aljir    28. Mila 

5. 'Annabah    29. Mostaganem 

6. Batnah    30. Naama 

7. Bechar    31. M'Sila 

8. Bajayah   32. Wahran 

9. Biskirah   33. Ouargla 
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10. Bulidah   34. Oum el Bouaghi 

11. Bordj Bou Arreridj  35. Relizane 

12. Bouira    36. Saida 

13. Boumerdes   37. Sathif 

14. Syilf    38. Sidi Bil'abbas 

15. Qusnathinah   39. Skikda 

16. Jalfah    40. Souk Ahras 

17. El Bayadh   41. Tamanghasset 

18. El Oued   42. Tebessa 

19. El Tarf    43. Tiaret 

20. Ghardaia   44. Tindouf 

21. Guelma   45. Tipaza 

22. Illizi    46. Tissemsilt 

23. Jijel    47. Tizi Ouzou 

24. Khenchela   48. Tilimsan 

All-Africa Games 2007 (ke-9) diadakan di Aljir, Aljazair dari 11-23 Juli 

2007. Sebelumnya Aljazair pernah menjadi tuan rumah All-Africa Games 1973 

(ke-3) dan diadakan di kota yang sama di Aljir. 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aljazair) 

 

Makanan Khas Aljazair 

Masakan Aljazair merupakan wilayah utara dari gurun sahara dan barat 

Sungai Nil. Koki Aljazair mengambil banyak kebanggaan dalam memasak dengan 

keterampilan dan metode dan banyak rahasia mereka terletak pada berbagai cara 

mereka mencampur rempah-rempah khusus. Masakan Aljazair sedikit berbeda 

dari daerah lain di semenanjung afrika utara. Masakan Aljazair memiliki ciri khas 

arab-afrika pedalaman, tetapi juga dipengaruhi masakan era kekhalifahan Turki 

usmaniyah. Varietas utama adalah Algiers, Oran, Constantine (sebagian besar, 

Kabylie dan produk olahan susu. Terutama berasal dari Kabylie. breakfast, yang 

ada sejak era penjajahan Perancis, umumnya ringan. 

Permen seperti buah-buahan musiman biasanya disajikan pada akhir 

makanan. Kue meliputi makroudh, nougat dan Asida. Halwa cookie dimakan 



22 
 

selama bulan Ramadhan dan beberapa pasteries dipersiapkan untuk acara-acara 

khusus seperti Idul Fitri dan pernikahan seperti baklawa, atau baklava, tcherek 

mseker, tcherek al-aryan, arayech, dziriette, makrout louz, Aljazair adalah 

konsumen terbesar madu per kapita kedua  di dunia. Teh mint umumnya diminum 

di pagi hari dan untuk upacara adat disajikan bersama dengan kue-kue. penduduk 

Aljazair adalah pecinta kopi dan kopi Turki sangat populer. Jus buah dan 

minuman ringan sangat umum. Aljazair sebelumnya memproduksi arak minuman 

keras anggur dalam jumlah besar selama penjajahan Perancis tapi produksi telah 

menurun sejak kemerdekaannya. 

Inilah makanan khas Aljazair, antara lain: Berber couscous, Chakchouka, 

Karantita, Marqa bel a'assel, Clementines in Ginger Syrup, Algerian Spiced Fish 

Tagine, Baghrir, Chakhchoukha, Couscous, Loubia / Lubia / Loobia, Sausage 

Merguez, Baklawa / Baklava, Algerian Classic Spiced Soup Herira, Cauliflower 

With Dorsa Sauce, Algerian Lentil Soup (Chorba Adas), Kisra, Traditional 

Algerian Rechta (Mie), Algerian Chicken & Chickpea Soup ( Chorba / Shorba), 

Algerian Farina Rolls, M'shewsha - Algerian Egg Dish, Algerian Khobz El, Dar -- 

Semolina Bread, Algerian Carrots, Algerian Haroset, Algerian Adess, Algerian, 

Mchewek, Tamina, Helouwa Ta'aba 

 
( Shorba Baidha-Algerian Chicken Soup) 

 

Bangunan-bangunan Bersejarah 

1. Dar Hassan Pacha 
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Istana ini dibangun pada 1790/1791 oleh Hassan El Bacha Khaznadji 

(Pasha Hassan Bendahara) yang merupakan Menteri Keuangan dari Dey Ben 

Mohammed Othman Alger (1766 sampai 1791). Sebagai kesaksian dari masa lalu, 

istana ini Moresque masih menyimpan nama Hassan Pasha. Hal ini terletak di 

depan Dar Aziza dan berdekatan Ketchaoua Masjid. Hal ini diperlukan untuk 

dicatat bahwa pada waktu itu Menteri Hassan Bacha untuk memastikan kedekatan 

Khdawedj putrinya telah mengakuisisi Istana Putri Khdaouedj.  

Karena diawetkan untuk restorasi jangka panjang, istana ini tidak terlihat 

seperti itu tampak asli, terutama karena modifikasi besar dibawa ke fasad saat itu 

tentu digunakan sebagai istana musim dingin kepada Gubernur Prancis dari 

Aljazair antara 1839-1841. Hotel host terkenal, tempat terus semangat bagian dari 

Napoleon III (pada 1860 dan 1865) serta bahwa Presiden Emile Loubet (1903).  

2. Djamma lihoud / Grand Old Synagogue of Algiers 

 
(The Synagogue tahun 1990-an) 

Pada tahun 1962 komunitas Yahudi Aljazair terdiri dari 150 000 orang. 

Mereka terutama terdiri dari keturunan Yahudi yang melarikan diri dari 

kehancuran Yerusalem pada tahun 930 SM. x, Berber dikonversi Yahudi, Yahudi 

Andalusia dan minoritas orang Eropa.  

Dalam Casbah, populasi Yahudi tinggal di daerah Yahudi-Arab yang 

terdiri dari Casbah tinggi dan rendah, itu dibatasi oleh daerah dataran rendah yang 

dihuni oleh keturunan Spanyol dan daerah yang dibatasi oleh rue d'Isly mana 

bagian utama dari français borjuis yang tinggal.  

Banyak sinagog menjabat sebagai tempat ibadah di masyarakat Aljazair 

Yahudi. Sinagog Besar Aljazair, disebut setelah Grand Rabi Bloch, adalah yang 
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terbaik dikenal. Gedung ini dibangun di Casbah rendah pada tahun 1850 di 

bangun dari Randon jalanan sekarang dikenal sebagai Ali Amar (alias Ali la 

Pointe).  

Setelah kemerdekaan dan keberangkatan dari komunitas besar Yahudi 

Aljazair, tempat kosong itu berubah menjadi masjid dan menara telah 

ditambahkan.  Dibangun dalam gaya Moor, bangunan ini memiliki kubah pusat 

yang besar, dari dalam langit-langit yang tinggi sangat mengejutkan dan 

memberikan perasaan elevasi. Pada kedua sisi persegi yang dibentuk oleh 

bangunan, tangga kayu curam menyebabkan ceruk kecil yang seperti balkon yang 

dihiasi dengan pagar kayu yang cantik. Bagian depan bangunan menawarkan visi 

sebuah pintu besar dengan dua kolom dan dua pintu samping. Pada 1990-an, area 

wudhu tertutup dibangun di halaman depan Sinagog Agung mantan. Meskipun 

penduduk Aljazair masih menyebutnya "masjid dari Yahudi" (djamaa lihoud) 

beberapa mungkin menemukannya di bawah nama "Ben Termurah Djamaa".  

3. Casbah 

  
Dibangun pada abad XVI, ini ansambel arsitektur indah berbaring di atas 

1,5 hektar. Kota mikro-diorganisir sekitar tempat sentral telah disebut Casbah, 

nama diperluas ke rumah-rumah Berber dan ottoman ukuran bukit kota Moor. 

Mengingat untuk ingatan kita periode Ottoman Kabupaten Aljazair. Tempat ini 

sejak 1992 classifed oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia 

architectual.  

Ini adalah dalam climat kekerasan ekstrim, setelah pembunuhan beberapa 

raja yang Dey Aljazair Ali Khodja memutuskan untuk cukup El-jenina istana 



25 
 

untuk membangun kepalanya perempat di tempat fortifed. Pada waktu itu Casbah 

asli diselenggarakan sekitar blok delimitasi resmi raja dari kehidupan pribadi. 

Menghadapi kediaman Beys, pengunjung akan menemukan di bagian timur istana 

yang Magazin bubuk serta perumahan istana pusat ruang resmi. Di balik struktur 

ini, Dey appartemts swasta, disebut juga harem, dilindungi oleh blok yaniceri. 

Masjid pribadi raja dan keluarganya terletak immediatly setelah.  

Dalam Casbah pajak yang dikumpulkan oleh beys dari Titerri, provinsi-

provinsi timur dan barat dikembalikan ke dey Aljazair yang pada gilirannya harus 

transfert mereka kepada otoritas Istanbul; Para Dey Arroudj Hussein adalah raja 

terakhir dari Aljazair yang dicalonkan oleh pemerintah Ottoman tu aturan Aljazair 

dan provinsi tergantung sebagai sumber kekayaan bagi kerajaan Ottmani.  

Casbah ini kebanyakan terkenal helding "insiden penggemar"; alasan 

Perancis untuk menduduki Aljazair 130 tahun. Pada tahun 1830, setelah tentara 

Perancis mengambil alih Aljazair, apartemen Dey diduduki oleh Jenderal-di 

kepala Angkatan Darat. Pada 1847, para Harem diubah menjadi headquaterters 

Jenderal Angkatan Darat sebelum diduduki oleh penjahit dan pembuat sepatu. 

Sebagai ruang jaga para penjaga Turki disebut Yaniceri diduduki oleh manajer 

kantin, masjid pribadi dari Dey berubah menjadi barak untuk Pasukan meriam.  

4. El Penon - Masa Spanyol 

Akun 1510, setelah Bejaia ditaklukkan oleh orang-orang Spanyol, Aljazair 

menjadi tergantung pada Katolik Spanyol. Untuk menghindari kerusakan, 

pemerintah kota ditinggalkan salah satu pulau yang dihadapi kota ke Spanyol (El 

Peñon de Argel). Ini adalah D. Diego de Vera, komandan armada laut Mediterania 

yang bertugas menempati membangun sebuah benteng di pulau kecil dari Beni-

Mezrena Madinah. 

Dengan demikian dengan "persetujuan" dari penduduk Aljazair yang 

memasok bahan yang diperlukan dan bekerja bahkan dengan tentara Spanyol yang 

puri ini dibangun. Paksa, pada 1511, El-Djazaïr menandatangani perjanjian 

mengakui otonomi Penon tersebut. Hilangnya otoritas kota di Penon itu kemudian 

merasa dengan cara yang kasar.  

Setelah Ferdinand Katolik meninggal pada tahun 1516, raja Aljazair 

mencoba melarikan diri sebuah perjanjian menarik dia untuk membayar pajak 
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tahunan ke Spanyol; Selim Etteumi mengajukan banding ke Arudj Utsmani-

Yunani bajak laut (Arroudj) Barbarossa untuk mengusir mereka. Setelah berbagai 

upaya dari penaklukan, Arroudj menyerah kekuasaan. Saudaranya Khairuddin 

mengambil alih dirinya dan tiga belas tahun kemudian pada 1529 ia 

menghancurkan Penon setelah serangan yang kuat. 

Peñon benteng hancur dengan pengecualian dari dua menara. Sebuah 

bagian dari penghuni Spanyol tewas dan yang lainnya mengambil sebagai budak.  

Kristen kemudian meminta untuk mengambil alih dengan mengisi saluran 

memisahkan pulau dari benua. Sebuah Mole dari 200 meter, 25 meter dan lebar 4 

meter dibangun. Mol ditandai maka awal pangkalan angkatan laut Kabupaten.  

Pada tahun 1541, di bawah pemerintah Hassan Pacha sebuah menara, yang 

tempat penampungan mercusuar saat ini, dibangun di atas reruntuhan El Penon. 

Mol kemudian akan mengalami banyak modifikasi selama Ottoman dan 

pendudukan Prancis untuk menjadi apa yang disebut hari ini Admiralty. Tempat 

penampungan yang saat ini barak-barak angkatan laut. 

5. Gua Miguel de Cervantes 

 
Salah satu tempat sejarah bahwa Madinah menawarkan sejak abad 16 

adalah gua dari penulis Spanyol Miguel de Cervantes bergengsi (1547-1616), 

penulis novel abadi "Don Quixote de la Mancha", diedit di 1605.  Gua ini selalu 

dapat diakses terletak di distrik Belouizdad (Aljazair) di mana ia terletak dalam 

rongga tebing yang menghadap pantai di Teluk Aljazair.  

Pemulihan tempat ini alam dan sejarah baru-baru ini dicapai dengan 

sponsor dari perusahaan Repsol Spanyol. Ini tempat yang mengilhami penulis 
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dalam tulisan-tulisannya terdiri dari 4 bagian yang berbeda: gua, diawetkan di 

dekat negara untuk asal-usulnya, tempat penampungan, balkon dengan 

pemandangan indah di atas teluk Aljazair dan esplanade. Tempat ini dibangun di 

masa lalu untuk memudahkan akses gua. Di tengah didirikan, berkat Aljazair 

komunitas Spanyol, sebuah prasasti sejak 1887 di memori tawanan Aljazair.  

Miguel de Cervantes menghabiskan lima tahun di Aljazair setelah 

ditangkap oleh armada diperintahkan oleh Ottoman Mami Arnaut (artinya Mami 

Albania) pada 26 September 1575 ketika ia kembali ke Spanyol pada Sol dapur 

setelah tinggal di Naples. Cervantes diberikan dengan Rodrigo saudaranya sebagai 

budak ke Mami Dali Yunani. Menemukan dalam surat kepemilikannya atas 

rekomendasi yang ditulis oleh Don Juan dari Austria dan Duke of Sessa 

menyebabkan sipir penjara untuk berpikir bahwa Cervantes sangat penting dan 

bahwa mereka bisa mendapatkan uang tebusan yang baik. Harga untuk 

pembebasannya ditetapkan pada Lima ratus Ecu emas. Selama upaya kedua untuk 

melarikan diri, Cervantes dan teman-temannya harus bersembunyi di gua 

menunggu kapal Spanyol yang akan datang di pantai di Aljazair. Para dapur yang 

mencoba mendekati dua kali pantai diambil oleh para pengawal raja Aljazair 

Hassan Pasha. Ditemukan Cervantes kemudian diletakkan di bawah pengawasan.  

Kembali di negaranya setelah kebebasannya dibeli oleh Juan Gil 

Tritunggal pada tahun 1580, Cervantes menaruh maka semua upaya dalam 

menulis sampai kematiannya pada tahun 1616. 

6. El-Jenina atau Dar el Es'soltan kedima 

 
Ini Fort berbre yang merupakan kediaman Raja suku Thaaliba dan Raja 

dari Mitidja Selim ETTEUMI (Toumi), berutang nama menjadi sebuah taman 

kecil yang ditempatkan di sisi utara. Istana ini dibangun di dekat pusat Madinah.  
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Ketika Turki mengambil alih kekuasaan di Aljazair pada awal abad XVI, 

Baba Arroudj yang menjadi raja kota itu menetap di Istana ini. Tempat 

pemerintahan El-djazair, restorasi pertama dibuat antara 1552 dan 1556 di bawah 

era Salah Ben Rais Djaafar. 

Ini tinggal Negara adalah lorong pemerintah Ali Khodja sampai 1817, 

tindakan utama kabupaten terjadi di sana mantan. penilaian dari kejahatan politik; 

Jenina memegang Diwan meetigs serta orang-orang dari Algier yang konsul; Yeni 

Ceri (Janissairs) dirasakan gaji mereka di sana.  

Pada tanggal, 1st, 1817 Ali Khodja ditransfer tempat kekuatan untuk 

Benteng Casbah. Bangunan foritfied ditempatkan di bagian atas segitiga yang 

terbentuk kemudian kota ke El-djazair. El-Jenina kemudian akan dipanggil oleh 

Dar El populasi soltane el Kadima (rumah Mantan Sultan) Pada tahun 1830, 

Prancis menduduki dan diinstal jam kota di sana. Jenina yang disajikan kemudian 

sebagai pusat akomodasi untuk tentara.  

Pada tahun 1844, sebuah kebakaran menghancurkan destoyed bagian dari 

bangunan. Sayangnya dua belas tahun kemudian, pada tahun 1856, penguasa 

kolonial destoyed istana anciant menggantinya dengan bangunan baru. Sebuah 

jalan dari Kasbah rendah akan disebut setelah istana ini hilang. 
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ARAB SAUDI 

(Djabid Probogiri, Hernanda Rizqon Huda) 

 

Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. 

Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan 

gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al-Khali. Bangsa Arab menyebut kata gurun 

pasir dengan kata sahara. Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah 

jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni 

Emirat Arab, Oman, Yaman, Laut Merah. 

Pada tanggal 23 September 1932 Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud 

memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (Al-

Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Sa'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd 

(Nejed), Ha-a, Asir dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada 

kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata 

nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa'ud. 

Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi 

Muhammad serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam sehingga pada 

benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada Tuhan 

selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya." Jumlah penduduk Arab 

Saudi sekitar 28,83 juta (tahun 2013). Dan luas wilayah arab saudi atau saudi 

arabia sekitar 2.150.000 km². 

 

Ekonomi 

Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu 

permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi baik di 

dalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan 

terutama di kawasan Hijaz antara Yaman, Mekkah, Madinah, Damaskus dan 

Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta 

peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat 
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sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil 

pertanian. 

 
Peta Arab Saudi 

Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan 

Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 

Maret 1938. Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu 

pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota 

Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh 

dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci Mekkah 

dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, Dammam, Dhahran, 

Khafji, Jubail, Tabuk dan Jeddah. 

Tanah Arab adalah tanah yang tandus. Kehidupan perekonomia mereka 

dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

a. Peternakan, biasanya dilakukan oleh suku Arab pedalaman yan disebut 

suku Badui. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang 

lain,untuk mencari rumput atau makan hewan ternaknya. Mereka berternak unta 

dan biri-biri untuk diambil dagin dan kulitnya. 

b. Perdagangan, dikerjakan oleh suku Arab yang tinggal di kota-kot besar. 

Mereka disebut Ahlul Hadhar. Jalur perdagangan merek antara lain ke negeri 

Syam, Yaman dan negeri Mesir. Nabi Muhammad pun pernah berdagang ke 

negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Pusat perdagangan di tanah Arab 

terleta di kota Makkah. 

c. Pertanian, dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal daerah-

daerah yang subur, seperti Thaif. Mereka menanam buah buahan dan sayur 
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mayur. Bangsa Arab mempunyai kehidupan yang bebas dan tidak mempunyai 

aturan hukum yang tetap. Di antara mereka sering terjadi perselisihan. 

 

Mata Uang 

Mata uang yang di gunakan adalah “Real Saudi” 

 

Kerajaan 

Raja Arab Saudi adalah kepala negara dan monarki absolut (kepala 

pemerintahan) Arab Saudi. Ia menjabat sebagai pimpinan monarki Saudi — 

Wangsa Saud. Raja memiliki gelar Penjaga Dua Kota Suci (خادم الحرمین الشریفین). 

Gelar yang menandakan kekuasaan Arab Saudi atas Masjidil Haram di Makkah 

dan Masjid Nabawi di Madinah menggantikan gelar Yang Mulia (صاحب الجاللة) 

pada tahun 1986. 

Raja-raja Arab Saudi tidak dipilih berdasarkan keturunan, melainkan 

berdasarkan kemampuan mereka. Pengganti Raja Abdullah, misalnya, bukanlah 

anaknya, melainkan saudara Raja Abdullah, Salman. Meskipun begitu, hingga 

kini semua Raja setelah Abdul Aziz masih berasal dari lingkungan keluarga; 

semua Raja adalah putra-putranya. 

 

Bendera Kerajaan 

Bendera Kerajaan adalah bendera hijau dengan tulisan Arab dan pedang 

berwarna putih. Lambang nasionalnya yang berwarna emas terletak di pojok 

kanan bawah. 

 
      Bendera Raja 

Tulisan pada bendera ditulis dengan aksara Thuluth dan merupakan 

kalimat syahadat dalam Islam: 

 ال إلھ إال هللا دمحم رسول هللا 
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 lā ’ilāha ’illa-llāh muḥammadun rasūlu-llāh 

 "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah" 

 

Politik 

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang 

digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran 

Islam berdasarkan pemahaman salafush shalih (para sahabat Nabi dan yang 

mengikuti mereka dengan baik) dan secara umum bermazhab Hambali. 

pemahaman ini sebagai pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan Hadits, 

sehingga sering menyebutnya sebagai pemahaman Salafi. Memiliki hubungan 

internasional dengan negara negara lain baik negara negara Arab, negara-negara 

anggota Organisasi Konferensi Islam, maupun negara-negara lain. 

 

Penduduk dan pembagian wilayah 

Keluarga suku Quraisy yang dikenal sebagai bangsawan dan pemimpin 

bangsa Arab, turunan pendiri dan pemelihara bangunan suci Ka'bah, Nabi Ibrahim 

dan putranya nabi Ismail, di mana Nabi Muhammad adalah salah satu dari Bani 

Hasyim Qurays, di wilayah Hijaz, sekarang merupakan salah satu suku penduduk 

di Saudi Arabia. Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas berasal dari kalangan 

bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain serta 

mayoritas beragama Islam. Di daerah daerah industri dijumpai penduduk dari 

negara-negara lain sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat. The total 

Saudi population as 2010 amounted 29,195,895  million. 

Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau manatiq (jamak 

darimantiqah), yakni: 

1. Bahah 

2. Hududusy Syamaliyah 

3. Jauf 

4. Madinah 

5. Qasim 

6. Riyadh 

7. Syarqiyah (Provinsi Timur) 



34 
 

8. 'Asir 

9. Ha'il 

10. Jizan 

11. Makkah 

12. Najran 

13. Tabuk 

 

Geografi 

Kerajaan Arab Saudi, (15°LU – 32°LU dan antara 34°BT – 57°BT) 

adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya, negara terbesar di Jazirah 

Arab, berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Merah, serta utara Yaman. Garis 

pantai yang luas di Teluk Persia dan Laut Merah memberikan pengaruh besar 

pada pengiriman (terutama minyak mentah) melalui Teluk Persia dan Terusan 

Suez. Kerajaan ini menempati 80% dari Jazirah Arab.  

Sebagian besar batas negara Arab Saudi berbatasan dengan Uni Emirat 

Arab (UAE), Kesultanan Oman, dan Republik Yaman (sebelumnya dua negara 

terpisah: Republik Arab Yaman atau Yaman Utara, dan Republik Demokrasi 

Rakyat Yaman atau Yaman Selatan), luas negara tidak terdefinisi, sehingga 

ukuran yang tepat dari negara itu tetap tidak diketahui. Perkiraan pemerintah 

Saudi adalah di 2.217.949 kilometer persegi, sementara perkiraan terkemuka 

lainnya bervariasi antara 2.149.690 dan 2.240.000 km2. Kurang dari 1% dari total 

luas negara cocok untuk budidaya, dan pada awal 1990-an, penyebaran penduduk 

sangat bervariasi antara kota-kota di wilayah timur dan barat pantai, daerah oasis 

padat penduduk, sedangkan gurun yang luas hampir kosong. 

 

Batas Negara 

Arab Saudi berbatasan dengan tujuh negara dan tiga perairan. Di sebelah 

barat, Teluk Aqabah dan Laut Merah dengan bentuk perbatasan pesisir hampir 

1.800 kilometer yang meluas ke bagian selatan Yaman dan mengikuti 

punggungan gunung untuk sekitar 320 kilometer ke sekitar Najran. Ini merupakan 

bagian dari perbatasan dengan Yaman batas-batasnya pada tahun 1934 dan 

merupakan salah satu dari beberapa perbatasan yang jelas dengan negara tetangga. 
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Perbatasan Saudi dengan Yaman yang berada di Provinsi Najransampai sekarang 

masih belum ditentukan.  

Perbatasan yang masih belum jelas menjadi masalah di awal tahun 1990-

an, ketika minyak ditemukan di beberapa daerah, pemerintah Saudi keberatan 

dengan eksplorasi komersial oleh perusahaan asing atas nama Yaman. Pada 

musim panas tahun 1992, perwakilan dari Arab Saudi dan Yaman bertemu di 

Jenewa untuk membahas penyelesaian masalah perbatasan. 

Di sebelah utara, Arab Saudi berbatasan dengan Yordania, Irak dan 

Kuwait. Batas utara memiliki panjang hampir 1.400 kilometer dari Teluk Aqabah 

di sebelah barat ke Ras al Khafji di Teluk Persia. Pada tahun 1965, Arab Saudi 

dan Yordania bersepakat untuk menentukan batas yang mengakibatkan pertukaran 

wilayah kecil, sehingga Arab Saudi memberi wilayah ke Yordania beberapa lahan 

tambahan penting dekat Aqabah, hanya sebuah pelabuhan. 

 

Makanan Khas 

NASI KABSA     NASI MANDI ASHOFA 

                      
 

Bahasa  

Bahasa Arab adalah anggota terbesar cabang Semit dari keluarga bahasa 

Afro-Asiatik (klasifikasi : Tengah Selat 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. Bahasa 

Arab dituturkan di berbagai dialek. Standar Arab modern (MSA), bahasa media 

dan orang Arab berpendidikan, berbeda dari bahasa Arab lisan sehari-hari. 
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Kebudayaan Arab Saudi 

Pengaturan budaya Arab Saudi dan Muslim, dan fitur banyak 

unsur ritual dari sejarah danbudaya rakyat seperti tari dan musik. Nilai-nilai 

tradisional dan adat-istiadat budaya diadaptasi menjadi larangan hukum, bahkan 

untuk non-Muslim. Minuman beralkohol dilarang seperti produk babi. Arab 

Saudi terkenal dengan cara yang unik hidup yang dengan caranya 

sendirimenjaga kekayaan budaya dan warisan. 

  

1. Tarian dan Musik Tradisional 

Salah satu ritual yang paling menarik rakyat Arab Saudi adalah Al-Ardha, 

tarian nasional negara itu. Ini adalah tarian pedang yang didasari oleh 

pada tradisi Badui kuno. Al-sihba musik rakyat, dari Hijaz, memiliki asal-usul 

dalam al-Andalus. DI Mekkah, Madinah, dan Jeddah, tari dan lagu 

menggabungkan suara mizmar, sebuah instrument tiup kayu obo-seperti dalam 

kinerja tari 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 Dabkadi 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 

2. Pakaian  

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 
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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.  

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. 

3. Kedudukan Seni Islam di Arab Saudi 

Seni 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-
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tarian yang membangkitkan birahi seseorang, syair yang bertujuan untuk mencela 

dan sebagainya.  

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 Istanbul 

Arab Saudi mempunyai beberapa bentuk Kesenian, di antaranya ada seni 

musik, seni lukis dan seni kaligrafi, seni rupa dan seni arsitektur, dan seni tari. 

4. Ragam Seni Musik di Arab Saudi  

- 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 



39 
 

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.  

- 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. 

- 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. 

5. Seni Lukis dan Seni Kaligrafi 

- Kedudukan Seni Lukis di Arab Saudi 

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, 
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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 



41 
 

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. 

- Kedudukan Kaligrafi Islam di Arab Saudi 

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 
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sendirinya seniman Islam tidak ketinggalan dari aspek bentuk-bentuk karya dan 

nilai-nilai estetika yang ada di dalamnya dengan hasil karya seniman non Islam. 

Kecendrungan selama ini dalam seni lukis kaligrafi Islam huruf-huruf 

yang dimanfaatkan adalah huruf Arab yang terkenal akan fleksibilitasnya untuk 

menyesuaikan diri dengan kehendak pelukisnya, misalnya dalam mengisi bidang-

bidang persegi panjang, bulat serta bentuk-bentuk lainnya atau mungkin untuk 

direntang, diliukkan tanpa mengubah arti, fungsi dan makna huruf-huruf Arab itu 

sendiri dengan beberapa gaya dan corak seperti huruf-huruf kufis, tsuluth, naskhi, 

farisi yang memiliki karakter sendiri-sendiri. 

6. Seni Rupa dan Seni Arsitektur 

- Kedudukam Seni Rupa dan Seni Arsitektur islam di Arab Saudi 

Seni rupa Islam adalah seni rupa yang berkembang pada masa lahir hingga 

akhir masa keemasan Islam. Rentang ini bisa didefinisikan meliputi Jazirah 

Arab, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa sejak mulai munculnya Islam 

pada 571 M hingga mulai mundurnya kekuasaan Turki Ottoman. Walaupun 

sebenarnya Islam dan keseniannya tersebar jauh lebih luas daripada itu dan tetap 

bertahan hingga sekarang. 

Seni rupa Islam adalah suatu bahasan yang khas dengan prinsip seni 

rupa yang memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan seni rupa yang dikenal 

pada masa ini. Tetapi perannya sendiri cukup besar di dalam perkembangan seni 

rupa modern. Antara lain dalam pemunculan unsur konteporer seperti abstraksi 

dan filsafat keindahan Seni rupa Islam juga memunculkan inspirasi pengolahan 

kaligrafi menjadi motif hias. 

Dekorasi di seni rupa Islam lebih banyak untuk menutupi sifat asli 

medium arsitektur daripada yang banyak ditemukan pada masa ini, perabotan. 

Dekorasi ini dikenal dengan istilah arabesque. Peninggalan seni rupa Islam 

banyak berbentuk masjid, istana, ilustrasi buku, dan permadani. 

Seni rupa asli Jazirah Arab 

Seni rupa asli Jazirah Arab bisa terlihat dari arsitektur di sekitar 

wilayah Makkah dan Madinah. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan 

pada masa Nabi Muhammad. 
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Biasanya arsitektur asli Jazirah Arab berupa bentuk bangunan segi empat 

sederhana yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Bagian tengah merupakan 

lapangan terbuka dengan dikelilingi pilar, dinding, dan kamar-kamar. Lapangan 

berfungsi sebagai tempat salat berjamaah dan di bagian depan kiblat 

terdapat mimbar untuk khatib yang memberikan ceramah keagamaan. 

Contoh bangunan yang masih memperlihatkan ciri arsitektur ini 

adalah Masjid Nabawi. 

1. Seni Tari 

a. Tari Ad Dahha 

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. 

b. Tari Perut 

Ada sebuah tradisi yang sangat terkenal di Timur Tengah atau kawasan 

Arab. 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. 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 
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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 
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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. 

c. 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 
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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‘. 

 

Agama 
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Daftar populasi agama di Arab Saudi 

 

total populasi: 27,450,000 

Kristen: 

Populasi: 1,207,800 

Persentase: 4.4% 

Muslim: 

Populasi: 25,528,500 

Persentase: 93% 

Yahudi: 

Populasi: 0 

Persentase: 0% 

Buddha: 

Populasi: 82,350 

Persentase: 0.3% 

Hindu: 

Populasi: 301,950 

Persentase: 1.1% 

Yg tak menjadi anggota: 

Populasi: 192,150 

Persentase: 0.7% 

Agama rakyat: 

Populasi: 82,350 

Persentase: 0.3% 

Agama: 

Populasi: 82,350  

Persentase: 0.3% 

 

Sebagian besar penduduk Arab Saudi adalah beragama Islam 

Sunni. Sekitar 15% dari warga Islam Syi'ah, yang sebagian besar tinggal 

di Syarqiyah (Provinsi Timur), dengan konsentrasi terbesar di Qatif, Al-Ahsa, 

dan Dammam, konsentrasi besar ditemukan di Najran, di samping sebuah 
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minoritas kecil di Madinah. Islam adalah agama yang mapan, dan sebagai 

lembaga yang seperti menerima dukungan pemerintah. 

Populasi Non-Muslim Arab Saudi secara dominan ditemukan pada 

populasi pekerja asing. Arab Saudi memiliki populasi luar negeri diperkirakan 

sebesar 8 juta, yang sebagian besar adalah Muslim. Populasi asing dilaporkan 

mencakup 1.500.000 orang India, 1,5 juta warga Bangladesh, 1.200.000 

warga Filipina, 1 juta wargaPakistan, 1 juta orang Mesir, 600.000 

warga Indonesia, 400.000 warga Sri Lanka, 350.000 warga Nepal, 250.000 

orang Palestina, 150.000 warga Lebanon, 100.000 warga Eritrea, dan 30.000 

orang Amerika. statistik Komprehensif untuk agama asing tidak tersedia, namun 

mereka termasuk orang Muslim dari berbagai cabang dan sekolah-sekolah Islam, 

Kristen, dan Hindu. 

 

Bangunan Penting. 

a. Batu Hitam 

Batu ini berada di tepi Ka'bah, yakni bangunan batu kuno tempat umat 

muslim berdoa. Umat Islam meyakini bahwa batu hitam ini adalah batu yang 

jatuh dari langit pada masa Nabi Adam dan istrinya, Hawa . 

Semula batu tersebut berwarna putih, tetapi kemudian berubah warna 

menjadi hitam karena menyerap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Hanya orang-

orang yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk mencium batu suci ini. 

Namun, Anda tidak harus memaksakan diri untuk bisa menciumnya. Saat musim 

ibadah Haji, hampir mustahil untuk bisa mencapai Batu Hitam ini. 

Batu hitam ini memiliki kepentingan agama yang luar biasa, menyentuh batu ini 

akan memberikan perasaan yang mengagumkan. 

b. MASJID NABAWI 

Ini adalah tempat paling damai di seluruh dunia. Tempat ini dikenal 

sebagai sepotong surga. Masjid Nabawi terletak di Madinah dan dianggap 

menjadi masjid tersuci kedua di dunia. Masjid ini dibangun oleh Nabi 

Muhammad. Anda akan mendapatkan perasaan spiritual yang unik yang tidak 

mungkin ditemukan di setiap sudut dunia lainnya. Jika Anda muslim, Anda akan 

merasa diberkahi setelah mengunjungi tempat suci ini. Jika Anda non-muslim, 
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tempat ini akan menjadi seperti tempat petualangan. Anda akan mengagumi 

arsitektur yang ada di masjid ini. 

Meninggalkan masjid ini bisa menjadi pengalaman yang paling 

memilukan. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk dikunjungi jika Anda ingin 

menenangkan diri dari dunia modern dan buatan. Masjid nampak sangat besar dan 

bersih. Anda bisa melihat staf kebersihan bekerja sangat keras. Orang-orang 

menganggap tempat yang paling indah di bumi. 
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Sumber : 
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Kementrian Penerangan Republik Indonesia /Negara dan 
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51 
 

 

 

ARMENIA 

(Luthfi Nur Rohmah, Wahyu Ro’uf Diana) 

 

 
Nama lengkap  : Republik Armenia 

Ibukota  : Yerevan 

Penduduk  : 3 juta (UN, 2008) 

Wilayah  : 29,743 km2 (11,484 sq miles) 

Bahasa utama  : Armenian, Russian, Azeri 

Agama utama  : Kristen (Ortodoks Apostolik Armenia), Islam syiah 

Mata uang : dram 

Ekspor utama  : Berlian mentah dan telah diproses; mesin; produk metal; bahan 

makanan 

Domain Internet  : .am 

Sistem pemerintahan  

Bentuk negara  

: Presidensil  

: Republik 

Republik Armenia merupakan negara landlock (negara yang terkurung 

oleh daratan). Armenia adalah sebuah negara yang secara geografis terletak di 

Asia barat daya yang berbatasan dengan Turki di barat, Georgia  di utara, 

Azerbaijan di timur, dan Iran serta eksklave Nakhichevan (provinsi 

Azerbaijan/eksklave) di selatan. (warta10.blogspot.co.id./2010/06/ringkasan-

sejarah-bangsa-armenia.html: 2015) 

Armenia dulunya adalah republik terkecil dari Uni Soviet, negara ini 

terkungkung oleh daratan dan bergunung-gunung dengan ketinggian rata-rata 

sekitar 1.800 m. Armenia merupakan salah satu negara yang paling bergunung-

gunung di Eurasia. Negara ini  memiliki gunung-gunung besar serta lembah-
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lembah curam. Di wilayah ini terdapat banyak air terjun, sungai derah, dan danau 

pegunungan. Aliran sungai yang banyak itu dimanfaaatkan sebagai pembangkit 

listrik tenaga air (hidroelektrik). Danau Sean, danau terbesar di Armenia berada di 

daerah Pegunungan Kaukakus. Dengan luas sekitar 1.360 km², danau ini 

menampung lebih dari 85 persen cadangan air tawar di negara ini. Beberapa 

bagian Armenia merupakan daerah rawan gempa bumi. Pada tahun 1988, gempa 

bumi besar menghancurkan Gyumri, kota kedua terbesar di Armenia. Dahulu, 

Armenia merupakan salah satu negara bagian Uni Soviet yang paling maju dan 

kaya. Saat itu, Armenia memiliki beragam industry, seperti pembuatan mesin, 

bahan kimia, makanan kalen, barang-barang dari kulit. (Tim Kingfisher: 2007) 

Armenia merupakan negara kristen pertama di dunia dan gereja pertama di 

Armenia dibangun pada abad IV masehi. Selama berabad-abad negara ini berada 

di bawah kontrol Turki dan Persia sehingga banyak peninggalan budaya dan 

arsitektur di Armenia merupakan kombinasi dari berbagai tradisi kuno. Bahasa 

Armenia merupakan rumpun bahasa Indo-Eropa, namun abjadnya unik.  

Republik Armenia pernah memproklamasikan kemerdekaannya pasca PD 

I namun hanya berlangsung hingga tahun 1920 ketika tentara Boshevik Rusia 

menggabungkan Armenia dalam persekutuan Uni Soviet. Ketika Soviet bubar 

pada tahun 1990, Armenia memperoleh kemerdekaannya namun pangkalan 

militer Rusia di Gyumri tetap dipertahankan. Pada medio tahun 1990-an 

pemerintah Armenia melaksanakan program reformasi ekonomi yang 

menghantarkan stabilitas dan pertumbuhan. Negara ini menjadi anggota Dewan 

Eropa pada tahun 2001.  

Angka pengangguran dan kemiskinan di Armenia relatif tinggi. 

Perekonomian Armenia kian parah akibat blokade perdagangan yang diterapkan 

tetangganya Turki dan Azerbaijan akibat konflik di Nagorno-Karabakh, sebuah 

enclave di Azerbaijan yang mayoritas pendudukanya etnis Armenia. Perang besar 

pernah terjadi di Karabakh yang dilakukan etnis Armenia dan didukung 

pemerintah Armenia. Gencatan senjata yang dicapai tahun 1994 hingga kini 

belum menghasilkan solusi masalah Nagorno Karabakh. Sedangkan konflik 

Armenia dengan Turki terkait klaim Armenia atas genosid yang dilakukan 

kerajaan Ottoman Turki di masa perang dunia I yang dibantah Turki. 
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Pasokan listrik di Armenia sangat tergantung pada PLTN Metsamor di 

bagian barat ibukota Yerevan. PLTN ini sempat ditutup tahun 1988 akibat gempa 

bumi namun dibuka kembali tahun 1995. Armenia memperoleh pasokan gas alam 

dari Rusia yang disalurkan melalui Georgia.  

Sejak kemerdekaan tahun 1991, diperkirakan Armenia kehilangan 

seperempat penduduknya yang mencari kehidupan lebih baik di luar negeri. 

Jumlah diaspora Armenia berkisar 8 juta jiwa dan tersebar di lebih 70 negara, 

terbanyak di Rusia (3 juta), Amerika Serikat (1 juta), Iran, Perancis, Libanon, 

Georgia, Syria masing-masing berkisar 300 ribu orang. Alam Armenia sendiri 

sangat indah dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.  

 

Luas Wilayah 

Luas wilayah total negara Armenia adalah 29.743 km2. Luas perairan 

adalah 4,71 %. Bangsa Armenia adalah sebuah bangsa yang berasal 

dari Pegunungan Kaukasus dan tanah tinggi Armenia. Armenia memiliki 11 

provinsi antara lain : 

1. Aragatsotn 

2. Provinsi Ararat 

3. Provinsi Armavir  

4. Gegharkunik 

5. Kotay’k 

6. Lorri 

7. Shirak 

8. Syunik 

9. Tavush 

10. Vayot’s Dzor 

11. Yerevan  

(http://yunksyid.blogspot.co.id/2010/12/beberapa-negeri-benua-besar-

yang-kurang.html: 2016; https://id.wikipedia.org/wiki/Armenia: 2016) 

 

Jumlah Penduduk 
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Di perkirakan ada sekitar 11 sampai 12 juta jiwa bangsa Armenia di dunia. 

Sebagian bangsa Armenia masih tinggal di negaranya, tetapi banyak pula dari 

mereka yang tersebar di seluruh dunia. Orang Armenia banyak didapatkan di 

Rusia, Georgia, dan Iran karena letak negara-negara tersebut dekat dengan 

Armenia. Setelah Genosida Armenia, banyak penduduk yang masih hidup lalu 

mereka mengungsi ke Perancis, Amerika Serikat, Argentina, Timur Tengah dan 

negara-negara lain yang mau menyambut mereka dengan baik. 

 

Agama Bangsa Armenia 

Agama yang dianut oleh bangsa Armenia adalah agama Kristen sejak awal 

abad ke-4, bahkan mereka adalah bangsa yang pertama memeluk agama Kristen 

pada tahun 301 M. Sehingga di Armenia banyak di temukan bangunan Gereja. 

Sekarang Armenia masih merupakan negara Kristen yang populasinya terdiri dari: 

Armenian Apostolic Orthodox (94%), Kristen lain (4%), dan Yezidi 

(Zoroastrian/animist, 2%). 

(http://misi.sabda.org/orang_armenia_moldova: 2016) 

 

Mata Uang 

 
Mata uang negara Armenia adalah Dram. Dram Armenia adalah mata 

uang resmi Armenia yang setiap satuannya dibagi menjadi 100 lumas. Mata uang 

ini pertama kali dipakan sejak 21 September 1991 ketika Armenia pecah dari Uni 

Soviet. Central Bank Armenia pertama kali dibentuk pada tanggal 27 

Maret 1993 di bawah gubernur Isahak Isahakyan. Pada perkiraan di tahun 2014 

Pendapatan Domestic Bruto (PDB) negara Armenia sebesar $24.282 miliar 

dengan perkapita $7.374. (http://id.country-

list.com/cur.php?id=7;https://id.wikipedia.org/wiki/Dram Armenia) 

 

Mata Pencaharian Bangsa Armenia 
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Seperti layaknya penduduk pegunungan, suku Kurdi hidup menetap 

dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Para petani memanen 

kentang, gandum,tembakau dan sayur-sayur yang merupakan hasil pertania 

terpenting di negara ini. (Tim Kingfisher: 2007) 

Namun setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian 

mereka ,memilih cara hidup nomad (berpindah-pindah). Kecenderungan utama 

industri memproduksi produk makanan, termasuk minuman beralkohol, kimia dan 

industri metalurgi. Pertanian terutama di bidang peternakan dan tanaman tumbuh. 

(http://id.reingex.com/Armenia-Business-Economy.shtml:2016) 

 

Makanan khas Armenia 

    
Khash (bahasa Armenia: խաշ; bahasa Azerbaijan: xaş bahasa Georgia: 

ხაში, khashi), Kale Pache (bahasa Persia: کلھ پاچھ; bahasa Turki: Kelle Paça), 

Pacha (bahasa Arab: باجة; bahasa Breton: Пача) adalah hidangan kaki sapi (dan 

terkadang kepala) yang dididihkan. Makanan ini adalah hidangan di Armenia, 

Azerbaijan, Iran, Iraq, Georgia, Bulgaria dan Turki. 

 

 Bangunan-bangunan Bersejarah di Negara Armenia 

 Armenia memiliki kemiripan dengan Georgia dalam hal atraksi 

pariwisata. Monastri-monastri yang terdapat di Armenia mengundang rasa ingin 

tahu karena sejarahnya yang lampau, bentuk bangunan yang unik serta lokasi 

yang berlatar belakang pemandangan alam yang spektakuler. 

Diantaranya yaitu : 

a. Sanahin 
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Diperkirakan dibangun pada 

tahun 928, bangunan monastri ini sudah 

tidak dipergunakan lagi. Namun 

pengunjung bisa masuk dan berjalan-

jalan di dalam gedung yang saat ini 

atapnya tertutup lumut serta pilar-

pilarnya sudah termakan usia. 

b. Haghpat   

Sama dengan Sanahin, monastri 

ini juga mendapat status UNESCO 

World Heritage. Bangunan utamanya 

masih aktif digunakan, saat di sana ada 

upacara pernikahan yang sedang 

berlangsung. Di sekitarnya ada beberapa 

bangunan kecil serta banyak khatchars 

(guratan salib di atas permukaan batu). 

c. Khor Virap 

Khor Virap Monastery merupakan 

ikon terkenal di kaki Gunung Ararat yang 

juga sering dijadikan lokasi ziarah. 

Monasteri ini berdiri di atas bukit dengan 

pemandangan padang rumput yang 

terhampar luas. Ada tanda-tanda renovasi 

sejak abad ke-6 dan ada sisa-sisa 

peninggalan kota tua yang didirikan pada 

abad ke-2 SM, sampai saat ini monasteri 

tersebut masih sering digunakan untuk 

acara baptisan dan upacara pernikahan. 

d. Noravank 

Dibangun tahun 1105, Noravank merupakan kompleks gereja yang terdiri 

atas beberapa bangunan. Selain arsitetektur bangunannya yang menarik, monasteri 
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ini juga memiliki latar belakang pemandangan alam yang cantik. Bangunan 

gerejanya masih aktif digunakan untuk acara pernikahan serta pemberkatan. 

e. Tatev  

Monasteri ini terletak di atas 

benteng batu alami di ujung lembah 

Vorotan dan juga terdaftar dalam 

UNESCO World Heritage. Kompleks 

monasteri ini terdiri atas beberapa 

bangunan yang diperkirakan dibangun 

pada abad 9. Pada masa kejayaannya 

dahulu, 600 pendeta tinggal dan bekerja 

di monasteri tersebut.  

(http://www.pergidulu.com/jelajah-monasteri-di-armenia: 2016) 

f. Biara Ansambel 

Biara Ansambel, Biara St. Stepanos, dan Kapel Dzordzor merupakan 

warisan utama budaya Kristen Armeniadi Iranian Azarbaijan. Ansambel ini 

berada dalam rentang sejarah yang panjang, sejak awal masa kekristenan di 

Armenia hingga sekarang. Biara dan Kapel ini telah dibangun kembali beberapa 

kali, akibat berbagai peristiwa sosio-politik ataupun gempa bumi. Sekarang 

kawasan Armenian Christian ini menjadi pusat agama Kristen Armenia dan 

komunitas lokal yang utama di Iran. 

(Perwito Mulyono, dkk: 2009) 

 

Peradaban Armenia 

a. Zaman Pra Sejarah 

Para arkeolog mengatakan bahwa pada zaman pra sejarah, kawasan 

Nagorno-Karabakh dihuni oleh masyarakat Kura-Axes. Namun, tidak begitu 

banyak diketahui bagaimana kehidupan masyarakat Kura-Axes saat itu karena 

minimnya sumber dan peninggalan sejarah yang ada. 

Sejarah tentang Nagorno-Karabakh baru diketahui pada abad 800 SM 

dengan ditemukannya perhiasan yang bertuliskan Adad-Nirari, Raja Assyria. Ini 

menandakan bahwa kekuasaan Assyria sudah mencapai hingga kawasan Nagorno-
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Karabakh pada masa itu. Sayangnya, sekali lagi informasi tentang kekuasaan 

Assyria di Nagorno-Karabakh pun masih sangat terbatas. 

Masyarakat setempat meyakini bahwa pada zaman dahulu Nagorno-

Karabakh merupakan tempat tinggal anak cucu Nabi Nuh. Kondisi daerahnya 

yang diapit oleh dua lembah menjadi pertanda bahwa pada zaman dahulu kawasan 

tersebut merupakan daerah aliran sungai. Masyarakat setempat juga menyakini 

bahwa daerah mereka menjadi jalur mencairnya es dari kutub yang menjadi 

penyebab terjadinya banjir pada zaman Nabi Nuh. Namun kebenaran cerita 

tersebut masih perlu banyak diteiliti dan dibuktikan secara ilmiah. 

b. Kerajaan Armenia 

Pada perkembangan selanjutnya, kawasan tersebut masuk kedalam 

kekuasaan kerajaan Armenia. Sebuah prasasti bernama Sardur II yang ditemukan 

di desa Tsovk, Armenia menjelaskan bahwa daerah Nagorno-Karabakh berada 

dibawah kekuasaan Raja Urartu (763-734 SM) dan dimasukkan kedalam 

Utrekhini. Tidak jelas kapan Armenia berhasil menaklukannya. 

Kawasan ini juga biasa disebut dengan nama Orkhistena (Artsakh) dan 

menjadi tempat ‘Pangkalan Militer’ Pasukan berkuda Armenia. Penguasaan 

Armenia atas wilayah ini terhenti pada masa kejayaan Romawi. Kekalahan 

Armenia atas Romawi membuat sejarah Nagorno-Karabakh masih gelap. 

Armenia berhasil melepaskan diri dari Romawi pada tahun 189 SM, 

namun dari berbagai sumber literasi dan referensi yang ada tidak ditemukan 

satupun data yang terkait dengan masalah Orkhestina dan Nagorno-Karabakh. 

Para ahli sejarah memperkirakan bahwa kawasan tersebut sudah tidak lagi ada 

dalam genggaman Armenia, kemungkinan lainnya adalah kawasan tersebut masih 

menjadi milik Armenia namun hanya menjadi daerah satelit. 

Barulah pada tahun 1 SM, kawasan ini mendapat perhatian dari kerajaan 

Armenia. Hal ini terlihat dari penemuan reruntuhan bekas kota Tigranakret yang 

terletak di pusat kawasan Artsakh. Dilihat dari segi arsitektur bangunan, benteng 

dan basilika, diperkirakan bangunan tersebut dibangun pada masa Raja Armenia, 

Tigranes Agung. Penelitian tentang kota itu menunjukkan bahwa kota tersebut ada 

sejak tahun 1 SM hingga abad ke-13.  
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Meskipun kawasan ini telah lama menjadi bagian dari Armenia, namun 

bahasa yang digunakan tidak sama dengan Armenia. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai referensi kuno dan buku yang ditulis oleh Stepanos Siunetsi, ahli bahasa 

dan tata kata setempat yang hidup pada tahun 700 Masehi. Secara kebangsaan 

ternyata antara Armenia dengan Artsakh cukup berbeda. 

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 370 Masehi, kerajaan Armenia sempat 

mengalami perpecahan hingga membuat kawasan Artsakh ini memisahkan diri 

dan mendirikan negara baru. Sementara wilayah Armenia lain seperti Provinsi 

Utik jatuh ke tangan Albania. Lepasnya Artsakh sebenarnya membuat kawasan ini 

menjadi lebih maju, sayangnya kondisi ini tidak berlangsung lama.  

c. Kondisi Terkini  

Meskipun keduanya sudah mengadakan perjanjian gencatan senjata, 

namun bukan berarti konflik berhenti begitu saja. Didalam wilayah Nagorno 

Karabakh konflik senjata antara pasukan Armenia dengan Azerbaijan masih saja 

berlangsung. Pasukan Armenia banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan 

terhadap warga Azerbaijan, tindakan ini banyak dikecam oleh masyarakat 

internasional. Pada tanggal 25 Januari 2005, Uni Eropa lewat Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe mengeluarkan Resolusi 1416 yang berisi 

perintah kepada Armenia untuk menghentikan tindakan ethnic cleansing terhadap 

warga Azerbaijan dan berhenti mengokupasi wilayah Azerbaijan. 

d. 100 Tahun Pembantaian Armenia 

Peristiwa pembantaian warga Armenia yang terjadi 100 tahun yang lalu 

akan diperingati besar-besaran di sejumlah negara di dunia pada 24 April 

mendatang. Pada 1915, pada masa Perang Dunia I, sedikitnya 1,5 juta warga 

Armenia tewas dibantai tentara Kekaisaran Ottoman (yang kemudian menjelma 

menjadi negara Turki). 

Warga Armenia, Lucin Khatcherian yang berusia 106 tahun, adalah salah 

seorang yang selamat dari pembantaian massal tahun 1915. Dia kini tinggal di 

Argentina bersama putranya, Eduardo (74), yang memperlihatkan foto lama 

keluarga ketika diwawancarai AFP di Buenos Aires, Kamis (16/4). Seratus tahun 

telah berlalu dan Khatcherian menolak melupakan pembantaian massal yang 



60 
 

menewaskan 1,5 juta warga Armenia. Pembantaian oleh Kekaisaran Ottoman itu 

merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar pada abad ke-20. 

Namun, Turki selalu mengelak membahas peristiwa tersebut. Bahkan, 

membicarakan pembantaian Armenia merupakan hal terlarang di Turki saat ini. 

Meskipun dilarang Pemerintah Turki, sekelompok lelaki dan perempuan dengan 

berani menyatakan akan berkumpul di Taksim Square di pusat kota Istanbul untuk 

menggelar peringatan pembantaian 1,5 juta warga Armenia ini. Tak jauh dari 

Taksim Square, pada 1915, Kekaisaran Ottoman mengumpulkan ratusan 

intelektual dan penulis Armenia di satu lokasi, lalu membantai mereka. Tidak 

hanya itu. Yang terjadi setelah itu adalah kaum perempuan Armenia diperkosa 

massal dan anak-anak Armenia dibunuh. 

”Lebih dari 100.000 orang Turki menemukan kenyataan bahwa nenek dari 

nenek mereka adalah perempuan-perempuan korban pemerkosaan massal, yang 

menjadi budak dan digiring dari Anatolia ke padang gurun Suriah utara. 

Sejarawan Turki sendiri kini memiliki bukti-bukti dokumenter paling rinci tentang 

kejahatan yang dilakukan Kekaisaran Ottoman pada masa itu. Terus menyangkal 

kebenaran terjadinya kekejaman ini merupakan kejahatan,” tulis Robert Fisk di 

situs media Inggris, The Independent, 19 April 2015. Fisk mengakui pernah 

menemukan tulang belulang dan tengkorak korban pembantaian Armenia di gurun 

Suriah dalam penggalian pada 1992. Pekan lalu, Paus Fransiskus sudah 

menyinggung soal pembantaian Armenia, pembantaian paling mengerikan yang 

terjadi pada masa Perang Dunia I pada awal abad ke-20. 

Kesadaran umat manusia tentang kekejaman terhadap bangsa Armenia 

pada masa lalu meluas. Hari Minggu 19 April 2015, di Toronto, Kanada, sekitar 

2.000 orang memperingati pembantaian Armenia di Queen’s Park di pusat kota. 

Di antara yang hadir adalah Menteri Pertahanan Kanada Jason Kenney dan Wali 

Kota Toronto John Tory. Peringatan 100 tahun pembantaian Armenia ini diikuti 

juga berbagai komunitas berbeda. “Kami ingin berdiri bersama melawan 

pembantaian yang merupakan kejahatan kemanusiaan,” kata Garen 

Megerditchian, koordinator acara di Toronto, seperti dilaporkan CTVNews, (19 

April 2015). 
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Bintang film Hollywood, Hugh Grant, mengunggah foto peringatan 100 

tahun pembantaian Armenia di Twitter-nya. Demikian pula selebritas Amerika 

Serikat, Kim Kardashian dan Kanya West, mengunggah foto-foto mereka bersama 

anak-anak Armenia. 

 

Sejarah panjang Armenia 

Orang Armenia sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu adalah penghuni 

kawasan Kaukasus Eurasia. Pada masa itu, Kerajaan Armenia adalah salah satu 

entitas independen sejak awal abad keempat Masehi. Pada abad ke-15, tanah 

Armenia dikuasai Kekaisaran Ottoman. Mereka menerima perlakuan yang tidak 

adil, seperti harus membayar pajak lebih tinggi. Hak-hak politik dan hukum 

mereka dipinggirkan. Orang-orang Armenia cenderung lebih berpendidikan dan 

lebih sejahtera. Situs history.com menyebutkan, sebelum terjadi pembantaian 

tahun 1915, orang-orang Armenia sebenarnya pernah dibantai tahun 1894-1896. 

Ratusan ribu orang Armenia dibunuh oleh tentara Ottoman. 

Bagaimana pembantaian Armenia pada 1915 itu dimulai? Dua tahun 

sebelumnya, yaitu pada 1913, kaum ultranasionalis Young Turks mengambil alih 

kekuasaan di Konstantinopel (Istanbul). Mereka adalah Mehmed Talat Pasha, 

Ismail Enver Pasha, dan Ahmed Djemal Pasha (arsitek pembantaian). Pada 1914, 

Turki masuk dalam kancah Perang Dunia I, berpihak kepada Jerman dan 

Kekaisaran Austro-Hongaria setelah menandatangani perjanjian rahasia dengan 

Jerman dan mendirikan Aliansi Ottoman-Jerman pada Agustus 1914, dengan 

tujuan melawan Rusia sebagai musuh. 

Pada Oktober 1914, Turki melancarkan serangan ke pelabuhan-pelabuhan 

Rusia dan menyatakan orang Armenia “musuh internal”. Para pemimpin militer 

berargumentasi bahwa orang-orang Armenia adalah pengkhianat. Orang Armenia 

membentuk batalion relawan untuk membantu tentara Rusia melawan orang Turki 

di kawasan Kaukasus. Hal ini membuat orang Turki curiga kepada orang Armenia 

dan memaksa mereka keluar dari zona perang di front timur. 

Pada Februari 1915, Talat Pasha memberi tahu kepada Duta Besar Jerman 

bahwa inilah saatnya memberi jawaban atas pertanyaan tentang Armenia. Komite 

Pusat Ottoman membahas rencana “menghapus bangsa Armenia”. 
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Pada 24 April 1915, pembantaian dimulai. Pada hari itu pemerintahan 

Ottoman menangkap dan mengeksekusi ratusan intelektual Armenia di 

Konstantinopel. Setelah itu, rakyat Armenia dipaksa keluar dari rumah mereka 

dan dibiarkan mati ketika berjalan kaki di tengah gurun Mesopotamia tanpa 

makanan dan tanpa air. Mereka ditelanjangi dan dipaksa berjalan kaki di bawah 

sengatan terik matahari sampai akhirnya meninggal dunia. Mereka yang berhenti 

untuk beristirahat ditembak mati. 

Setelah Kekaisaran Ottoman menyerah pada 1918, para pemimpin Young 

Turks melarikan diri ke Jerman, yang berjanji tidak akan menuntut mereka atas 

kasus genosida yang mereka lakukan. Kekaisaran Ottoman berakhir. Pada 1923, 

Turki menjadi republik di bawah pimpinan Kemal Ataturk. Namun, sekelompok 

nasionalis Armenia menyusun rencana yang dikenal dengan nama Operasi 

Nemesis, melacak dan membunuh para pemimpin genosida. Sejak saat itu, 

Pemerintah Turki membantah telah terjadi genosida. Mereka menyatakan, orang 

Armenia adalah musuh perang sehingga mereka harus dibantai. 

Saatnya bersuara 

Saat ini Turki adalah salah satu sekutu penting Amerika Serikat dan 

negara-negara Barat. Pemerintahan AS dan Barat masih enggan mengutuk 

pembantaian yang terjadi 100 tahun silam. Sampai tahun 2004, berita-berita di 

surat kabar The New York Times belum menggunakan frasa “genosida Armenia”. 

Media-media Amerika saat itu enggan menggunakan kata “genosida” untuk 

melukiskan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Turki. Presiden AS Ronald 

Reagan sampai Barack Obama masih melihat pentingnya hubungan dengan 

sekutunya, Turki. 

Direktur Pusat Timur Tengah Universitas Oxford Eugene Rogan, yang 

juga penulis buku tentang jatuhnya Kekaisaran Ottoman, mengatakan, “Turki 

adalah sekutu NATO dan Pemerintah Turki merespons sangat negatif terhadap 

siapa saja yang mempertanyakan genosida. Dalam konteks ini, komentar Paus 

tentang pembantaian di Armenia harus dilihat.” 

Pada Maret 2010, Kongres AS akhirnya memutuskan untuk mengakui 

pembantaian orang-orang Armenia tersebut. Belum lama ini, kandidat Presiden 

Amerika Serikat dari Partai Republik, Ted Cruz, menyebutkan secara gamblang 
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soal genosida di Armenia. “Dunia sudah terlalu lama diam dan mendiamkan 

genosida yang membuat orang Armenia menderita. Berbagai peristiwa itu 

membangkitkan kesadaran kita untuk berdiri bagi kebebasan melawan kekuatan 

jahat,” kata Cruz. 

Menarik menyimak komentar profesor sejarah berkebangsaan Turki, Taner 

Akçam, dari Universitas Clark, seperti dikutip The Washington Post, “Jika Turki 

ingin memainkan peranan penting dalam perkembangan politik di Timur Tengah, 

Turki harus menghadapi sejarah mereka sendiri.” 

Menyedihkan memang apabila masih banyak orang yang tidak menyadari 

kekejaman yang terjadi pada awal abad ke-20 itu. Jika kita melupakan sejarah, 

kita tidak akan menghormati mereka yang menderita di kamp-kamp kematian 

Holocaust, Uni Soviet, Kamboja, dan tempat-tempat yang lain. Tragedi 

kemanusiaan semacam itu harus dapat kita cegah agar tidak terulang pada 

kemudian hari. 

Menyuarakan kepedihan dan kesedihan bangsa Armenia setelah 100 tahun 

berlalu harus dimaknai sebagai menyuarakan suara hati kita sebagai manusia 

beradab. Seperti kata novelis Aleksandr Solzhenitsyn dalam The Gulag 

Archipelago, “mendiamkan kejahatan dan menguburnya dalam-dalam, 

menganggap itu tak akan muncul lagi, sama saja membuat kejahatan itu akan 

bangkit lagi seribu kali lipat pada masa depan.” 

(http://print.kompas.com/baca/2015/04/20/100-Tahun-Pembantaian-Armenia: 

2015) 

 

Kebudayaan Negara Armenia 

Kebudayaan Armenia mengalami jatuh bangun dalam pertumbuhanya. 

Salah satu masa perkembanganya terjadi dalam abad kesepuluh yang diikuti oleh 

kejatuhanya akibat penyerangan Kaum Seljuki dan campur tangan bangsa mongol 

di Armenia, serta penghancuran berbagai pusat pembinaan intelektual dengans 

segala kekayaanya. Terdapat kecenderungan kebangkitan kembali kebudayaan itu 

secara mencolok dalam kerajaan Armenia di Silisia. Hal itu terjadi sampai abad 

kedelapan belas untuk suatu periode renaisans berikutnya. Kebangkitan itu 

berawal dengan pendirian ulang berbagai lembaga monastic di Armenia dari 
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Konstantinopel, mendirikan sebuah biara pada tahun 1706 di Modon dekat Morea. 

Karena khawatir akan campur tangan Turki, ia menyingkir dengan anak buahnya 

ke Venesia. Disana ia mendirikan suatu ordo, yang setelah ia meninggal terkenal 

dengan nama Mekhitarista. Mereka mengutip banyak manuskrip klasik serta 

memelihara buku-buku pedoman dibidang gramatika, logika, dan pokok-pokok 

lainnya.  

Wilayah Armenia Kuno termasuk wilayah yang terpencil dan keras. Hanya 

sebagian kecil wilayahnya yang layak dihuni. Curah hujan sangat sedikit. Musim 

dinginnya bisa sangat ekstrem dan panjang. Oleh karena itu, jarang ada pendatang 

baru yang mampu bertahan lama untuk bermukim. Meskipun wilayah tersebut 

termasuk salah satu jalur perdagangan kuno, para pedagang umumnya hanya 

sekedar singgah. Alhasil, orang Armenia eksklusif di wilayahnya.  

Mereka mengembangkan budaya mereka sendiri, yaitu dengan bicara 

dalam bahasa sendiri yang unik, memiliki alfabet tulisan sendiri, syair-syair asli, 

musik etnik, gaya arsitektur dan berbagai tradisi yang berusia ribuan tahun, yang 

menjadikan mereka benar-benar sebagai sebuah entitas budaya yang berbeda 

dengan komunitas masyarakat lainnya di wilayah Timur Tengah. 

(http://achmantomendatu.blogspot.co.id/2014/08/genosida-armenia-turki.html) 

Armenia memiliki iklim gunung yang tinggi dengan pengaruh 

Mediterania. Sepanjang tahun, tradisi budaya Armenia diselenggarakan dalam 

periode meriah. Negara ini sebagian besar dikenal untuk pariwisata. Siswa atau 

wisatawan akan melihat campuran inspirasi dari peradaban dan budaya membuat 

negara Eropa ini benar-benar unik dan lingkungan yang kondusif untuk belajar. 

(http://www.masterstudies.co.id/Pascasarjana-S2/Humaniora-dan-Ilmu-

Sosial/Armenia) 

a. Tradisi Keilmuan 

Bangsa Kurdi terkenal berani, kuat dan gigih. Mereka banyak berperan 

dalam menyebarkan dan membela Islam. Tidak sedikit tokoh-tokoh agama 

(ulama), pemimpin dan pejuang Islam yang notabene adalah suku Kurdi. Sebut 

saja, misalnya, Ibn Khallikan (w. 681 H/ 1282 M, sejarawan, pengarang kitab 

Wafayat al-A‘yan ), ‘Syaikh al-Islam’ Ibn Taymiyyah (w. 728 H/ 1328 M), Ibn al-

Atsir (w. 630 H/ 1232 M, pengarang Usud al-Ghabah, Ibn Qutaybah al-Dinawari 
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(w. 276 H/ 889 M, pengarang kitabTa’wil Musykil al-Qur’an), Ibn ash-Shalah as-

Syahrazuri (w. 634 H/ 1236 M, pakar ilmu hadis yang terkenal dengan 

Muqaddimah-nya), Syaikh Ibrahim al-Gurani (pengarang kitab Ithaf adz-

Dzakiyy), Badi’uz-Zaman al-Hamadani (w. 1007 M, pengarang kitab Al-

Maqamat), dan Shalahuddin al-Ayyubi, panglima perang dan pahlawan Islam 

dalam Perang Salib yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan 

orang-orang Kristen. 

b. Kebudayaan Kurdi 

Salah satu budaya Kurdi adalah Tarian Kurdi tradisional 

dari Balkan, Libanon, dan Irak. Menurut Ensiklopedi Islam, Kurdi bernyanyi dan 

menari di semua festival ulang tahun mereka, dan upacara pernikahan. Folkloric 

tarian ini adalah salah satu faktor utama dalam membedakan Kurdi dari tetangga 

populasi Muslim. Tari Kurdi memiliki berbagai versi dan banyak seperti 

berikut: Dilan, Sepe, Geryan, Chapi. 

Pada abad ke-7, orang-orang Arab menaklukkan wilayah Kurdi dan 

dikonversi mayoritas Kurdi Islam. Mayoritas hari ini orang-orang Kurdi 

adalah Muslim, yang berhaluan mazhab Syafi’i dengan membuat 

sekolah Sunni Islam, membedakan mereka di wilayah tersebut, (dan ke tingkat 

yang lebih rendah banyak, Hanafi) sekolah Sunni Islam. 

 Ada juga minoritas suku Kurdi yang Syiah Muslim, terutama yang tinggal 

di Ilam dan Kermanshah propinsi Iran dan Irak Tengah (“Al-Fayliah” Kurdi). 

Para Alevis lain adalah agama minoritas di antara Kurdi, terutama ditemukan di 

Turki. Ada juga Kurdi Agnostics . Beberapa upacara tradisional lebih dikenal 

Kurdi atau festival meliputi: Pir Shalyar, Buka Barana, Newroz. 

Warisan budaya Kurdi berakar di salah satu kebudayaan tertua di dunia. 

Sehubungan dengan asal Kurdi, itu sebelumnya dianggap cukup untuk 

menggambarkan mereka sebagai keturunan Carduchi, yang menentang mundur 

dari Sepuluh Ribu melalui gunung-gunung di abad ke-4 SM. Namun, ada bukti 

permukiman kuno lebih di wilayah Kurdistan. Bukti awal dikenal dan budaya 

yang berbeda terpadu (dan mungkin, etnis) oleh orang-orang Kurdi mendiami 

pegunungan tanggal kembali ke Halaf budaya 6.000 SM hingga 5.400 SM. Hal ini 
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diikuti oleh penyebaran Ubaidian budaya, yang merupakan pengantar asing 

dari Mesopotamia. 

c. Masjid Biru 

Masjid Biru rupanya tak hanya ada di ibukota Turki, Istanbul. Di ibu kota 

Armenia, Yereven, terdapat pula masjid yang disebut dengan Masjid Biru (Blue 

Mosque). Arsitekturnya tak kalah indah dengan masjid yang di Turki. Berwarna 

biru, Masjid Biru Yereven Nampak megah dilengkapi kubah dan menara. Masjid 

ini merupakan satu-satunya masjid yang tersisa dan masih bertahan hingga kini. 

Padahal dalam sejarah panjang Islam di Armenia, banyak masjid berdiri disana. 

Bahkan terdapat pula gereja yang diubah menjadi masjid. Namun hanya Masjid 

Biru yang yang tersisa. Masjid Biru ini pun sempat ditutup saat Armenia dibawah 

pemerintahan Uni Soviet. Hingga ketika Armenia merdeka, masjid ini kembali 

dibuka.  

(www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/11/18/mwg998-

wajah-islam-di-armenia) 

d. Gunung Ararat 

Memang, negara Armenia kini berada di lembah Gunung Ararat. Dari ibu 

kotanya, Yerevan, kita akan dapat melihat keindahan Gunung Ararat, walaupun 

kini gunung tersebut masuk ke wilayah Turki. Gunung ini menjadi semacam 

penguat iman bagi orang-orang Armenia di tengah berganti-gantinya penguasa di 

daerah itu, termasuk Ottoman dan Uni Soviet. 

Sebuah biara didedikasikan untuk Gregorius, yaitu Khor Virap, berada di 

kaki Gunung Ararat. Dari situlah orang-orang Armenia makin diteguhkan iman 

Kristennya. Selain Khor Virap, banyak biara dan gereja yang berumur di atas 

seribu tahun, termasuk Istana tempat tinggal Katolikos Armenia, Karekin II, 

Katedral Etchmiadzin, yang dibangun pada tahun 303 Masehi. 

Pusat kota Yerevan—ibu kota Armenia—terletak di Republic Square. Jika 

Anda mendatangi wilayah yang dibangun pada 1926 ini, akan sangat terasa seperti 

sedang berada di Eropa. Padahal, ini adalah negara di kawasan Asia Barat. 

Perkembangan agama Kristen ke Timur yang dilakukan oleh murid-murid Yesus 

Kristus belum banyak dikenal masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. 
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Padahal, bisa dikatakan gereja-gereja di wilayah Asia Barat atau orang 

sering menyebut Timur Tengah ini masih mengikuti tradisi yang mendekati gereja 

mula atau gereja abad pertama. Dan, khusus untuk gereja Armenia, akar 

kekristenan bahkan bisa ditarik dari sejak Kitab Kejadian dalam Alkitab 

Perjanjian Lama. (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/bangsa-armenia-

kerajaan-kristen-pertama) 

 

Alasan Armenia Masuk Timur Tengah 

Republik Armenia merupakan negara landlock (negara yang terkurung 

oleh daratan). Secara geografis Armenia terletak di Asia barat daya yang 

berbatasan dengan Turki di barat, Georgia  di utara, Azerbaijan di timur, dan Iran 

serta eksklave Nakhichevan (provinsi Azerbaijan/eksklave) di selatan. Dan itulah 

yang menyebabkan Armenia Termasuk dalam Negara di Timur Tengah, walaupun 

secara kebudayaannya (agama yang dianut mayoritas Kristen)  tidak termasuk 

kedalamnya. 
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AZERBAIJAN 

(Hanin Salsabila, Siti Hafidzah Assalma’) 

 

Negara republik muslim di kawasan pantai barat Laut Kaspia, 

Transkaukasia; mencakup daerah otonom Nachicevan di sebelah selatan Armenia; 

berbatasan dengan Republik Armenia di sebelah barat, Republik Georgia dan 

Federasi Rusia di sebelah utara, Laut Kaspia di sebelah timur, dan Iran di sebelah 

selatan. Luas wilayah 86.600 km2.1 

Pada tahun 2012, jumlah penduduk Azerbaijan mencapai 9.421.200 jiwa. 

Pada tahun 2015, bertambah menjadi 9.590.000 jiwa.2 

 

 

 

 

 

Agama di Azerbaijan terpisah dari pemerintahan. Semua agama sama di 

mata hukum. Sekitar 93% penduduk Azerbaijan memeluk Islam, dimana 65-70 

                                                             
1 Ensiklopedi Islam, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2002, hlm. 197. 
2 www.stat.gov.az/source/demography/indexen.php diakses pada pukul 14.30 02/11/2015 
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%-nya menganut tradisi Syiah. Ada sekitar 380 komunitas agama yang terdaftar di 

Azerbaijan. Beberapa diantarana adalah Ortodoks, Katolik, Protestan, Yahudi dan 

lain-lain. Yahudi sendiri ada 3, yaitu Mountain Jews, Ashkenazi Jews and 

Georgian Jews.3 

Manat (ISO 4217: AZN) adalah mata uang Azerbaijan. Manat 

disubdivisikan kedalam 100 qəpik. Kata manat dipinjam dari kata kekaisaran 

Rusia "монета" (koin) yang diucapkan "maneta". Manat juga merupakan 

penunjuk ruble Soviet baik pada bahasa Azerbaijan dan bahasa Turkmen. Manat 

digunakan di Azerbaijan kecuali Nagorno-Karabakh. Rata inflasi mata uang ini 

adalah 11.5%.4  

 

 

 

 

 

 

 

 Dari berbagai musim iklim di dunia yang berjumlah kurang lebih 11 

iklim, Azerbaijan mempunyai 9. Hal ini menambah kesuburan dari tanah, 

sehingga ada banyak jenis sayuran yang digunakan sesuai dengan musim dan 

hidangan yang disajikan. Iklim di negara Azerbaijan sangat membantu 

menciptakan kekayaan makanan seperti diantaranya sayuran herbal termasuk 

mint, ketumbar, dill, kemanggi, peterseli, tarragon, daun bawang, lokio, thyme, 

marjoram, daun bawang, dan selada air. Semuanya sangat populer dan sering 

dimasukkan ke dalam hidangan utama. Sedangkan di Laut Kaspia memiliki 

banyak spesies dari ikan yang bisa dimakan termasuk sturgeon, salmon kaspia, 

                                                             
3 mfa.gov.az/en/content/8 diakses pada pukul 04.00 08/10/015 
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Manat_Azerbaijan diakses pada pukul 0:08 25/10/2015 
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kutum, sarden, belanak abu-bau, dan lain-lain. Kaviar hitam dari Laut Kaspia 

adalah salah satu hidangan paling terkenal. 

Untuk masakan berjenis sup di Azerbaijan lebih dari 30 jenis, termasuk 

yang dibuat dari plain yoghurt. Salah satu hidangan yang paling terkenal adalah 

plov. Plov adalah saffron yang diselimuti nasi, disajikan dengan bumbu yang 

berbeda. Kedua lainnya termasuk berbagai jenis kebab dan shashliks, termasuk 

domba, sapi, ayam, dan ikan (baliq) kebab. Sturgeon, ikan yang umumnya, 

biasanya di tusuk (tusuk merupakan logam tipis atau tongkat kayu yang 

digunakan untuk menyimpan potongan-potongan makanan) dan panggang sebagai 

suatu shashlik, yang disajikan dengan tart delima saus disebut narsharab. Buah 

kering dan kacang walnut yang digunakan di banyak hidangan, bumbu 

tradisionalnya adalah garam, bumbu lada hitam, sumac, dan terutama kunyit. 

Sebagian besar safron berasal dari Semenanjung Absheron. 

Teh Hitam merupakan minuman tradisionalnya, diminum setelah makanan 

dimakan. Ini juga merupakan sesuatu yang sangat populer tersendiri atau juga 

dengan buah-buahan kering. Minuman lain yang populer adalah serbat, minuman 

dingin manis yang terbuat dari jus buah dicampur atau direbus dengan gula, 

seringkali wangi dengan air mawar. Serbat Azerbaijan tidak sorbet, dingin 

makanan penutup.5 

Azerbaijan, yang beriklim tropis, termasuk negeri yang cukup subur untuk 

pertanian gandum, anggur dan buah-buahan yang lain, meskipun para petaninya 

banyak yang tergolong miskin. Di seputar kota Baku dan Neftechala (di selatan 

Baku), pada tahun 1989 dapat diproduksi minyak mentah sebanyak 13 juta ton, 

dan ada gas alam sebanyak 11 juta metrik ton. Menurut data resmi, 34% minyak 

serta gas Uni Soviet ketika itu berasal dari Azerbaijan. Di samping itu telah juga 

digali tambang-tambang biji besi, batu bara, bauksit dan molibdenum. Di samping 

pusat pemerintahan serta kota industri, Baku juga berperan sebagai pelabuhan laut 

utama terpenting di kawasan Laut Kaspia.6 

                                                             
5http://savebrowser.blogspot.co.id/2012/11/makanan-dan-masakan-
tradisional.html#sthash.gQe2JW6o.dpuf diakses pada pukul 0:16 25 Oktober 2015 
6Ensiklopedi Islam, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2002, hlm. 198. 
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Kemajuan Peradaban 

Ketika Azerbaijan berada di bawah Kerajaan Sasanid (Persia), negeri ini 

dengan kota-kotanya yang tersohor (Ardabil, Geilan dan Tabriz; kini ketiganya 

masuk dalam wilayah Iran) dihuni oleh para penganut agama Kristen dan 

Zoroaster. Baru pada abad ke-7, setelah imperium tersebut di bawah kekuasaan 

politik Islam, Azerbaijan dijadikan salah satu daerah keamiran. Ketika kekuasaan 

di tangan Dinasti Abbasiyah (750-1258), Azerbaijan merupakan wilayah otonom 

yang dipimpn oleh para sultan (raja) dari beberapa dinasti, antara lain Dinasti 

Sajiyah (881-931) dan Dinasti Ata-Bey (sampai 1227). 

Pasukan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan membumihanguskan kota 

Baghdad pada tahun 1258. Oleh Hulagu Khan, kendali politik pusat kekuasaan 

Islam di Baghdad dipindahkan ke Azerbaijan. Hulagu Khan sendiri ketika itu 

belum masuk Islam, tetapi keturunannya, balatentaranya berikut penduduk 

daerah-daerah Asia Tengah hingga beberapa wilayah di Rusia serta Monggolia 

yang termasuk dalam daerah kekuasaan masuk Islam. Sepeninggalnya, Azerbaijan 

tetap masuk imperium Islam Persia yang luas di bawah kendali sultan-sultan dari 

Dinasti Hulagu Khan (1259-1395), hingga akhirnya Timur Lenk menguasainya 

dan memindahkan pusat pemerintahan ke Samarkand, Azerbaijan sesudah itu 

dipegang oleh Dinasti Aga Kiyunli (1395-1503), raja kecil berdarah Turki. 

Pada permulaan abad ke-14 muncul kekuatan baru di sekitar kota Ardabil 

yang tidak sempat dihancurkan oleh Timur Lenk. Kekuatan itu pada awalnya 

hanya tampak dalam kegiatan pengajian tarekat yang didirikan oleh Syekh 

Syafiuddin Ardabelli (1252-1334), pendiri Dinasti Safawi, cucu Syafiuddin 

Ardabelli.  Ia berhasil menghancurkan kekuatan Dinasti Aga Kiyunli setelah 

sebelumnya menobatkan dirinya menjadi sultan pertama Kerajaan Safawi di kota 

Tabriz (1501). 

Dinasti Safawi mrerupakan imperium Persia pertama yang secara resmi 

enyatakan beraliran Syiah. Karena itu, kaum muslimin Azerbaijan umumnya 

diidentifikasi sebagai beraliran Syiah dan lebih memiliki hubungan historis 
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dengan kebudayaan Islam Persia daripada kebudayaan Turki. Meskipun demikian, 

posisi geografisnya langsung berhubungan dengan Eropa, dan Azerbaijan 

termasuk dalam zona politik Eropa Timur. Karena itu, hubungan politiknya 

dengan Turki sangat mungkin terjalin melalui kerja sama egional antara Negara-

negara Balkan. Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan 

Azerbaijan.7 

Islam tiba di Azerbaijan seiring dengan kedatangan bangsa Arab pada 

abad ketujuh, secara bertahap menggantikan Kristen dan sekte kafir Azerbaijan. 

Karena pengaruh dari Iran, banyak orang Azerbaijan yang sebenarnya penganut 

Syiah. Penegakan Syiah sebagai agama negara membawa pertarungan dengan 

kaum Sunni yang berkuasa. 

Pada abad kesembilan belas, banyak Sunni Muslim beremigrasi dari 

Azerbaijan yang dikontrol Rusia. Dengan demikian, pada akhir abad kesembilan 

belas, penduduk Syiah menjadi mayoritas di Azerbaijan. Antagonisme antara 

Sunni dan Syiah berkurang pada akhir abad kesembilan belas. Ada pula 

komunitas Yahudi kecil di Azerbaijan. Ada tiga sinagog di Baku dan beberapa di 

propinsi lainnya. Walaupun mayoritas Islam, namun seperti negara berpenduduk 

Muslim lainnya, Azerbaijan adalah negara sekuler. Sebuah survey memperkirakan 

bahwa yang ateis di negara ini mendekati 7 persen. 

Sebelum Soviet berkuasa, sekitar 2000 masjid aktif di Azerbaijan. 

Kebanyakan masjid ditutup pada 1930-an, dan beberapa diizinkan untuk tetap 

buka selama Perang Dunia II. Pada tahun 1980 hanya dua masjid besar dan lima 

lebih kecil di Baku. Menurut sumber Soviet, selama tahun 1970-an, sekitar 1.000 

rumah akhrinya digunakan sebagai tempat salat secara sembunyi-sembunyi. 

Selama Perang Dunia II, pemerintah Soviet mendirikan Dewan Muslim Spiritual 

Transkaukasia di Baku sebagai badan Islam di Kaukasus, namun pada dasarnya 

menghidupkan kembali tsaris Dewan Muslim Gerejawi abad kesembilan belas. 

Dimulai pada periode akhir Gorbachev, dan terutama setelah kemerdekaan, 

jumlah masjid meningkat secara dramatis.  

Politisi sekuler di Azerbaijan telah menyuarakan keprihatinan mengenai 

kebangkitan Islam politik, tetapi yang lain berpendapat bahwa Islam di Azerbaijan 
                                                             
7 Ensiklopedi Islam, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2002, hlm. 198. 
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adalah fenomena multifaset; Islam hanya memainkan peran yang sangat terbatas 

dalam bidang politik dan hanya sebagian kecil dari penduduk mendukung gagasan 

untuk mendirikan pemerintah Islam. Hal ini disebabkan tradisi panjang 

sekularisme di Azerbaijan. Namun, menurut beberapa analis, pada jangka 

panjang, jika politisi tidak mampu meningkatkan kondisi kehidupan sebagian 

besar rakyat, rakyat Azerbaijan akan memilih Islam sebagai jalan 

pemerintahannya.8 

Salah satu arti penting Azerbaijan dalam memperkaya khazanah peradaban 

Islam berkaitan dengan peranan seorang filsuf kaliber dunia yang lahir di sana, 

yaitu Nasiruddin at-Tusi (1201-1274). Di samping itu, at-Tusi adalah juga ahli 

astronomi dan matematika. At-Tusi lahir di kota Tus di daerah Khurasan (kini 

termasuk wilayah Iran). Ia muncul ketika  kekayaan intelektual Islam di pusat-

pusat peradaban Dinasti Abbasiyah diporakporandakan oleh penakluk bangsa 

Mongo; di bawah pimpinan Hulagu Khan. Kota Maragheh (kini di Iran barat laut) 

serta Observatorium “Easad Khan”, karya monumental Dinasti Hulagu Khan, 

dibangun atas prakarsa at-Tusi. Di observatorium ini, at-Tusi menyusun tabel-

tabel astronominya yang disebut Zi al-Ikhani.9  

 

Jenis-Jenis Kebudayaan 

UNESCO memasukkan karpet Azerbaijan dalam daftar Intangible 

Cultural Heritage pada tahun 2010. Karpet Azerbaijan dapat dibedakan dalam 7 

kelompok berdasarkan desain, pola dan warna, yaitu Guba, Baku, Sirvan, Ganja, 

Gazakh, Garabagh, Tabriz. Nilai sebuah karpet ditentukan selain oleh motif juga 

bahannya. Karpet yang dibuat dari sutera lebih mahal dibanding bahan dari wol. 

Nilai karpet juga sangat dipengaruhi oleh usia pembuatannya. Semakin antik 

semakin mahal harganya. 

Nizami Ganjavi adalah seorang pujangga dan filsuf termasyhur, salah satu 

karyanya, yaitu “Leyla dan Majnun” tidak hanya masyhur di Azerbaijan, tetapi 

                                                             
8http://www.eramuslim.com/berita/gerakn-dakwah/islam-di-azerbaijan.htm#.VivAByuhTIU 
diakses pada pukul 0:040 25 Oktober 2015 
9 Ensiklopedi Islam, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2002, hlm. 200. 
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bahkan dunia.. Nizami Ganjavi lahir dan hidup di kota Ganja pada abad ke-21, 

salah satu kota bersejarah di Azerbaijan. 

Azerbaijan juga memiliki dan memelihara dengan baik seni tari 

tradisionalnya, antara lain alli dan musik tradisionalnya, yaitu Mugham. Khusus 

Mugham mendapat pengakuan UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and 

Intangible Cultural Heritage of Humanit pada tahun 2003. 

Musik Mugham dimainkan dengan 3 alat yaitu: daf (tamborin besar), 

kamancha (semacam gitar dengan empat senar), dan tar (lute berleher panjang 

dengan sebelas senar). Pergelaran musik Mugham senantiasa disertai oleh seorang 

penyanyi dengan suara khas dengan nada yang panjang dan tinggi. Musik 

Mugham digelar tidak hanya pada acara-acara rakyat tetapi acara resmi 

kenegaraan.10 

Bangunan Penting 

Masjid Jami Syamakhi terkuno dan terbesar di Azerbaijan. Menurut 

riwayat masjid ini didirikan pada abad ke-8 Masehi. Masjid ini dibangun pada 

masa pemerintahan panglima perang Arab terkenal, Maslama bin Abdul Malik, 

saudara dari khalifah Dinasti Umayyah, Walid I di Kaukasia dan Dagestan (tahun 

705-715) pada saat Syamakhi dipilih sebagai pusat pemerintahan di kawasan 

tersebut. Selama masa itu para penguasa Arab memperkuat benteng kota yang 

kuno – dan yang mempunyai warisan budaya kaya ini – dan mulai membangun 

kota baru. Kota Syamakhi menjadi sebuah kota penting pada masa itu. 

Kesimpulan ini bisa diambil dengan adanya bangunan Masjid Jami yang 

monumental dan mempunyai citra arsitektur megah. 

Pada bulan Desember 2009 Presiden Azerbaijan Ilham Aliev 

menginstruksikan pembangunan dan renovasi Masjid Jami Syamakhi. Pada 17 

Mei 2013 Masjid Jami yang sudah dipugar dan direnovasi secara total akhirnya 

diresmikan.11 

                                                             
10 irs-az.com/new/id/arsip/1773 diakses pada pukul 15.15 03/11/2015 
11irs-az.com/new/id/agama diakses pada pukul 15.00 02/11/2015 
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BAHRAIN 

(Afriza Muslim, Jamil Aulia) 

 
 

Luas  : 694 km² 

Populasi : 651.000 jiwa 

Ibu kota : Manamah (205.000) 

Bahasa utama : Arab, bahasa di kawasan sub-Benua, Hindia 

Agama utama : Islam, syi’ah, Islam suni 

Mata uang : dinar 

Ekspor utama : minyak dan produk olahan minyak 
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Pemerintahan : kerajaan (monarki) 

Agama resmi : Islam (85%) 

Satuan uang : dinar. 

(Tim Kingfisher: 2007) 

Bahrain (Dawlah al-Bahrain). Sebuah negara monarki, yang terdiri dari 

satu pulau besar dan sejumlah pulau kecil di Teluk Persia. Terletak di kawasan 

Teluk, di antara Qatar dan Saudi Arabia, kerajaan kecil Bahrrain menempati 

sebuah pulau besar dan sejumlah pulau kecil. Pulau Bahrain, daratan utama 

negara ini, terhubung ke negara tetangga, Saudi Arabia, melalui sebuah jalan 

laying yang besar. Sebagian besar lahan adalah gurun. Pulau ini beriklim panas 

dan sangat kering dengan curah hujan tahunan tidak lebih dari 100 mm. 

Nama Bahrain berarti “dua laut” yang dihubungkan dengan sumber mata 

air manis dan air asin di laut sekitar Bahrain. Pada zaman kuno Bahrain dikenal 

dengan nama Dilmun, yang menjadi pusat perdagangan penting pada millenium 

ketiga sebelum Masehi. Bahrain dikuasai oleh bangsa Persia pada abad ke-4 dan 

kemudian oleh bangsa Arab sampai tahun 1541, ketika Portugis menginvasi 

Bahrain. Bangsa Persia kemudian merebutnya kembali pada tahun 1602. Pada 

tahun 1783 Ahmad Ibn Al Khalifah mengambil alih, dan al Khalifah bertahan 

sampai sekarang. Bahrain menjadi daerah perlindungan Inggris pada tahun 1820. 

Di bahasa Arab, kerajaan Bahrain dikenal dengan nama “Mamlakat Al 

Bahrayn”. Bendera Bahrain adalah merah dan putih yang dipisahkan oleh lima 

segi tiga yang tergabung dalam area warna merah. Kelima segi tiga tersebut 

melambangkan lima rukun Islam. Bendera Bahrain pernah memecahkan rekor 

Guinness World Record pada tahun 2004 dengan panjang 169,5 m dan lebarnya 

97,1 m dan menjadi bendera terbesar di dunia. Bendera tertua Bahrain adalah 

berwarna merah. Pada tahun 1820, Bahrain menandatangani perjanjian dengan 

Inggris dan kemudian garis berwarna putih ditambahkan untuk menanadakan 

gencatan senjata. Pada tahun 1932, pinggiran bergerigi ditambahkan untuk 

membedakan bendera Bahrain dengan tetangganya. Pada mulanya bendera 

Bahrain memiliki 28 titik putih, tetapi kemudian dikurangi menjadi delapan para 

tahun 1972 dan dikurangi lagi menjadi lima pada tahun 2002. 
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Bahrain terdiri dari 30 pulau lebih, pulau-pulau utamanya adalah Bahrain, 

al-Muharraq, Sitra, Umm Nassan, dan Hawar, yang semuanya terdiri dari dataran 

rendah berbatu kapur tandus. Suhu udara 38°C pada bulan Juni-September, pada 

musim hujan 10-27°C. Curah hujan rata-rata 80 mm/tahun. 

Dengan mendapat pengawasan dari pemerintah Inggris, Bahrain 

bergabung dengan Qatar dan Emirate Arab (kemudian dikenal sebagai “Trucian 

State) membentuk Uni Emirat Arab. Tetapi setelah tiga tahun berdiri, pada tahun 

1971, persatuan ini tidak terealisasikan, dan akibatnya, Bahrain memisahkan diri 

dan memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris. 

(https://semestafakta.wordpress.com/2015/04/16/44-fakta-menarik-tentang-

bahrain/) 

 

Sejarah Bahrain 

Sejarah. Bahrain telah menjadipusat perdagangan dan perhubungan besar 

diwilayah Teluk selama berabad-abad.suku-suku Arab (Iyad dan Azad) telah lama 

menetap di wilayah itu. Kemudian suku-suku itu dikalahkan oleh suku-suku Arab 

lain( Bani Abdul Qais, Bani Bakar bin Wail, dan Tamim) yang datang dari 

Tihamah (Arab Saudi selatan). Suku itu menguasai Bahrain di bawah Persia 

hingga datangnya Islam. 

Menurut sebuah riwayat, ketika pemerintahan Islam sudah stabil di 

Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah (6 H/628 M) atau sesudah penaklukan 

Mekkah (8 H), Rasulullah SAW mengutus al-Ula bin Abdullah al-Hadrami ke 

Bahrain untukmengajak penduduknya masuk Islam.Al-Ula membawa dua puuk 

surat Nabi SAW kepada penguasa Bahrain, al-Munzir bin Sawa at-Tamimi dan al-

Mirbazan, untuk mengajak keduanya masuk Islam. kedua tokoh itu menerima 

surat dari Nabi SAW dengan baik dan menyatakan diri masuk Islam. Teladan itu 

diikuti oleh semua orang Arab dan sebagian non-Arab di Bahrain. Mereka yang 

bertahan tetap dalam agama mereka adalah orang-orang Majusi, Yahudi, dan 

Nasrani. 

Sejak itu al-Munzir melepaskan diri dari kerajaan Persia. Nabi SAW 

menetapkan al-Munzir tetap memegang jabatannya sebagai wakil Bahrain hingga 

ia wafat (10H). Ia didampingi oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW untuk 
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mengajarkan Islam kepada penduduk. Setelah al-Muzir wafat, Nabi SAW 

mengangkat al-Ula sebagai penggantinya, tetapi tidak lama kemudian Nabi SAW 

menggantinya dan mengangkat Aban bin Sa’id bin As. 

Pada masa khalifah Abu Bakar as-Siddiq al-Ula diangkat kembali menjadi 

wali Bahrain atas permintaan penduduknya. Pada periode ini kaum muslimin 

Bahrain dari keluarga Bani Qais bin Sa’labah, bani Rabiah Khala al-Jarud bin 

Basyar al-Abd, murtad dari Islam di bawah pimpinan al-Hatam dari Bani Qais. 

Golongan murtad ini ditumpas oleh al-Ula, sebagian diantara mereka kembali ke 

Islam atau tetap dalam kekafiran di hukum oleh al-Ula sehingga umat Islam 

Bahrain kembali tenang. Penupasan golongan murtad tersebut dibantu oleh umat 

Islam Bahrain yang telah benar-benar menerima kebenaran Islam. 

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Usman bin Abi aal-As diagkat 

menjadi wali Bahrain. Ia adalah seseorang tokoh terkenal penakluk Persia, yang 

kemudian meninggalkan saudaranya, Mugirah bin Abi al-As untuk 

menggantikannya di wilayah itu untuk meneruskan perjuangannya dalam 

menaklukkan Persia. 

Pada masa berikutnya, Bahraib diperinth oleh seseorang gubernur. Islam 

semakin berkembang, karena sejak Usman bin Affan menjadi khalifah, banyak 

sahabat Nabi SAW yang keluar dari Madinah pergi ke berbagai negeri taklukkkan 

Islam, termasuk Bahrain, untuk mengajarkan Islam kepada penduduknya. 

Pada masa Dinasti Umayah, Bahrain menjadi salah satu pusat gerakan 

Khwarij an-Najdah (salah satu sekte Khawarij) yang menguasai daerah itu hingga 

tahun 105 H. 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, Bahrain bersama wilayah lain diperintah 

oleh seorang wali. Abu Abbas as-Saffah (khalifah pertama) mengangkat Daud bin 

Ali menjadi wali untuk Mekkah, Madinah, Yaman, Yamamah (Irak), dan Bahrain. 

Tetapi sejak Khalifah Abu Ja’far al-Mansur (754-775), Bahrain diperintah oleh 

seorang wlai. Setelah periode pertama dinasti ini berakhir dan kekuasaan politik 

berpindah ketangan Turki, Bahrain menjadi pusat Gerakan al-Zanj, gerakan 

pemberontakan (dibawah pimpinan Ali bin Muhammad) terhadap penguasa 

Dinasti Abbasiyah pada athun 870-883. Kemudian Bahrain juga menjadi pusat 

Gerakan Qaramitah. Memasuki abad ke-5 H, Dinasti Abbasiyah kembali 
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menguasai Bahrain, dan penduduk membangun banyak masjid. Tahun 469 H 

Gerakan Qaramitah dihancurkan oleh tentara Abbasiyah.  

Sejak abad ke-16, Bahrain dikuasai oleh Turki Usmani, sejak 1782 dikuasai oleh 

keluarga al-Khalifah, setelah sebelumnya dikuasai oleh Arab Saudi pada masa 

Saud bin Faisal; tahun 1861 menjadi protektorat Inggris. Tahun 1971 Inggris 

menarik diri dari Teluk Persia. Bahrain merdeka tahun itujuga di bawah pimpinan 

Syekh Isla al-Khalifah dan bergabung dengan Liga Arab. Tahun 1973, Bahrain 

memiliki konstitusi dan membentuk majelis nasional yang anggotanya dipilih oeh 

rakya. Tetapi tahun 1975 parlemen tersebut dibubarkan dan konstitusi dibekukan. 

(Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

 
 

Luas Wilayah 

Bahrain secara umum adalah kepulauan 

yang rata dan bergurun, dan memiliki dataran 

padang pasir yang rendah. Luas wilayah 

Bahrain ialah 598 km2. Bahrain adalah negara 

kepulauan yang terdiri dari 33 pulau, tidak 

memiliki batas darat dengan negara lain, 

namun memiliki 161 kilo (528 mi) batas garis 



81 
 

pantai dan mengklaim 12 mil batas laut dan 24 mil laut (44 km) zona tambahan. 

 

Jumlah Penduduk 

  Rata-rata penduduk Bahrain ialah warga asli Bahrain, dan warga 

pendatang,seperti warga dari Filipina dan Srilangka.jumlah penduduk di Bahrain 

sekitar 643.000 orang. Penduduk kebanyakan tinggal di bagian utara Pulau 

Bahrain; 81% penduduk hidup di perkotaan. Mayoritas adalah orang Arab; 

lainnya India, Iran, dan Pakistan. Penduduk asli 100% muslim (60% syiah). 

(Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

 

Agama dan Presentase 

Agama resmi Bahrain ialah Islam, dengan mayoritas penduduknya 

mengamalkan ajaran Islam. Walau bagaimanapun, dengan kebanjiran pendatang 

dan pekerja asing dari non-Islam seperti Filipina dan Sri Lanka persentase 

keseluruhan masyarakat Muslim di negara tersebut menurun drastis pada tahun-

tahun terakhir ini. Menurut sensus pada tahun 2001, 81,2% penduduk Bahrain 

ialah Muslim, 9% Kristen, dan 9,8% mengamalkan ajaran lain. 

 

Mata Uang 

  Bahrain juga merupakan salah satu negara yang masih berada dalam 

wilayah timur tengah,sehingga mata uang yang digunakan di sana tudak jauh dari 

negara-negara timur tengah yaitu Dinar Bahrain. 

 

Mata Pencaharian 

Karena Bahrain terletak di wilayah yang mempunyai kadar peningkatan 

harga minyak yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi Bahrain termasuk yang 

tercepat pada Januari 2006. Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia 

tengah, Bahrain juga mempunyai pasaran ekonomi yang paling bebas di Timur 

Tengah dan menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2006 terbitan Heritage 

Foundation, selain itu Bahrain juga menduduki peringkat ke-25 ekonomi yang 

paling bebas di dunia. 
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Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan 

minyak, dan sekitar 60 % merupakan pendapatan hasil ekspor, 60 % untuk 

pemerintahan, dan 30% dari total GDP. 

Kondisi ekonomi Bahrain juga berflukturasi seiring perubahan harga 

minyak pada 1985. Contohnya, sepanjang dan setelah krisis Perang Teluk pada 

1990-1991, dengan fasilitas komunikasi dan transportasinya yang maju maka 

Bahrain dijadikan tempat pilihan untuk didirikannya perusahaan-perusahaan 

multinasional yang berbisnis di teluk persia. Masalah-masalah ekonomi jangka 

panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrain adalah langkanya pekerjaan untuk 

generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dan sumber air bersih bawah 

tanah. 

 

Perekonomian Bahrain 

Bahrain merupakan salah satu negara yang memiliki standar hidup 

tertinggi di teluk. Perekonomiannya tergantung pada industry minyak. Kilang 

minyaknya di Pulau Sitra termasuk yang terbesar dan termodern di dunia, 

memproses produk minyak dari negara-negara tetangga. Hasil pertanian : andum, 

sayur-mayur, jeruk, alfalfa, beras dan udang. Manufaktur dan industry meliputi 

alumunium, bahn bangunan, minyak bumi, juga terdapat pengolahan makanan dan 

minuman, serta galangan kapal tanker. Pergudangan modern dan fasilitas 

pelabuhan membuat Bahrain sebagi pusat perdagangan besar di Teluk Persia. 

Bandara di al-Muharraq menghubungkan negara itu dengan negara-negara lain. 

(Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

Tanah subur yang diimpor serta pembangunan jalur irigasi telah membuat 

Bahrain dapat menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahrain adalah negara 

di kawasan Teluk yang pertama kali memproduksi minyak untuk tujuan 

perdagangan. Namun, kini cadangan minyaknya makin menipis dan mungkin 

habis dalam 10-20 tahun ke depan. Investasi di alihkan ke bidang lain, seperti 

industri alumunium, bahan-bahan kimia, dan plastic. Makin banyak warga 

terdidik, Bahrain bekerja di industri jasa, seperti asuransi dan perbankan yang 

sedang tumbuh pesat. Bahrain diperintah oleh Dinasti al-Khalifa yang memiliki 
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seperempat saham atas maskapai penerbangan negara, Gulf Air. (Tim Kingfisher: 

2007) 

 

Politik 

Bahrain berbentuk negara emirat. Kepala negara bergelar amir, dialah 

orang yang megangkat perdana menteri dan mengepalai 12 anggota dewan 

menteri. Dewan lokal untuk kota praja dan desa memimpin penduduk lokal. 

Mayoritas anggota dewan lokal dipilih oleh rakyat, lainnya diangkat oleh amir. 

Peradilan juga menyelenggarakan peradilan agama menurut syariat. (Penyusun, 

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

 

Pendidikan 

Koran dan majalah diterbitkan dalam bahasa Arab dan Inggris. Tingkat 

pendidikan rakyat merupakan yang terbaik diantara negara-negara Teluk. 

Pendidikan di semua tingkat bebas biaya. Semua anak usia sekolah Bersekolah. 

Pada tahun 1988, terdapat 166 sekolah dasar dan menengah, 9 sekolah keguruan, 

dan 4 perguruan tinggi. pelayanan kesehatan diberikan Cuma-Cuma. System 

suplai listrik bagi penduduk merupakan salah satu yang terbaik di Timur Tengah. 

(Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

 

Makanan Khas 

Selain kaya akan minyak Bahrain juga kaya akan kuliner khas dari negeri 

mereka. Salah satu makanan khas Bahrain adalah Machbous, Koshari, Chebeh 

Rubyan, Mulhammar, Uukkous Al Badinjan, dan Shawarma. Diantara lainnya: 

1. Qattayef 
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Kue yang sering disebut pancake Arab ini awalnya populer di Mesir dan 

beberapa negara Levant (Yordania, Israel, Lebanon, Palestina, Suriah, Siprus dan 

sebagian Turki). Kue ini biasanya berisi keju, kacang, apel, puding atau krim. 

Lebih enak lagi jika Qattayef direndam dalam sirup gula sebelum disajikan. 

Bentuknya seperti bulan sabit atau pastel mini, kelezatan kue cokelat keemasan ini 

bisa disajikan sebagai pembuka puasa atau camilan sewaktu sahur.  

2. Kunafa  

 
Kunafa adalah kue pencuci mulut yang terbuat dari tepung gandum yang 

diisi dengan krim, keju, atau kacang-kacangan dan kismis. Kunafa aslinya berasal 

dari Nablus, sebuah kota di Tepi Barat Palestina. Kue manis ini dimasak dengan 

mentega sehingga warnanya cokelat keemasan ketika dipanggang. Pada 2009, 

seorang pembuat kue di Palestina masuk Guinness Book of Records setelah ia 

membuat kunafa terbesar di dunia. 

Mohannad al-Rabbi, si pembuat kunafa tersebut mengatakan, kuenya itu 

beratnya mencapai 1.765 kilogram, 400 kilogram lebih berat dari yang dibutuhkan 

untuk masuk Guinness World Record. 

(http://m.dream.co.id/culinary/kue-kue-lezat-untuk-buka-puasa-

140704o/kunafaavr.html)  

3. Luqaimat 
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Crunchy di luar dan lembut di tengah, itulah Luqaimat. Kue pencuci mulut 

ini terkenal di kalangan orang Arab. Bagian luar kue ini terbuat dari kulit pangsit 

manis, yang dicelupkan ke dalam madu atau sirup gula, biasanya disebut Luqmat 

al-Kadhi.  

 

Bangunan-Bangunan Penting 

Pada negara bahrain terdapat bangunan bersejarah yang di sebut dengan 

The Qal’at of Bahrain. The Qal'at al-Bahrain (dalam bahasa Arab: قلعة البحرین), 

juga dikenal sebagai Bahrain Fort atau Benteng Bahrain dan sebelumnya sebagai 

Portugal Fort (Qal'at al Portugal) adalah arkeologi situs yang terletak di Bahrain, 

di Semenanjung Arab. Penggalian arkeologi yang dilakukan sejak 1954 telah 

digali barang antik dari gundukan buatan dari 12 m (39 kaki) tinggi mengandung 

tujuh lapisan bertingkat, yang dibuat oleh berbagai penghuni dari 2300 SM 

sampai abad ke-18, termasuk Kassites, Portugis dan Persia. Itu pernah menjadi 

ibukota peradaban Dilmun dan bertuliskan sebagai Situs Warisan Dunia 

UNESCO pada tahun 2005.  

1. Al-Manamah 

Al-Manāmah adalah ibu kota Bahrain yang terletak di Teluk Persia, di 

timur laut Pulau Bahrain. Al-Manāmah adalah kota terbesar Bahrain, dengan 

penduduk sekitar 150.000 jiwa, kira-kira sepertiga dari seluruh penduduk Bahrain. 

Al-Manāmah sudah disebut dalam catatan sejarah Islam setidaknya sejak 

1345. Kota ini diduduki oleh bangsa Portugis pada 1521, lalu oleh bangsa Persia 

pada1602. Kota ini dikuasai, diselingi beberapa gangguan singkat, oleh dinasti Al-

Khalifah sejak 1783. Al-Manāmah dicanangkan sebagai pelabuhan bebas pada 

1958, dan pada 1971 menjadi ibu kota Bahrain yang merdeka. 

Dasar ekonomis Al-Manāmah sama dengan Bahrain secara keseluruhan — 

pemurnian minyak bumi, pembangunan dhow, penangkapan ikan, dan 

pengumpulan mutiara. Kota ini memiliki Bandara Bahrain di Pulau Al-Muharraq, 

yang dihubungkan melalui causeway. Di kota ini juga terdapat Universitas 

Bahrain yang didirikan pada 1986. Al-Manāmah adalah salah satu dari dua belas 

kota madya Bahrain, dan sekarang berada di Governorat Ibu Kota. 

2. Bahrain Grand Prix  
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Grand Prix adalah sirkuit balap negara pulau Bahrain, dibangun sesuai 

dengan proposal Hermann Tilkeho. Terletak sekitar 30 km dari kota Manamah 

bahrain pulau negara. Bahrain Grand Prix Konstruksi dimulai tahun 2002. Its 

konstruksi itu hanya 16 bulan. Investasi di kompleks itu 130 juta Euro dalam 

pembangunan kompleks bekerja sekaligus untuk 3000 orang. Bahrain Grand Prix 

merupakan penampilan luar biasa. Teknologi tinggi dan teknologi biasanya 

dipotong dengan unsur Arab. Bangunan utama, tempat tidur dengan seorang pria 

yang didominasi oleh Syaikh rovince target. GP sirkuit adalah 5 142 m panjang, 

sekitar tempat itu sampai ke 50 000 penonton. Bahrain Grand Prix hosting 

balapan Formula 1 di luar balapan GP2, Formula BMW World Finals, balap 

dragster, offroad atau tes tim F1. Bahrain Grand Prix adalah ibukota Manamah 

/manama-2354603.htm dual jalan. 

3. Zallaq Pantai  

Zallaq Pantai, juga dikenal sebagai Al Jazaer Beach, pantai adalah negara 

pulau terbesar Bahrain. Terletak di desa Az Zallaq, sekitar 5 km dari pusat kota 

Manama. Zallaq Pantai adalah situs yang menarik. Ini menawarkan banyak 

kesempatan untuk olahraga air atau bersantai di pantai yang luas. Dalam Zallaq 

Pantai Anda dapat mencoba scuba diving, surfing dan olahraga air lainnya. Ada 

restoran dan taman anak-anak dan tempat rekreasi hijau. Tutup Zallaq Pantai 

hanya cadangan taman alami alami dari pulau Bahrain Al Areen. 

4. Kekuatan Arad  

Kekuatan Arad adalah benteng di pulau State of Bahrain. Terletak di kota 

Arad , dekat dengan Bandara Internasional Bahrain. Kekuatan Arad didirikan 

pada tanggal 15 abad. Itu dibangun dalam gaya khas Islam. Kekuatan Arad telah 

persegi lantai rencana, di setiap sudut adalah menara pertahanan. Ini dikelilingi 

oleh parit yang dangkal. Kekuatan Arad tradisional yang dibangun dari bahan 

bangunan di wilayah laut seperti batu, kapur dan pasir. Dalam 1800 telah 

Kekuatan Arad Oman digunakan sebagai titik strategis tidak Bahrtajn antara pulau 

dan pulau Muharraq. Kekuatan Arad ekstensif telah mengalami rekonstruksi dan 

bebas yang dapat diakses oleh publik. 

5. Situs arkeologi Qal'at al-Bahrain 
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Situs arkeologi Qal'at al-Bahrain adalah situs arkeologi di Bahrain. 

Terletak sekitar 3 km di sebelah barat ibu kota Manamah. Situs arkeologi Qal'at 

al-Bahrain adalah bukit buatan pada dimensi dari sekitar 300 m × 600 m, di mana 

terdapat banyak reruntuhan. Situs arkeologi Qal'at al-Bahrain situs arkeologi di 

masa lalu yang penting pusat perdagangan dan ibukota Dilmun peradaban. Ini 

adalah sekitar 3000 SM. Daerah puncak yang paling penting dari pulau itu. 

Sekitar 1450 SM, dibangun kasitský istana. Rumah-rumah lainnya dibangun 

antara 10 dan 5 abad sebelum masehi. Dalam 3. abad AD Sásánovci disini 

dibangun kekuatan. Pada 16. abad Portugis membangun sebuah benteng yang 

berdiri di sini hari ini. The UNESCO World Heritage List yang situs arkeologi 

dan kekuatan Situs arkeologi Qal'at al-Bahrain terdaftar pada tahun 2005 dan 

merupakan satu-satunya monumen dari warisan dunia oleh UNESCO di Bahrain. 

(http://googleweblight.com/?lite_url=http://archive.kaskus.co.id/thread/7479886/0

&ei=u3prCxLI&lc=id-

ID&s=1&m=678&host=www.google.co.id&ts=1457255571&sig=ALL1Aj694M

bqt5pCwj439MBvNSkXSWALjA) 

 

Peradaban 

Kata bahrain dulu mencakup istilah kita sekarang(wilayah timur Saudi 

Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain(sekarang),dan sebagian Uni Pemerintahan Arab ). 

Bahrain tunduk kepada al-Qaramathah yang atheis pada masa antara tahun (287–

470 H/900–1077 M). Maka, di sana terjadi kerusakan, kezaliman, dan 

kriminalitas. 

Pemerintahan uyuniyah kemudian memerintahkan wilayah ini pada masa 

antara tahun(470-642 H/1077-1244 M), setelah mengalahkan pemerintahan al-

Qaramithah dengan bantuan orang-orang Abbasiyah dan Saljuk. Setelah 

runtuhnya kekuasaan Persia, diperintahkan oleh keluarga-keluarga lokal. Yang 

paling terkenal adalah bani Uqail. 

1. Keluarga Usfur  

Berasal dari kabilah bani Uqail, memerintah wilayah ini pada masa antara 

tahun 651-705 H/ 1253-1305 M. 

2. Keluarga Jarwan 
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  Mereka adalah keturunan terakhir, dari bani Uqail, memerintah Sampai 

dengan tahun 821 H/ 1418 M. 

3. Keluarga Jabr 

  Mereka adalah keturunan dari keluarga Uqail, memerintah sampai dengan 

tahun 821- 928 H/ 1418- 1521 M. Penguasa paling terkemuka dari kabilah ini 

adalah Saif bin Zamil al- Jabili dan saudaranya  Ajwad bin Jamil, yang 

kekuasaannya meluas hingga meliputi Amman. Setelah keluarga Jabir mengalami 

kelemahan dan terpecah-belah, wilayah ini tunduk kepada orang-orang Portugis. 

4. Orang-Orang Portugis di Wilayah Bahrain 

  Orang- orang Portugis merupakan bangsa eropa pertama yang 

berhubungan dengan wilayah teluk ini. Mereka menguasai wilayah ini melalui 

kemenangannya atas kaum muslimin Andalusia. Hubungan mereka dengan 

wilayah ini dimulai keberhasilan perjalanan vasco da gamma yang dimulai pada 

tahun 902 H/1496 M yag mengelilingi wilayah Ro’su ar-Roja’us Solih(Tanjung 

Harapan). Dia berhasil membuka jalan ke India dan Timur Jauh tanpa melewati 

laut putih dan laut merah. 

  Pada tahun 913 H/1507 M, mereka menundukkan kepulauan Hermuz, 

kemudian menguasai Shohhar dan Masqat. Bangsa arab bangkit melakukan 

perlawanan sengit mengusir orang- orang Portugis ini. Akhirnya, mereka terusir 

dari bahrain pada tahun 1011 H/1602 M. Belum sampai tahun 1061 H/1650 M 

Portugis telah kehilangan seluruh hak mereka di Teluk Arab dan Amman. Orang- 

orang Ustmaniyah kemudian menguasai wilayah ini pada tahun 957 H/1550 M. 

 

Sejarah Pemerintahan Bahrain  

Negara Bahrain masih termasuk dalam kawasan Timur Tengah dan juga 

termasuk Dunia Arab. Nama Bahrain di dahulu adalah Dalmun. Kemudian 

akhirnya dinamakan Bahrain(Bahrain, yang berarti ” dua laut , ” adalah kepulauan 

di Teluk Persia di lepas pantai Arab Saudi.). Wilayah ini tunduk dibawah 

kekuasaan al- Qaramithah (286- 469 H/899- 1076 M). Kemudian Abdullah bin 

Ali al-Uyuni menguasainya dan menggabungkannya ke dalam pemerintahan 

Uyuniyah(469- 642 H/1076- 1244 M). Setelah pemerintahan Uyuniah runtuh, 
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kepulauan ini tunduk di bawah Persia. Kabilah Arab terpenting adalah kabilah 

bani Uqail. Keturunannya adalah keluarga Jabr, dan keluarga Jarwan. 

pada permulaan abad ke-10 H/16 M Portugis memasuki wilayah ini. 

Namun, pada abad berikutnya orang- orang Arab berhasil mengusir mereka. 

Persia kembali menguasai wilayah ini. Kemudian terjadi kelemahan pada akhir- 

akhir abad ke-12 H/19 M. 

a. Penguasa- penguasa keluarga khalifah di bahrain sejak tahun 1197 

H/1783 M sampai sekarang. 

  Pada tahun 1197 H/1783 M, ahmad bin muhammad bin khalifah 

memasuki bahrain dan menguasaina setelah mengusir orang- orang persia. Lalu, 

keluarga khalifah berpindah dari qatar ke bahrain. 

b. Keluarga ali khalifah 

Nasab keluarga khalifah merujuk pada kabilah jamilah dari anzah. Dahulu 

mereka menderita di nejd. Kemudian berhijrah bersama anak- anak paman mereka 

dari keluarga shabah, dan berdiam di kuwait, lalu menetap di qatar sepanjang 

tahun antara (1160- 1196 H). Saat itu yang berkuasa di qatar adalah keluarga 

muslim (dari bani khalid), lalu keluarga khalifah menguasainya. Kemudian 

bahrain berada di tangan persia. 

Pada tahun 1267 H/1850 M, penguasa saudi Faishal bin Turki mengusir 

mereka dari Qatar. Dan pada tahun 1278 H/1861 M Inggris menjajah Bahrain. 

Namun pada tahun 1391 H/1971 M, pemerintahan ini memperolah 

kemerdekaannya. 

No Penguasa Masa kekuasaan Keterangan 

1. Muhammad bin 

Khalifah al-Atibi 

al-Anzi 

1179-1190 H/ 

1765-1776 M 

Kakek moyang pertama 

keluarga ini dating daari Nejd 

ke Kuwait dan Zubarah 

2. Khalifah bin 

Muhammad bin 

Khalifah 

1190-1197 H/ 

1776-1783 M 

 

3. Ahmad bin 1197-1209 H/ Pembuka dan pendiri Bahrain, 
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Jenis Kebudayaan yang Unggul 

Walaupun Manama sebagai pusat kota sangat modern dan gemerlapan, 

budaya yang terdapat pada desa-desa dipulau-pulau lain (walaupun masih bagian 

dari Manama juga) tetap sangat tradisional. Wanita menutup diri dengan jubahnya 

Muhammad bin 

Khalifah 

1783-1794 M penguasa pertama dan paling 

terkemuka 

4. Salman bin Ahmad 

bin Muhammad 

1209-1236 H/ 

1794-1820 M 

 

5. Abdullah bin 

Ahmad bin 

Muhammad 

1236-1258 H/ 

1820-1842 M 

 

. 

Muhammad bin 

Khalifah bin 

Salman 

1258-1285 H/ 

1842-1868 M 

Pada masanya Inggris menjajah 

Bahrain 

. 

Ali bin Muhammad 

bin Salman 

1285-1286 H/ 

1868-1869 M 

 

. 

Muhammad bin 

Ahmad 

1286 H/1869 M Memerintah hanya 3 bulan 

kemudian dicopot oleh Inggris 

. 

Isa bin Ali bin 

Khalifah 

1286-1351 H/ 

1869-1932 M 

 

0. 

Hamdi bin Isa bin 

Ali 

1351-1361 H/ 

1932-1942 M 

Pada masa ditemukan minyak 

di Bahrain 

1. 

Salman bin Hamdi 

bin Isa 

1361-1381 H/ 

1942-1961 M 

 

2. 

Isa bin Salman bin 

Hamdi 

1381-1419 H/ 

1961-1999 M 

Pada masanya pemerintahan 

memerdekakan diri 

3. 

Hamdi bin Isa bin 

Salman 

1419 H/1999 M- 

sekarang 

Penguasa sekarang 
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dari kepala hingga kaki, dan wisatawan diminta untuk menggunakan rok panjang 

dan baju berenang tertutup. 

Bahasa 

Bahasa Arab ialah bahasa resmi Bahrain. Dua dialek utama ialah Dialek 

Arab Baharna, dituturkan oleh masyarakat Syiah Baharna, dan Dialek Arab Teluk 

dituturkan oleh masyarakat Ahlussunnah Waljamaah. Bahasa Parsi, Bahasa Urdu, 

Bahasa Inggris, dan Bahasa Malayalam juga dituturkan oleh sebagian penduduk 

Bahrain. Selain bahasa resmi Arab, digunakan juga bahasa Persia, India, Pakistan, 

dan Inggris. 
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GEORGIA 

(Ika Praharsini, Siti Umi Khasanah) 

 

Sekilas tentang Negara Georgia: 

 
Nama resmi  : Sakartvelos Respublika (Republik of Georgia) 

Bentuk Pemerintahan : Republik 

Kepala Negara  : Presiden 

Penduduk  : 5.066.499 jiwa 

Luas Wilayah   : 69.700 km2  

Ibukota  : Tbilisi 

Agama   : Kristen Ortodok 75%,  Islam 11% , dan lain-lain 14% 

Suku Bangsa  : Georgia 70%, Amerika 8%, Rusia 6.5%, Azeri 5.5%, 

        Ossentian 3%, Abkhaz 2%, dan lainnya 5% 

Bahasa   : Rusia, Armenia, dan Azeri 

Mata Uang  : Lari 

Hasil Pertanian : Jeruk, Terigu, Jagung, dan Anggur 
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Ekspor Utama  : Produk pangan, logam ferro, tekstil, bahan kimia 

Pemerintahan   : republik, demokrasi terbatas 

 

Georgia (საქართველო Sakartvelo dalam bahasa Georgia dikenal dari 

1990 hingga 1995 sebagai (Republik Georgia) adalah sebuah negara transbenua 

di sebelah timur Laut Hitam di selatan Kaukasus antara benua Eropa dan benua 

Asia. Bekas republik di Uni Soviet ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, 

Turki di sebelah barat daya, Armenia di sebelah selatan serta Azerbaijan di 

sebelah timur. Georgia dan Rusia terlibat dalam pertikaian semenjak Uni Soviet 

runtuh pada tahun 1990-an, dikarenakan perbedaan kekuatan ekonomi, dan militer 

yang dimiliki kedua negara berbeda. (https://id.wikipedia.org/wiki/Georgia) 

Georgia adalah wilayah yang bergunung-gunung dan memiliki garis pantai 

di Laut Hitam. Sampai pada tahun 1991, wilayah ini merupakan bagian dari Uni 

Soviet. Georgia berbatasan dengan Turki, Armenia, dan Azerbaijan di selatan, dan 

federasi Rusia di utara. Pegunungan Kaukakus mempertegas perbatasan utara di 

negara ini. Di bagian utara, terdapat puncak tertinggi di negara ini, yaitu Gunung 

Shkhara. Pegunungan Kaukakus Kecil melintas di bagian selatan. Wilayah yang 

diapit oleh kedua pegunungan ini merupakan lahan yang lebih rendah, diantaranya 

adalah Lembah Sungai Kura. Daerah yang lebih rendah lainnya ditemukan di 

bagian barat dan timur. Wilayah barat, bagian yang menghadap ke Laut Hitam, 

dulunya adalah daerah rawa dan tanah basah, tetapi sebagian besar sudah 

direklamasi. Kini, daerah ini merupakan lahan pertanian yang paling produktif di 

Georgia.  

Iklim basah yang hangat memungkinkan buah sitrus, the, anggur, dan 

tembakau tummbuh dengan baik di wilayah ini. Bagian pedalaman beriklim benua 

dengan curah hujan rendah. Gletser dan salju menutupi lahan yang lebih tinggi, 

yang sebagian besar merupakan kawasan Pegunungan Kaukaus. Hutan pohon 

birch, beech, dan oak menutupi lereng-lereng peunungan rendah. Hampir dua per 

lima lahan negara ini merupakan hutan. (Tim Kingfisher: 2007) 

 

Luas wilayah Georgia 

Luas wilayah Georgia adalah 69.700 km². 
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(http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/02/11/mi17xp-

georgia-negeri-rebutan-kerajaankerajaan-islam-1) 

 

Jumlah Penduduk 

Georgia negara yang relatif kecil dalam hal populasi yakni sekitar 4,5 juta 

orang.Namun, populasi negara ini ditandai dengan keragaman etnis yang 

signifikan.  Menurut Kantor Statistik Nasional Georgia, pada awal 2014 total 

populasi negara sebesar 4.490.500 orang. Sebagian dari jumlah ini secara 

tradisional hidup di ibukota - Tbilisi.Pada tanggal yang sama, jumlah orang yang 

tinggal di Tbilisi, sebesar 1.175.200 orang, dengan demikian, proporsi penduduk 

ibukota total populasi negara mencapai 26,17%. 

Georgia adalah contoh negara yang berbeda dengan banyak negara Eropa, 

ditandai tapi tidak terlalu intens, tetapi masih meningkatkan populasi.Dengan 

demikian, pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan 2013 tahun sebesar 

0,14%. Sehubungan dengan 2010, ketika jumlah Georgia adalah 4.436.400 orang, 

jumlah warga negara pada tahun 2014 telah meningkat sebesar 1,22%.  

 

Grafik Pertumbuhan Penduduk Georgia (Tahun 2000 - 2011) 
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(www.google.com/search?q=pertumbuhan+penduduk+georgiaAgamadiGeorgia) 

 

Agama di Georgia  

Penduduk Georgia mayoritas beragama Kristen Ortodox (83,9%), Islam 

(10%) dan lainnya 7%. Sebagaimana Rusia, mayoritas penduduk Georgia 

menganut agama Kristen selama berabad-abad, dan merupakan sebuah negara 

pertama di Eropa yang mengadopsi Kristen sebagai agama negara selama 

beberapa dekade.Islam masuk ke Georgia pada abad ke-8 masehi, ketika Arab 

menduduki Tbilisi selama 4 dekade, dan menjadikannya sebagai ibukota emirat 

Islam (Nisba’ at-Tiflisi).  

Namun kota ini direbut kembali oleh King David IV pada tahun 1122, dan 

dijadikan ibukota kerajaan Kristen Georgia. Namun pada abad ke-16 dan ke-17, 

Islam kembali merambah Georgia, ketika Kerajaan Ottoman Turki dan Safavids 

Iran mengalami zaman keemasan, sehingga ketika Rusia menguasai Georgia pada 

abad ke-19, komunitas Islam di Georgia mencapai jumlah 20%. Namun pada 

sensus yang diadakan pada tahun 1989 dan 2002, jumlah pemeluk Islam di 

Georgia sekitar 12% (640.000). Mayoritas dari mereka menganut paham Sunni 

(madzhab Hanafi dan Syafi’i) dan Syi’ah. 

Basis terkuat penganut Islam di Georgia adalah di Republik otonom Ajaria 

dan Abkhazia, Meskhetia.. Sampai dengan tahun 1770, mayoritas penduduk 

Republik otonom Ajaria adalah Kristen, namun ketika kekuasaan Imperium 

Ottoman Turki masuk ke Balkan pada abad ke-16 dan 17, dan puncak-puncaknya 
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pada tahun 1820, penganut Islam mulai menyeruak di republik otonom tersebut. 

Islam di Ajaria mengalami kemunduran pesat ketika Uni Soviet mencengkeram 

Georgia dengan ajaran komunismenya, dan tekanan semakin menjadi-jadi setelah 

perang dunia kedua. Akibatnya banyak praktek agama Islam yang ditinggalkan 

oleh generasi muda, kini setelah Uni Soviet bangkrut, Kristen merebut peluang 

untuk memurtadkan mereka. 

Yang paling menyakitkan hati ummat Islam Ajaria adalah murtadnya 

tokoh politik muslim, mantan presiden otonom Ajaria, Aslan Abashidze, ke 

agama Kristen (tak disebutkan, tahun berapa beliau murtad). Menyusul murtadnya 

Aslan Abashidze, menurut laporan yang sangat terpercaya, pembangunan masjid 

pun mandeg selama beberapa tahun belakangan ini di Ajaria. Di Ibukota Batumi, 

hanya terdapat sebuah masjid, padahal gereja berdiri kokoh sebanyak 14 buah. 

Islam terusir dari Abkhazia ketika Uni Soviet menguasai Georgia pada 

tahun 1860-an, dan memang pemeluk Islam di Abkhazia berasal dari Turki yang 

biasa disebut Mohajiroba. Baik di Ajaria maupun Abkhazia, para pemeluk Islam 

mempraktekkan Islam sesuai dengan madzhab Sunni (Hanafi). Sebagaimana di 

Ajaria, banyak muslim Abkhazia yang murtad ke Kristen, puncaknya ketika Uni 

Soviet berkuasa di Georgia antara tahun 1866-1902, sebanyak 21.236 muslim 

beralih ke Kristen. Seperti kata Nestor Lakoba, sekretaris pertama Partai Komunis 

Abkhazia, pada dasarnya orang-orang Abkhazia adalah atheis dan tak mampunyai 

kepercayaan, agama bagi mereka tak mempunyai arti. 

Populasi muslim di Meskhetia berasal dari Turki yang masuk ke daerah 

tersedbut pada abad ke-16. Pengaruh Turki sangat kuat, sehingga mereka tidak 

mau menggunakan nama-nama Georgia bagi keluarga mereka, karena nama-nama 

Georgia berarti Kristen. Selama perang dunia kedua, banyak warga muslim Turki 

yang dideportasi ke negara asal, sekitar 100.000 orang, dan mereka mulai kembali 

ke Georgia pada tahun 1969. Repatriasi ini beralnjut sampai dengan tahun 1989, 

dan selanjutnya program repatriasi ini dikoordinasi oleh pemerintah Georgia pada 

tahun 1994 melalui Ministry of Refugees and Settlement. 

Sedangkan ditinjau dari etnis, banyak muslim di Georgia berasal dari 

Turki, Azeri, Avar, Tatar, Kazakh, Uzbek dan Tajik. Etnis-etnis inilah yang 

mewarnai kehidupan muslimin di Georgia, di samping penduduk asli Georgia 
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sendiri. Kebanyakan etnis yang menempati Georgia bagian timur banyak 

menganut paham sufi (Naqsabandiyah dan Qadiriyah). (Majalah Amanah: 2005) 

 

Mata Uang 

Lari Georgia adalah nama mata uang resmi negara Georgia Mata uang ini 

pertama kali dipakai pada 2 Oktober 1995 menggantikan mata uang Rubel oleh 

Presiden Georgia (saat itu) Eduard Shevarnadze. 

Gambar mata uang Negara Georgia 

   

 

 
 

Mata Pencaharian Penduduk Georgia 

Sebagian besar orang georgia adalah petani dan penggembala. Tembakau 

adalah hasil panen utama, tapi mereka juga menanam teh, buah-buahan, dan 

sayur-sayuran. Peternakan adalah aspek penting lain dalam ekonomi orang Abaza. 

Dikarenakan mata pencaharian mereka, sembilan dari sepuluh orang Abaza 

tinggal di pedesaan. Rumah mereka dibangun dari batu bata dan memunyai satu 
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atau dua lantai. Kebanyakan rumah memunyai beranda dan balkon, tempat di 

mana seluruh keluarga. 

 

Makanan Khas 

Makanan Georgia mengacu pada gaya memasak dan hidangan dengan 

asal-usul khas daerah di negara bagian Georgia dan dipersiapkan oleh orang-orang 

Georgia yang terinspirasi masakan internasional. Masakan Georgia adalah khas 

identitas negara, tetapi juga berisi beberapa pengaruh dari tradisi kuliner Eropa , 

Timur Tengah dan, serta orang-orang dari sekitar Asia Barat. Masakan ini 

menawarkan berbagai hidangan dengan berbagai bumbu dan rempah-rempah. 

Setiap provinsi Georgia memiliki tradisi  kuliner yang berbeda, seperti Megrelian, 

Kakhetian, dan masakan Imeretian. 

Makanan Pembuka Negara Georgia : 

 Roti keju  

- Ajapsandali 

- Keju Sulguni 

- Muzhuzhi Khachapuri - Setiap wilayah Georgia memiliki berbagai 

spesifik sendiri keju roti ini. 

- Lobiani - "Bean khachapuri", roti panggang dengan kacang  isian  

Terutama dimakan pada hari libur Georgia Barbaroba, atau Hari St 

Barbara (17 Desember)   

- Pkhaleuli - Hidangan vegetarian dari berbagai tanaman, mirip dengan 

bayam tetapi masing-masing memiliki rasa yang unik dan bumbu. Di 

antaranya adalah Jijilaka, Moloqa, dan Ekala. 

- Abkhazura 

- Satsivi - Ayam atau kalkun dalam saus kenari. 

- Lobio - Kacang kenari siap dengan tanah, aneka bumbu, cuka, dan minyak 

zaitun. 

-  Nadughi - Sebuah produk susu yang mirip dengan keju cottage, tetapi 

dengan rasa yang lebih lembut. 

- Matsoni - Sebuah produk susu yang mirip dengan yogurt polos, tapi agak 

lebih asam. 
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 Salad 

- Kvertskhi 

- Kiborchkhali 

- Sagazapkhulo 

- Kartophilis 

- Satatsuris 

- Boloki tcharkhlit 

- Kombosto vashlit 

- Ispanakhi Matsvnit 

- Tcharkhali vashli 

Minuman beralkohol  Georgia termasuk chacha dan anggur Georgia. 

Beberapa  anggur Georgia yang terkenal termasuk Pirosmani, Alazani, Akhasheni, 

Saperavi, dan Kindzmarauli. Sejarah budaya meminum anggur di Georgia  

kembali ribuan tahun yang lalu dan banyak anggur Georgia terbuat dari varietas 

anggur Georgia tradisional yang kurang dikenal di Barat, seperti Saperavi dan 

Rkatsiteli. Anggur Georgia terkenal di seluruh Eropa Timur dan merupakan 

ekspor nasional yang signifikan dengan ekspor lebih dari 10 juta botol anggur per 

tahun. 

 

Bangunan – bangunan Penting di Georgia 

 
        Vardzia Cave City yang berlokasi di pinggir sungai 

Vardzia Cave City adalah sebuah cave monastery yang berlokasi di bagian 

selatan Georgia. Dibangun di sebuah sisi gunung, cave city ini terbentang 

sepanjang 500 meter dan memiliki 9 tingkat. Sebagian dari deretan gua tersebut 

dulunya rumah-rumah penduduk, namun ada satu bangunan penting di sana yaitu 
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The Church of Dormition yang dibangun pada tahun 1180-an oleh Ratu Tamar. 

Sampai saat ini gereja tersebut masih memiliki lukisan di dindingnya.  

Namun karena dianggap sakral, tidak sembarangan orang bisa masuk ke 

gereja tersebut. Harus mengenakan pakaian sopan yang sesuai peraturan (wanita 

menggunakan rok dan penutup kepala, laki-laki menggunakan celana panjang). 

Namun kadang pintu gereja dikunci oleh para pendeta yang sampai saat ini masih 

tinggal di sana. 

    
 

Peradaban Negara Georgia 

 Islam di Georgia 

Seandainya tidak ada perestroika (reformasi) yang dicanangkan oleh 

Mikhail Gorbachev, mantan Presiden Uni Soviet dekade 90-an yang lalu, maka 

Republik Georgia dan negara-negara di wilayah Balkan, tak akan pernah merdeka 

dan mungkin tak banyak dikenal secara luas seperti saat ini. Georgia dikenal 

sebagai negara pegunungan, karena dikelilingi oleh Pegunungan Kaukasus yang 

agung, sehingga menumbuhkan banyak sungai yang bermuara di Laut Hitam dan 

Laut Kaspia. Orang-orang Georgia menyebut dirinya sebagai Kartvelebi, nama 

Georgia diberikan oleh para penduduk Eropa Barat, karena Santo (orang suci 

Katholik) St. George berasal dari daerah itu. Kerajaan kuno di Georgia telah 

dikenal pada abad ke-5 sebelum masehi, yaitu Kerajaan Colchis dan pada abad ke-

3 sebelum masehi Kerajaan Kartli-Iberia, dan secara berurutan, Georgia pernah 

dikuasai oleh Arab, Persia, Turki dan Uni Soviet.  

Dengan luas wilayah 70.000 km2, dua kali luas wilayah Belgia atau Swiss, 

Republik Georgia mempunyai iklim yang moderat dan hangat. Negara ini 

berbatasan dengan Rusia, Turki, Armenia, Azerbaijan dan Laut Hitam. 
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Berpenduduk sekitar 4.677.401 orang, terdiri dari berbagai suku, antara lain 

Georgia, Azeri, Armenia, dan Rusia, mayoritas beragama Kristen Ortodox 

(83,9%), Islam (10%) dan lainnya 7%. Angka pertumbuhan penduduk rata-rata di 

bawah 0,35% per-tahun, angka kelahiran 10,25 per-1000, dan angka kematian 

9,09 per-1000. Bahasa nasional mereka adalah Abkhazia, di samping bahasa 

Rusia, Armenia, dan Azeri. 

 Perkembangan Ekonomi Georgia 

Walaupun Georgia masuk dalam wilayah Eropa Timur, namun kegiatan 

utama perekonomiannya didominasi oleh bidang jasa (56,9%), industri (22,6%) 

dan pertanian (20,5%). Pada tahun 1995, Georgia mengajukan permohonan 

bantuan dana kepada IMF dan World Bank untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

dan mengendalikan inflasi. Ternyata pemerintahan Georgia dapat memanfaatkan 

bantuan tersebut dengan baik. Indikatornya, pertumbuhan ekonominya cukup 

fantastik mencapai sekitar 9,5%, inflasi hanya sebesar 5,5% dan income per-

kapita sebesar US $ 3,100.  

Dengan angkatan kerja sebanyak 2 juta orang, 40% diserap oleh pertanian, 

jasa 40% dan industri 20%, Georgia merupakan salah satu negara di Eropa Timur 

yang cukup kaya. Produk pertaniannya berkisar pada jeruk, anggur, teh, kenari, 

sayuran dan binatang ternak. Sedangkan produk industrinya berkisar pada baja, 

pesawat terbang, alat permesinan, elektrik, tambang mangaan dan tembaga, kimia, 

produk perkayuan, dan anggur.  

Hasil komoditi yang dieksport besi tua, permesinan, kimia, minyak hasil 

olahan, buah jeruk teh dan anggur. Negara tujuan eksport adalah Turki, Rusia, 

Spanyol, Turkmenistan, Armenia dan Yunani. Sedangkan komoditi yang diimport 

adalah minyak, permesinan, peralatan transportasi, padia-padian dan produk 

makanan, serta farmasi. Import berasal dari Amerika Serikat, Turki, Rusia, 

Jerman, Inggris, Azerbaijan, Ukraina dan Italia. Indonesia belum termasuk di 

dalamnya. Mata uang yang digunakan adalah Lari (GEL), dan US $ 1,- senilai 

1,9167 Lari (GEL). 

 Pemerintahan Georgia 

Republic of Georgia dengan ibukotanya T’BILISI, terbagi dalam 9 

regions, 9 cities dan 2 republik otonom (Abkhasia dan Ajaria), memperoleh 
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kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 9 April 1991. Jauh sebelum 

memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet, pada abad ke-6 sebelum masehi, telah 

muncul sebuah negara pertama di Georgia, tepatnya di tepi Laut Hitam, yaitu 

Kingdom of Colchis dan diteruskan pada abad ke-3 sebelum masehi Kingdom of 

Kartli-Iberia. Selanjutnya Georgia mengalami zaman keemasan pada abad ke-11 

dan ke-12 ketika King David the Buliders memerintah negara itu, yang kemudian 

dilanjutkan oleh cicit beliau Queen Tamara. Ketika mereka berkuasa, banyak 

dibangun gedung-gedung besar yang cantik seperti di Gelati dan Cardzia, serta 

suburnya karya kesusasteraan. 

Setelah itu, kerajaan demi kerajaan terus berkembang di Georgia, antara 

lain pada abad ke-18 ketika King Taimuraz II dan Herekle II berkuasa, hingga 

King Solomon II yang memohon bantuan kepada Ratu Catherine dari Kerajaan 

Rusia, karena adanya penyerbuan tentara Turki. Akhirnya pada tanggal 18 

Desember 1800, Tsar Paul I dari Kerajaan Rusia menganeksasi Georgia, dan 

untuk seterusnya, Georgia berintegrasi pada sistem pemerintahan Rusia, termasuk 

ketika Rusia berubah menjadi motor penggerak paham Marxis, dikenal dengan 

Revolusi Bolshevicks yang dikomandoi Lenin pada tahun 1917. 

Integrasi dengan Uni Soviet berakhir, ketika Gorbachev mencanangkan 

program perestroika pada tahun 1990, yang mengakibatkan seluruh negara di 

sekitar Balkan yang tadinya berintegrasi dengan Uni Soviet memerdekakan diri. 

Pada tanggal 9 April 1991, Georgia memproklamirkan kemerdekaannya dari Uni 

Soviet, dan terpilih sebagai Presiden pertama Zviad Gamsakhurdia. Pemerintahan 

Gamskhurdia tak berumur panjang, karena pada tahun 1992 terjadi kemelut hebat, 

sehingga pemerintahan berpindah ke Parlemen, dan Edward Shevardnadze, 

mantan menteri luar negeri Uni Soviet diangkat sebagai Presiden. Pemerintahan 

Shevardnadze berakhir setelah terjadi Revolusi Bunga pada tahun 2004, dan 

akhirnya Mikheil Saakashvili terpilih sebagai presiden hingga saat ini. 

 Perkembangan Islam di Georgia 

George Sanikidze dan Edward W. Walker, dari University of California, 

Berkeley, penulis artikel Islam and Islami Practices in Georgia, memberikan 

ilustrasi panjang lebar tentang Islam di Georgia. Sebagaimana Rusia, mayoritas 

penduduk Georgia menganut agama Kristen selama berabad-abad, dan merupakan 
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sebuah negara pertama di Eropa yang mengadopsi Kristen sebagai agama negara 

selama beberapa dekade. 

Islam masuk ke Georgia pada abad ke-8 masehi, ketika Arab menduduki 

Tbilisi selama 4 dekade, dan menjadikannya sebagai ibukota emirat Islam (Nisba’ 

at-Tiflisi). Namun kota ini direbut kembali oleh King David IV pada tahun 1122, 

dan dijadikan ibukota kerajaan Kristen Georgia. Namun pada abad ke-16 dan ke-

17, Islam kembali merambah Georgia, ketika Kerajaan Ottoman Turki dan 

Safavids Iran mengalami zaman keemasan, sehingga ketika Rusia menguasai 

Georgia pada abad ke-19, komunitas Islam di Georgia mencapai jumlah 20%. 

Namun pada sensus yang diadakan pada tahun 1989 dan 2002, jumlah pemeluk 

Islam di Georgia sekitar 12% (640.000). Mayoritas dari mereka menganut paham 

Sunni (madzhab Hanafi dan Syafi’i) dan Syi’ah. 

Basis terkuat penganut Islam di Georgia adalah di Republik otonom Ajaria 

dan Abkhazia, Meskhetia.. Sampai dengan tahun 1770, mayoritas penduduk 

Republik otonom Ajaria adalah Kristen, namun ketika kekuasaan Imperium 

Ottoman Turki masuk ke Balkan pada abad ke-16 dan 17, dan puncak-puncaknya 

pada tahun 1820, penganut Islam mulai menyeruak di republik otonom tersebut. 

Islam di Ajaria mengalami kemunduran pesat ketika Uni Soviet mencengkeram 

Georgia dengan ajaran komunismenya, dan tekanan semakin menjadi-jadi setelah 

perang dunia kedua. Akibatnya banyak praktek agama Islam yang ditinggalkan 

oleh generasi muda, kini setelah Uni Soviet bangkrut, Kristen merebut peluang 

untuk memurtadkan mereka. Yang paling menyakitkan hati ummat Islam Ajaria 

adalah murtadnya tokoh politik muslim, mantan presiden otonom Ajaria, Aslan 

Abashidze, ke agama Kristen (tak disebutkan, tahun berapa beliau murtad). 

Menyusul murtadnya Aslan Abashidze, menurut laporan yang sangat terpercaya, 

pembangunan masjid pun mandeg selama beberapa tahun belakangan ini di 

Ajaria. Di Ibukota Batumi, hanya terdapat sebuah masjid, padahal gereja berdiri 

kokoh sebanyak 14 buah. 

Islam terusir dari Abkhazia ketika Uni Soviet menguasai Georgia pada 

tahun 1860-an, dan memang pemeluk Islam di Abkhazia berasal dari Turki yang 

biasa disebut Mohajiroba. Baik di Ajaria maupun Abkhazia, para pemeluk Islam 

mempraktekkan Islam sesuai dengan madzhab Sunni (Hanafi). Sebagaimana di 



105 
 

Ajaria, banyak muslim Abkhazia yang murtad ke Kristen, puncaknya ketika Uni 

Soviet berkuasa di Georgia antara tahun 1866-1902, sebanyak 21.236 muslim 

beralih ke Kristen, seperti kata Nestor Lakoba. 

 

Jenis-jenis Kebudayaan / Kesenian Khas Georgia 

Tarian Kaukasus yang dibawakan oleh sekitar sepuluh atau bahkan dua 

puluh anak laki-laki yang melakukan hentakan kaki secara bersamaan. Tarian 

akan diiringi oleh alat musik berupa rebana atau gendang. Dan diikuti oleh 

teriakan para penari yang gagah. Tangan kanan mereka direntangkan ke arah 

kanan, begitu juga tangan kiri yang mengikuti arah tangan kanan. Sementara kaki 

mereka menghentak-hentak sambil diiringi teriakan yang nyaring. 

Kostum yang mereka kenakan juga sangat unik. Baju hitam dan celana 

hitam menjadi kostum utama. Ditambah dengan pernak-pernik di saku kanan dan 

kiri berupa barisan peluru senapan berukuran sedang. Pada awalnya aku bingung, 

mengapa harus peluru yang menjadi hiasan. Ternyata tarian itu adalah tarian 

sambutan saat akan pergi berperang untuk menambah semangat. Sementara di 

pinggang mereka terselip sebuah pisau berbentuk belati yang memiliki ornamen 

unik khas Kaukasus. Para penari yang semuanya anak laki-laki itu memakai topi 

bulu warna putih berbentuk seperti rambut. 

 

Peninggalan Bersejarah Georgia 

1. Tembok Kota Mtskheta 

Kota Mtskheta terletak tepat di sebelah Gunung Bagineti atau sisi sebelah 

kanan dari Sungai Mtkvari. Kota ini dikelilingi oleh sejumlah kawasan 

pemukiman yang terpisah seperti Tsitsamuri-Sersamora yang dihuni para petani 

serta Sarkine yang dihuni oleh para pandai besi. Masing-masing pemukiman 

dilengkapi dengan tembok-tembok pertahanan, kompleks pemandian dan 

penampungan air.  

Tembok benteng Armaztsikhe dibangun antara abad ke-4 dan ke-3 SM, 

melingkupi area seluas 30 hektar. Sejumlah menara persegi yang besar dibangun 

pada setiap jarak 50 meter di sepanjang tembok kota. Tembok ini dibangun 

dengan menggunakan batuan yang berlapis-lapis serta batu bata dari lumpur yang 
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dikeringkan. Sementara bagian bawah bangunan dipergunakan bahan batu cadas 

yang menyatu dengan batu cadas pada fondasi bangunan.  

2. Samvato, Istana Sang Penguasa 

Samtavo, bangunan yang berada di sebelah utara Kota Mtskheta, dibangun 

di daerah yang diyakini pernah dihuni Santo Nino. Seuah gereja berkubah ekcil 

yang dari abad ke-4 yang masih dalam kondisi terawat dapat ditemukan ditemukn 

di tempat ini. Gerja utama di Samtavo,yang dibangun pada awal abad ke-11, 

memiliki bentuk dasar salib serta sebuah kubah. Makam raja Georgia, Raja Mirian 

dan istrinya mengadopsi Kristen sebagai agama Kerajaan Georgia, berada di sudut 

barat-laut dari gereja ini.gereja-gereja di Mtskheta menjadi saksi kejayaan bekas 

Kerajaan Georgia yang memiliki peradaban tinggi dalam bidang seni, budaya, dan 

arsitektur. Sebuah kerajaan kuno yang memegang peran penting dalam sejarah 

abad pertengahan di Georgia. 

3. Biara Gelati 

Biara Gelati dibangun semasa pemerintahan Raja Gergia, David IV tahun 

1089-1125. Biara Gelati pernah menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan 

yang utama di Georgia. Biara ini mempunyai sekolah yang kemudian dinamakan 

Akademi Gelati. Biara Gelati menyimpan dan merawat banyak lukisan dinding 

dan naskah kuno dari abad ke-12 sampai abad ke-17. Di Biara Gelati inilah Raja 

David dan para Raja Georgia dimakamkan. Biara Gelati dibangun semasa zaman 

keemasan atau pada zaman pertengahan Georgia. 

4. Desa-desa Kecil Di Lembah Sungai Inguiri 

Wilayah Upper Svaneti merupakan daerah pergunungan, di area bagian 

atas hingga lembah Sungai Inguiri, diantara Kaukakus dan Svaneti. Wilayah ini 

terdiri dari beberapa komunitas yang masing-masing terbagi dalam beberapa desa. 

Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti bahan tambang, logam, kayu, 

buah-buahan liar, binatang buruan lepas, dan kekayaan alam lainnya. 

Karakter di Upper svaneti terbentuk oleh desa-desa kecil, di dominasi oleh 

menara-menara gereja alamiah yang berlokasi di lereng pegunungan dengan 

lingkungan ngarai-ngarai curam dan Lembah Pegunungan Alpen serta latar 

belakang pegunungan yang tertutup oleh salju. Bentuk yang sangat menonjol di 

kawasan pemukiman ini adalah bangunan menara yang melimpah, terutama di 
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Mestia dan desa desa-desa di daerah perbatasan seperti Ushguli dan Latali. 

(Perwito Muyono: 2009) 
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IRAK 
(Kusnul Fatimah, Dwi Saswita) 

 

   

 
Republik Irak dengan ibukota Baghdad adalah negara Arab merdeka, yang 

terletak diujung timurlaut Teluk Arab. Luas wilayahnya mencapai 437.072 

kilometer persegi. Irak berbatasan dengan Turki di sebelah utara, dengan Iran di 

sebelah timur, dengan Suriah dan Yordania di sebelah barat, dan dengan Arab 

Saudi dan Kuwait di sebelah Selatan. Bisa dibilang, Irak tak punya laut, kecuali 

sebuah celah sempit di ujung tenggara, dekat Kuwait dan Iran. Dari tempat inilah , 

ekspor minyak Irak dikapalkan. 

Berlokasi di bagian timur dari wilayah Bulan Sabit Subur(fertile Cresnt), 

kawasan Irak ini secara historis dikenal sebagai Mesopotamia, yang artinya “tanah 

diantara dua sungai”. Sebutan ini mengisyaratkan dua aspek fisik utama dari 

negeri tersebut, yakni lembah sungai Tigris dan Eufrat. Wilayah Irak dapat dibagi 

menjadi 3 kawasan. Yakni, daerah Kurdistan di utara, kawasan tengah,  antara 
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sungai Tigris dan eufrat, yang sistem pertanian dan irigasinya sudah maju, serta 

kawasan gersang dan gurun pasir di bagian barat dan baratdaya. 

Cuaca di Irak umumnya kering dan sangat jarang turun hujan. Suhu 

udaranya sangat bervariasi. Pada musim panas, suhu udara bisa mencapai 34 

derajat Celcius di bulan juli. Pada musim dingin, suhu bisa turun sampai rata rata 

tiap tahun di negeri ini cuma 175 mm. Namun di daerah pegunungan sebelah 

utara, jumlah hujan yang turun  jauh lebih banyak. 

 

Sejarah Kuno 

Seribu abad yang lalu, keluarga keluarga manusia pada Zaman 

Paleolitikum berkumpul di sekitar daratan rendah Mesopotamia yang subur. Air 

bersih yang melimpah mengalir dari  daratan tinggi  Armenia dan Anatolia, lewat 

sungai Tigris dan Eufrat. Sumber daya air ini menyediakan tumbuhan dan ikan, 

untuk kelompok manusia nelayan dan pemburu yang hidup berpindah pindah. 

Banjir pada musim semi dan kekeringan pada musim panas, yang silih 

berganti tiap tahun,dan perubahan aliran sungai besar yang terus terjadi, membuat 

kehidupan di daratan rendah cukup sulit. Sebagian besar penduduk tinggal di 

pegunungan dan kaki bukit sekitar delta sungai. 

Selama 90.000 tahun, suku suku manusia awal tersebut memindahkan 

pemukimannya secara musiman, untuk berburu binatang atau mengumpulkan 

benih buah buahhan, kacang kacangan, gandum liar dan sebagainya. Sisa sisa dari 

pemukiman itu menunjukkan adanya pengembangan kebudayaan manusia secara 

perlahan. Manusia manusia Mesopotamia meninggalkan artefak artefak di Gua 

Shanidar sekitar tahun 50.000 SM, yang menunjukkan unsur unsur kehidupan 

mereka. Mereka meninggalkan bunga bunga di makam orang mati, sebagai 

penghormatan yang menyentuh bagi pendahulu manusia modern ini. 

Selama seribu tahun kelompok manusian ini mulai mempertukarkan bahan 

mentaah. Sekitar tahun 10.000 SM, sekelompok manusia di Shanidar dan Karim 

Shahir telah mengembangkan ternak domba,yang mereka bawa pada musim semi 

dan musim gugur, agar dapat memperoleh rumput manis disana. Berbagai 

peninggalan pada zaman itu menunjukkan, penanaman tumbuhan pangan, 

termasuk gandum roti telah terjadi pada waktu itu. 
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Budidaya taman dan ladang, dan pemeliharaan ternak, menimbulkan 

perubahan pada  kebiasaan  hidup mereka. Manusia awal tersebut lalu memilih 

berdiam disuatu tempat, ketimbang berpindah pindah mengikuti perilaku binatang 

yang bermigrasi secara musiman, atau menelusuri keberadaan tanaman pangan. 

Pada tahun 6000 SM, di zaman Neolithik, desa desa permanen didirikan. 

Disana, manusia belajar berkebun, memelihara ternak, membangun rumah, 

merajut, bahkan menciptakan benda benda seni, lewat lukisan dan ukiran. Situs 

situs purba di Jarmo, Hassaona, Um al-Dabbaghlya, Matara dan Tel al-suwan, 

menunjukkkan bekas desa desa paling dini dalam sejarah manusia itu. 

Daya tarik lembah Bulan Sabit subur dengan airnya yng melimpah, 

terbukti mampu memelihara populasi yang lebih besar. Manusia belajar untuk 

mengendalikan irigasi alamiah, yang dibentuk oleh pinggiraan sungai dan arus 

kecil, dari banjir musiman yang terus berubah dari sungai Tigris dan Eufrat. 

3 PERIODE UTAMA SEJARAH IRAK 

1. SUMERIA (sekitar 2112-2004 SM) 

Sumeria adalah nama pemberian para sejarawan untuk daerah paling 

selatan Mesopotamia. Sejak sekitar 3500 SM, Sumeria menjadi tempat 

berkembangnya banyak negara, kota termasuk Ur, Uruk, Lagash, dan Nippur.  

Orang Sumeria adalah penduduk pertama yang tinggal di wilayah 

Mesopotamia, yang kini menjadi Irak modern. Wilayah ini dikenal sebgai tempat 

lahirnya beradaban. Lebih dari 10.000 situs arkeologis di kawasan ini memberi 

gambaran yang menarik tentang zaman kuno. Penulisan pertama kali dikenal di 

sana, yang dilakukan dengan tongkat pada tablet tablet tanah liat. Organisasi 

pertanian pada skala besar juga dimulai di Mesopotamia, bersama dengan karya 

dari perunggu dan besi. 

Orang Sumeria muncul sekitar 4.800 SM, ditempat yang dinamakan Al-

Ubaid. Selama beberapa abad kemudian, mereka mendirikan kota kota lain, 

terutama di sepanjang separuh bagian selatan dari sistem sungai Mesopotamia. 

Orang Sumeria bukan penduduk asli Mesopotamia, asal usul mereka masih di 

perdebatkan. 

Yang diketahui adalah orang Sumeria sangat berbakat dan imajinatif. 

Bahasa mereka secara linguistik tidak memiliki kaitan apapun dengan bahasa lain, 
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baik bahasa kuno maupun modern. Bahasa itu dilestarikan dan diketahui sekarang, 

berkat peninggalan tablet tablet tanah liat, yang bertahtahkan tulisan tersebut. Ini 

merupakan bentuk tulisan pertama yang dikenal umat manusia. 

2. BABILONIA (sekitar 1792-1750 SM) 

Babilonia adalah kota yang tidak cukup diperhitungkan sampai sekitar 

1900 SM, ketika kota itu menjadi pusat kota kerajaan kecil. Bertahun tahun 

kemudian para pemimpin Babilonia menakhlukkan negara, kota disekitar mereka 

untuk mendirikan suatu kekaisaran. Kemudian dari abad ke abad pengaruh 

Babilonia semakin berkurang. Masa keemasan Babilonia muncul pada abad ke 7 

SM, semasa pemerintahan Nebukadnezar ll (sekitar 605-561 SM)kota itu menjadi 

terkenal karena istana istananya yang menakjubkan. 

Sistem pemerintahan di wilayah ini memang sejak dulu termasuk maju. 

Warga lain yang tinggal di wilayah ini adalah orang Akkadia, Hittite, dan 

Assyiria. Bangunan yang terkenal di babilonia adalah Taman Gantung yang 

disebut sebagai salah satu keajaiban dunia kuno.  Selain Nebukadnezar ll raja 

Mesopotamia kuno lain yang terkenal adalah Hammurabi, yang dikenal karena 

menetapkan undang undang dinegerinya dalam bentuk aturan formal. 

Periode ketika Hamurrabi berkuasa (1792-1750 SM) sering dipandang 

sebagai salah satu cahaaya peradaban kuno. Koleksi hukum hukum yang 

dirumuskan olehnya membentuk sebuah kerangka, bagi hukum untuk memerintah 

masyarakat, seperti yang kita kenal sekarang. Hukum ini memindahkan penentuan 

keadilan, dari selera mereka yang berkuasa ke sebuah peraturan yang 

termodifikasi, yang bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat. 

3. ASSYIRIA (sekitar 858-824 SM) 

Assyiria adalah sebuah kerajaan di Mesopotamia utara yang awalnya 

berpusat di sekitar kota Assur. Masa keemasan  dalam sejarah Assyiria dimulai 

pada akhir abad ke 9 SM. Di bawah pemerintahan raja raja yang gemar berperang 

seperti Ashurnarsipal ll (sekitar 883-859 SM) dan Shalmaneser lll (sekitar 858-

824 SM), bangsa Assyiria berhasil membangun kekaisaran yang besar.  

 

Pemerintahan Di Irak 
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Presiden adalah kepala negara di Irak. Presiden menunjuk seorang perdana 

menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Perdana Menteri memimpin sebuah 

kabinet, yang dikenal sebagai Dewan Menteri. Sebagai kepala negara, presiden 

juga bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, serte Ketua Dewan 

Komando Revolusi (RCC). RCC terdiri dari delapan tokoh  partai Ba’ath  

terkemuka,termasuk ketua dan wakil ketua, dan memiliki tugas menetapkan 

kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan Dewan Menteri mengawasi pelaksanaan 

kkebijaksanaan tersebut, agar betul betul dilaksanakan pemerintah. 

Majelis Nasional adalah badan legeslatif Irak, dan 250 anggotanya dipilih 

oleh rakyat. Tugas badan ini adalah membuat undang undang dari legislasi yang 

diberikan oleh RCC. Keanggotaan di Majelis Nasional didominasi oleh komando 

regional partai Ba’ath Irak. 

Karena berbagai alasan sebelum revolusi, tak ada satu pun partai 

demokratis liberal yang mampu menggalang semacam dukungan massal, ataupun 

membangun mesin partai yang efektif, di bawah mandat dan monaarki (1920-

1958). Partaai partai yang ada cenderung seperti organisasi longgar, yang berpusat 

di sekitar tokoh tokoh kenamaan. Setelah pertengahan 1920 an, sebagian besar 

peserta terkemukaIrak dalam revolusi Arab, bersama dengan faisal sendiri, 

berdamai dengan Inggris sebagai penguasa mandat. 

Mereka menjadi tergantung kepada Inggris untuk mempertahankan status 

quo atau posisi mereka sendiri didalamnya. Selama mereka berkuasa, tampaknyaa 

tak mungkin memunculkan demokratis pruralistis yang efektif. Tidak ada partai 

oposisi murni yang bisa berkuasa lewat pemilihan umum. Akibatnya demokrasi 

konstitusional menjadi sangat kehilangan kredibilitasnya pada akhir 1950 an dan 

militer dipandang sebagai wahana yang bisa diterima untuk memprakarsai 

perubahan 

Merupakan suatu keanehan dalam politik Irak, bahwa gerakan 

kemerdekaan berfungsi hampir sepenuhnya di bawah tanah, dan banyak 

anggotanya berada di bawahpengaruh partai komunis, yang didirikan tahun 1934. 

Partai komunis mengorganisasikan hampir seluruh demonstrasi dan pemogkan 

massal tahun 1940 an dan awal 1950 an. 
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Sesudah naiknya Gamal Abdul Nasser ke kekuasaan di Mesir pada 1952, 

kaum nasionalis pan Arabi dan Ba’athisjuga mulai memperoleh pengaruh, 

terutama di kalangan populasi sunni. Sebelum naiknya Nasser, sebagian karena 

faktor keragaman etnis dan komunal di Irak, pan Arabisme gagal membuat 

banyak kemajuan, sementara nasionalisme Irak memiliki daya tarik yang jauh 

lebih besar. 

Bahkan pada akhir 1950 an, tak ada partai Nasseris yang cukup kuat di 

Irak. Sedangkan partai Ba’ath, yang didiriak Suriah, dibawa ke Baghdad oleh para 

guru sekolah Suriah di awal 1950 an. Partai ini hanya memiliki 300 anggota pada 

tahun 1955, tahun ketiak Saddam Hussein bergabung dengan partai Ba’ath. 

 

Penduduk, Agama, Dan Etnis Di Irak  

Jumlah penduduk Irak keseluruhan sekitar 24 juta (perkiraan tahun 2003), 

di mana 74%nya tinggal di perkotaan. Lebih dari 24% populasi tinggal di 

kegubernuran Baghdad. Masyarakat Irak terdiri dari berbagai berbagai unsur, 

yang sebelumnya tidak pernah digabungkan dalam satu negara merdeka. Dulu, 

dan juga sekarang, populasi Irak terdiri dalam berbagai kategori yang tumpang 

tindih, mencakup asal usul sosial dan etnis, sette religius, pekerjaan, latar 

belakang daerah, dan kesukuan. 

Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk (95%), adalah agama resmi di 

Irak. Sekitar seperempat dari penganut penganut Islam ini adalah dari etnis Kurdi 

yang mayoritas beraliran Sunni. Sisanya yang tiga perempat adalah orang Arab. 

Komunitas agama lain adalah Kristen (3,6%), Sabaean dan yazidi (1,4%). Bahasa 

Arab juga menjadi bahasa resmi Irak. Seperti, bahasa Kurdi, Assyiria, Persia, 

Turki dan Turkmen. 

Warga Arab muslim di Irak sendiri terbagi dalam dua aliran : Sunni dan 

Shiah. Shiah adalah komunitas religius tunggal yang terbesar di negeri itu. Sensus 

Irak memang tidak memberi rincian afiliasi sektarian. Namun, karena muslim 

Sunni dan Shiah tinggal di bagian bagian wilayah yang berbeda di Irak (tidak 

termasuk Baghdad  dan Basra, di mana dua komunitas  muslim itu bercampur), 

dimungkinkan untuk membuat semacam generalisasi. Komunitas shiah 
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merupakan 52% dari total populasi muslim, dan yang lebih penting lagi, 

merupakan 70% dari populasi muslim Arab di Irak. 

Wilayah selatan di Irak di dominasi penganut Shiah, sementara dibagian 

tengah, barat, dan utara negeri itu sebagian besar adalah penganut Sunni. Tempat 

tempat suci utama bagi penganut Shiah Dua Belas Imam, yang merupakan agama 

negara di Republik islam Iran,tetangga Irak terletak di wilayah Irak. Yakni, di 

kota Najaf, Karbala, Samarra, dan Khadhimain, salah satu distrik Baghdad. 

Tempat tempat suci tersebut merupakan pusat utama untuk belajar agama, 

sekaligus merupakan kediaman tradisional bagi para pemimpin spiritual 

komunitas Shiah Dua Belas Imam, yang tersebar di seluruh dunia. 

Karena Imperium Utsmaniyah pada dasarnya adalah institusi Sunni, 

fasilitas-fasilitas pendidikan negara yang ada di Irak sebagian besar adalah 

penganut Sunni. Dan sebagai konsekuesinya, warga Shiah tidak terdorong untuk 

masuk, dan tidak direkrut kedalam dinas dinas pemerintahan. Lebih jauh, sebelum 

Perang Dunia l, sebagian warga Shiah terkosentrasi di wilayah wilayah yang jauh 

dari pusat pusat pemerintahan. Yakni, di kota kota suci, yang keberadaannya 

cukup independen dari pusat. Maka, ketika negara baru dibentuk tahun 1920, 

sangat sedikit warga Shiah yang memasuki dinas pemerintahan. Situasi ini baru 

berubah dengan adanya perluasan pendidikan (sekuler)yang pesat pada tahun 

1940 an, 1950 an. 

Walau warga Shiah Irak dan Iran berasal dari sekte yang sama, warga 

Shiah Irak lebih merasa dirinya sebagai orang Irak Arab. Sedangkan warga Shiah 

Iran lebih merasa dirinya sebagai orang Iran. Meskipun ada semacam kedekatan 

karena persamaan kepercayaan, hubungan antar shiah tidak selalu mulus. Hal ini 

disebabkan adanya persaingan religius tertentu, antara tokoh Shiah di kota suci 

Qom dan Mashhad (Iran), dengan mereka yang di Najaf dan karbala (Irak). 

Populasi di Irak juga terbagi dalam garis Etnis,yakni terutama terdiri dari 

Arab (72%) dan Kurdi (23 %). Sedangkan sisanya, yang 5% terdiri dari orang 

Turkoman, Assyiria, Armenia, dan kelompok kelompok etnis lain yang lebih 

kecil. Komunitas kurdi ini juga terdapat di Iran, Suriah, dan Turki. Etnis Kurdi 

membentuk mayoritas populasi yang kompak dibagian utara dan barat laut Irak. 
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Ekonomi Dan Minyak Bumi 

Pendapatan nasional bruto (GNP) Irak mencapai 35 milyar dollar AS, dan 

pendapatan perkapitanya 2.924 dollar AS(1993). Sektor pertanian diswastakan 

pada tahun 1987, namun upaya ini terhambat oleh kurangnya tenaga kerja, 

salinasi, manajemen dan perawatan yang tidak memadai, migrasi ke perkotaan, 

dan dislokasi yang disebabkan oleh konflik konflik bersenjata dan progam 

landrefrom sebelumnya. Pertanian memberi sumbangan sampai 25% dari produk 

domestik bruto (GDP), dan mempekerjakan 13% dari angkatan kerja, tanaman 

pokok utama yakni, gandum, barley, dan beras. 

Pemerintah telah membatalkan progam kolektivitas pertanian dan 

peternakan pada 1981, dan membolehkan peran yang lebih besar bagi perusahaan 

swasta di sektor pertanian. Bank Koperasi Pertanian yang dimodali senilai  hampir 

1 milyar dollar AS pada 1984, mentargetkan pinjaman berbunga rendah ke petani 

petani swasta untuk mekanisasi proyek-proyek pangan pangan dari ternak, dan 

perkembangan perkebunan buah buahan. Peternakan penghasil bahan pangan dari 

ternak dibangun. 

Impor tenaga kerja asing dan masuknya kaum perempuan ke sektor sektor, 

yang secara tradisional yang biasa diisi buruh laki laki, telah membantu 

mengkompensasi kurangnya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian. Sebuah 

upaya untuk mengeringkan daerah rawa di selatan Irak, dan memperkenalkan 

perkebunan biririgasi dikawasan itu, terbukti gagal total. Upaya ini ternyata malah 

menghancurkan sebuah kawasan produksi pangan yang alamiah. Sedangkan 

kosentrasi garam dan mineral di tanah, akibat upaya pengeringan tersebut, 

membuat tanah itu tidak cocok untuk pertanian. 

Menurut perkiraan 1989, industri memberi sumbangan 41 % dari GDP dan 

mempekerjakan 8% dari angkatan kerja. Sektor industri Irak termasuk 

terbelakang, meskipun mendapat prioritas tinggi oleh pemerintah. Dana investasi 

baru umumnya dialokasikan untuk proyek proyek yang sangat tergantung pada 

bahan mentah lokal, dan digunakan baik untuk substitusi impor maupun untuk 

memperoleh valuta asing. Industri utama, di luar sektor perminyakan, adalah 

tekstil, bahan konstruksi, dan pemrosesan makanan. 



117 
 

Sumber terbesar valuta asing Irak adalah minyak bumi, yang pertama kali 

ditemukan pada 1927. Pada 1950 an, dibawah monarki Irak, pendapatan 

melimpah dari minyak memberi posisi ekonomi yang besar bagi negara. Dewan 

Pembanguna pemerintah tiap tahun menyerap 70% dari pendapatan itu, dan 

menginvestasikannya terutama pada pembangunan infrastuktur. Kebijaksanaan 

inilah yang menuntut penundaan konsumsi, dan mungkin menjurus ke situasi, di 

mana unsur unsur Angkatan Bersenjata Irak akhirnya menggulingkan monarki 

pada juli 1958. Pada tahun 1970 an Irak menjadi produsen minyak nomor dua 

terbesar Arab, sesudah Arab  Saudi. 

 

Kebudayaan Irak 

Republik Irak (Al jumhuriyah Al Iraqiyah) adalah sebuah negara di Timur 

Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah 

Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zargos dan bagian timur dari 

Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan kuwait dan Arab Saudi dibagian 

selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. 

Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di 

Teluk Persia. Dan kebudayaan Irak juga beragam antara lain: 

 SENI MUSIK 

1. Oud 

 
Alat musik bertali berbentuk pear yang sering digunakaan dalam musik 

afrikautara dan musik  timur tengah. 

2. Lute  
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Alat musil ini dikembangkan dari alat musik Arab yang bernama Oud dan 

memiliki antara 12 sampai 24 senar dimana alat musik ini dimainkn dengan 

memetik sepasang senar untuk 1 nada. 

 SENI BANGUNAN 

Seni bangunan Mesopotamia lebih banyak bersifat keduniawian, yaitu 

mengenai perkotaan atau istana. Tempat yang paling tinggi disebut Ziggurat, 

sedangkan benteng yang mengelilinginya disebut Bastion, untuk tempat 

penjagaan. Di antara bastion dibuat taman, yang disebut Taman Gantung. 

 

 
 SENI PATUNG 

Seni patung Babilonia awal terbuat dari bahan lumpur, kemudian melalui 

proses pembakaran sehingga menjadi keras seperti batu. Patung ini adalah karya 

orang Sumeria, yang berciri ciri : 

 
1. Kepala di buat bulat bulat 

2. Tubuh sangat kaku 

3. Otot dilebih lebihkan 

4. Penyelesaian secara dekoratif 
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Pada langkah berikutnya tampak ada perkembangan, patung dibuat seperti 

sedang menjalankan peribadatan atu tampak seperti Nabi. Dari segi penyelesian 

masih secara dekoratif. Jenis patung lain yang terkenal adalah patung penjaga 

Ambang yang merupakan mahluk khayal dengan ciri ciri : 

 
1. Kepala manusia lambang kecerdasan 

2. Badan banteng lambang kekuasaan 

3. Sayap lambang kecepatan 

4. Berkaki lima 

Mahluk ini berkaki lima dengan tujuan demi kesempurnaan. Penyelesian 

dari rambut serta sayap masih secara dekoratif 

 SENI RELIEF 

Dilihat dari tema, relief bangsa yang mendiami daratan Mesopotamia 

dapat dibedakan menjadi bangsa Babilonia dan bangsa Assyiria. Relief bangsa 

Babilonia bersifat tenang karena berkisar pada : 

1. Penyerahan upeti 

2. Upacara kerajaan 
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Relief bangsa Asiria menampak kan kesukaan berperang yang temanya 

berkisar tentang : 

1. Pertempuran 

2. Kehidupan militer 

3. Penyiksaan para tahanan  

4. Pembakaran kota kota 

5. Pesta pora kemenangan perang 

6. Perburuan 

 
Biasanya mereka membuat relief raja lebih besar dari tokoh linnya untuk 

mengesankan gagah dan berkuasa. Setiap pembuatan jenis pria sellu 

menggunakan janggut yang sangat lebat. 

 

Bangunan Bangunan Bersejarah 

1. Taman Gantung 

 
Menggambarkan suatu bangunan megah dengan beberapa tingkat yang 

disusun bertumpuk- tumpuk. Tangga –tangga yang menuju ke tingkat lebih tinggi 
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diairi oleh mesin yang membawa air dari sungai Eufrat yang berada di dekatnya. 

Taman ini tidak “menggantung” secara harfiah. Nama tersebut berasal dari bahasa 

Yunani yang berati “menggantung diatas sesuatu”, merujuk ke banyaknya balkon 

dan tingkat di taman itu. 

Menurut legenda, taman itu dibangun Raja Nebukadnezar ll untuk 

menghibur Amyitis, salah satu istrinya. Amyitis berasal dari negeri Media yang 

hijau dan berbukit bukit(kini bagian dari Iran), tidak seperti padang pasir yang 

keringdan datar di sekitar Babilonia. Raja Nebukadzer ll berusaha untuk membuat 

ulang suasana kampung halaman Amyitis dengan membangun taman ini. 

Tidak ada yang benar benar tahu bagaimana rupa Taman Gantung yang 

sebenarnya, akan tetapi banyak seniman yang terkesan sehingga mereka membuat 

lukisan berdasarkan imajinasi seperti gambat diatas. 

2. Kuil Marduk 

 
Sebuah Ziggurat atau piramida bertingkat, untuk menghormati raja para 

dewa Babilonia. Pada bagian atas Ziggurat di Babilonia terdapat observatorium. 

Ziggurat-Ziggurat pertama dari kekaisaran Ur dibangun bertingkat tiga agar orang 

orang bisa sedekat mungkin dengan para dewa mereka. Ziggurat di Babilonia 

dibuat bertingkat tujuh, dihubungkan dengan tangga. 

Ziggurat yang ditemukan Koldeway disebut Etemaki atau Rumah Podium 

Langit dan Bumi. Menurut salah satu loh tanah liat yang ditinggalkan oleh 

seorang juru tulis, tinggi tingkat pertama adalah 34m. Tingkat kedua tingginya 

18,3m, dan tingkat ketiga, keempat, serta kelima masing- masing berketinggian 
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6,1 m. Tingkat ketujuh tingginya 15,2m. Meskipun si juru tulis tidak mencatatat 

tinggi tingkat keenam, secara keseluruhan Etemaki mungkin berketinggian 91m.  

Beberapa orang percaya bahwa kuil Marduk mengilhami kisah dalam Al 

kitab tentang menara Babel, kuil yang dibangun untuk mencapai surga. Namun, 

sebagian orang yang lain menentang pendapat ini 

3. Gerbang Ishtar 

 
Pada masa Nebukadnezar ll, kota Babilonia memiliki delapan pintu 

gerbang yang terpisah. Pintu gerbang yang paling menakjubkan adalah Gerbang 

Ishtar yang dihiasi bata biru yang mengkilap. Saat Rober Koldewey dan timnya 

pertama kali menemukan pintu itu pada 1899, sebagian besar batanya telah pecah. 

Namun, para arkeolog memutuskan untuk membangun kembali gerbang tersebur 

agar orang orang dapat melihat pemandangan yang pernah menyambut para 

pengunjung 2.500 tahun silam. 

Pembangunan kembali Gerbang Ishtar tidak dilaksanakan di Irak 

melainkan di Jerman. Di sana, tim yaang terdiri dari para ahli menyelidiki 

pecahan pecahan gerbang dengan seksama dan secara bertahap membangun 

gerbang itu kembali, bagian demi bagian, bata demi bata. 

Bagian bagian yang hilang digantikan dengan tiruannya. Gerbang yang 

selesai dibangun ulang diresmikan tahun 1930 di lokasinya yang baru, Musseum 

Vorderasiatisches di Berlin. Sejak saat itu, baanyak permintaan untuk 

menembalikan gerbang tersbut ke Babilonia.permintaan permintaan itu tidak 

dihiraukan. Namun, sebuah replika Gerbang Ishtar telah dibangun di Irak 
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IRAN 

(Anggia Farkhah, Thoriqotus Sufiah) 

 

 
 

Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. 

Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, 

hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1979, 

sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah 

Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik 

Islam Iran. Beribukota Teheran.Letaknya di jantung benua Asia membentang di 

wilayah Timur Tengah menjadikan Iran sebagai titik pertemuan Timur dan Barat 

(http://www.wikipedia.com, 2014: 08) 

 

Luas Wilayah 

Secara geografi Iran berbatasan dengan Azerbaijan (panjang perbatasan: 

432 km) dan Armenia (35km) di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan 

(992 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (499 

km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan akhirnya Teluk Persia dan Teluk Oman di 

selatan. Luas tanah total adalah 1.648.000 km² (daratan: 1.636.000 km², perairan: 12.000 

km²).  (http://www.scribd.com/doc/54669739/Profil-Negara-Iran-oleh-Jhanghiz-

Syahrivar#scribd, 2005:12). 

 

Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di  Negara  Iran telah mencapai 77,45 juta jiwa ( 2013 ). Orang Iran 

adalah suku bangsa Arya. Nenek moyang mereka bermigrasi ke dataran tinggi 
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Iran dari Asia Tengah sebelum tahun 1000 SM. Bahasa Persia (Farsi) adalah 

bahasa resmi dan ditulis dalam aksara Arab. Bahasa ini berkaitan dengan bahasa-

bahasa di Eropa. Budaya dominan adalah Persia. Ada banyak kelompok etnis dan 

suku di Iran, seperti Azerbaijan Turki, Kurdi, Lur, Bakhtiaris, Arab, Qashqai, 

Baluchi, dan Turkoman (Brigadier, Matthew Arnold : 1951). 

 

Agama  

Iran merupakan negara yang berbilang penganut. Mengikut perlembagaan 

Iran, hanya empat agama saja yang diiktiraf  yaitu agama Islam, Kristian, Yahudi 

dan Majusi. Penganut agama Islam merupakan kumpulan terbesar di negara ini 

(Van Golder, A. Christian :2010). 

- Agama Islam 

Mayoritas penduduk Iran beragama Islam. Bahkan, agama Islam ajaran 

Syiah merupakan agama resmi Iran. Kebanyakan penduduk Iran mengikut ajaran 

Syiah dan selebihnya berpegang kepada Sunah Waljamaah. Sebanyak 98% 

penduduk Iran beragama Islam dan dari jumlah ini, 91% berpegang kepada ajaran 

Syiah dan 7%  berpegang kepada ajaran Sunni (Van Golder, A. Christian :2010). 

- Agama Kristen 

Penganut agama Kristen adalah antara penganut agama utama di Iran. 

Kebanyakan mereka berketurunan Assyria dan Armenia. Aliran Kristian utama di 

Iran ialah Kristian Apostolik Armenia dan Kristian Assyria Timur. Walaupun 

kerajaan Iran mengiiktiraf agama Kristian, tetapi ajaran-ajaran Kristian Protestan 

tidak diiftiraf. Berbeda dengan agama Islam, Kristian tidak pernah menjadi agama 

utama di Iran. Hanya sekitar 0,7% penduduk iran yang menganut agama kristian 

(Van Golder, A. Christian :2010). 

- Agama Yahudi 

Agama Yahudi merupakan agama yang paling tua di Iran. Yahudi ada 

sebelum kedatangan Islam seperti yang tertera di dalam Taurat dan Injil dimana 

orang-orang Yahudi dibenarkan pulang ke Palestin oleh Cyrus Agung, seorang 

raja Parsi, setelah beliau mengalahkan kerajaan Babylon. kurang lebih hanya 

sekitar 0,7% juga, penduduk iran yang menganut agama yahudi (Van Golder, A. 

Christian :2010). 
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Mata Uang  

Mata uang di Negara ini adalah Rial Iran (http://www.wikipedia.com, 

2014:08).                            

 

Mata Pencaharian 

Iran adalah negeri yang terdiri atas lebih dari 40.000 desa. Sebuah desa 

kecil khas memiliki masjid, pemandian umum, dan bazaar, atau pasar. Selama 

berabad-abad lamanya, mayoritas orang Iran adalah petani atau nomaden. Mereka 

menanam tanaman makanan untuk diri mereka sendiri, menggembalakan hewan, 

dan membuat karpet atau kerajinan tangan lainnya. Dalam beberapa dekade 

terakhir, jutaan orang miskin Iran telah pindah ke kota untuk mencari pekerjaan 

dan kehidupan yang lebih baik. Tapi banyak orang Iran yang masih hidup seperti 

nenek moyang mereka (Lorentz, John H : 2007). 

 

Makanan Khas  

Masakan Iran atau Masakan Persia adalah gaya kuliner tradisional 

ataupun modern yang berasal dari negara Iran (dulu lebih dikenal sebagai Persia). 

Terletak di Timur Tengah dan Asia Barat, seni kuliner Iran adalah unik, karena 

memiliki sejarah yang panjang, serta saling mempengaruhi dengan kebudayaan di 

kawasan sekitarnya yang pernah ditaklukan oleh Kekaisaran Persia. Secara khusus 

seni kuliner Iran memiliki hubungan dan saling mempengaruhi dengan beberapa 

seni kuliner sekitar, seperti Azerbaijan, Turki, kaukasus, Kurdi, Irak, Levant, 

Yunani, Masakan Asia Tengah, dan sedikit dengan Rusia 

(http://www.kembangpete.com/2014/08/16/profil-lengkap-negara-iran/, 2014:08). 

     
Chelow kabab dan khoresh 
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Masakan Iran memiliki variasi yang kaya, termasuk chelow kabab (nasi 

disajikan dengan daging panggang: barg, koobideh, joojeh, shishleek, soltani, 

chenjeh), khoresh (semacam semur daging disajikan dengan nasi Irani: ghormeh 

sabzi, gheimeh, fesenjān, dan lain-lain), āsh (Sup kental: misalnya āsh-e anār), 

kuku (souffle sayuran), polo (nasi putih disajikan terpisah atau dicampur dengan 

daging, sayuran, dan rempah, termasuk loobia polo, albaloo polo, sabzi polo, 

zereshk polo, baghali polo, dan lainnya), termasuk berbagai jenis salad, roti, kue, 

dan minuman yang spesifik pada beberapa daerah di Iran. Terdapat banyak pula 

jenis kudapan, makanan pembuka, dan makanan pencuci mulut khas Iran. 

(http://www.kembangpete.com/2014/08/16/profil-lengkap-negara-iran/, 2014:08). 

 

Bangunan Penting 

Di iran terdapat beberapa bangunan penting dan bersejarah. Di antara 73 

warisan budaya Republik Islam Iran yang tercatat di UNESCO tercatat 15 tempat 

bersejarah. Tempat-tempat bersejarah tersebut adalah Ziggurats, Chogha Zanbil, 

Persepolis (Takht-e Jamshid), Lapangan Naqsh-e Jehaan (Meidan Emam), Takht-

e Soleyman, Pasargadae, Arg-? Bam, Gonbad-e Soltaniyeh, Bisotun, Kara Kilise 

(The Saint Thaddeus Monastery), the Shushtar Historical Hydraulic System (Pol-e 

Kaisar), Pekan lalu dua warisan budaya Republik Islam Iran, Gonbad-e Qabus dan 

Masjid Jame Isfahan dicatat sebagai warisan budaya dunia oleh UNISCO di 

sidang ke 36 yang digelar di kota St Petersburg, Rusia. Dengan dibukukannya dua 

warisan budaya Iran ini oleh UNESCO maka jumlah tempat bersejarah Iran yang 

dicatat organisasi dunia tersebut mencapai 15 buah, berikut adalah beberapa 

bangunan kuno di Iran yang dimasukkan dalam Warisan Dunia UNESCO :  

1. BAM 
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Terletak di selatan kota Kerman dan di utara Teluk Persia dan Teluk 

Oman, tingginya lebih kurang 1.100 meter dari permukaan laut. Bam dibangun di 

sekeliling benteng Arg-é Bam, sebuah struktur bangunan batu bata dan suatu 

Warisan Dunia UNESCO yang pernah menguasi Jalur Sutra selama 2.000 tahun 

lebih. 

2. Arg-e Bam 

 
Arg-é Bam ("Benteng Bam") adalah bangunan adobe terbesar di dunia, 

terletak di Bam, sebuah kota diprovinsi Kerman di tenggara Iran. Terdaftar oleh 

UNESCO sebagai bagian dari Situs Warisan Dunia "Bam dan Lanskap 

Budayanya".Benteng di Jalur Sutera ini dibangun sebelum 500 SM dan masih 

digunakan hingga 1850 M. Belum diketahui mengapa benteng ini kemudian 

ditinggalkan. Pada 26 Desember 2003, Benteng ini hampir seluruhnya hancur 

karena sebuah gempa bumi, bersama dengan sebagian besar Bam dan sekitarnya. 

Beberapa hari setelah gempa ini, Presiden Mohammad Khatami mengumumkan 

bahwa Benteng ini segera dibangun kembali. 
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3. Inskripsi Behistun 

 
Inskripsi Behistun adalah inskripsi (semacam prasasti) multibahasa yang 

terletak di Gunung Behistun, provinsi Kermanshah, Iran. Inskripsi ini berkisah 

mengenai otobiografi Darius yang Agung, antara pengangkatannya sebagai raja 

tahun 522 SM, hingga kematiannya pada 486 SM. Dalam inskripsi Behistun, 

Darius menyatakan dirinya berjaya dalam semua pertempuran selama periode 

pergolakan, dan menghubungkan keberhasilannya dengan "rahmat Ahura Mazda”. 

4. Jembatan Khaju 

 
Jembatan Khaju adalah salah satu jembatan yang paling terkenal di 

Isfahan, Iran yang dibangun kembali oleh Shah Abbas II berdasarkan pada dasar-

dasar jembatan yang lama sekitar tahun 1650 yang mempunyai luas 23 m2 dengan 

panjang 105 meter dan lebar 14 meter. 

5. Lapangan Naqsh e-Jehaan 
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Lapangan Naqsh-e Jehaan terletak di pusat kota Isfahan ialah salah satu 

lapangan terbesar di dunia. Lapangan ini dikelilingi oleh bangunan peninggalan 

Shafawiyah. Masjid Syah terletak di sisi selatan lapangan ini. Di sisi barat 

lapangan ini terdapat Istana Ali Qapu. Masjid Syekh Luthfallah terletak di bagian 

timur lapangan ini dan di bagian utara terdapat Bazar Isfahan. 

6. Pasargadae 

 
Pasargadae adalah kota di Persia kuno. Kota ini merupakan ibukota 

Koresh yang Agung (559-530 SM) dan juga merupakan tempat bersemayam 

beliau. Kini tempat ini merupakan situs arkeologi. Situs ini merupakan bagian dari 

Situs Warisan Dunia UNESCO. 

7. Persepolis 
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Adalah sebuah ibu kota kuna dari Kekaisaran Persia. Persepolis adalah 

terjemahan bahasa Yunani dari nama kota ini: Πέρσης πόλις (Persēs polis: "Kota 

Persia"). Sisa terawal Persepolis berasal sekitar tahun 515 SM. Pada tahun 1979 

UNESCO mendeklarasikan kota Persepolis sebagai Situs Warisan Dunia 

(Shahrdari Tehran, Tehran dar Masir-e Pishraft va Adalat 2, Tehran, Ravabit 

umumi Sazman Faza-e Sabz Shahdari, 1393 Hs). 

 

Peradaban  

Peradaban awal utama yang terjadi pada daerah yang sekarang menjadi 

negara Iran, adalah peradaban kaum Elarnit, yang telah bermukim di daerah Barat 

Daya Iran sejak tahun 3000 SM. Pada tahun 1500 SM suku Arya mulai bermigrasi 

ke Iran. Suku utama dari bangsa Arya, suku Persia dan suku Medes, bermukim di 

Iran. Satu kelompok bermukim di daerah Barat Laut dan mendirikan kerajaan 

Media. Kelompok yang lain hidup di Iran Selatan, daerah yang kemudian oleh 

orang Yunani disebut sebagai Persis-vang menjadi asal kata nama Persia. 

Bagaimanapun juga, baik suku bangsa Medes maupun suku bangsa Persia 

menyebut tanah air mereka yang baru sebagai Iran, yang berarti "tanah bangsa 

Arya" (Zayar, "Revolusi Iran Sejarah Hari Depannya" dalam In Defence of 

Marxism. http// www. Marxism.com.Iran_History, h. 1) 

Pada tahun 600 SM suku Medes telah menjadi penguasa Persia. Sekitar 

tahun 550 SM bangsa Persia yang dipimpin oleh Cyrus menggulingkan kerajaan 

Medes dan membentuk dinasti mereka sendiri (Kerajaan Achaemenid). Pada 

tahun 539 SM, masih dalara periode pemerintahan Cyrus; Babylonia, Palestina, 

Syria dan seluruh wilayah Asia Kecil hingga ke Mesir telah menjadi bagian dari 



132 
 

Kerajaan Achaemenid. Daerah kekuasaan kerajaan ini membentang ke arah barat 

hingga ke wilayah yang sekarang disebut Libya, ke arah timur hingga yang 

sekarang disebut sebagai Pakistan, dari Teluk Oman di Selatan hingga Laut Aral 

di Utara. Lembah Indus juga merupakan bagian dari Kerajaan Achaemenid. Seni 

budaya Achaemenid memberikan pengaruh pada India, dan bahkan kemudian 

dinasti Maurya di India dan pemimpinnya Asoka sangat terimbas dengan 

pengaruh Achaemenid. Namun pada pada tahun 1331 SM Alexander dari Ma-

cedonia menaklukkan kerajaan tersebut (Zayar, "Revolusi Iran Sejarah Hari 

Depannya" dalam In Defence of Marxism. http// www. 

Marxism.com.Iran_History., h. 2.) 

Sejak masa lalu sampai berdirinya Kerajaan Safawi, Iran dikenal dengan 

nama Persia, dan dalam sejarah dikatakan bahwa pada tahun 1935 berubah nama 

menjadi Iran (Iwan Gayo (ed), 2000:485). Kemudian setelah terjadi revolusi tahun 

1979 sebagaimana data di atas berganti nama menjadi Republik Islam Iran, yakni 

Islamic Republik of Iran, atau al-Jumhuria al-Islamia Iran, dan bila diperhatikan 

peta dunia, peta tersebut menunjukkan bahwa Iran menjadi negara terbesar kedua 

di Timur Tengah setelah Saudi Arabia. Berdirinya Iran tentu juga dimulai dengan 

sejarah yang panjang, di mana terjadi pergolakan antara negara (penguasa) dengan 

ulama.  

Antara tahun 1992 dan 1905, sekalipun sebagian ulama menjalin 

hubungan baik dengan Kerajaan Qajar, namun peran ulama tidaklah signifikan. 

Sebab ketika itu, kerajaan bisa dikatakan dibawa kendali Rusia. Pengkaburan 

antara pemerintahan konstitusional dan instusi keagamaan terjadi. Saat itu, 

instituusi Islam di pemerintahan merupakan perwakilan yang tidak berkuasa 

mutlak. Dengan begitu, mengantarkan ulama membentuk sebuah koalisi dengan 

kalangan liberal, dan kaum pedagang untuk menentang Kerajaan Qajar (Ira. M. 

Lapidus, 1999:41-42). 

 

Kebudayaan 

Iran mempunyai sejarah yang panjang dalam kesenian, musik, puisi, 

filsafat dan ideologi. Kebudayaan Iran telah lama mempengaruhi kebudayaan-

kebudayaan lain di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahasa Persia merupakan 
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bahasa intelektual selama milenium kedua Masehi. Kebanyakan hasil tulisan 

Persia diterjemahkan kedalam Bahasa Arab semasa kekholifahan Islam. Pada 

zaman awal Islam di Persia, kebanyakan karya Persia ditulis dalam Bahasa Arab. 

 Tetapi, ketika zaman pemerintahan Umayyah, orang-orang Persia ditindas 

oleh bangsa Arab. Ini menyebabkan banyak tokoh intelektual Persia mulai 

menggunakan bahasa Persia dalam tulisan mereka. Salah satu karya ini ialah kitab 

Shahnameh  hasil tulisan Ferdowsi, sebuah karya mengenai sejarah negara Iran. 

Kesusasteraan Iran juga tidak kurang hebatnya. Sastrawan Iran yang terkenal ialah 

Rumi dan Saadi. Mereka merupakan ahli Sufi dan banyak menyumbang dalam 

puisi- puisi Sufi (Daniel, Elton L.; Mahdi, Ali Akbar (2006). Culture and Customs 

of Iran. Greenwood Press. pp. 149–155). 
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ISRAEL 

(Ahmad, Muhammad Najib, Yusuf Haikal) 

 

 

 

Nama Negara 

Negara Israel  

 Medīnat Yisrā'el (Ibrani)  ישראל מדינת

 Dawlat Isrā'īl (Arab)  دولة اسرائیل 

Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut 

Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu 

dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat. 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Israel) 

 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 

Israel mempunyai luas: 

- Total 21.147 km2 (diluar daerah yang diduduki) 

(Bangsa Dan Negara-Negara Di Dunia, Departemen  RI: 153) 

- Perairan (%) 2,12 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Israel) 

Israel mempunyai jumlah penduduk : 

- Perkiraan 2014 : 8.238.300 

- Kepadatan            : 387,63/km2  

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Israel) 

 

Agama Dan Persentasenya 
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Agama-agama yang ada di israel adalah sebagai berikut : 

Kristen    :  * Populasi: 148,400  * Persentase: 2% 

Muslim   : * Populasi: 1,380,120 * Persentase: 18.6% 

Yahudi    :  * Populasi: 5,609,520 * Persentase: 75.6% 

Buddha   : * Populasi: 22,260  * Persentase: 0.3% 

Yang tak menjadi anggota :  *  Populasi: 230,020 *Persentase: 3.1% 

Agama rakyat   :  *  Populasi: 14,840   * Persentase: 0.2% 

Agama lain   :  *Populasi: 7,420     * Persentase: 0.1% 

(http://www.religion-facts.com/id/238) 

 

Mata Uang 

Mata uang di Israel adalah Shekel Baru  

(Bangsa Dan Negara-Negara Di Dunia, Departemen  RI ; Hal 153) 

 

Ekonomi 

Israel dianggap sebagai salah satu negara termaju di Asia Barat Daya 

dalam hal pembangunan ekonomi dan industri. Negara ini menduduki peringkat 

nomor 3 di kawasan tersebut menurut Indeks Kemudahan Berbisnis Bank 

Dunia dan Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia.  

Pada tahun 2007, Israel memiliki produk domestik bruto ke-44 terbesar 

dan pendapatan per kapita ke-22 tertinggi (berdasarkankeseimbangan kemampuan 

berbelanja) di dunia sebesar AS$232,7 miliar dan AS$33.299 secara 

berurutan. Pada tahun 2007, Israel diundang untuk bergabung ke 

dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD)  yang 

bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara-negara yang menjunjung 

prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas.  

Walaupun sumber daya alam Israel terbatas, pembangunan yang intensif 

pada sektor agrikultur dan industri selama puluhan tahun menjadikan Israel dapat 

berswasembada pangan secara garis besarnya, terkecuali pada serealia dan daging 

sapi. Pada tahun 2006, impor Israel mencapai AS$47,8 miliar, yang terdiri 

dari bahan bakar fosil, bahan-bahan mentah, dan peralatan militer. Komoditas 

ekspor utama Israel meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, piranti 
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lunak, bahan-bahan kimia, teknologi militer, dan intan; pada tahun 2006, ekspor 

Israel mencapai AS$42,86 miliar.  

Israel menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal konservasi air dan 

penggunaan energi panas bumi. Israel juga mengembangkan teknologi-teknologi 

piranti lunak, komunikasi, dan sains di Silicon Wadi. Sejak tahun 1970-an, Israel 

telah menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, dan pinjaman dari 

Amerika Serikat tersebut menduduki proporsi hutang luar negeri Israel yang 

cukup besar. Pada tahun 2007, Amerika Serikat menyetujui bantuan sebesar 

AS$30 miliar kepada Israel untuk sepuluh tahun ke depan.  

Pariwisata, utamanya wisata religi, juga merupakan bidang industri Israel 

yang penting. Permasalahan keamanan di Israel telah menghambat perkembangan 

industri ini, namun belakangan jumlah turis mulai meningkat Pada tahun 2008, 

sekitar 3 juta turis berkunjung ke Israel. 

 

Makanan Khas 

Khallah            Ikan Gefilte             

    
 

Bagel      Hamin 
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Bangunan Bangunan Penting 

1. Old City Jerussalem   4. The Western Wall Tunnels 

   
 

2. King David's Tomb   5. Bukit Zaitun 

   
 

Bangunan lainnya yang bersejarah dan sebagai peninggalan Israel adalah 

Tembok Ratapan West Wall dan Hezekiah's Tunnels. 

(http://www.backpackerumrah.com/2015/03/10-tempat-wisata-di-jerusalem-

israel.html?m=1) 

 

Peradaban 

Siapa yang tidak kenal Israel. Mendengar namanya saja sudah membuat 

darah kita sebagai seorang Muslim bergelora, terutama setelah penyerangan besar-

besaran yang dilakukan Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, 

tapi siapa sih sebenarnya bangsa Israel itu? Berikut adalah “Asal Usul Bangsa 

Israel” yang aku kutip darieramediaislami.com :Nama Yahudi barangkali diambil 

dari Yehuda. Yehuda adalah salah seorang putra nabi Yakub (Kejadian 29: 22) 

yang kemudian hari dijadikan nama salah satu kerajaan Israel yang pecah menjadi 
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dua, setelah Solomon (Sulaiman) meninggal (1 Raja-Raja 12). Sedangkan nama 

Israel adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub, setelah Yakub 

memenangkan pergulatan melawan Tuhan (Kejadian 32:28). Karena dosa-

dosanya yang sudah tidak termaafkan lagi, bangsa Israel ini dihukum oleh Tuhan 

dengan menghancurkan kerajaan yang mereka miliki (2 Raja-Raja 17:7-23). 

Bangsa Yahudi sangat terobsesi oleh kitab suci mereka, bahwa hanya 

merekalah satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menguasai dunia 

ini. Bukankah Tuhan juga yang menyatakan kepada nenek moyang mereka 

Ibrahim, bahwa dari keturunan Ibrahimlah Tuhan akan menurunkan raja-raja 

didunia ini. Bagi mereka, keturunan Ibrahim hanyalah anak cucu yang lahir dari 

Sarah, isteri pertama Ibrahim, sehingga keberadaan Ismael anak sulung Ibrahim 

dari Hajar, dianggap tidak ada. Atas kecongkakkan dan kesombongan ini, Tuhan 

murka kepada bani Israel. Beratus-ratus tahun mereka menjadi warga negara kelas 

kambing yang tertindas di negeri Firaun. Setelah Musa berhasil membawa mereka 

keluar dari Mesir, bangsa Israel sempat mempunyai kerajaan yang dibangun oleh 

Daud dan mencapai masa keemasannya ditangan Solomon. Kerajaan yang 

kemudian pecah menjadi dua karena intrik anak-anak Solomon, lalu menjadi 

lemah dan akhirnya mereka dijajah oleh Firaun Nekho (2 Raja-Raja 23:31-35). 

Diusir sebagai orang buangan oleh Nebukadnezar bangsa Babilonia (2 Raja-Raja 

25:1-21). Dijajah oleh Romawi. Dimusnahkan oleh Nazi, Jerman.  

Kesemuanya itu adalah hukuman Tuhan, kepada bangsa yang oleh Yesus 

(Isa al Masih) disebut sebagai keturunan bangsa ular beludak (Matius 23:33). 

Hukuman tersebut tidak membuat mereka jera, dan bertobat. Malah menjadikan 

dendam kesumat dihati bangsa ini untuk melawan Tuhan, Allah Maha Pencipta. 

Kecongkakkan mereka dengan menganggap diri sebagai bangsa pilihan 

Tuhan satu-satunya yang berhak memerintah dunia ini, membuat mereka dengan 

sombongnya bersumpah, untuk memerangi agama lain selain agama mereka 

dengan segala cara, persis ketika Iblis bersumpah kepada Tuhan untuk 

memperdayai anak cucu Adam, sampai dunia kiamat nanti. Tuhanpun 

memperingatkan ummat Islam, melalui Al-Quran untuk berhati-hati terhadap tipu 

daya Yahudi ini. 
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Pegangan mereka adalah kitab Talmud. Yang merupakan kitab setan, 

karena sangat jauh menyimpang, bahkan mungkin bertolak belakang dengan 

ajaran Taurat. Nabi Daud AS, yang juga raja, menaklukkan bukit Zion yang 

merupakan benteng dari kaum Yabus. Nabi Daud AS tinggal di benteng itu dan 

diberinya nama: “bandar Daud” (Samuel II 5:7-9) 

Sejak itu maka Zion menjadi tempat suci, dikeramatkan orang-orang 

Yahudi yang mereka percayai bahwa Tuhan tinggal di tempat itu: “Indahkanlah 

suaramu untuk Tuhan Yang menetap di Zion” (Mazmur 9:11). 

Zionisme ialah gerakan orang-orang Yahudi yang bersifat ideologis untuk 

menetap di Palestina, yakni di bukit Zion dan sekitarnya. Walaupun Nabi Musa 

AS tidak sampai pernah menginjakkan kaki beliau di sana, namun orang-orang 

Yahudi menganggap Nabi Musa AS adalah pemimpin pertama kaum 

Zionis.Untuk mencapai cita-citanya, Zionisme membangkitkan fanatisme 

kebangsaan (keyahudian), keagamaan dengan mempergunakan cara kekerasan 

untuk sampai kepada tujuannya. 

Zionisme memakai beberapa tipudaya untuk mengurangi dan 

menghilangkan sama sekali penggunaan kata “Palestina”, yakni mengganti 

dengan perkataan-perkataan lain yang berkaitan dengan sejarah bangsa Yahudi di 

negeri itu. Digunakanlah nama “Israel” untuk negara yang telah didirikan oleh 

mereka, sebab Zionisme di Palestina identik dengan kekerasan, kezaliman dan 

kehancuran. Kaum Zionis mengambil nama Israel adalah untuk siasat guna 

mengelabui dan menipu publik, bahwa negara Israel itu tidak akan menggunakan 

cara-cara yang biasa digunakan oleh kaum Zionis. 

Pada hal dalam hakikatnya secra substansial tidaklah ada perbedaan sama 

sekali antara Israel dengan Zionisme. Israel sendiri berasal dari dua kata, isra 

mempunyai arti hamba, dan ell berarti Allah.Secara substansial protokol Zionisme 

adalah suatu konspirasi jahat terhadap kemanusiaan. Protokol berarti pernyataan 

jika dinisbatkan kepada para konseptornya, dan berarti laporan yang diterima serta 

didukung sebagai suatu keputusan jika dikaitkan pada muktamar di Bale, 

Switzerland, tahun 1897, yang diprakarsai oleh Teodor Herzl. 

Protokol-protokol itu yang sebagai dokumen rahasia disimpan di tempat 

rahasia, namun beberapa diantaranya dibocorkan oleh seorang nyonya 
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berkebangsaan Perancis yang beragama Kristen dalam tahun 1901. Dalam 

perjumpaan nyonya itu dengan seorang pemimpin teras Zionis di rumah rahasia 

golongan Mesonik di Paris, nyonya itu sempat melihat sebagian dari protokol-

protokol itu. Nyonya itu sangat trperanjat setelah membaca isinya. Ia berhasil 

mencuri sebagian dari dokumen rahasia itu, yang disampaikannya kepada Alex 

Nikola Nivieh, ketua dinas rahasia Kekaisaran Rusia Timur. 

Sebagian kecil dari protokol-protokol Zionisme itu akan disampaikan 

seperti berikut: 

Manusia terbagi atas dua bagian, yaitu Yahudi dan non-Yahudi yang 

disebut Joyeem, atau Umami. Jiwa-jiwa Yahudi dicipta dari jiwa Tuhan, hanya 

mereka sajalah anak-anak Tuhan yang suci-murni. Kaum Umami berasal-usul dari 

syaithan, dan tujuan penciptan Umami ini untuk berkhidmat kepada kaum Yahudi. 

Jadi kaum Yahudi merupakan pokok dari anasir kemanusiaan sedangkan kaum 

Umami adalah sebagai budak Yahudi. Kaum Yahudi boleh mencuri bahkan 

merampas harta benda kaum Umami, boleh menipu mereka, berbohong kepada 

mereka, boleh menganiaya, boleh membunuh serta memperkosa mereka. 

Sesungguhnya tabiat asli kaum Yahudi ini bukan hanya ada disebutkan dalam 

protokol dokumen rahasia Zionis tersebut, melainkan ini adalah warisan turun 

temurun sejak cucu Nabi Ibrahim AS dari jalur Nabi Ishaq AS ini mulai 

mengalami dekadensi (baca: busuk ke dalam), yaitu sepeninggal Nabi Sulaiman 

AS. Ini diungkap dalam Al Quran (transliterasi huruf demi huruf): QALWA LYS 

‘ALYNA FY ALAMYN SBYL (S. AL ‘AMRAN, 75), dibaca: qalu-laysa-

‘alayna-fil-ummiyyina-sabil (s.ali-‘imran), artinya: mereka berkata tidak ada dosa 

bagi kami terhadap orang-orang ummi (3:75). 

Protokol Zionisme tentang faham jiwa-jiwa Yahudi dicipta dari jiwa 

Tuhan, hanya mereka sajalah anak-anak Tuhan yang suci-murni, sangatlah 

menyimpang dari syari’at yang dibawakan oleh Nabi Musa AS. Mereka yang 

menyimpang inilah yang dimaksud dengan al-maghdhub, artinya yang dimurkai 

dalam Surah Al-Fatihah ayat 7. 

Protokol-protokol Zionisme itu merancang juklatnya dengan menye-

barkan faham-faham yang bermacam-macam. Faham yang mereka tebarkan 

berbeda dari masa ke masa. Suatu waktu mempublikasikan sekularisme 
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kapitalisme, suatu waktu menebar atheisme komunisme, suatu waktu berse-

lubung agnostik sosialisme. Untuk menebarkan pengaruh internasional, protokol-

protokol itu antara lain berisikan perencanaan keuangan bagi kerajaan Yahudi 

Internasional yang menyangkut mata uang, pinjaman-pinjaman, dan bursa. Media 

surat kabar adalah salah satu kekuatan besar dan melalui jalan ini akan dapat 

memimpin dunia. Manusia akan lebih mudah ditundukkan dengan bencana 

kemiskinan daripada ditundukkan oleh undang-undang. 

Pada tahun 1902 dokumen rahasia Zionis itu diterbitkan dalam bentuk 

buku berbahasa Rusia oleh Prof. Nilus dengan judul ‘PROTOKOLAT 

ZIONISME’. Dalam kata pengantarnya Prof. Nilus berseru kepada bangsanya 

agar berhati-hati akan satu bahaya yang belum terjadi. Dengan seruan itu 

terbongkarlah niat jahat Yahudi, dan hura-hura pun tak bisa dikendalikan lagi, 

dimana saat itu telah terbantai lebih kurang 10.000 orang Yahudi. Theodor Herzl, 

tokoh Zionis Internasional berteriak geram atas terbongkarnya Protokolat mereka 

yang amat rahasia itu, karena tercuri dari pusat penyim-panannya yang 

dirahasiakan, dan penyebar-luasannya sebelum saatnya akan membawa bencana. 

Peristiwa pembantaian atas orang-orang Yahudi itu mereka rahasiakan.  

Lalu mereka ber-gegas membeli dan memborong habis semua buku itu 

dari toko-toko buku. Untuk itu, mereka tidak segan-segan membuang beaya apa 

saja yang ada, seperti ; emas, perak, wanita, dan sarana apa saja, asal naskah-

naskah itu bisa disita oleh mereka. 

Mereka menggunakan semua pengaruhnya di Inggris, supaya Inggris mau 

menekan Rusia untuk menghentikan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi di 

sana. Semua itu bisa terlaksana setelah usaha yang amat berat.Pada tahun 1905 

kembali Prof. Nilus mencetak ulang buku itu dengan amat cepat dan 

mengherankan. Pada tahun 1917 kembali dicetak lagi, akan tetapi para pendukung 

Bolshvic menyita buku protokolat itu dan melarangnya sampai saat ini. Namun 

sebuah naskah lolos dari Rusia dan diselun-dupkan ke Inggris oleh seorang 

wartawan surat kabar Inggris ‘The Morning Post’ yang bernama Victor E.Mars 

dan dalam usahanya memuat berita revolusi Rusia. Ia segera mencarinya di 

perpustakaan Inggris, maka didapatinya estimasi tentang akan terjadinya revolusi 

komunis. Ini sebelum lima belas tahun terjadi, yakni di tahun 1901. Kemudian 
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wartawan itu menterjemahkan Protokolat Zionis itu ke dalam bahasa Inggris dan 

dicetak pada tahun 1912. 

Hingga kini tidak ada satu pun penerbit di Inggris yang berani mencetak 

Protokolat Zionis itu, karena kuatnya pengaruh mereka di sana. Demikian pula 

terjadi di Amerika. Kemudian buku itu muncul dicetak di Jerman pada tahun 1919 

dan tersebar luas ke beberapa negara. Akhirnya buku itu diterjemah-kan ke dalam 

bahasa Arab, antara lain oleh Muhammad Khalifah At-Tunisi dan dimuat dalam 

majalah Mimbarusy-Syarq tahun 1950. Perlu diketahui, bahwa tidak ada orang 

yang berani mempublikasikan Protokolat itu, kecuali ia berani menghadapi 

tantangan dan kritik pedas pada koran-koran mereka, sebagaimana yang dialami 

oleh penerjemah ke dalam bahasa Arab yang dikecam dalam dua koran berbahasa 

Perancis yang terbit di Mesir. 

Setelah melalui proses yang amat panjang akhirnya pada 14 Mei 1948 

silam, kaum Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel. Dengan 

kemerdekaan ini, cita-cita orang orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan 

dunia untuk mendirikan negara sendiri, tercapai. Mereka berhasil melaksanakan 

“amanat” yang disampaikan Theodore Herzl dalam tulisannya Der Judenstaat 

(Negara Yahudi) sejak 1896. Tidaklah mengherankan jika di tengah-tengah 

negara-negara Timur Tengah yang mayoritas menganut agama Islam, ada 

sekelompok manusia yang berkebudayaan dan bergaya hidup Barat. Mereka 

adalah para imigran Yahudi yang didatangkan dari berbagai negara di dunia 

karena mengalami pembantaian oleh penguasa setempat. 

Sejak awal Israel sudah tidak diterima kehadirannya di Palestina, bahkan 

di daerah mana pun mereka berada. Karena merasa memiliki keterikatan historis 

dengan Palestina, akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Palestina. 

Imigrasi besar-besaran kaum Yahudi ini terjadi sejak akhir tahun 1700-an. Akibat 

pembantaian diderita, maka mereka merasa harus mencari tempat yang aman 

untuk ditempati. Oleh Inggris mereka ditawarkan untuk memilih kawasan 

Argentina, Uganda, atau Palestina untuk ditempati, tapi Herzl lebih memilih 

Palestina. 

Herzl adalah The Founding Father of Zionism. Dia menggunakan 

zionisme sebagai kendaraan politiknya dalam merebut Palestina. Kemampuannya 
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dalam melobi para penguasa dunia tidak diragukan lagi. Sederetan orang-orang 

terkenal di dunia seperti Paus Roma, Kaisar Wilhelm Jerman, Ratu Victoria 

Inggris, dan Sultan Turki di Istambul telah ditaklukkannya. Zionisme adalah otak 

dalam perebutan wilayah Palestina dan serangkaian pembantaian yang dilakukan 

Yahudi. 

Dengan berdatangannya bangsa Yahudi ke Palestina secara besar-besaran, 

menyebabkan kemarahan besar penduduk Palestina. Gelombang pertama imigrasi 

Yahudi terjadi pada tahun 1882 hingga 1903. Ketika itu sebanyak 25.000 orang 

Yahudi berhasil dipindahkan ke Palestina. Mulailah terjadi perampasan tanah 

milik penduduk Palestina oleh pendatang Yahudi. Bentrokan pun tidak dapat 

dapat dihindari. Kemudian gelombang kedua pun berlanjut pada tahun 1904 

hingga 1914. Pada masa inilah, perlawanan sporadis bangsa Palestina mulai 

merebak. 

Berdasarkan hasil perjanjian Sykes Picot tahun 1915 yang secara rahasia 

dan sepihak telah menempatkan Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. 

Dengan berlakunya sistem mandat atas Palestina, Inggris membuka pintu lebar-

lebar untuk para imigran Yahudi dan hal ini memancing protes keras bangsa 

Palestina. 

Aksi Inggris selanjutnya adalah memberikan persetujuannya melalui 

Deklarasi Balfour pada tahun 1917 agar Yahudi mempunyai tempat tinggal di 

Palestina. John Norton More dalam bukunya The Arab-Israeli Conflict 

mengatakan bahwa Deklarasi Balfour telah menina-bobokan penguasa Arab 

terhadap pengkhiatan Inggris yang menyerahkan Palestina kepada Zionis.Pada 

tahun 1947 mandat Inggris atas Palestina berakhir dan PBB mengambil alih 

kekuasaan. Resolusi DK PBB No. 181 (II) tanggal 29 November 1947 membagi 

Palestina menjadi tiga bagian. Hal ini mendapat protes keras dari penduduk 

Palestina. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan 

PBB ini.  

Lain halnya yang dilakukan dengan bangsa Yahudi. Dengan suka cita 

mereka mengadakan perayaan atas kemenangan besar ini. Bantuan dari beberapa 

negara Arab dalam bentuk persenjataan perang mengalir ke Palestina. Saat itu 

pula menyusul pembubaran gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan 
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pembunuhan terhadap Hasan al-Banna yang banyak berperan dalam membela 

Palestina dari cengkraman Israel. 

Apa yang dilakukan Yahudi dalam merebut Palestina tidaklah terlepas dari 

dukungan Inggris dan Amerika. Berkat dua negara besar inilah akhirnya Yahudi 

dapat menduduki Palestina secara paksa walaupun proses yang harus dilalui 

begitu panjang dan sulit. Palestina menjadi negara yang tercabik-cabik selama 30 

tahun pendudukan Inggris. Sejak 1918 hingga 1948, sekitar 600.000 orang Yahudi 

diperbolehkan menempati wilayah Palestina. Penjara-penjara dan kamp-kamp 

konsentrasi selalu dipadati penduduk Palestina akibat pemberontakan yang 

mereka lakukan dalam melawan kekejaman Israel. 

Tahun 1956, Gurun Sinai dan Jalur Gaza dikuasai Israel, setelah gerakan 

Islam di kawasan Arab dipukul dan Abdul Qadir Audah, Muhammad Firgholi, 

dan Yusuf Thol’at yang terlibat langsung dalam peperangan dengan Yahudi di 

Palestina dihukum mati oleh rezim Mesir. Dan pada tahun 1967, semua kawasan 

Palestina jatuh ke tangan Israel. Peristiwa itu terjadi setelah penggempuran 

terhadap Gerakan Islam dan hukuman gantung terhadap Sayyid Qutb yang amat 

ditakuti kaum Yahudi. Tahun 1977, terjadi serangan terhadap Libanon dan 

perjanjian Camp David yang disponsori oleh mendiang Anwar Sadat dari Mesir. 

Akhirnya pada Desember 1987, perjuangan rakyat Palestina terhimpun 

dalam satu kekuatan setelah sekian lama melakukan perlawanan secara sporadis 

terhadap Israel. Gerakan Intifadhah telah menyatukan solidaritas rakyat Palestina. 

Intifadhah merupakan aksi pemberontakan massal yang didukung massa dalam 

jumlah terbesar sejak tahun 1930-an. Sifat perlawanan ini radikal revolusioner 

dalam bentuk aksi massal rakyat sipil. Adanya kehendak kolektif untuk 

memberontak sudah tidak dapat ditahan lagi. Untuk tetap bertahan dalam skema 

transformasi masyarakat yang menghindari aksi kekerasan, maka atas prakarsa 

Syekh Ahmad Yassin dibentuklah HAMAS (Harakah al-Muqawwah al-

Islamiyah) pada bulan Januari 1988, sebagai wadah aspirasi rakyat Palestina yang 

bertujuan mengusir Israel dari Palestina, mendirikan negara Islam Palestina, dan 

memelihara kesucian Masjid Al-Aqsha. 

HAMAS merupakan “anak” dari Ikhwanul Muslimin karena para 

anggotanya berasal dari para pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Perlawanan 
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terhadap Israel semakin gencar dilakukan dan mengakibatkan kerugian material 

bagi Israel berupa kehancuran pertumbuhan ekonomi, penurunan produksi 

industri dan pertanian, serta penurunan investasi. Kerugian lainnya yaitu 

hilangnya ketenangan dan rasa aman bangsa Israel. 

Tidak ada manipulasi sejarah yang lebih dahsyat dari pada yang dilakukan 

kaum Zionis terhadap bangsa Palestina. Kongres Zionis I di Basle merupakan titik 

balik dari sejarah usaha perampasan tanah Palestina dari bangsa Arab. Namun 

hebatnya, para perampas ini tidak dianggap sebagai ”perampok” tetapi malahan 

dipuja sebagai ”pahlawan” dan bangsa Arab yang melawannya dianggap sebagai 

”teroris” dan penjahat yang perlu dihancurkan.Salah satu kunci untuk memahami 

semua ini ialah karena sejak Kongres I kaum Zionis sudah mengerti kunci 

perjuangan abad XX yakni: diplomasi, lobi, dan penguasaan media massa. 

 Herzl sebagai seorang wartawan yang berpengalaman dengan tangkas 

memanfaatkan tiga senjata andal dalam perjuangan politik abad modern ini. Sejak 

Kongres I, dia sangat rajin melobi para pembesar di Eropa, mendekati wartawan, 

dan melancarkan diplomasi ke berbagai negara. Hasilnya sungguh luar biasa. 

Zionisme lantas diterima sebagai gerakan politik yang sah bagi usaha merampas 

tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. 

Tokoh-tokoh Yahudi banyak terjun ke media massa, terutama koran dan 

industri film. Hollywood misalnya didirikan oleh Adolf Zuckjor bersaudara dan 

Samuel-Goldwyn- Meyer (MGM). Dengan dominasi yang luar biasa ini, mereka 

berhasil mengubah bangsa Palestina yang sebenarnya adalah korban kaum Zionis 

menjadi pihak ”penjahat”. 

Apakah anda tau siapa yang menguasai kantor-kantor berita seperti Reuter, 

Assosiated Press, United Press International, surat kabar Times dan jaringan 

telivisi terkenal dunia serta perusahaan film di Holywood? Semuanya adalah 

bangsa Yahudi. Reuter didirikan oleh Yahudi Jerman, Julius Paul Reuter yang 

bernama asli Israel Beer Josaphat. Melalui jaringan informasi dan media 

komunikasi massa inilah mereka menciptakan image negatif terhadap Islam, 

seperti Islam Fundamentalis, Islam Teroris, dan lain sebagainya. Demikian 

gencarnya propaganda ini, sampai-sampai orang Islam sendiri ada yang phobi 

Islam. 
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Edward Said, dalam bukunya Blaming The Victims secara jitu 

mengungkapkan bagaimana media massa Amerika menciptakan gambaran negatif 

bangsa Palestina. Sekitar 25 persen wartawan di Washington dan New York 

adalah Yahudi, sebaliknya hampir tidak ada koran atau TV Amerika terkemuka 

yang mempunyai wartawan Arab atau Muslim. Kondisi ini berbeda dengan media 

Eropa yang meskipun dalam jumlah terbatas masih memiliki wartawan Arab atau 

muslim. Dengan demikian laporan tentang Palestina di media Eropa secara umum 

lebih ”fair” daripada media Amerika. 

Edward Said yang terkenal dengan bukunya Orientalism (Verso 1978), 

menguraikan apa yang dilakukan kaum Zionis terhadap bangsa Palestina 

merupakan praktik kaum Orientalis yang sangat nyata. Pertama, sejarah ditulis 

ulang, yakni Palestina sebelum berdirnya Israel ialah wilayah tanpa bangsa untuk 

bangsa yang tidak mempunyai tanah air. Kedua, bangsa Palestina yang menjadi 

korban dikesankan sebagai bangsa biadab yang jadi penjahat. Ketiga, tanah 

Palestina hanya bisa makmur setelah kaum Zionis beremigrasi ke sana. 

(http://pustaka-juned.blogspot.co.id/2012/02/asal-usul-bangsa-israel.html?m=1) 

 

Jenis-Jenis Kebudayaan 

Kebudayaan Yahudi atau secara rinciKebudayaan Sekular 

Yahudi mencakup beberapa fenomena yang berkaitan; dan terutama ini 

merupakan kebudayaan komunitas-komunitas sekular bangsa Yahudi. Namun hal 

ini bisa pula mencakup andil para individu yang merasa tergolong sebagai orang 

Yahudi, atau bahkan budaya kaum Yahudi religius yang sedang berada pada 

daerah kebudayaan yang secara umum tidak dihubungkan dengan agama.Kata 

sekular di atas tidak merujuk kepada jenis kaum Yahudi namun kepada jenis 

kebudayaan tertentu. Misalkan, kaum Yahudi Ortodoks yang taat kepada ajaran 

agamanya yang menulis kesusastraan dan musik atau membuat film dengan tema 

non-religius, berperan serta dalam kebudayaan sekular Yahudi, meskipun mereka 

sendiri tidak sekular. 

Namun biar bagaimanapun, Yudais memembimbing para pengikutnya 

tidak hanya dalam kepercayaan saja namun juga dalam kehidupan sehari-sehari 

sehingga bisa disebut sebagai "cara hidup" (way of life) yang membuatnya sulit 
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untuk membuat garis pemisah yang jelas antara Yudaisme dan kebudayaan 

Yahudi. Selain itu, tidak semua individu dari semua fenomena kebudayaan bisa 

dengan mudah diperikan baik sebagai "sekular" maupun "religius". Pada banyak 

tempat dan waktu, misalnya pada masa Helenik kuno, di Eropa sebelum dan 

sesudah Pencerahan, dan dalam masa kontemporer di Amerika Serikat dan Israel, 

fenomena budaya telah berkembang dengan nuansa yang khas Yahudi tanpa harus 

bersifat agamawi secara khusus.  

Sejumlah faktornya muncul dari dalam Yudaisme, yang lain dari interaksi 

orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka; juga lainnya dari 

dinamika sosial dan budaya di dalam suatu komunitas, bukan dari agama sendiri. 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan_Yahudi) 
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Sumber : 

Buku: 

Bangsa Dan Negara-Negara Di Dunia, Departemen  RI 
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KAZAKHSTAN 

(Angga Ramdani, Muhammad Ghozy Qoshidul Haq) 

 

 
Sebuah negara muslim di Asia Tengah, tergabung dalam CIS 

(Commonwealth of Indepent States, persemakmuran negara-negara merdeka). 

Kazakhstan berbatasan dengan laut kaspia di Barat, Republik Federasi rusia, di 

utara, cina di timur, serta Turkmanistan, Uzbekistan, dan Kirghistan di selatan, 

luas : 2.717.300 km2, dan penduduk :15.143.704. 

(ISLAM%20DI%20KAZAKHSTAN%20_%20Chamzawi's%20Weblog.html) 

Sebagian besar wilayah Kazakhstan adalah Daratan Stepa (gurun setengah 

gurun) bagian punggung pegunungan Kazakhstan menjulang hingga setinggi 

1.500 m. bagian selatan dan tenggara Kazakhstan juga dikelilingi deretan gunung 

sampai setinggi 4.000 m. Iklimnya merupakan iklim kontimental, keras dan 

sangat kering. 

Meskipun beriklim kering, Kazakhstan memiliki beberapa daerah 

pertanian di sekitar Danau Aral. Danau balkash, dan beberapa daerah aliran sungai 

yang bersumber dari kedua danau tersebut. Daerah peratanian itu menghasilkan 

gandum dan kapas. Padang rumput yang membentang dihampir seluruh daratan 

Kazakhstan dimanfaatkan untuk peternakan domba & sapi. Industrinya yang kuat 

menjadikannya negara terkaya ketinga dalam CIS sesudah rusia dan ukraina di 

negara ini terdapat pusat energi CIS. Ada 20 pusat pembangkit listrik bertenaga 

batu bara yang menghabiskan 300.000 ton per hari disini juga terdapat pusat 

industri logam non besi. Tenaga listrik, buklir dan roket juga merupakan produk 

Kazakhstan. Di daerah gurun sebelah barat Karsakpaj terletak Bajkonyr, pusat 

ruang angkasa CIS.  
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Negeri muslim ini didominasi oleh orang Kazakhstanh (Kazakhstan) 

campuran antara etnis turki dan mongol juga terdapat minoritas orang Rusia orang 

Kazakhstanh medominasi negeri ini, terutama setelah bansga mongol berhasil 

mengusir menguasai hampir seluruh wilayah asia tengah, selatan, Persia (Iran) 

dan Asia minor. Sekitar abad ke-13 bangsa itu berhasil mengarah dan menaklukan 

pusat kesultanan Islam, termasuk kota Bangdad dan bahkan kekaisaran Ruisia, di 

Maskwa. Beberapa tahun sesudah itu mereka menyatakan masuk Islam, termasuk 

keluarga penguasa, jajaran tentara berikut seluruh penduduk bangsa mongol yang 

berada di bawah kekuasaan dan membuka jaman keluarga (perkawinan) dengan 

kaum migran Turki.  

Pada akhir abad ke-18 Islam suni mazhab hanafi diperkenalkan dikawasan 

yang kini disebut kozak. Ajaran Islam yang dipahami oleh orang Kazakhstanh 

pada saat itu ternyata masa dangkal karena orang Kazakhstanh hidup secara 

nomadic sehingga pengajaran agama secara teratur suklut dilakukan pada 

pertengahan abad ke-19 Islam mulai menarik minat para bangsawan kozah. Pada 

periode ini Islam mulai tertanam di hati orang Kazakhstanh dan mereka 

menganggap Islam sebagai jati diri mereka.  

Setelah bangsa mongol menghentikan penaklukan, kekuasaan mongol di 

luar tingkok dikenadalikan oleh dinasti hulagu khan di wilayah persia dengan 

pusat-pusatnya di Azerbaijan, kozak termasuk dalam wilayah kekuasanya dan 

berada dalam daerah keamiran somarkhan, ketika mengambil alih keamiran 

Samarkand. Timur Leak (w. 1407) memperluas kekuasaannya ke seluruh 

imperium dinasti Hulagu Khan, bahkan sampai ke Aleppo, wilayah kerajaan 

usmani (1401) sebelumnya (1395), ia telah menduduki kota Moskwa selama lebih 

dari setahun dan menguasai india pada tahun 1398. Dengan munculnya quzun 

asan dari suku turki, kekuasaan  Dinasti Timur Lenk diambil alih (1500), 

kemudian dipindahkan ke Hindustan sebagai permulaan berdirinya Kesultanan 

»Mughal yang besar di India. Sementara itu di sebelah barat muncui pula Dinasti 

*Safawi. 

Akibat persaingan ketat antara tiga Imperium besar OJsmani Turki. 

Dinasti Safawi, dan Kesultanan MughalJ, muncullah kesultanan kecil di Asia 

Tengah, termasuk Kesultanan Kazakhstan. Kesultanan ini tetap merupakan 
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keamiran di bawah Kesultanan Persia hingga datangnya Tentara Merah Rusia 

(1865-1884) yang menaklukkan hampir seluruh wilavah Turkestan (Asia Tengah). 

Pada 1920. Kazakhstan memperoleh otonomi sebagai sebuah republik di bawah 

Federasi Rusia, dan pada bulan Desember 1931 sebagai sebuah republik dalam 

Uni Soviet. 

Menyusul kudeta gagal yang dilancarkan oleh para penganut komunis 

garis keras di Moskwa pada 19 Agustus 1991 terhadap presiden Uni Soviet, 

Mikhail Gorbachev, republik yang semula tergabung di bawah kekuasaan Uni 

Soviet satu per satu menyatakan kemerdekaannya. 

Sampai terbentuknya CIS (8 Desember 1991), hanya Rusia dan 

Kazakhstan yang tidak menyatakan kemerdekaannya. Bedanya, kalau pemimpin 

Rusia, Boris Yeltsin, segera mengambil langkah strategis dan membentuk 

Persemakmuran (bersama Belarus dan Ukraina) tanpa melibatkan Gorbachev, 

maka Nursultan Nazarbayev, presiden Kazakhstan yang cukup dekat dengan 

Gorbachev, ingin konsisten dengan menunjukkan kesetiaan kepadanya dan tetap 

mempertahankan keberadaan Uni Soviet dengan serangkaian rencana perubahan 

sistem konfederasi yang dipändangnya lebih sesuai dengan perkembangan 

keadaan. 

Akan tetapi, prakarsa Yeltsin bersama kawan-kawannya semakin 

memperoleh dukungan luas dari negara yang telah mengumumkan 

kemerdekaannya. Sementara itu Gorbachev semakin mendekati kejatuhannya.  

Oleh karena itu, pada tanggal 21 Desember 1991 Republik Kazakhstan 

segera beralih untuk ikut dalam CIS bersama sepuluh negara anggota lainnya. 

Tidak lama kemudian, 25 Desember 1991, Presiden Gorbachev mengundurkan 

diri dengan menyerahkan sebagian besar we- wenang strategisnya kepada 

presiden Rusia, Boris Yeltsin. 

Nursultan Nazarbayev saat ini masih menjadi presiden sebagai kepala 

negara. Adapun kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri Daniyal 

Akhmetov. Kabinet Dewan Menteri dipilih oleh presiden. 

Perjalanan Islam di Kazakhstan tidak lepas dari tekanan antiagama Soviet. 

Pada tahun 1943 tekanan antiagama agak mereda, karena Stalin berupaya untuk 

mendapat jaminan kesediaan rakyat Soviet berperang melawan Nazi Jerman. Pada 
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tahun 1989, ketika tekanan antiagama semakin mengendur, secara umum orang 

Kazakhstanh mengidentifikasikan diri sebagai muslim karena Islam merupakan 

bagian dari warisan etnik dan linguistik mereka. 

Sejak kemerdekaan Kazakhstan 16 Desember 1991 aktivitas keagamaan 

mulai berkembang dan masjid serta sekolah agama pun mulai dibuka. Sebagian 

dari kegiatan dan pembangunan tersebut didanai oleh orang luar Kazakhstan, 

seperti dari Arab Saudi, Turki, serta Mesir, dan sebagian lagi dibiayai oleh 

swadaya kaum muslim setempat. (penyusun, dewan redaksi ensiklopedi Islam: 

1994, dan juga penyusun,dewan redaksi ensiklopedi Islam: 2005) 

 

Sejarah 

Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. 

Bangsa Kazakhstanh adalah etnik terbesar yang menempati wilayah Kazakhstan 

dan merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol. Pada awal abad XVIII, 

Kazakhstan dikuasai Rusia. Pada abad XIX, bersama kawasan di Asia Tengah, 

toleransi agama Kazakhstan yaitu 70.2% dari keseluruhan Muslim, 26.6% 

Kristen, 0.1% Buddhis, 0.2% kebanyakan Yahudi, dan 2.8% Atheis, sementara 

0.5% memilih untuk tidak menjawab, kemungkinan Kristen dari campuran Rusia 

atau Eropa. 

Ketika revolusi komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri, sejak 

tahun 1920, Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang tergabung dalam 

Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, Kazakhstan pun memerdekakan 

diri dan menjadi negara berbentuk Republik. Negara ini memiliki keuntungan 

secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga 

secara geopolitik layak diperhitungkan. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan) 

 

Agama 

Menurut sensus 2009, 70% dari populasi adalah Muslim, 26% Kristen, 

0.1% Buddha, 0.2% lain-lain (umumnya Yahudi), dan 3% tidak beragama, 

sementara 0.5% memilih untuk tidak menjawab. According to its Constitution, 

Kazakhstan is a secular state. (Chamzawi's.Weblog.html) 
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Kebebasan beragama dijamin menurut Artikel 39 Konstitusi Kazakhstan. 

Artikel 39 secara jelas menyebutkan: "Hak asasi manusia dan kebebasan tidak 

akan dibatasi dengan cara apa pun." Artikel 14 melarang "diskriminasi pada 

agama tertentu" dan Artikel 19 menegaskan bahwa setiap orang memiliki "hak 

untuk menentukan dan menyatkan atau pun tidak tentang etniknya, partainya, dan 

afiliasi agamanya." 

Islam adalah agama terbesar di Kazakhstan, disusul 

oleh Kristen Orthodoks Rusia. Setelah beberapa dekade pembatasan kehidupan 

beragama oleh Uni Soviet, mendorong masyarakat untuk menunjukkan identitas 

keagamaannya. Kebebasan penuh untuk beribadah dan beragama menjadi 

penyebab meningkatkan aktivitas keagamaan di Kazakhstan. 

Ratusan masjid, gereja, dan tempat ibadah agama lainnya telah dibangun dalam 

beberapa tahun terakhir, disertai dengan peningkatan jumlah organisasi 

keagamaan dari 670 pada tahun 1990 hingga 4,170 sekarang. 

Sebagian masyarakat Islam menyatakan dirinya Islam tanpa 

mengafiliasikan diri ke dalam mazhab tertentu,sementara yang lainnya 

menyatakan sebagai Sunni dengan mazhab Hanafi, di antaranya 

etnik Kazakhstanh, yang menyusun 60% dari populasi, kemudian 

etnik Uzbek,Uighur, dan Tatar. Kurang dari 1% menyatakan 

bermazhab Syafi'i (umumnya etnik Chechen). Ada juga beberapa 

Muslim Ahmadiyyah. Ada total 2,300 masjid, semuanya terafiliasi dengan 

"Asosiasi Muslim Kazakhstan", yang dipimpin langsung oleh mufti. Idul 

Adha diakui pula sebagai hari libur nasional. 

Seperempat populasi beragama Orthodoks Rusia, di antaranya etnik Rusia, 

Ukrainia, dan Belarusia.  Kelompok Kristen lain di 

antaranya Katolik dan Protestan.  Ada total 258 gereja Othodox, 93 gereja 

Katolik, dan lebih 500 gereja Protentan. Hari Natal Orthodoks Rusia diakui 

sebagai hari libur nasional di Kazakhstan.Kelompok agama lainnya seperti 

Yahudi, Bahá'í, Hindu, Buddha, dan Gereja Advent. 

Menurut data sensus 2009, ada sangat sedikit penganut agama Kristen di 

luar kelompok etnik Slavik dan Jermanik. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan) 
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Kebudayaan 

52 FAKTA MENARIK TENTANG KAZAKHSTAN  

1. Kazakhstan terdiri dari beragam suku dan budaya, yaitu ras Kazakhstanh 

(Qazaq) sebanyak 53,4%, ras Rusia 30%, Ukrainia 3,7%, Uzbek 2,5%, 

Jerman 2,4%, Tatar 1,7%, Uygur 1,4%, dan ras lainnya sebanyak 4,9% 

(sensus tahun 1999). 

2. Gambar sorotan sinar matahari pada bendera 

Kazakhstan berjumlah 32, yang melambangkan 

kemajuan dan kemakmuran. 

3. Kazakhstan berasal dari Kazakhstanh yang berarti “pengembara” atau 

“merdeka/bebas”. Ibu kota Kazakhstan adalah Astana, yang berarti “Kota 

Besar” 

4. Kazakhstan dulu menjadi bagian dari Uni Soviet dan memperoleh 

kemerdekaan pada 16 Desember 1991. Kazakhstan adalah negara rezim 

otoriter. Partai oposisi dimatikan dan tidak ada kebebasan pers. 

5. Uni Soviet sangat menderita dalam Perang Dunia II, dengan kehilangan 30 

juta tentara dan warga sipil. Di Kazakhstan terdapat monumen-monumen 

untuk memperingati korban-korban tersebut, yaitu di Uralsk dan di 

Almaty. 

 
6. Kazakhstan adalah anggota PBB, NATO’s Partnership for Peace, the 

Commonwealth of Independent States, dan the Shanghai Cooperation 

Organization. 

7. Kazakhstan menjadi ketua Organization for Security and Cooperation di 

Eropa pada tahun 2010. 

8. Istilah Rusia untuk uang (“dengi”) berasal dari istilah Turki, “Tenge”, 

yang menjadi nama mata uang Kazakhstan sekarang. 
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9. Garis perbatasan antara Russia dan Kazakhstan adalah yang terpanjang di 

dunia, yaitu sejauh 7512,8 km. 

 
10. Kazakhstan adalah negara yang terkepung oleh daratan, tetapi Kazakhstan 

tetap memiliki Angkata Laut, yang berpangkalan di Laut Kaspia. 

11. Sampai akhir tahun 1998, Almaty dianggap sebagai ibu kota Kazakhstan. 

Nama Almaty diambil dari pohon apel yang tumbuh di area 

tersebut. Almaty artinya adalah “tempat yang penuh dengan 

apel” 

12. Kota Almaty mempunyai sistem kereta bawah tanah Metro. Di 

sana ada tujuh statsiun yang didekor dan didesain dengan 

sangat indah. Biaya kereta untuk orang dewasa jauh dekat 

Cuma 50 sen. 

13. Cerobong asap Ekibastuz GRES-2 adalah yang tertinggi di 

dunia, dengan ketinggian mencapai 420 m. 

14. Pada tahun 2009, Kazakhstan yang pertama kali di dunia 

memproduksi Uranium sebanyak 14020 ton. Pada tahun 2011 

Kazakhstan memproduksi 19450 ton Uranium (35% dari 

produksi dunia). Kazakhstan mempunyai cadangan Uranium terbesar 

kedua di dunia. 

15. Danau Chagan di Kazakhstan dibentuk dengan 

menggunakan senjata nuklir yang radiasnya bisa membuat 

busuk orang yang berenang di dalamnya. 

16. Puncak tertinggi di Kazakhstan adalah 7010 m (sekitar 

23.000 kaki) yang merupakan puncak gunung Khan 

Tengri di deretan pegunungan Tian Shan 
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17. Titik terendahnya adalah 132 m (433 kaki) di bawah 

permukaan laut, yaitu di dasar Karagiye, di provinsi 

Mangystau sebelah timur Laut Kaspia, dan merupakan  

kemiringan terendah di dunia 

18. Kazakhstan mempunyai Steppa seluas 804,500 km persegi, dan 

merupakan salah satu dari stepa paling kering di dunia. 

19. Medeo adalah tempat bermain ski di gunung tertinggi 

di dunia. Dengan dataran tinggi dan air 

pegunungannya murni yang membentuk es, sehingga 

menghasilkan tampilan kecepatan meluncur di atas es 

yang luar biasa. Ada 170 rekor dunia pernah 

ditampilkan di sini. 

20. Olah raga favorit Kazakhstan adalah tinju, terutama ketika ikut Olimpiade. 

Dalam olimpiade Kazakhstan terkenal tinjunya, dan memenangkan banyak 

medali dibandingkan Kuba dan Rusia. Pada tahun 1996 dan 2005, dua 

petinju Kazakhstan (Vasiliy Jirov dan Bakhtiyar Artayev), dianggap 

sebagai atlit yang paling terkenal di Kazakhstan, yang mendapatkan tropi 

Val Baker, yaitu tropi untuk pemain tinju terbaik.  

21. Kazakhstan mempunyai pemain bola volley yang cantik, yaitu Sabina 

Altynbekova, yang sekarang terkenal di dunia maya karena kecantikan dan 

tubuhnya yang seksi. 

22. Satelit buatan manusia (Sputnik 1) dan manusia pertama (Yuri Gagarin) 

meluncur ke ruang angkasa dari Baikonur Cosmodome, Kazakhstan. 

Baikonur Cosmodom adalah fasilitas terbesar peluncuran pesawat ruang 

angkasa di dunia yang dikontrak Rusia sampai tahun 

2050. 

23. Tempat peluncuran pesawat ruang angkasa Baikonur 

dibuat pada tahun 1961 oleh astronot Rusia, Yuryi 

Gagarin 

24. Separoh dari Danau Balkhash, yaitu danau terbesar di dunia, adalah terdiri 

dari air segar dan separohnya lagi adalah air garam. 
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25. Kebanyakan wanita Kazakhstan berbusana sangat modis dan memakai 

sepatu dengan hak tinggi. 

26. Di Kazakhstan jarang ditemukan tulisan Inggris dan jarang orang 

menggunakan bahasa Inggris. Bahasa resmi Kazakhstan adalah Bahasa 

Kazakhstan dan bahasa Rusia. 

27. Di Kazakhstan pipa saluran air dan gas kebanyakan terletak di atas tanah, 

sehingga mudah untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan. 

28. Apel katanya awalnya berasal dari Kazakhstan. Di sana masih banyak 

ditemukan tanaman apel liar. 

29. Kazakhstan mayoritas beragama Islam, tetapi jarang ditemukan masjid di 

sana, karena di bawah pemerintahan Soviet, dimana peran agama 

dihilangkan. Agama terbanyak kedua adalah Kristen Orthodoks, Protestan, 

dan agama lainnya. 

30. Kazakhstanhsan menjadi negara anggota Uni Soviet dulu yang berhasil 

membayar seluruh hutang kepada IMF pada tahun 2000, tujuh tahun 

sebelum waktu yang ditentukan. 

31. Selama berkuasa di Kazakhstan, tindakan Uni Soviet telah banyak 

merusakan lingkungan. Banyak sumber air Kazkhstan tercemar. Laut Aral 

dicemari oleh eksploitasi air dari anak sungai, sehingga garis pantainya 

mundur sejauh 44 mil (71 km), dan Danau Balkhash mengalami hal yang 

sama. Tanah pertanian tercemar racun dan menyebabkan erosi besar-

besaran. Polusi radiasi terparah di wilayah Semey (Semipalatinsk), tempat 

uji coba senjata nuklir Soviet pada tahun 1990 

32. Kota Aktau, yang mempunyai arti “gunung putih”, menarik karena semua 

jalan kota tidak mempunyai nama dan diganti dengan sistem blok jaringan, 
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karena kota ini pada mulanya ditempati oleh para pekerja minyak dari 

bagian negara lain 

33. Kazakhstan adalah diantara negara Asia Tengah 

pertama, di luar Turkmenistan, yang memelihara dan 

menernakkan kuda Akhal-Teke, yaitu pada tahun 

1930 

34. Rumah tradisional Kazakhstanhsan dikenal dengan 

“Yurta”, yaitu semacam tenda yang bisa dibongkar 

pasang. 

35. Makam Hodja Ahmed Yasavi di Turkestan menjadi 

tempat berziarah bagi muslim di Asia Tengah. 

36. Orang Kazakhstan dipercaya sebagai orang yang pertama kali 

menunggang kuda, sejak ribuan tahun yang lalu. 

37. Tahun baru Kazakhstan dinamakan Nauryz, yang dirayakan pada setiap 

tanggal 22 Maret. 

38. Koumis, yaitu minuman tradisional Kazakhstan, dianggap 

sebagai Sampanye Susu oleh A. Myers pada tahun 1877 

dalam Bukunya tentang Koumiss, “The Great Russian 

Remedy for Wasting, Debilitating and Nervous Diseases”. 

39. Makanan khas Kazakhstan adalah Quwyrdaq, dan manti. 

 

 

 

 

40. Dari seluruh elemen unsur periodik kimia Mendeleev yang berjumlah 110, 

yang 99 bahan kimia tersebut dapat ditemukan di Kazakhstan. 

41. Nilai seni yang terkenal di perbatasan Kazakhstan adalah monumen untuk 

para korban Kazakhstanh di Holodomor, yaitu periode panjang 

penderitaan kelaparan massal yang membunuh lebih dari 500.000 warga 

Kazakhstanh. Patung tersebut berada di kota Astana dan terdiri dari patung 

wanita yang sedang berdoa sambil berdiri. Holodomor adalah bencana 
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kemanusiaan era Soviet ketika berkuasa di Kazakhstan, dan 600.000 tidak 

mati kelaparan tetapi mearikan diri ke negara tetangga. 

42. Satu-satunya penulis sejarah Kazakhstan adalah Auez-

uli, yang lulus dari universitas di Rusia dan 

Uzbekistan. Dia pertama menulis banyak teks epos 

yang kebanyakan bersifat naratif sebelum dia menulis 

dalam bentuk tulisan. Novelnya yang terkenal, Abai, 

adalah epos terkenal tentang Kazakhstan, yang 

menggambarkan kehidupan Kazakhstan selama pemerintahan Rusia dan 

setelah pemerintahan tersebut berakhir, ketika penduduk Kazakhstan 

membuat keputusan budaya dan pemerintahan baru 

43. Orang Kazakhstan suka sajian kopi yang sangat manis. Takarannya adalah 

satu gelas gula dengan sedikit kopi. Di toko roti Kazakhstan, kamu juga 

bisa membeli gula-gula, kue, dan saos. 

44. Secara hirarki sosial, Kazakhstan menganut garis keturunan dari ayah dan 

membentuk pandangan dunianya. Mereka berkumpul bersama dalam 

kelompok keluarga besar untuk menaklukkan ganasnya lingkungan dan 

untuk melindungi ternak dan keluarganya. Inilah yang disebut dengan 

“ata-balasy”, yang berarti persatuan cucu-cucu dalam satu keluarga besar 

suku. Suami mempunyai peran utama dalam kehidupan keluarga dan 

bertanggung jawab atas kelangsungan keluarganya 

45. Banyak orang Kazakhstan mempunyai nama patronimis dan pertama 

(nama ayah yang diikuti dengan akhiran “ich” untuk anak laki-laki dan 

“ovich” untuk anak perempuan. 

46. Di pedesaan Kazakhstan merupakan suatu kehormatan bila kamu menjamu 

kepala kambing rebus di atas piring yang cantik untuk tamu 

kehormatanmu. Kemudian si tamu membagi kepala kambing tersebut 

kepada tamu lainnya atau anggota keluarga dengan pembagian bagian 

telinga kambing diberikan kepada anak yang terkecil dengan kepercayaan 

agar dia mau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua. Mata 

diberikan kepada dua teman terdekat agar mereka akan perduli terhadap 

tamu tersebut. Langit-langit mulut kambing diberikan kepada menantu 
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perempuan dan lidah diberikan kepada anak perempuan si pemilik rumah 

agar keduanya bisa menjaga lidahnya. Tulang panggul diberikan kepada 

tamu yang terhormat dan brisket diberikan kepada menantu laki-laki. 

47. Tradisi yang berkenaan dengan menghormati tamu adalah Konakasy, yaitu 

tradisi yang berhubungan dengan memperlakukan tamu. Sejak zaman dulu 

orang Kazakhstan terkenal dengan keramahannya. Orang Kazakhstan 

selalu menyajikan makanan terlezat buat tamunya. Tamu dibagi menjadi 

diga jenis, yaitu “arnayy konak”, yaitu tamu yang diundang khusus, 

“kudayy konak”, tamu sembarang/orang asing (tidak diundang), dan 

“kydyrma konak”, yaitu tamu yang tiba-tiba datang dan tidak diperkirakan 

akan datang. Ketiga tamu ini dijamu dalam meja yang penuh dengan 

hidangan yang disebut dengan Konakasy 

48. Tradisi lainnya adalah Konakkade, yaitu tradisi dimana tuan rumah berhak 

meminta kepada tamu untuk bernyanyi atau memainkan alat musik 

(tentunya selama tamu tersebut bisa melakukannya), sehingga terjadi 

suasana yang menyenangkan. 

49. Tradisi Erulik, yaitu jika pendatang baru datang ke sebuah desa maka 

erulik dilakukan untuk menghormatinya agar pendatang baru tersebut 

cepat beradaptasi dengan lokasi barunya. 

50. Toy Dastarkhan, yaitu bentuk perayaan khusus, yang diadakan selama hari 

libur. Biasanya berisi olahraga, perlombaan, musik, lomba menyanyi 

(aitys) dan lomba menunggang kuda. Makanan khas Kazakhstan 

dihidangkan selama perayaan tersebut. 

51. Tradisi Kazakhstan yang berkenaan dengan kelahiran yaitu tradisi 

Shildehana, yaitu perayaan kelahiran bayi, Besikke salu, besik toy, yaitu 

diadakan ketika bayi ditempatkan di ayunan, Kyrkynan shygaru, yaitu 

ritual yang diadakan pada hari keempat kelahiran dengan memandikan 

bayi dalam 40 sendok makan air, dan rambut serta kuku bayi untuk 

pertama kalinya dipotong. Tusau kesu, yaitu hari ketika bayi untuk 

pertama kalinya dapat berjalan. Sundetke otyrgyzu, yaitu ritus 

sunatan/khitanan, bagi anak laki-laki ketika berusia 5-7 tahun. 
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52. Hari-hari perayaan penting di Kazakhstan adalah Hari Wanita pada tanggal 

8 Maret, Narooz (hari tahun baru Kazakhstan) pada tanggal 22 Maret yang 

juga diperingatai oleh orang Kirgistan, Usbekistan, Turkmenistan, dan 

orang Iran. Kemudian Hari Kemenangan Soviet atas Nazy Jerman pada 9 

Mei. Hari Republik pada 25 Oktober, yaitu hari ketika kemerdekaan 

Kazakhstan dideklarasikan. Peringatan hari kemerdekaan Kazakhstan 

sendiri adalah pada 16 Desember untuk mengenang kerusuhan di Almaty 

pada 16 Desember 1986.  

(https://semestafakta.wordpress.com/2015/03/24/52-fakta-menarik-tentang-

Kazakhstan/) 

 

Mata uang 

 Tenge Kazakhstan  adalah mata uang utama di Kazakhstan. Mata uang 

ini mulai dipakai sejak tahun 1993 menggantikan mata uang Rubeldalam rata-rata 

1 tenge ke 500 rubel. Setiap satuan mata uang ini dibagi menjadi 

100 tiyn (atau tiyn, tijn). 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Tenge_Kazakhstan) 

 

Makanan dan minuman khas 

Koumis, yaitu minuman tradisional Kazakhstan, dianggap sebagai 

Sampanye Susu oleh A. Myers pada tahun 1877 dalam Bukunya tentang Koumiss, 

“The Great Russian Remedy for Wasting, Debilitating and Nervous Diseases”. 

  

 

 

 

 

 

Makanan khas Kazakhstan adalah Quwyrdaq, dan manti. 

Dari seluruh elemen unsur periodik kimia Mendeleev yang berjumlah 110, 

yang 99 bahan kimia tersebut dapat ditemukan di Kazakhstan. 
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Kerajaan 

Kerajaan Khasa merupakan kerajaan yang dihuni suku Khasa yang 

berada di wilayah India barat laut. Kerajaan ini muncul dalam kisah Mahābhārata. 

Mereka dianggap sebagai awal mula berdirinya 

negeri Kazakhstan, Republik di Asia Tengah. Tidak jelas apakah Khasa yang 

diuraikan dalam Mahābhārata merupakan kelompok pendatang dari Kazakhstan 

atau suku Khasakh asli. Mereka dikatakan sebagai bangsa Barbar dan datang dari 

berbagai wilayah.  

( https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Khasa) 

 

Presiden Kazakhstan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Gambar Mulai menjabat Akhir jabatan Partai 

Nursultan Nazarbayev 

 

16 Desember 1991 22 Augustus 2009 Nur-Otan 

Kassym-Jomart Tokayev 

 

22 Augustus 2009 Saat ini Non partai 
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KUWAIT 

(Erma Mustikasari, Syarifah) 

 
Sumber : www.worldatlas.com 

Negara Kuwait berada di daerah timur tengah. Kuwait merupakan Negara 

kecil dan berpadang pasir, tetapi Kuwait merupakan daerah yang sangat strategis 

bagi perdagangan di kawasan maupun sebagai daerah yang baik bagi Negara di 

luar kawasan. 

Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir Teluk 

Persia, Timur Tengah. Ia berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan 

dan Irak di utara. Nama 'Kuwait' berasal dari kata Arab yang bermakna "benteng 

yang dibangun dekat air". 

Pada tanggal 2 Agustus 1990 Kuwait terjadi perang dengan Irak yang 

dikenal dengan perang Irak-Kuwait atau perang Teluk II. Masalah yang menjadi 

bahan sengketa antara lain klaim Kuwait atas lading minyak Rumeila di 

perbatasan dua Negara dan pelanggaran Kuwait terhadap ketentuan OPEC 

mengenai kuota serta harga minyak. Kuwait mendapat kemerdekaan dari Britania 

Raya pada tanggal 19 juni 1961. Kuwait merayakan hari Kemerdekaannya dari 

Inggris pada tanggal 25 Februari , sedangkan tanggal 26 Februari menandakan 

Pembebasan Kuwait dari invasi Teluk tahun 1991 yang pernah dilancarkan 
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presiden Irak, Saddam Hussein. Kuwait berbahasa resmi Arab, meski begitu 

bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi di tempat-

tempat umum, perdagangan atau di kantor.  Ibu kota Kuwait adalah Kuwait City. 

Amir Kuwait yang berkuasa saat ini adalah Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-

Jaber Al-Sabah. 

Hingga saat ini, keluarga-keluarga penguasa atau dinasti memegang 

control atas setidaknya delapan dari dua puluh satu Negara Arab, hitungan ini di 

luar Negara-negara yang kekuasaannya dimonopoli jaringan relasi pemimpin 

tribal. Di Teluk, keluarga As-Sabbah berkuasa di Kuwait sejak permulaan abad 

ke-18. 

 

Letak Dan Luas Wilayah 

Kuwait terletak diujung teluk Arabia, diantara 28 – 30 garis lintang Utara 

dan 46 – 48 garis bujur Timur. Mempunyai luas area kira-kira 17,818 Kilometer 

persegi. Kuwait dibatasi oleh Iraq di bagian Barat dan Utara, sedangkan di bagian 

Timur oleh Teluk Arabia dan dibagian Selatan oleh Saudi Arabia. Keadaan 

permukaan bumi pada umumnya rata, hanya saja kadang kala terputus oleh bukit-

bukit yang rendah dan lembah yang tidak terlelu rendah. 

Jarak ketinggian dari permukaan laut hampir 1,000 kaki/304 meter diujung 

negara bagian Selatan. Pegunungan Zor , adalah salah satu dari bagian terpenting 

dari topograpis Negara Kuwait, yang membatasi pantai Barat Laut teluk Kuwait, 

yang apabila pasang jarak ketinggiannya maksimum mencapai 475 kaki/145 

meter diatas permukaan laut.Kuwait mempunyai garis pantai sejauh 325 

kilometer/195 mil, tetapi tidak termasuk Teluk, yang mendominasi Negara 

Kuwait, yaitu sebuah negara yang tidak mempunyai sungai dan danau. Diseluruh 

bagian Utara, Barat, dan di bagian – bagian pusat kota Kuwait, ada beberapa 

kolam kering yang dipenuhi oleh air setelah turunnya hujan, yang membentuk 

tempat-tempat mata air yang penting bagi sekumpulan unta milik suku Badui.  

Hanya ada satu tempat yang benar-benar subur yang masih tetap ada di 

Kuwait, dan tempat itu terletak/berada di kota Sehibiya, yang terletak di bagian 

Selatan Kota Kuwait. Tanah yang sesubur itu hampir tidak mungkin lagi 

ditemukan di negara ini. Hanya 8.6% dari tanah yang dapat di kelola dan ditanami 
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pada saat ini, walaupun penambahan modal dalam pertanian sudah ditambah dan 

mengairi serta menggarap tanah itu kembali.  

Pada saat sekarang ini, pertanian local banyak menyediakan buah tomat, 

ketimun, srawbery dan sayur mayur yang hijau. Pertanian yang berada di 

pedalaman masih seperti dulu terutama pada tumbuh-tumbuhan semak, walaupun 

lebih dari 400 jenis tumbuh-tumbuhan telah dicatat dan didaftar. Diantara bulan 

Oktober dan Maret katika hujan turun, padang pasir akan berubah dipenuhi 

dengan bunga-bunga. Desert Truffles akan muncul di akhir bulan Pebruary dan 

Maret, tergantung kepada datangnya hujan disaat musim gugur, dan bunga – 

bunga iris yang besar akan muncul diawal musim bunga. 

 

Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk per tahun 2004 adalah 2.257.549 orang termasuk 

1.291.354 orang tanpa kebangsaan. Negara Kuwait mayoritas penduduknya ialah 

Arab Muslim dan merupakan Negara yang menjadi prioritas bagi penduduk/ 

orang-orang yang ingin menggantungkan nasib sebagai pekerja dikarenakan 

minyak yang dihasilkan berkwalitas sangat bagus. Kuwait berada di kawasan Asia 

Barat Daya yang merupakan Negara penghasil minyak yang bagus dan baik. 

Ibukota Negara Kuwait ialah Kuwait City. Tingkat hunian mencapai 132 jiwa/ 

km2 di Kuwait selain itu populasi penduduk Arab bisa dideskripsikan sebagai 

kelompok muda usia dan dependen. Estimasi memperlihatkan bahwa 45 persen 

dari seluruh populasi merupakan penduduk berusia dibawah 15 tahun, 50 persen 

berusia 15 hingga 65 tahun. Angka harapan hidup pada tahun 1980-an mencapai 

72 tahun di Kuwait dan merupakan angka harapan hidup tertinggi. Tingkat 

urbanisasi yang tinggi di Kuwait yaitu 95 persen membuat Kuwait mendekati 

Negara kota. 

 

Agama Dan Prosentase 

Agama yang dianut penduduknya adalah Islam. Islam merupakan agama 

utama dan agama Negara di Kuwait. Sekitar 89% penduduk Kuwait beragama 

Islam. 87% merupakan Islam Suni sedangkan 13% adalah penganut Syiah, 
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sementara sekitar 10% populasi Kuwait beragama Kristen, sebagian besar dari 

mereka adalah para pekerja asing di Negara itu, bukan warganegara Kuwait. 

Kristen (8,5 % ), Hindu, Parsi, dan lainnya sebanyak 15 %. Komposit 

etnisnya terdiri atas Kuwait (45% ). Arab lain (35 %), Asia Selatan (9 %), Iran 

(4% ), dan lainnya 7 %. 

 

Mata Uang 

Dinar Kuwait adalah mata uang yang dipergunakan di Kuwait, Asia.  

Kode ISO 4217-nya adalah KWD. Mata uang ini dibagi kembali menjadi 1.000 

fil. Sebagai mata uang bernilai paling tinggi di dunia, 1 dinar Kuwait setara 

dengan Rp.41,666,20. 

Mata uang ini diperkenalkan pada tahun 1961 untuk menggantikan Rupee 

Teluk. Antara tahun 1990-1991, sebagai akibatPerang Teluk I, Kuwait 

menggunakan dinar Irak. Mata uang ini dikeluarkan oleh Bank Sentral Kuwait, 

yang didirikan pada tahun 1969 dan menggantikan Dewan Mata Uang Kuwait. 

Bank Sentral Kuwait berkedudukan di Kota Kuwait. 

Berdasarkan rata-rata GNP per-kapita, seorang sosiolog asal Mesir 

bernama Saad Eddin Ibrahim mengklasifikasi Negara-negara Arab ke dalam 

empat kelompok utama yaitu kaya, berkecukupan, menengah, dan miskin. Negara 

Kuwait termasuk ke dalam kelompok kaya bersama dengan UEA, Libya, Qatar, 

dan Arab Saudi. (https://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_Kuwait) 

 

Mata Pencaharian 

Sistem mata pencaharian bangsa Arab kebanyakan diarahkan pada sektor 

perdagangan dan peternakan. Walaupun ada pula pertanian, namun ini bukan 

menjadi sektor utamanya dikarenakan tanah di Arab didominasi oleh gurun pasir 

dan berkategori tandus. Kondisi masyarakat bangsa Arab sendiri terbagi dua yakni 

ada sebagian penduduk yang tinggal di desa dan sebagiannya lagi menetap di 

kota. Penduduk desa biasanya disebut suku Badui yang artinya penduduk yang 

tinggal di pedalaman. Golongan penduduk inilah memiliki julah yang besar. Mata 

pencaharian mereka pada umumnya ialah  berternak.  
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Sedangkan untuk penduduk yang tinggal di kota, mata pencaharian utama 

mereka adalah sebagai pedagang di pasar-pasar dan ada juga dari mereka yang 

berdagang ke luar negeri dengan kendaraan tradisional mereka yaitu hewan ternak 

seperti unta atau kuda. Negara yang menjadi tujuan mereka adalah negeri Syam, 

Mesir, dan Persia. Mereka berdagang di lur negeri dengan tujuan sambil 

berdakwah mengajarkan agama Islam. Kedua golongan ini, memiliki pekerjaan 

dan pendapatan yang hampir sama karena seringnya terjadi persaingan. 

Kehidupan seperti ini di negeri Arab sudah berlangsung cukup lama. Akan tetapi 

saat ini bangsa arab telah tesebar hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia 

karena kegiatan perekonomian mereka dahulu adalah berdagang keliling dunia. 

Dengan demikian, melihat dari kehidupan bangsa Arab yang menjadi suku 

mayoritas penduduk di Timur Tengah dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

bangsa Arab itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh dimana kebiasaan mereka 

dengan tinggal secara nomaden dengan tujuan berdagang. Pada saat itu pula, 

mereka mencoba untuk menyebarkan dan mengajarkan agama kepada penduduk 

dimana mereka menetap pada saat itu. Keiasaan ini dipengaruhi pula dari sejarah 

kisah para Nabi dimana Tanah Arab merupakan sejarah dari perkembangan 

agama-agama di dunia khususnya Islam yang sering melakukan hijrah atau 

berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan mengajarkan agama 

selain daripada untuk berdagang. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-

negara kawasan Timur Tengah pula khususnya minyak bumi juga tidak terlepas 

dari konflik perebutan negara-negara besar yang ingin memiliki kekayaan alam 

tersebut. Akan tetapi, sebagai kawasan yang dinilai cukup strategis dan seringkali 

terjadi konflik, masyarakat Timur Tengah tetap terintegrasi sebagai suatu 

masyarakat yang menghargai leluhurnya karena di setiap negara di kawasan ini 

memiliki sejarah peradaban dunia tertua di dunia. 

 

Makanan Khas 

Di Kuwait ada makanan khas yang berupa kue mini atau Kuwait Miniature 

Cake yang disebut Gur9 3gaili (Qurs Ugaili). Selain itu ada juga Fetir Meshaltet 

 yaitu pastry atau semacam kue kering tradisional yang dapat disajikan ( فطیرمشلتت)

panas atau dalam keadaan dingin dan biasanya ditambah madu,sirup gula, atau 
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keju.  Ada juga Fatayer yaitu semacam roti dari adonan pizza bisa dengan isi 

macem-macem, dari daging sampai keju dan meshaltet. Meshaltat ada yang isi 

honey & cream, teksturnya semacam martabak telur.Tukang fatayer dan meshaltat 

ini juga biasanya jualan shawarma. Shawarma ada yang pakai roti, ada yang pakai 

kulit roll, namanya saj. Tentunya yang nikmat ketika saj dimakan bersama acar 

wortel, timun & olive khas Arab. Kalau mau makan shawarma roti, biasanya 

terdapat di IKEA. 

Selain itu ada oleh-oleh khas Kuwait tersebut tidak lain adalah Madu. 

Madu ini aslinya berasal dari Yaman. Tetapi penjual Madu Yaman di Kuwait 

punya keahlian khusus meramu berbagai macam tumbuh tumbuhan khas Arab 

untuk dijadikan obat penambah stamina dan vitalitas pria. Yang terkenal adalah 

Madu Sidr tetapi madu lain juga cukup bagus juga tergantung keahlian meramu 

penjualnya. Harga racikan Madu cukup bervariasi, biasanya antara KD 15 sampai 

KD 50an bahkan ada yang lebih mahal lagi karena penjualnya sudah cukup 

terkenal sebagai peracik Madu nomor wahid di Kuwait. 

 

Bangunan-Bangunan Penting 

1) Istana Bayan 

Istana Bayan adalah salah satu karya terbaik arsitektur Kuwait dengan luas 

sekitar 1.399.500 meter persegi. Secara resmi dibuka pada tahun 1986 untuk 

Konferensi Kelima Liga Arab dan merupakan lokasi utama untuk konferensi 

internasional di Kuwait. Dengan gaya arsitektur yang unik dengan desain modern 

yang dipenuhi berbagai macam ornamen seni tradisional Arab dengan cita rasa 

tinggi. Seluruh bangunan memiliki arsitektur bernuansa Islam. Air mancur yang 

berada didepan pintu masuk istana mengingatkan akan bangunan sejenis di  Al 

Hambra, Grenada, Spanyol. 

Istana Bayan terdiri dari bangunan konferensi, tenda Amiri dan ada enam 

kompleks bangunan dimana masing masing terdiri dari tiga bangunan. dengan 

fasilitas gedung pengendalian keamanan dan parkir mobil yang luas. Selain itu, 

ada juga bangunan yang berfungsi untuk penyediaan air, listrik dan komunikasi. 

Sebuah terowongan sepanjang 2,6 km menghubungkan gedung ini dengan istana. 
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Bangunan konferensi terdiri dari tiga ruang pertemuan serbaguna dan art-

theater yang dapat diubah menjadi gedung pertemuan dengan 1000 tempat duduk. 

Ada juga sebuah ruangan upacara, ruang resepsi, Press Room, perpustakaan dan 

Suite Room Amir Kuwait dan sejumlah ruang  kantor. 

Tenda Amiri termasuk bagian utama yang sangat penting di Istana ini. 

Didirikan oleh Amir  Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah, pada tahun 1991 setelah 

pembebasan Kuwait. Luas tenda sekitar 3.500 meter persegi dan terdiri dari ruang 

upacara yang bisa menampung 500 orang, sebuah ruang konferensi berkapasitas 

250 tempat duduk dan tiga ruang resepsi besar. Tenda Amiri dilengkapi dengan 

pendingin dan pemanas ruangan sentral, air panas dan dingin, sprinkler penyiram 

kebakaran dan generator darurat.  Dihalaman luar Bayan Palace, terdapat tempat 

pendaratan helikopter dan sebuah masjid berkubah emas untuk 1200 jamaah. 

2) Masjid Agung Kuwait 

 
Masjid Agung Kuwait berada di Mubarak al-Kabir Street / Arabian Gulf 

Street dikawasan Sawaber, kota Kuwait. Lokasinya berdiri berseberangan dengan 

Istana Sief (Sief Palace), Istana yang terkenal dengan Menara Jam-nya yang besar 

seperti layaknya Big Ben di London atau Jam Gadang di Bukit Tinggi (Sumatera 

Barat). 

Masjid Agung Kuwait merupakan salah satu contoh arsitektural islam 

yang sempurna di jantung kota Kuwait, dan kehadirannya menjadi salah satu daya 

tarik utama kota ini.Perpaduan antara gaya arsitektur tradisional islam dan 

keindahan kaligrafi menjadi cirri utama masjid ini. Sisi kiblat masjid di hias 
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dengan kaligrafi Al Quran dengan gaya kufi menggunakan perpaduan warna dan 

bentuk yang menawan. 

3) Menara Kuwait 

 
 

Menara Kuwait adalah tiga menara berstruktur konkrit yang terletak di 

Bandar Kuwait. Tinggi menara ini hanya 187 meter dari atas laut dan ia juga 

bertindak sebagai tempat simpanan air utama di Bandar Kuwait. Menara ini 

mempunyai bebola podium sfera yang besar dengan dek pemandangan terletak 

pada ketinggian 123 meter dari atas laut. Menara Kuwait diarsiekturi oleh arsitek 

Sune Lindstrom dan Malene Bjorn dan dibina oleh syarikat kejuruteraan 

Energoproject, sebuah syarikat pembinaan dari Belgrade, Yugoslavia. Menara ini 

dibuka untuk kujungan umum pada 1979. Akibat Perang Teluk Persia Menara ini 

sedikit mengalami kerusakan pada tahun 1991. Menara ini juga merupakan 

bangunan kebangsaan, tangki simpanan air, dan restoran. 

4) Masjid As Sadiqa Fatimatul Zahra 
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Bangunan ini menjiplak bangunan Taj Mahal di India. Warga kota Kuwait 

yang ingin menyaksikan keindahan bangunan Taj Mahal, kini tidak perlu jauh 

jauh ke india. Pemerintah Kuwait telah membangun sebuah Masjid dengan 

meniru bentuk bangunan Taj Mahal di india. Taj Mahal nya Kuwait itu diberi 

nama Masjid As Sadiqa Fatimatul Zahra. 

Masjid bergaya Taj Mahal ini merupakan salah satu tujuan wisata religi 

popular di Kuwait selain Masjid Agung Kuwait yang merupakan Masjid Nasional. 

Lokasinya berdiri tak jauh dari Bandara Internasional  Kuwait, menjadikannya 

sebagai salah satu pandangan indah bagi para penumpang pesawat yang melintas. 

Tampilan luar Masjid ini memang dibangun meniru Taj Mahal namun bagian 

dalamnya sama sekali berbeda. Taj Mahal dibangun sebagai Maosoleum(makam) 

bagi Mumtaz Mahal, istri dari Shah Jehan(Raja dari Kerajaan Islam Mughal) 

tahun 1632sebagai bentuk cintanya yang mendalam. Namun Taj Mahal di Kuwait 

ini adalah sebuah Masjid 

5) Kuwait Scientific Center 
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Terletak di Salmiya Kuwait, Kuwait  Scientific Center adalah pusat 

lingkungan pendidikan di wilayah Teluk. Diwariskan oleh almarhum Sheikh Jaber 

Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait Scientific Center (KSC), membentang di 

area dengan luas lebih dari 80.000 meter persegi. 

Didirikan di tepi laut, bangunan ini dirancang untuk mencerminkan seni 

dan budaya Islam. KSC memiliki tiga atraksi utama – akuarium raksasa, 

Discovery Palace, dan Cinema IMAX. Selain itu, ada juga Dhow Harbour terletak 

di tepi pantai. Ia juga memiliki kafe, toko hadiah, dan food court, dan walkway 

yang menampilkan sisi keindahan pantai di Kuwait. 

KSC memiliki salah satu akuarium terbesar di Timur Tengah, dengan 

lebih dari 100 spesies yang berbeda. Perjalanan ke akuarium akan melewati tiga 

lingkungan yang berbeda menawarkan beragam spesimen tanaman, hewan dan 

kehidupan laut itu lingkungan tertentu. Yang pertama adalah bagian gurun yang 

menampilkan hewan yang hidup di padang pasir seperti landak dan caracal, 

sedangkan berikutnya adalah tepi pantai menunjukkan ikan pesisir, penguin dan 

sejenisnya. Yang ketiga adalah lingkungan laut dengan hiu karang, dan sinar. 

Akuarium utama juga dihuni oleh hiu laut dalam, ikan, kura-kura dan karang 

buatan.Terdapat program yang ditawarkan untuk pengunjung di atas 14 tahun, 

yang memiliki lisensi open water scuba diving yaitu “Dive with shark”. Mereka 

bisa menyelam berdampingan dengan hiu di akuarium utama selama setengah 

jam. 
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Area “Discovery Place” penuh dengan pameran pendidikan yang 

menghibur dan berkaitan dengan berbagai bentuk ilmu pengetahuan, seperti cara 

untuk belajar tentang magnet, surya, dan energi kinetik, dan berbagai cara untuk 

membuatnya.Aquarium Raksasa.KSC IMAX Theater memiliki layar raksasa 

dengan tinggi 15 meter dan lebar 20 meterdilengkapi dengan fasilitas multi media 

terbaru, dan sound system 8000 watt. Mempertunjukkan film 3D untuk 

pendidikan dan dokumenter dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini adalah 

yang pertama di Timur Tengah teater dengan system 2D dan 3D. Jadwal filmnya 

dapat anda lihat disini. 

The Dhow Harbour menampilkan bagian penting dari warisan Kuwait. 

Meskipun menampilkan kapal layar Kuwait pada era pra-minyak, Fatel-el-Kahir, 

Dhow Harbour juga mencakup sampel dari beberapa dhow kecil yang digunakan 

selama periode ini. Dua kapal lain yang lebih kecil pada dipamerkan bersama 

dengan Fateh-El-Khair, satu adalah ‘mashuwa’, dan yang lainnya adalah ‘kait’, 

sejenis kapal yang digunakan untuk mengangkut kapten dari satu kapal ke yang 

lain. 

6) Beberapa Tempat Penting Lainnya 

Alseif Palace atau Istana Alseif merupakan pusat pemerintahan Kuwait, 

lokasinya persis berada di tepian teluk Kuwait. Selain itu terdapat pula tempat-

tempat penting lain di Kuwait yaitu; Mirror House, National evangelical Church, 

Sadu House, Youm Albahar , Dickson House, Cultular Centre, Sheikh Mubarak 

Kiosk, dan Imam Baqir Mosque. 

 

Peradaban 

a. Kemerdekaan kuwait 

Hari ini Kuwait memerdekakan diri dari Inggris, tepatnya pada 19 Juni 

1961. Negeri ini memiliki wilayah yang sempit namun kaya akan sumber daya 

minyak bumi. Seperti dilansir Historia, Jumat (19/6/2015), sejarah peradaban 

Kuwait bisa ditelusuri sejak zaman Mesopotamia kuno pada Abad ke-3. Hal ini 

diperkuat dengan temuan bukti artefak dari pada masa itu. 

Kuwait sendiri pada abad pertengahan bukan merupakan wilayah yang 

cukup diperhitungkan, negara ini sempat jatuh ke tangan Kesulatanan Turki 
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Usmani pada Abad ke-19. Namun, konflik internal di tubuh Kesultanan Turki 

Usmani menyebabkan Inggris mulai memperkuat pengaruhnya di Kuwait. 

Pada 1897 Kuwait resmi menjadi Protektorat Inggris. Penemuan minyak 

bumi pada 1930 menyebabkan perubahan drastis pada Kuwait, tingkat 

kesejahteraan rakyat pun bertambah akibat penemuan minyak tersebut. 

Inggris pun akhirnya melepaskan wilayah Kuwait pada 19 Juni 1961. 

Namun, Inggris masih tetap menempatkan militernya di Kuwait untuk membantu 

mengamankan negeri kecil tersebut. Kuwait pun segera menjadi sorotan dunia 

ketika meletus Perang Teluk pada 1990. Konflik itu bermula ketika Presiden Irak, 

Saddam Hussein, menuduh Kuwait harus bertanggung jawab atas anjloknya harga 

minyak dunia. 

Kuwait pun membantah tuduhan dari Saddam Hussein, akibatnya 2 

Agustus 1990 Irak melakukan invasi militer kepada Kuwait. Tanpa mengalami 

kesulitan yang berarti, Tentara Irak mengusasi Kuwait hanya dalam waktu dua 

hari. 

Amerika Serikat (AS) pun mengecam tindakan Saddam Hussein tersebut, 

akhirnya sekira 2.400 pasukan asing melakukan serangan balasan kepada Irak. 

Hasilnya Irak berhasil angkat kaki dari Kuwait. Kemenangan atas Tentara Irak 

memang disambut suka cita oleh rakyat Kuwait, Namun efek dari Perang Teluk 

tersebut menyebabkan Kuwait sangat tergantung dari AS khususnya di bidang 

militer. 

b. Pemerintah 

Kuwait adalah monarki konstitusional, diatur oleh keluarga al- Sabah. 

Kuwait diyakini telah menjadi bagian dari peradaban awal milenium ke-3 SM dan 

telah diperdagangkan dengan Mesopotamia kota. Jejak arkeologi dan sejarah 

menghilang di milenium pertama SM Pada awal abad ke -18, ‘ suku Anizah 

tengah Saudi mendirikan Kuwait City , yang menjadi sheikdom otonom oleh 

1756. ‘ Abd Rahim dari al- Sabah menjadi sheik pertama , dan keturunannya terus 

memerintah Kuwait hari ini. Pada akhir abad 18 dan awal abad ke-19, sheikdom 

milik pinggiran Kekaisaran Ottoman. Kuwait memperoleh perlindungan Inggris 

pada tahun 1897 ketika sang syekh takut bahwa Turki akan memperluas kendali 

mereka atas wilayah tersebut. Pada tahun 1961, Inggris berakhir protektorat, 
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memberikan Kuwait kemerdekaan, tapi setuju untuk memberikan bantuan militer 

atas permintaan. Irak segera mengancam akan menduduki daerah, dan Inggris 

mengirim pasukan untuk membela Kuwait. Segera setelah itu, Liga Arab 

mengirim pasukan, menggantikan Inggris. Klaim Irak dijatuhkan ketika Liga Arab 

mengakui kemerdekaan Kuwait pada tanggal 20 Juli 1961. Secara historis, Kuwait 

mengikuti kebijakan netral dan mediasi antara negara-negara Arab. 

c. Manfaat dari warga Kekayaan Minyak 

Minyak ditemukan di Kuwait pada 1930-an, dan terbukti memiliki 20 % 

dari sumber daya dunia yang dikenal minyak. Sejak tahun 1946 telah eksportir 

minyak terbesar kedua di dunia. Para sheik, yang menerima setengah dari 

keuntungan, mencurahkan sebagian besar dari mereka ke pendidikan, 

kesejahteraan, dan modernisasi kerajaannya. Pada tahun 1966, Sheik Sabah 

ditunjuk seorang kerabat, Jaber al- Ahmad al – Sabah, sebagai penggantinya. Pada 

tahun 1968, sheikdom telah membentuk negara kesejahteraan model dan berusaha 

untuk mendirikan dominasi kalangan sheikdoms dan emirat Teluk Persia. 

d. Irak Invades Kuwait 

Pada Juli 1990, Presiden Irak Saddam Hussein menyalahkan Kuwait untuk 

penurunan harga minyak. Setelah mediasi Arab usaha yang gagal untuk 

menyelesaikan sengketa secara damai, Irak menginvasi Kuwait pada tanggal 2 

Agustus 1990, mendirikan pemerintahan sementara pro – Irak, dan dikeringkan 

Kuwait sumber daya ekonomi. Sebuah koalisi pasukan militer Arab dan Barat 

melaju pasukan Irak dari Kuwait pada hanya empat hari, dari 23-27 Februari, 

1991, mengakhiri Perang Teluk Persia. Emir kembali ke negaranya dari Arab 

Saudi pada pertengahan Maret. Bela hukum, yang berlaku sejak akhir Perang 

Teluk, berakhir pada akhir Juni. AS mengirim 2.400 pasukan ke negara itu pada 

tahun 1992 Agustus , pura-pura sebagai bagian dari latihan, meskipun secara luas 

ditafsirkan sebagai menunjukkan kekuatan Saddam Hussein. Irak ” pelatihan ” 

manuver di dekat perbatasan Kuwait pada Oktober 1994 diperbaharui 

kekhawatiran agresi di negara ini. Sebuah banding Kuwait membawa penyebaran 

cepat dari pasukan dan peralatan AS dan Inggris. 

e. Wanita Win hak pilih di Kuwait 
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Pada tahun 1999, emir memberi perempuan hak untuk memilih dan 

mencalonkan diri di parlemen, tetapi kemudian tahun itu mengalahkan Parlemen 

keputusan penguasa . Masyarakat Kuwait telah tumbuh semakin konservatif di 

bawah pengaruh fundamentalis Islam. Pada tahun 2003, tradisionalis meraih 

kemenangan menyapu dalam pemilihan parlemen. Emir dan putra mahkota (yang 

menjabat sebagai perdana menteri) yang tua dan sakit-sakitan, pada bulan Juli 

2003, pimpinan de facto negara itu, menteri luar negeri Sheik Sabah, digantikan 

putra mahkota sebagai perdana menteri. 

Pada bulan Mei 2005, Kuwait ditinggalkan nya larangan 1999 tentang hak 

pilih perempuan, dan pada bulan Juni seorang wanita diangkat ke kabinet. Pada 

bulan April 2006, perempuan sebagai untuk pertama kalinya. 

Pada Januari 2006, emir, Sheikh Jabir, tewas. Sepupunya, Putra Mahkota 

Sheik Saad, sebentar menjadi penguasa bangsa, tapi ia dipaksa turun karena sakit 

yang ekstrim. Perdana menteri, Sheik Sabah, kemudian dinominasikan dan 

dengan suara bulat dikonfirmasi oleh DPR sebagai emir. Sheik Sabah nama 

saudaranya, Sheik Nawaf, sebagai putra mahkota, dan keponakannya, Sheik 

Nasser, sebagai perdana menteri. 

Perdana Menteri Sheik Nasser Muhammad al–Ahmad al–Sabah 

membubarkan parlemen oposisi pimpinan AS pada Maret 2008 dan menyerukan 

pemilu baru. Dalam pemilihan parlemen bulan Mei, Islam radikal mengambil 

lebih dari setengah tubuh 50 kursi. Tidak ada perempuan terpilih untuk DPR. 

Perdana Menteri Sabah dan kabinetnya mengundurkan diri pada bulan November 

dalam perselisihan dengan parlemen selama kunjungan ke Kuwait oleh seorang 

ulama Iran yang kontroversial. Emir diangkat kembali Sabah pada bulan 

Desember, dan ia membentuk pemerintahan baru di Januari 2009, sebagian besar 

terdiri dari anggota kabinet sebelumnya. 

f. Wanita Lanjutkan Membuat dirintis 

Pada bulan Mei 2009, tiga wanita yang terpilih menjadi anggota parlemen, 

menjadi anggota parlemen perempuan pertama Kuwait. Pada bulan Oktober, 

putusan pengadilan memperluas hak-hak perempuan, yang memungkinkan 

mereka untuk mendapatkan paspor tanpa persetujuan suami mereka dan tidak 

membutuhkan anggota parlemen perempuan untuk mengenakan jilbab. 
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Pada Maret 2011, kabinet Perdana Menteri al – Sabah mengundurkan diri. 

Dua bulan kemudian, Emir Sheik Sabah menyetujui pemerintahan baru, yang 

meliputi enam menteri baru. 

Pada bulan Juni 2012, Emir menerima pengunduran diri pemerintah 

Perdana Menteri Sheik Jabir Mubarak al-Hamad as-Sabah, dan pada tanggal 5 

Juli, ia diangkat kembali Sheik Jabir sebagai perdana menteri. Dua minggu 

kemudian, kabinet diumumkan, satu-satunya perubahan adalah Nayef al–Hajraf 

sebagai menteri keuangan. 

g. Pendidikan 

Data resmi di Kuwait yang dipublikasikan media setempat Sabtu 

(30/09/06) menyebutkan bahwa biaya rata-rata pendidikan bagi siswa yang belajar 

di sekolah-sekolah negeri merupakan tertinggi di dunia. Umumnya biaya 

pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola negara jauh lebih murah ketimbang 

sekolah swasta. Dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan 

menyebutkan bahwa biaya rata-rata siswa taman kanak-kanak setahun 1.473 dinar 

Kuwait (sekitar US $ 4.400,-, kurs 1 dinar = US$3. 

Di tingkat SD, SLTP dan SLTA negeri lebih murah sedikit dari TK negeri 

yakni SD 1238 dinar (US $ 3.700 ), SLTP 1328 dinar (US $3.980) dan SLTA 

1434 dinar (US $ 4.300). Namun demikian mutu pendidikan dinilai masih belum 

memadai dibandingkan biaya yang dikeluarkan para siswa. 

 

Kebudayaan Unggul 

Sejarah kebudayaan Kuwait yaitu sejak jejak arkeologi dan sejarah 

menghilang di milenium pertama SM Pada awal abad ke -18, suku Anizah tengah 

Saudi mendirikan Kuwait City , yang menjadi sheikdom otonom oleh 1756. ‘ Abd 

Rahim dari al- Sabah menjadi sheik pertama , dan keturunannya terus memerintah 

Kuwait hari ini. Pada akhir abad 18 dan awal abad ke-19 , sheikdom milik 

pinggiran Kekaisaran Ottoman. 

Kebudayaan Hak Pilih Perempuan di Kuwait yaitu pada tahun 1999, emir 

memberi perempuan hak untuk memilih dan mencalonkan diri di parlemen, tetapi 

kemudian tahun itu mengalahkan Parlemen keputusan penguasa. Masyarakat 

Kuwait telah tumbuh semakin konservatif di bawah pengaruh fundamentalis 
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Islam. Pada tahun 2003 , tradisionalis meraih kemenangan menyapu dalam 

pemilihan parlemen . Emir dan putra mahkota ( yang menjabat sebagai perdana 

menteri ) yang tua dan sakit-sakitan, pada bulan Juli 2003, pimpinan de facto 

negara itu, menteri luar negeri Sheik Sabah, digantikan putra mahkota sebagai 

perdana menteri. 

Kebudayaan lainnya yaituseperti dua kata yang sering diucapkan saat di 

Kuwait, namun kata ini berkonotasi negative yaitu Bengali dan Bedoun. Bengali 

adalah sebutan bagi orang-orang Bangladesh yang digunakan oleh orang India 

untuk melecehkan orang Bangladesh yang secara ekonomi memang kurang 

beruntung. Di Kuwait sendiri para expats Bangladesh memang banyak bekerja 

sebagai domestic worker seperti tukang sampah atau tukang sapu jalan. Bedoun 

juga sama saja kesannya sangat negative sekali. Bedoun digunakan untuk 

menyebut orang-orang Arab yang tidak punya kewarganegaraan. Sebagian besar 

Bedoun berasal dari Persia/Iran dan beberapa tahun terakhir ini banyak sekali 

organisasi human right yang mengkritik pemerintah Kuwait dalam hal 

penanganan Bedoun ini. 

Jenis rumah yang sering dipakai yaitu: Apartemen, Villa, Flat( 

Furnish/Unfurnish). Beberapa apartemen,villa, dan fla juga memiliki tempat 

fasilitas fitness dan kolam renang. 

Budaya Pakaian yang ada di Kuwait yaitu jenis pakaian tradisional 

Hashimi dress with tradisional headpiece. Akan tetapi masyarakat disini kaum 

wanitanya secara umum menggunakan pakaian tradisional yang disebut Abaya 

berwarna hitam dengan cadar yang menutupi wajahnya. Sedangkan kaum prianya 

menggunakan Disdasya berwarna putih. Pada musim dingin, kaum pria 

menggunakan disdasya berwarna gelap. Berbeda dengan di Saudi Arabia, wanita 

di Kuwait diizinkan membawa/ mengendarai mobil. Pada musim dingin 

masyarakat disini kebanyakan menghabiskan waktu mereka di pinggir pantai 

dengan membawa griller sambil makan bersama. Sedangkan pada waktu musim 

panas lebih banyak masyarakat disini pergi berlibur ke luar negri atau belanja di 

took untuk menghindari terik panas matahari. 
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KYRGYZSTAN 

(Lila Nurul A., Miftahul Jannah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrgyzstan merupakan negara yang pemerintahannya berbentuk republik 

dengan nama resmi Republik Kyrgyzstan atau Kyrgyz Republic. Republik 

Kyrgyzstan merdeka pada hari Sabtu, 31 Agustus 1991 kota Bishkek sebagai ibu 

kotanya. Kyrgyzstan menggunakan bahasa resmi Bahasa Kyrgyz, Rusia, dan 

National Anthem of The Kyrgyz Republic sebagai lagu kebangsaannya. Mata 

uang Kyrgyzstan adalah Som. 

 

Luas Wilayah 

Di pertengahan abad VI di Altai, Turk Empire (551-744) dibentuk. Pada 

tahun 70 Masehi, kekaisaran mencapai puncak kekuatannya, wilayahnya 

membentang dari Khingan Utara ke dataran dari hulu Sungai Yenisei ke hulu 

Amu Darya. Dalam yea 603 ada bagian resmi dari kekuasaan Turki di kaganats 

Timur dan Barat. Barat-Khanate (603-704) menempati wilayah yang sangat luas - 

dari Turkestan Timur ke kaki bukit Tien Shan dan Semirechye ke Kaukasus 

Utara. Pembagian administratif, politik, dan pusat perbelanjaan utama adalah 

Suyab (reruntuhan Ak-Beshim dekat kota Tokmak). 

Dengan runtuhnya Barat-khanat, terbentuklah Turgesh Khanate (704-746) 

pada tahun 746 yang menyerbu Karluk. Karluk merupakan negara yang terdiri 

dari aliansi yang kuat dari suku-suku nomaden. Hal itu ditandai dengan dominasi 

Karluk Kaganate di Tujuh Sungai dan Tien Shan. Selama periode ini, orang-orang 

di Selatan Siberia mulai naik ke sungai Yenisei, sampai akhirnya mencapai 

Negara Kyrgyz. Dari perang 20-tahun Kyrgyz mengalahkan Uighur (820-841). 
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Kekalahan khanat Uighur dan penaklukan wilayah di Asia Tengah membentuk 

Kyrgyz Kaganate Besar. Dengan pembentukan Karakhanid khanat (X beg. XIII 

abad) di wilayah Kyrgyzstan, budaya Islam mulai menyebar. Ini membawa 

peningkatan pesat dari budaya urban, menulis, sastra, dan sejarah. Pemikir besar 

seperti Zhusup Balasaguni dan Mahmud Kashgar menciptakan karya yang tak 

ternilai. Kyrgyzstan memiliki total luas wilayah sekitar 198,500 km2 dan tertorial 

air sebesar 3,6%. 

 

Jumlah Penduduk 

Sedangkan jumlah penduduknya sekitar 5,284,149 jiwa (2007) dengan 

kepadatan penduduk 25/km2. Kyrgyzstan memiliki total luas wilayah sekitar 

198,500 km2 dan tertorial air sebesar 3,6%. 

 

Agama Dan Prosentase 

Dalam kehidupan rohani, Kyrgyzstan berdaulat juga telah mengalami 

perubahan yang signifikan karena proses demokratisasi. Untuk kebangkitan 

spiritual masyarakat memiliki rasa hormat penting bagi warisan budaya, 

khususnya, untuk sebuah karya cerita rakyat lisan - epik "Manas". Namun, perlu 

dicatat fakta bahwa tren negatif terutama mempengaruhi lingkup budaya, yang 

hampir bertahan pada sponsorship dari organisasi internasional. Sebagian besar 

penduduk Kyrgyzstan beragama Islam Sunni, yaitu sekitar 4,227,319 jiwa [80%]. 

(http://invest.gov.kg/ru/o-respublike-kyrgyzstan/istoriia/) 

 

Mata Uang Dan Sosial Politik 

Dalam hal sosial-politik, republik mengakuisisi seluruh atribut dari seluruh 

kenegaraan; telah menjadi anggota yang sama dari masyarakat dunia. Namun, 

kesenjangan hubungan ekonomi dari Uni Soviet memiliki dampak negatif pada 

situasi sosial-ekonomi negara. Sehubungan dengan peningkatan proses inflasi 

pada tahun 1993 memperkenalkan mata uang nasional yaitu Som, yang 

memungkinkan untuk memimpin kebijakan keuangan dan moneter yang 

independen. Pada tahun yang sama mengadopsi Konstitusi pertama Kyrgyzstan 

independen. Namun, kekurangan dari reformasi pasar telah menyebabkan defisit 
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anggaran tinggi negara dan republik ini menjadi agro-industri, dan sekitar 

setengah penduduk berada di bawah garis kemiskinan. 

Tingginya tingkat korupsi, dan peningkatan tajam dalam crimine, bersama 

dengan kekuatan otoriter menyebabkan Kyrgyzstan menggulingkan rezim dua kali 

(24 Maret 2005 dan 7 April 2010). Setelah transisi dari Pemerintahan Sementara 

Kyrgyzstan mendirikan Republik Parlementer; Jogorku Kenesh diberikan 

kekuasaan yang luasnya mengalokasikan semua kekuasaan di tangan satu orang. 

Situasi sosial-ekonomi saat ini membuat sulit bagi Kyrgyzstan untuk melakukan 

kebijakan multi-vektor, itu menetapkan kontak yang diperlukan dengan maksud 

untuk masuknya investasi ke dalam republik yang sesuai. Namun, Kyrgyzstan 

telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi 

Perdagangan Dunia, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa 

(OSCE), UNESCO, Commonwealth of Independent States (CIS), Organisasi 

Perjanjian Keamanan Kolektif yang (CSTO) , Kerjasama Shanghai Organization 

(SCO) Organisasi isu kerjasama Islam (OKI), Kerjasama Ekonomi Organisasi 

(ECO), Dewan Kerjasama Turki Berbicara Serikat (TTB), membuat langkah 

integrasi di Uni Bea, Masyarakat Ekonomi Eurasia, penempaan hubungan tidak 

hanya dengan CIS, tetapi juga di luar negeri. 

 

Mata Pencaharian Dan Perekonomian 

Republik Kyrgyz kaya akan sumber daya alam, memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi masyarakat, menikmati lokasi geografis yang 

menguntungkan, dan ditandai dengan iklim ringan. Negara ini memiliki potensi 

besar untuk pengembangan produksi industri, sektor tenaga air, pertanian, dan 

pariwisata. 

Menjadi bangsa yang demokratis, Republik Kyrgyz mempromosikan 

sistem konvergen ekonomi berdasarkan pada prinsip-prinsip kunci seperti 

kewirausahaan gratis, sistem harga bebas, persaingan bebas, dan peraturan negara. 

Walaupun begitu Kyrgizstan ialah negara kecil, miskin, dan bergunung 

dengan ekonomi utamanya di bidang pertanian. Seperti gandum, kentang, gula 

bit, kapas, wol, tembakau, dan buah. Juga pada bidang peternakan seperti daging 

sapi dan daging domba yang merupakan produk pertanian peternakan yang paling 
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utama. Dengan kapas, wol dan daging sebagai ekspor utama. Ekspor industri 

termasuk emas, merkuri, uranium, dan listrik. 

Pengembangan sektor industri diwakili oleh produksi listrik, industri 

logam non-ferrous, dan pengolahan makanan. Republik Kyrgyz peringkat 102 

dari 189 negara di Kelompok Bank Dunia "Doing Business" pada daftar 2015. 

Menurut Index Heritage Foundation Kebebasan Ekonomi 2015, dari 178 negara 

Kyrgyzstan peringkat 82 dan dikategorikan sebagai "moderat bebas" ekonomi. 

Hal ini juga peringkat 101 dari 146 negara di Forbes 'Negara Terbaik untuk daftar 

Bisnis' 2014. 

Indikator Ekonomi Makro Key. Menurut Komite Statistik Nasional 

Republik Kyrgyz, PDB riil tahun 2014 negara telah menandai pertumbuhan 3,6%, 

sementara di 2013 itu 10,9%. Secara keseluruhan, PDB Kyrgyzstan telah tumbuh 

3,5 kali dalam 10 tahun terakhir. PDB per kapita telah meningkat dari USD433 

pada tahun 2004 menjadi USD1258 pada tahun 2014. Arus masuk asing Investasi 

Langsung telah berkembang dari USD176 juta ke USD608 juta pada tahun 2014. 

Tingkat pengangguran ditandai di 8,4% pada tahun 2014, pada tahun 2004 itu 

pada 8,5%. Upah bulanan rata-rata pada tahun 2014 adalah USD224. 

 

Makanan Khas 

Seperti kebanyakan Negara Asia Tengah, Plov adalah hidangan utama 

yang selalu disukai, makanan ini terbuat dari bahan dasar nasi, potongan kecil 

wortel, bawang, dan daging. Rasanya seperti nasi semur jika dibandingkan dengan 

makanan di Indonesia dengan tambahan bumbu berupa ketumbar dan jinten. 

     
Di Kyrgyzstan juga ada makanan berupa sate seperti yang ada di 

Indonesia, sate ala Kyrgyzstan ini bernama Shashlik. Makanan ini juga kerap juga 
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ditemui di Kyrgyzstan baik di rumah makan atau di pinggir jalan, potongan 

daging kambing atau domba yang ditusuk dan direndam selama berjam-jam 

dengan bumbu lalu dibakar dan disajikan dengan irisan bawang mentah. Shashlik 

juga bisa dibuat dari daging sapi, ayam, atau ikan. 

 Karena letak geografisnya yang berdekatan dengan dataran China, maka 

kuliner Kyrgyzstan juga banyak yang menyerupai makanan dari China, seperti 

Laghman yang merupakan semangkok mie dengan campuran potongan sayur dan 

paprika cincang, lalu ada juga manty yang merupakan pangsit yang diisi dengan 

daging cincang dan bawang lalu dikukus. (www.jalan2liburan.com/2014/11/what-

to-eat-in-kyrgyzstan.html?m=1) 

Selain berbagai macam makanan tersebut di Kyrgyzstan juga ada berbagai 

macam roti, pastry, dan tart. Roti biasanya disantap di pagi hari misalnya samse 

yang isinya bisa berupa daging ayam atau daging sapi. Ada juga gan fan yang 

merupakan masakan berbahan dasar beras dan daging tumis, sangat cocok di lidah 

orang Indonesia. (www.femina.co.id/article/mengembara-di-kota-bishkek) 

 

Wisata Dan Bangunan-Bangunan Penting 

Kyrgyzstan memiliki potensi unik untuk perjalanan dan liburan bagi 

wisatawan. Pakar internasional di bidang pariwisata menandai kombinasi indah 

warisan budaya dan alam. Kyrgyzstan merupakan negara pegunungan, lebih dari 

90 persen wilayah berada pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. 

Memiliki puncak gunung tertinggi setelah Himalaya dan Pamir seperti Puncak 

Pobeda (7439 m) dan Puncak Lenin (7134 m) terletak di Kyrgyzstan, serta 

memiliki salah satu gletser terpanjang di bumi yaitu Enilchek. 

Keheningan megah punggungan bersalju di pegunungan, hutan teduh 

ramping Tien Shan cemara, air terjun berbusa dan banyak danau gunung sejernih 

kristal, lanskap hijau yang indah, termasuk Suusamyr Valley, dengan yurt, 

kawanan kuda, berbagai jenis flora dan fauna menarik banyak wisatawan ke 

Kyrgyzstan. 

Salah satu resor paling dikenal dan paling populer adalah Danau Issyk-

Kul, yang berarti "danau panas". Terlepas dari kenyataan bahwa danau ini terletak 

tinggi di pegunungan, tidak pernah membeku, suhu air di musim panas mencapai 
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24 derajat Celcius. Seluruh pantai danau ini dikelilingi oleh pantai berpasir, kristal 

permukaan danau yang jelas dalam kombinasi dengan udara pegunungan yang 

segar dan menciptakan iklim mikro yang unik, karena dekat dengan laut. Di dekat 

pantai ada banyak mata air mineral panas dan lumpur terapi. 

Kyrgyzstan menarik wisatawan asing seperti yang berkaitan dengan Great 

Silk Road. Kyrgyzstan adalah "jembatan" antara Barat dan Timur, di negara ini 

ada tiga cabang dari arah Jalan Sutra yang terkenal yaitu Pamir - Altai, selatan dan 

utara berjalan melalui pegunungan bersalju melewati Temir -Terlalu dan Pamir. 

Sejak zaman dahulu tanah Kyrgyz adalah bagian dari wilayah peradaban 

yang sangat maju dari Asia Tengah dan menjabat sebagai "terminal" dasar dalam 

perdagangan antarbenua. Perkembangan perdagangan menyebabkan interpenetrasi 

budaya, dan sebagai hasilnya, pertumbuhan kota, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kerajinan. Salah satu pusat-pusat budaya di persimpangan 

kafilah rute adalah kota kuno Osh. 

 

Sejarah Dan Peradaban 

Jejak pertama aktivitas manusia di wilayah Kyrgyzstan yaitu pada masa 

Paleolitik awal. Hal ini ditandai dengan ditemukannya monumen alat batu oleh 

A.P.Okladnikovym pada tahun 1953 di Central Tien Shan, di tepi kiri Sungai On-

Archa. Teknik yang digunakan pada alat ini menunjukkan bahwa alat batu 

tersebut dibuat sekitar 300 ribu tahun yang lalu. Sebuah teknik membuat alat yang 

sama juga ditemukan di Khoja Bakyrgan-Sai di selatan Kyrgyzstan. Orang-orang 

Kyrgyzstan hidup nomaden menduduki Asia Tengah selama seribu tahun terakhir 

SM dan karena hal tersebut mereka disebut "Sakas". Mereka suku yang suka 

dalam perkembangan politik di Asia Tengah, milenium pertama SM. 

Pada abad ketiga SM, wilayah Asia Tengah didominasi oleh kerajaan Hun. 

Dalam 201 SM, Mode (Maodun) diawasi oleh Gegun (Kyrgyz), yang terletak di 

Timur Tien Shan. Kekuatan Maodunya merupakan tonggak awal penting dalam 

sejarah orang-orang Kyrgyz: dalam kronik Cina halaman 201, merupakan pertama 

kalinya ethnonym "Kyrgyz" disebutkan. Saks penerus yang merupakan Usuns, 

setelah menguasai Seven Rivers, Dzungaria dan Central Tien Shan, mereka 

menciptakan salah satu negara tertua. Penguasa Usun Kyunbag, 71 SM, 
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membentuk aliansi dengan kerajaan Khan untuk mengalahkan Hun. Selama masa 

itu Kyrgyzstan dalam keadaan Davan Emprie di Lembah Fergana. Yaitu sebuah 

kerajaan yang padat penduduk. 

 

Perekonomian Kyrgyzstan 

Sejak pertengahan abad XVII ke tengah -XVIII. Kyrgyz membela 

kemerdekaan mereka dalam invasi yang berkaitan dengan Jungar khanat. Pada 

pertengahan 60-ies dari abad XVIII. Selatan Kyrgyzstan dan Kyrgyz utara (20-30-

ies abad XIX0 jatuh di bawah pengaruh Kokand Khanate. Pada akhir XVIII dan 

awal abad XIX, suku di Kyrgyzstan Utara mulai mandiri mengatur komunikasi 

dengan Rusia. Pada 1785, delegasi pertama, Attack Baatyr, dikirim ke Rusia dari 

suku utara. Pada tahun 1867, Kyrgyzstan mulai beroperasi Pembagian 

administratif dan pemerintahan teritorial di Rusia. Kebijakan pemukiman dan 

pajak dari Tsar Rusia memperburuk penindasan nasional dan ekonomi. Kinerja 

pertama dari protes anti-kolonial di Asia Tengah terjadi di Lembah Fergana pada 

tahun 1898 di kota Andijan. 

Proses aksesi telah menyebabkan perubahan bertahap dalam 

perekonomian dan struktur ekonomi masyarakat Kyrgyz. Mereka mulai belajar 

geografi, alam, sejarah dan budaya dari nenek moyang mereka sendiri, yang 

merupakan fenomena yang progresif. Namun, kebijakan kolonial Rusia 

menyebabkan pemberontakan pada tahun 1916, yang berakhir dengan tragedy. 

Periode Soviet 

Revolusi Besar Oktober (1917), di Rusia, mendirikan sistem sosialis - hak 

masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan Uni Soviet, 

menjadi titik balik bersejarah dalam sejarah Kyrgyzstan. Dengan pembentukan 

Kara-Kyrgyz Otonomi Oblast (14 Oktober 1924) memulai pengembangan Kyrgyz 

Soviet-gaya kenegaraan, sehingga tidak ada komplikasi politik membeli 

kedaulatan penuh pada tahun 1991. 

Era sosialisme Kyrgyzstan mengalami perubahan menjadi negara industri-

agraria. Industri diversifikasi, industri konstruksi dan konstruksi, transportasi, 

komunikasi, peralatan teknis pertanian, perdagangan dan jasa lainnya menjadi 

komponen bagian organik dari kompleks ekonomi tunggal republik. Secara 
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umum, hal ini berhasil memecahkan masalah pekerjaan dan meningkatkan standar 

hidup. Terutama, rezim Soviet mengembangkan kompleks bahan bakar dan 

energi, di mana pangsa industri batubara di 80 tahun naik ke 40% dari batubara 

diekstraksi di Asia Tengah. Tanaman antimon Kadamjay adalah tolok ukur 

kualitas di pasar internasional. Produk dari Khaidarkan tanaman merkuri dikirim 

ke lebih dari 40 negara. Peran utama pendapatan namun masih diperankan oleh 

ternak pertanian. Kyrgyzstan peringkat ketiga di Uni Soviet secara absolut 

produksi domba, kedua hanya untuk Federasi Rusia dan Kazakhstan. 

Perlu dicatat, orang Kyrgyz merupakan faktor di Great Patriotic War 

dengan membuat kontribusi dalam mempertahankan Moskow dari serangan Nazi, 

dan orang-orang dari Kyrgyzstan; 360 ribu orang Kyrgyz dikirim ke depan. 

Mereka bertempur dengan gagah berani di semua lini, 73 dianugerahi gelar 

Pahlawan Uni Soviet, 21 dianugerahi Order of Glory tiga derajat. Kyrgyzstan 

telah menjadi benteng diandalkan organisme militer dan ekonomi terpadu dari 

bisnis negara dievakuasi tidak hanya pulih, tetapi juga untuk memperluas 

kapasitas produksi. Salah satu arah utama pembangunan budaya adalah 

penghapusan buta huruf, penciptaan sistem pendidikan baru, yang berhasil 

dioperasikan di universitas dan lembaga pendidikan sekunder khusus dan melatih 

tenaga terampil. Dalam pembentukan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

Kyrgyz memainkan peran cabang utama dari Uni Soviet (1943), dengan 

menerima status Academy of Sciences di Desember 1954. 

Sejak tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, halaman baru dalam 

sejarah panjang Kyrgyzstan telah dimulai. Pada tanggal 31 Agustus, Kyrgyzstan 

menyatakan diri negara yang berdaulat dan memasuki fase reformasi. Mantan 

rezim totaliter-otoriter CPSU digantikan oleh negara demokrasi otoriter. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, daripada yang disebut 

milik umum (negara) diperkenalkan dalam berbagai bentuk kepemilikan pribadi. 

Ekonomi pasar berubah, terutama pada homogenitas sosial. Ideologi komunis 

telah memberikan cara untuk itu, yaitu kesadaran kolektif borjuis-liberal. 

 

Kebudayaan Unggul 
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Kebudayaan yang berupa pembagian wilayah adalah Pembagian daerah 

Kirgizstan dibagi kepada 7 oblast (jamak: oblasttar; dari bahasa Rusia yang berarti 

wilayah atau provinsi) dan 1 kota (shaar). Selain Bishkek, ibu kotaprovinsi 

Osh, Osh, juga mempunyai status shaar. Ketujuh oblast dan duashaar tersebut 

adalah : 

Kota Bishkek 

 Provinsi Batken (Batken), 

 Provinsi Chui (Tokmok),  

 Provinsi Jalal-Abad (Jalal-Abad), 

 Provinsi Naryn (Naryn), 

 Provinsi Osh (Osh), 

 Provinsi Talas (Talas), 

 Provinsi Yssyk-Kul (Karakol). 

 

Oblast kemudian dibagi lagi kepada raions (distrik), yang diperintah para 

pejabat yang dilantik oleh pemerintah pusat. Komunitas luar kota, yang berjumlah 

hingga 20 pemukiman kecil, mempunyai kekuasaan sendiri dengan wali kota dan 

dewan kota. 

Kirgizstan terletak di rangkaian pegunungan Tian Shan. Issyk Kul adalah 

danau terbesar di Kirgizstan dan danau pegunungan terbesar kedua di dunia 

setelah Danau Titicaca. 

Peta administrasi Kyrgyzstan 
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Politik 

Dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan penuh Kirgizstan, Presiden 

Akayev kelihatan bersungguh-sungguh mempunyai komitmen kepada proses 

reformasi. Namun meskipun mendapatkan bantuan dana dari pihak Barat, 

termasuk Dana Moneter Internasional, Kirgizstan telah mengalami kesulitan 

ekonomi dari awalnya. Ini disebabkan pemisahan dari blok perdagangan Soviet, 

yang menghalangi transisi Kirgizstan yang mulus menuju ekonomi pasar bebas. 

Revolusi Tulip (tidak bardarah) telah berhasil menurunkan presiden Akayev pada 

tahun 2005 dikarenakan adanya ketimpangan perkembangan ekonomi wilayah 

antara utara dan selatan. Hal ini terjadi karena Akayev dan keluarga berasal dari 

wilayah utara yang menyebabkan wilayah selatan makin terpuruk secara ekonomi. 

Posisi Presiden kemudian diambil alih oleh Kurmanbek S. Bakiyev yang 

menawarkan Revolusi Warna yaitu mengharapkan pemerintahan yang demokratis. 

Bakiyev menutup basis militer Amerika Serikat di Kirgizstan tahun 2009. 7 April 

2010, posisi Bakiyev diturunkan dan diambil alih oleh Roza Otunbayeva, yang 

sebelumnya adalah menteri luar negeri Kyrgistan. Pada peralihan kepemimpinan 

kali ini telah menelan korban 68 orang meninggal dan 400 orang terluka 

di provinsi Osh. Pertikaian bertambah parah karena terdapat unsur etnis yaitu 

etnis Uzbekistan dengan Kirgizstan. Evakuasi massal oleh etnis Uzbekistan 

menandakan ketidakberhasilan pemerintah dalam keamanan dan stabilitas dalam 

negeri. Roza sempat meminta bantuan kepada Rusia yang ditanggapi dingin dan 

hanya akan mengirim bantuan kemanusiaan saja. Roza bersedia negoisasi dengan 

Bakiyev dalam menangani masalah ini, hingga saat ini Bakiyev mengasingkan 

diri di Belarusia. 
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Sumber : 

1. http://www.kgembassy.org/en/about-kyrgyzstan/tourism/ 

2. http://www.kgembassy.org/en/about-kyrgyzstan/economy/ 

3. http://www.kgembassy.org/en/about-kyrgyzstan/history/ 

4. http://www.kgembassy.org/en/about-kyrgyzstan/geography/ 

5. http://readbetweenpages.blogspot.co.id/2014/04/garis-batas-perjalanan-di-

negeri-negeri.html 
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LEBANON 

(Iqbal Fajri, M. Yusuf Ibrahim) 

 

 

  

 

 

           

 

 

Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut 

Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. 

Bendera Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau dengan latar 

belakang putih, diapit oleh dua garis merah horisontal di atas dan bawahnya, 

dengan cedar sebagai simbol kekuatan abadi. Karena keanekaragamannya 

yang sektarian, Lebanon menganut sebuah sistem politik khusus, yang dikenal 

sebagai konfesionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan 

semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. 

Sebuah negara di Timur Tengah, Lebanon berbatasan di barat dengan Laut 

Tengah (garis pantai sepanjang: 225 kilometer) dan di timur dengan Depresi 

Suriah-Afrika. Lebanon berbatasan dengan Suriah sepanjang 375 km di utara dan 

di timur; dengan Israel sepanjang 79 km di selatan. Perbatasan dengan Israel telah 

disetujui oleh PBB (lihat Garis Biru (Lebanon), meskipun sebongkah tanah kecil 

disebut Shebaa Farms yang terletak di dataran tinggi Golan diklaim oleh Lebanon 

namun diduduki oleh Israel, yang mengklaim bahwa tempat itu merupakan tanah 

Siria. PBB telah mengumumkan secara resmi bahwa wilayah ini bukan 

merupakan milik Lebanon, namun pejuang Lebanon kadangkala melancarkan 

serangan terhadap orang Israel yang berada di dalamnya. 

Karena sejarahnya yang panjang, keindahan alam, dan budaya yang kaya, 

Republik Lebanon selalu menempati tempat khusus di dunia. Dimulai dengan 

kemerdekaannya pada tanggal 22 November 1943, Lebanon telah dan terus 

menjadi pemain penting di Timur Tengah dan seluruh masyarakat internasional. 
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Lebanon memiliki warisan hampir setua bukti awal umat manusia. Posisi 

geografis sebagai persimpangan jalan yang menghubungkan Mediterania Basin 

dengan pedalaman Asia yang besar telah diberikan pada sebuah karakter 

kosmopolitan dan warisan multikultural. Lebanon memiliki budaya Arab diwarnai 

oleh pengaruh Barat. 

Pada periode yang berbeda dari sejarahnya, Lebanon telah datang di 

bawah dominasi penguasa asing, termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, 

Romawi, dan Ottoman. Meskipun sering menaklukkan, Lebanon bangga 

pemberontakan mereka melawan penguasa despotik dan represif. Selain itu, 

meskipun dominasi asing, daerah pegunungan Lebanon telah menyediakan itu 

dengan isolasi pelindung tertentu, memungkinkan untuk bertahan hidup dengan 

identitas tersendiri. 

Kedekatannya dengan laut telah memastikan bahwa sepanjang sejarah 

Lebanon telah memegang posisi penting sebagai pusat perdagangan. Tradisi ini 

perdagangan dimulai dengan Fenisia dan terus melalui berabad-abad, yang tersisa 

hampir tidak terpengaruh oleh kekuasaan asing dan periode terburuk dari 

perselisihan internal.(http://www.lebanonembassyus.org/history-and-culture.html) 

 

Luas Wilayah dan Iklim Negara Libanon 

Lebanon memiliki luas wilayah sekitar 10.400 km persegi. Sebelah selatan 

berbatasan dengan Israel dan sebelah utara dan Timur berbatasan dengan Suriah, 

dan di sebelah barat dibatasi laut Mediterania. Lebanon terbagi menjadi 4 wilyah 

besar, yaitu dataran pantai, Lembah Bekaa, Pegunungan Lebanon, dan 

Pegunungan anti-Lebanon. Dataran pantai, meskipun wilyahnya tidak begitu luas 

tetapi cukup penting, karena terdapat kota-kota besar di Lebanon, seperti Beirut, 

Tripoli, dan Sidon. 

Luas Tanah di Negara Lebanon mencakup 10.452 kilometer spuare. 

Sebuah dataran pantai yang rendah domintaes barat tetapi memberikan cara untuk 

pegunungan Libanon di timur. Terletak di antara pegunungan Lebanon dan 

pegunungan anti-Lebanon pada Border Suriah adalah lembah Bekaa subur. 

Lebanon adalah rumah tidak hanya untuk treees cedar, pinus, dan cemara yang 

lebih terkenal tetapi juga untuk zaitun, jeruk, apel dan pohon pisang. 
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 Negara ini menikmati iklim Mediterania dengan ringan, musim dingin 

hujan dan musim panas yang hangat yang panjang. Di Beirut rata-rata suhu tinggi 

harian adalah 14 C (57 F) di musim dingin dan 32C (90 F) di musim panas. 

Sangat dingin di pegunungan di musim panas. Salju jatuh di musim dingin di 

ketinggian yang lebih tinggi dan dapat bertahan sepanjang 

tahun.(http://www.lebanonembassyus.org/news/) 

Empat musim di Lebanon, yaitu : 

1. Musim dingin 

Dari pegunungan yang tertutup salju ke pantai Mediterania yang hangat, 

musim dingin Lebanon adalah musim kontras. Dari pantai Mediterania hangat ke 

pegunungan yang tertutup salju, musim dingin (Desember-Maret) menyajikan 

pengunjung ke Libanon dengan sejumlah kontras. Musim dingin di sepanjang 

pantai adalah urusan ringan, ditandai dengan hari hangat dan dingin malam, 

dengan suhu berkisar 10-20 ° C (50-67 ° F). Musim dingin adalah musim hujan di 

Lebanon, yang diterjemahkan ke dalam banyak bubuk di ketinggian yang lebih 

tinggi di mana suhu berkisar dari -5-5 ° C (25-40 ° F).  

2. Musim semi 

Springtime (April-Mei) adalah salah satu saat paling menyenangkan untuk 

mengunjungi Lebanon. Dekat cuaca sempurna, 0-15 ° C (32-60 ° F) di 

pegunungan dan 15-25 ° C (58-72 ° F) di sepanjang pantai, membuat waktu yang 

tepat untuk menemukan Lebanon sambil menyerap keindahan dari musim semi 

Mediterania. Harta arkeologi Lebanon adalah pada layar penuh selama bulan-

bulan musim semi, dengan puncak salju puncak di latar belakang dan bunga-

bunga liar yang cerah bermunculan di tengah reruntuhan.  

3. Musim panas  

Musim panas (Juni-September) di Lebanon dibuat untuk menyembah 

matahari, pantai, lolos gunung, dan festival budaya. Langit cerah dan suhu hangat 

sepanjang pantai, 20-32 ° C (68-90 ° F). Musim panas adalah ketika Lebanon host 

sejumlah besar festival, menampilkan pemain baik lokal maupun internasional.  

Festival internasional menarik premier bakat di berbagai bidang kinerja, 

mulai dari opera atau jazz untuk perusahaan tari terkenal dan komedian terkenal. 
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Untuk festival pada skala yang lebih kecil dengan lebih dari rasa lokal, banyak 

desa di seluruh pameran musim panas tuan rumah negara atau festival. 

4. Jatuh 

Fall adalah waktu panen di Lebanon, dengan cuaca dingin, sedikit banyak, 

dan keindahan alam yang indah. Jatuh (Oktober-November) membawa dingin, 

cuaca renyah yang sempurna untuk mengambil di harta sejarah yang kaya 

Lebanon. Suhu berkisar dari 5-20 ° C (40-68 ° F) di pegunungan dan 15-28 ° C 

(60-85 ° F) di pantai. Santai menjelajahi berbagai situs arkeologi negara dan 

monumen bersejarah. (http://destinationlebanon.gov.lb/en/the4Seasons: 2011) 

 

 Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk lebanon diperkirakan berjumlah 3.874.050 jiwa. Ada 

sekitar 16.000.000 jiwa orang keturunan lebanonyang tersebar di seluruh dunia. 

Yang terbanyak adalah di Brazil, Argentina, Australia, Kanada, Kolombia, 

Prancis, Amerika Serikat. Identitas politik individu di lebanon modern banyak 

ditentukan berdasarkan garis sekte. Bahkan, kesepakatan Thai'f 1989 yang 

meyusun kerangka acuan dalam mngakhiri perang saudara yang meletus sejak 

1975 mempertahankan distribusi jabatan utama bagi kelompok-kelompok agama 

besar saja. Oleh karena itu, jabatan presiden masih tetap berada di tangan kristen 

maronit, jabatan perdana menteri tetap milik muslim sunni dan juru bicara 

parlemen berada pada muslim syiah 

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan 

luas area di mana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa 

konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk 

yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal 

pendapat ini. Grafik berikut menunjukkan kenaikan logistik penduduk dan ini 

adalah perkiraan penduduk ditahun kemarin dengan meningkatnya perkembangan 

libanon dari tahun ketahun tapi nyatanya mungkin akan berkurang karena 

terjadinya konflik. Perkiraan 2014: 4. 467. 000   

 

Persentase Agama Di Libanon 
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Populasi Lebanon terdiri dari beragam grup etnik dan  agama 

: Islam, Syi'ah, Druze, Katolik, Maronit, Ortodoks Yunani, Kristen Koptik, dan 

lainnya. Sensus resmi tidak dilakukan sejak 1932, menandakan sensitivitas politik 

di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan. Diperkirakan bahwa dari 59% 

penduduk Lebanon adalah Islam dan 40% Kristen (umumnya Maronit, Gereja 

Ortodoks Antiokia, Apostolik Armenia, Katolik Yunani Melkit,Gereja Asiria di 

Timur, Katolik Khaldea dan minoritas Protestan. Ada 1 % kelompok minoritas 

kecil Yahudi yang tinggal di Beirut pusat, Byblos, dan Bhamdoun.  

Lebanon juga mempunyai sebuah komunitas kecil (kurang dari 

1%) Kurdi (juga dikenal sebagai Mhallami atau Mardinli) yang umumnya 

bermigrasi dari Suriah timur laut dan Turki tenggara, diperkirakan jumlahnya 

antara 75. 000 hingga 100. 000 orang, yang termasuk dalam kelompok Sunni. 

Dalam tahun-tahun belakangan ini mereka memperoleh kewarganegaraan 

Lebanon sehingga menguntungkan kelompok Muslim dan Sunni khususnya. 

Selain itu, ada pula ribuan suku Beduin Arab di Bekaa dan di wilayah Wadi 

Khaled, yang kesemuanya tergolong Sunni, yang juga mendapatkan 

kewarganegaraan Lebanon. Ada sekitar 15 juta orang keturunan Lebanon, 

terutama Kristen, menyebar di seluruh dunia. 

Muslim Syiah, Druze dan Alawi tidak digolongkan sebagai Islam. 

Jumlah mereka yang tinggal di Lebanon sendiri diperkirakan 3. 874. 050 

pada Juli 2006. Ada sekitar 16 juta orang keturunan Lebanon yang tersebar di 

seluruh dunia, yang terbanyak adalah Brasil, Argentina, Australia, Kanada, 

Kolombia, Perancis, Britania Raya, Meksiko, Venezuela, dan Amerika 

Serikat juga memiliki komunitas Lebanon yang besar. Sejumlah 394. 532 

pengungsi Palestina telah terdaftar di Lebanon pada United Nations Relief and 

Works Agency (UNRWA) sejak 1948, persentasenya : 

 
Libanon berkisar 3.021.000 
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1.722.000 : 57% Muslim 

 

Mata Uang Lebanon  

Pound Lebanon (ل. ل) (LBP) 

 

Perekonomian Lebanon 

Ekonomi dan pasar Lebanon dijelaskan terbaik pada awal milenium baru 

oleh kegiatan ekonomi swasta dan liberal dan keterbukaan untuk luar negeri 

dengan modal sempurna dan mobilitas tenaga kerja. Sektor swasta memberikan 

kontribusi sekitar 75% dari permintaan agregat, sektor yang terdiversifikasi 

dengan baik yang mencakup totalitas sektor ekonomi dan merupakan pilar utama 

untuk pertumbuhan dan pemulihan. Ekonomi Lebanon juga perekonomian 

terbuka khas dengan sektor perbankan setara besar untuk lebih dari 2,5 kali sektor 

ekonomi dan memberikan dukungan penting untuk permintaan agregat. 

Dalam lingkungan bisnis ini, Lebanon adalah negara: 

- Yang memiliki hari direkonstruksi infrastruktur, dengan 80% dari 

infrastruktur dasar yang direhabilitasi dengan menggunakan teknologi 

terbaik 

- Yang telah direvisi pada dasarnya sebagian besar hukum bisnis dan 

peraturan 

- Yang memiliki sektor perbankan terkemuka dengan berdiri keuangan 

tinggi, diatur secara ketat oleh Bank Sentral 

- Yang telah memulai proses pengembangan pasar modal dalam negeri dan 

diakses pasar sering internasional, dan 

- Yang baru-baru ini meluncurkan langkah-langkah yang berorientasi pada 

pertumbuhan mendalam ditujukan untuk mendorong perekonomian. 

Ekonomi liberal Lebanon berdasarkan kompetisi dan kepemilikan pribadi. 

Jasa dan sektor perbankan mendominasi, yang mewakili 70% dari produk 

nasional bruto negara itu. Pertanian merupakan 10% dan sektor industri 

merupakan sisa 20%. 

 

Mata Pencaharian 
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Selain  pada ciri fisik kondisi geografis juga mempengaruhi mata 

pencaharian masyarakat disana ,yakni pedagang , penggembala unta dan pengrajin 

permadani. 

1. Industri 

Pada tahun 1995, sektor industri (terutama produksi semen, mebel, kertas, 

deterjen, kosmetik, farmasi, baterai, pakaian dan makanan olahan) menyumbang 

17,3 persen. dari PDB, meningkat dari 15,9 persen. dari PDB pada tahun 1972. 

Hampir semua industri adalah milik pribadi. Nilai tukar dan stabilitas 

harga ditambah dengan jatuhnya bertahap suku bunga Pound Lebanon telah 

memberikan kontribusi untuk lingkungan yang lebih baik untuk investasi dan 

pertumbuhan industri. kemacetan infrastruktur akibat konflik yang sedang dibahas 

sebagai perbaikan jalan, telepon dan pasokan listrik direalisasikan. IDAL adalah 

dalam proses pembentukan kawasan industri bebas di beberapa daerah di seluruh 

negeri. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk pembangunan fasilitas 

industri di Lebanon, termasuk insentif fiskal berupa pengurangan bea masuk dan 

pembebasan pajak. 

Dari tahun 1993 sampai Desember 1999, International Finance 

Corporation ( "IFC") dilakukan 31 investasi dan pembiayaan proyek-proyek di 

Libanon dalam jumlah keseluruhan sebesar US $ 316.000.000, dengan tambahan 

US $ 256.000.000 yang diangkat oleh IFC melalui partisipasi pinjaman. Investasi 

selama tahun 1999 termasuk pinjaman kepada tiga perusahaan untuk US $ 50 juta. 

Pada tanggal 31 Desember 1999, US $ 237 juta merupakan pinjaman IFC, 

partisipasi pinjaman dan investasi ekuitas telah dicairkan dan tetap luar biasa. 

2. Pertanian 

Sekitar sepertiga dari Republik ditanami. Daerah yang paling subur 

terletak di sepanjang jalur pantai dan di lembah Bekaa. Keragaman topografi dan 

iklim Republik memungkinkan budidaya berbagai macam sayuran, buah-buahan, 

tanaman industri dan sereal. Pada tahun 1995, pertanian menyumbang sekitar 12 

persen. terhadap PDB Republik, dibandingkan dengan sekitar 9,9 persen. pada 

tahun 1972. Makanan dan pertanian ekspor, yang meliputi produk kehutanan, 

menyediakan sekitar 10 persen. dari pendapatan ekspor barang dagangan. 
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Untuk informasi lebih lanjut tentang Ekonomi Lebanon, silakan kunjungi 

situs web dari Kementerian Ekonomi dan Perdagangan di Lebanon. 

3. Commerce 

Pelabuhan Beirut memainkan peran penting dalam kegiatan komersial 

Lebanon. Setelah Perang Dunia II, Beirut menjadi pelabuhan Arab yang paling 

penting di Timur Mediterania melayani dunia Arab. Sebuah daerah bebas-port 

untuk re-ekspor menambahkan keberhasilan Beirut. Selama konflik, Pelabuhan 

Beirut hampir ditutup dan terkait perdagangan terhenti. Pekerjaan telah 

diselesaikan pada rekonstruksi Duty Free Zone di Pelabuhan Beirut untuk 

mengembalikan kapasitas sebelum perang dan proyek rehabilitasi dan perluasan 

Pelabuhan Beirut sedang berlangsung. 

4. Pariwisata 

Posisi strategis Lebanon, iklim ringan dan keindahan alam, yang terdiri 

dari pegunungan yang tertutup salju, lembah dan Laut Mediterania, membuatnya 

menjadi objek wisata alam. Terlepas dari situasi geografis dan alam istimewa, 

Lebanon manfaat dari sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman manusia 

dalam industri pariwisata. Sebelum pecahnya konflik, pariwisata (termasuk hotel 

dan restoran) menyumbang sekitar 20 persen. terhadap PDB Lebanon. Hal ini 

penting mengingat bahwa, pada saat itu, industri pariwisata internasional tidak 

dikembangkan seperti saat ini. 

Investasi swasta yang signifikan saat ini sedang dibuat dalam modernisasi 

dan ekspansi sektor ini dan perusahaan hotel internasional telah kembali ke 

Lebanon. Casino du Liban, yang secara historis merupakan tujuan wisata utama, 

dibuka kembali pada tahun 1996. Libanon adalah satu-satunya negara di dunia 

Arab yang menawarkan ski dan terkait kegiatan olahraga musim dingin. Resor ski 

terbesar di negara ini telah diperluas dan dimodernisasi. Pemerintah percaya 

bahwa, karena kembalinya perdamaian dan stabilitas ke negara tersebut dan 

dengan pengembangan infrastruktur yang diperlukan, pariwisata lagi akan 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Lebanon.  

Industri pariwisata Lebanon juga bergantung pada sejumlah besar orang 

Lebanon yang tinggal di luar negeri, yang kembali secara teratur ke negara itu 

selama musim panas. Industri pariwisata di Lebanon memiliki sejarah yang 
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penting bagi perekonomian lokal dan sampai hari ini tetap menjadi sumber utama 

pendapatan bagi Lebanon. Sebelum Perang Saudara Lebanon, Beirut secara luas 

dianggap sebagai "Paris dari Timur Tengah," sering dikutip sebagai pusat 

keuangan dan bisnis di mana pengunjung dapat menikmati kebudayaan 

Mediterania Levantine. Atmosfer beragam Lebanon dan sejarah kuno 

menjadikannya sebuah tujuan penting yang perlahan-lahan membangun kembali 

dirinya setelah gejolak yang berkelanjutan. 

Lebanon menawarkan banyak: dari reruntuhan Romawi kuno, dengan 

kastil terpelihara dengan baik, gua kapur, Gereja bersejarah dan Masjid, pantai 

yang indah terletak di Laut Mediterania, dunia masakan Lebanon yang terkenal, 

kehidupan malam tanpa henti dan diskotik, dengan resor ski pegunungan. 

 

Makanan Khas Lebanon 

1. Shish Kebab 

Shish Kebab banyak dipuji sebagai salah satu makanan paling populer di 

lebanon. Makanan ini kaya dengan kelezatan tradisional dari berbagai bumbu asli 

di negara itu. Shish kebab menggunakan bahan dasar daging kambing yang di 

panggang dan di campur bawang putih dan rempah-rempah. 

 
2. Shawarma 

Shawarma dikenal dengan taco versi timur tengah. Makanan ini mirip 

dengan sandwich ini cukup populer di lebanon. Makanan ini berbahan dasar roti 

yang diisi dengan daging kambing yang disajikan dengan acar dan tahineh. 

3. Kembang kol gulung 

Adalah masakaan olahan sayur yang paling terkenal di lebanon. Makanan 

yang dimasak dengan cara digoreng ini sangat mudah ditemukan di kios-kios 

pinggiran jalan kota lebanon dengan harga yang murah. 
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4.  Baklava  

Baklava adalah makanan yang berasal dari Yunani dan dipopulerkan di 

Lebanon. Baklava biasanya dimakan sebagai makanan penutup di Lebanon. 

Makanan berbentuk mirip dengan kue lapis ini cocok bagi penggemar makanan 

manis. Lapisan dalam adonan baklava biasanya diisi dengan kacang-kacangan, 

sirup Attar (sirup jeruk atau campuran air mawar dan gula) dan madu. Menurut 

adat Lebanon, Baklava dipotong dalam bentuk segitiga atau berbentuk berlian.  

5. Badem Tatlisi  

Badem Tatlisi adalah makanan tradisional Lebanon yang terpengaruh oleh 

masakan Turki, berupa kue almond manis dan biasanya dimakan sebagai makanan 

penutup. Warga Lebanon sering menikmati hidangan kaya rasa ini dengan 

ditemani segelas anggur merah.  

6. Kebbe  

Kebbe adalah makanan khas Lebanon berupa bakso. Kebbe dibuat dengan 

menggunakan olahan daging cincang dan gandum. Kebbe diakui sebagai salah 

satu masakan nasional Lebanon. Kebbe dapat diemukan dengan mudah di sekitar 

jalan-jalan Lebanon.  

7. Lady Fingers  

Lady Fingers adalah makanan tradisional Lebanon yang banyak 

dikonsumsi sebagai makanan penutup. Makanan ini berupa roti gulung yang diisi 

dengan bayam dan bawang. Makanan berbentuk seperti cerutu ini sangat ideal jika 

sedang mencari makanan ringan pengisi perut.  

8. Kefta  

Kefta adalah kue khas Lebanon yang diisi dengan daging cincang dan 

rempah-rempah. Makanan ini dimasak dengan cara dipanggang atau dibakar di 

atas arang menggunakan tusuk sate. Kue kafta disajikan dengan dipotong menjari 

sehingga bentuknya seperti bintang. 

9. Falafel  
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Falafel adalah makanan khas Lebanon yang berasal dari masakan Mesir 

otentik. Falafel adalah roti gorreng yang dibuat dengan kacang fava atau buncis. 

Makanan ini dapat dinikmati sendiri atau dalam acara makan bersama bersama 

kerabat dan keluarga. Isian roti Falafel adalah sayuran acar, salad, dan saus tahini.  

10. Sahlab  

Sahlab adalah minuman khas Lebanon yang berasal dari resep Turki dan 

sangat populer di negara-negara Timur Tengah. Minuman ini banyak dijual 

khusus selama bulan Ramadhan. Sahlab biasanya juga ddiminum untuk 

menghangatkan diri selama musim dingin. Saat musim panas, Sahlab dapat 

dicampur dengan rasa jeruk untuk memberikan rasa yang segar 

 

Bangunan Penting bersejarah libanon 

1. Kota Paling Tua dan Bersejarah di Dunia - Beirut (Lebanon) 

 
Beirut - Top 10 historical places in the world 

Dibandingkan dengan kota-kota lain yang dapat ditemukan di negara lain, 

Beirut adalah kota terbesar di Lebanon, yang diakui sebagai kota kosmopolitan, 
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pusat transaksi keuangan dan komersial dan perdagangan. Secara teknis, ini 

dikenal sebagai Bérut, Kota ini merupakan tempat favorit dari orang-orang 

terkaya dari Eropa dan Arab Saudi. Hal ini bahkan disebut sebagai Paris dari 

Timur Tengah.  

2. Kota Paling Tua dan Bersejarah di Dunia - Sidon (Lebanon) 

 
Sidon - Top 10 historical places in the world 

Sidon berada sekitar 25 mil atau setara dengan 43 kilometer dari kota 

Beirut. Sidon berfungsi sebagai tempat tinggal orang sejak 4000 SM. Anda bisa 

mengunjungi Istana Laut dan kuil Eshmoun di kota Sidon. Hal ini menjadikan 

Sidon sebagai salah satu kota ahli fonetik terkuat, yang masih dalam bentuk 

aslinya dan sejarah.  

3. Byblos  

Merupakan tempat kota bersejarah yang terletak di Lebanon. Hal ini juga 

dikenal sebagai Jbell dalam nama Arab dan dimasukkan atau diakui sebagai Situs 

Warisan Dunia UNESCO. Beberapa tempat tertua yang dapat Anda kunjungi di 

Byblos adalah Gerbang Northeastern, The Tomb Crusader Castle, Tower Temple, 

dan Kings. 

4. Rumah Kahlil Gibran 

Kohesi antara Islam dan Kristen pun semakin mesra saat kita menyebut 

nama Gibran Kahlil Gibran. Siapapun pernah membaca karyanya, Sang Nabi yang 

bercerita tentang Nabi Muhammad junjungan kaum Muslim di seluruh dunia. 

Namun, sedikit yang tahu bahwa sesungguhnya karya indah ini diciptakan oleh 

pujangga legendaris Lebanon pemeluk Kristen Maronite.  

Museum Gibran 
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Datanglah ke kawasan Khadisa, Lebanon Utara. Bsharri, demikian nama 

desa kecil itu, terdapat rumah yang diyakini sebagai tempat dilahirkannya Gibran 

Kahlil Gibran. Rumah kecil ini seringkali diziarahi pengunjung untuk sekedar 

melihat-lihat kediaman yang kini berfungsi sebagai museum mini tersebut.  

Di tempat ini kita bisa menyaksikan bukan hanya lukisan Gibran, namun 

juga makam sang pujangga. Kawasan dimana Gibran berasal sesungguhnya 

merupakan basis pemeluk Kristen Maronite, apalagi Gibran sendiri terlahir 

sebagai putra seorang pendeta. Jarak sejauh 120 km dari Beirut menuju Bsharri 

sungguh terbayar tunai bila tiba di sini, belum lagi saat menikmati pemandangan 

menara-menara gereja bahkan beberapa tanda salib di bukit-bukit.  

Seandainya masih memiliki waktu luang, maka teruskan perjalanan Anda 

ke utara, karena di ketinggian 2200 meter di atas permukaan laut inilah kita bisa 

menyaksikan hamparan pohon cedar berselimutkan salju. Cedar boleh dibilang 

memiliki kesamaan fisik dengan pohon cemara. Sekedar tambahan, Cedar sendiri 

disebut hingga 75 kali dalam Kitab Perjanjian Lama ! Begitu bangganya 

masyarakat Lebanon dengan pohon ini, sampai-sampai bendara negara mereka 

pun memakai Cedar sebagai lambangnya.  

Masyarakat Lebanon terkenalakan komunalitasnya. Hal kecil seperti 

menumpang kendaraan pribadi di perjalanan sangatlah lumrah dilakukan. Jangan 

pernah menolak ajakan dari mereka yang menumpang untuk sekedar minum teh 

di rumah sebagai bentuk ucapan terima kasih. Kelak dari sinilah, saling 

memahami antar budaya tercipta.  

5. BaalBeck 

Belum puas dan sah rasanya datang ke Lebanon bila belum mengunjungi 

Baalbeck, kota tua yang usianya 2000 tahun dan dinobatkan UNESCO sebagai 

kota warisan dunia. Awalnya Baalbeck dahulu merupakan tempat tinggal bangsa 

Phoenicia sebelum akhirnya dikuasai bangsa Yunani 323-64 Sebelum Masehi. 

Baal sendiri diambil dari nama Dewa Baal yang disembah Bangsa Phoenicia, 

sebelum akhirnya kota ini berganti nama menjadi Heliopolis atau kota matahari di 

zaman Yunani Kuno.  

Kota yang menjadi koloni Romawi ini banyak sekali berdiri kuil raksasa 

sebagai persembahan bagi Dewa Jupiter. Setidaknya dibutuhkan 300 tahun untuk 
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pengerjaan pembangunannya. Dan ini berlangsung hingga Roma berganti kaisar 

sebanyak enam kali. Megahnya bangunan kompleks kuil ini semakin terasa 

bilamana kita memperhatikan ukuran batu raksasa yang membentuk pilar-pilar.  

Menurut cerita, batu-batu raksasa ini didatangkan langsung dari Mesir dan 

dihanyutkan melalui sungai untuk kemudian ditarik massal hingga tiba di 

Baalbeck. Beberapa bangunan memang telah runtuh. Hal ini disebabkan 

peperangan yang terjadi pada masa itu di tahun 748 saat Baalbeck dijadikan 

benteng oleh Penguasa Islam Dinasti Ummayah dan Abbasiyah. Kerusakan 

semakin parah saat terjadi gempa hebat di tahun 1759. Itu sebabnya banyak sekali 

puing yang dibiarkan berserak di kompleks Baalbeck.  

Salah satu kuil raksasa yang masih kokoh berdiri adalah Kuil Jupiter. Di 

tempat inilah, berbagai pertunjukan kesenian sering ditampilkan termasuk 

kesenian Indonesia seperti Reog Ponorogo dan Sendratari Ramayana di tahun 

2009.  

Bila berada di Baalbeck, cobalah tengok ke langit. Ada kalanya pesawat 

militer terbang melintas di udara. Dan bila itu terjadi maka bisa dipastikan, Israel 

telah melanggar batas udara Lebanon. Pelanggaran ini seringkali terjadi, namun 

Lebanon yang peralatan militernya kalah canggih seolah menganggap angin lalu 

intimidasi semacam ini. Untuk mencapai Baalbeck, terdapat banyak transportasi 

seperti minibus yang siap melahap jarak 86 kilometer arah utara dari Beirut.  

Saat sore menjelang usahakan Anda berada di kawasan Pigeon Rock atau 

Bay Rock demikian orang lokal menjulukinya. Hal ini disebabkan terdapat dua 

batu karang menjulang di pinggir laut. Banyak pengunjung datang sekedar berfoto 

dengan latar belakang batu karang ini. Namun, sesungguhnya fungsi kawasan ini 

adalah sebagai tempat rendezvous bagi kalangan anak muda sekedar nongkrong 

hingga pacaran. Sore hari di musim dingin, banyak orang mencari kehangatan 

matahari dengan berolah raga di sini.  

6. Down Town 

Bila malam menjelang, kaki yang mulai lelah kiranya berkenan melangkah 

ke kawasan down town atau pusat kota. Sekedar window shopping, nongkrong, 

hingga mencari makan banyak dilakukan masyarakat Lebanon di sini. Dahulu 
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kawasan ini hancur lebur akibat perang, berkat campur tangan pemerintah-lah 

kawasan ini kembali apik dan anggun.  

Namun, sekedar sebagai rekaman sejarah kita bisa mendapati beberapa 

contoh bekas rentetan peluru di beberapa bangunan. Komplit bukan untuk sebuah 

wisata malam. Ketika malam semakin larut bukan berarti kehidupan telah usai. 

Justru kehidupan malam pun semakin berdenyut di Lebanon.  

Macam-macam hiburan yang bisa didapat. Untuk kaum jet set 

dipersilahkan menghabiskan harta mereka di Casino du Liban. Di sinilah kaum 

super kaya bertaruh sekedar kesenangan belaka. Atau Anda penasaran dengan tari 

perut ? Oh, untuk yang satu ini minimal kita harus memesan meja makan senilai 

1,5 juta rupiah. Jadi, saat kita disuguhi makanan itulah saat dimana kita bisa 

menyaksikan wanita-wanita Lebanon yang terkenal akan kecantikan perpaduan 

antara bangsa Romawi dan Arab berlenggak-lenggok mengikuti irama Timur 

Tengah.  

 

Jenis Kebudayaan Di Lebanon: 

Selama beribu-ribu tahun Lebanon telah menjadi persimpangan utama 

peradaban. Karena itu tidak mengherankan bila negara kecil ini mempunyai 

budaya yang luar biasa kaya dan hidup. Campuran kelompok etnis dan agama 

yang sangat luas di Lebanon ikut menyumbangkan tradisi makanan, musik dan 

sastra, serta festival. Beirut khususnya merupakan panggung seni yang sangat 

hidup dengan berbagai pertunjukan, pameran, pameran mode, dan konser yang 

diadakan sepanjang tahun di berbagai galeri, museum, teater dan tempat-tempat 

terbuka. Masyarakatnya modern, terdidik, sangat mirip dengan banyak 

masyarakat Eropa lainnya di Mediterania.  

Meskipun sangat mirip dengan Eropa, bangsa Lebanon sangat bangga 

akan warisan mereka dan telah menjadikan negeri itu dan khususnya Beirut pusat 

kebudayaan dunia Arab. Lebanon adalah negara anggota Organisation 

Internationale de la Francophonie (negara berbahasa Perancis). Karena itulah 

kebanyakan orang Lebanon berdwibahasa, mampu berbahasa Arab dan Perancis. 

Namun, bahasa Inggris kini sangat populer khususnya di antara mahasiswa. Di 
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negara ini agama Kristen bergaul akrab dengan Islam, dan Lebanon juga 

merupakan pintu masuk Arab ke Eropa serta jembatan Eropa ke dunia Arab.  

Lebanon juga mempunyai sejumlah universitas yang bergengsi, 

termasuk Universitas Amerika di Beirut, Universitas Lebanon milik negara, 

dan Université Saint-Joseph. Sejumlah festival internasional diadakan di Lebanon, 

menampilkan para artis kelas dunia dan mengundang turis dari Lebanon dan luar 

negeri. Di antaranya yang terkenal adalah festival musim panas 

di Baalbeck, Beiteddine, dan Byblos, dimana barisan masyarakat elit yang 

beraneka ragam tampil dengan latar belakang sejumlah situs sejarah Lebanon 

yang paling terkenal dan spektakular. 

Bahasa Arab adalah bahasa resmi di Lebanon dan dituturkan oleh semua. 

Hal ini umum bagi orang untuk berbicara lebih dari satu bahasa, bahkan tiga atau 

empat, sehingga; Perancis dan Inggris yang banyak digunakan di antara Lebanon. 

surat kabar asing dan majalah yang tersedia, dan pers lokal produktif menerbitkan 

dalam bahasa Prancis dan Inggris serta bahasa Arab. 

(http://www.lebanonembassyus.org/news/) 

Peradaban di lebanon 

Beirut jatuh ke tangan muslim dibawah kekuasaan dinasti umayyah dan 

abbasiyah. Pada masa itu, lebanon menunjukkan perkembangannya sebagai 

masyarakat modern. Pada era ini, bahasa arab menjadi bahasa resmi lebanon dan 

negara ini menjadi bagian dari peradaban islam yang gemilang. 

Hal ini berlangsung hingga tahun 1099, ketika penganut kristen di eropa 

menaklukkan lebanon dan negara di sekitar kawasan tersebut. Selain memperluas 

ajaran kristen, mereka juga membendung proses arabisasi dan islamisasi dalam 

pemenrintahan islam. Para tentara perang salib berusaha menancapkan pengaruh 

kristen dengan menghidupkan budaya barat di tengah kehidupan islam di beirut. 

Namun pada tahun 1887 M, kesultanan mamluk yang berpusat di mesir berhasil 

mengusir pasukan tentara salib dan menguasai lebanon serta suriah hingga 1500 

M. 

 

Jenis Kebudayaan Unggul 
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Efek menarik yang ditemukan di Lebanon, ratusan mosaik terawat baik 

dari Romawi dan periode Bizantium. Ribuan batu kecil berwarna dan gambar 

yang rumit menampilkan angka mitologis, atau para dewa, atau desain geometris. 

Melambangkan mosaik ke Libanon hari ini, keragaman yang luar biasa negara ini 

dari budaya dan tradisi, dan agama, yang tumpang tindih dengan waktu.  

Berkat lokasinya di persimpangan antara Asia, Eropa, Afrika, membuat 

Lebanon melalui berbagai peradaban selama berabad-abad. Dimulai dengan 

pemukiman Zaman Batu dan Phoenician kota-negara, melalui Baalmabid 

Rumania dan ritual Kristen dipahat ke batu, hingga benteng Tentara Salib dan 

masjid Mamluk dan mandi Ottoman, memenuhi situs arkeologi Lebanon di 

ensiklopedia nyata tentang sejarah dunia kuno dan modern. 

Masyarakat Lebanon modern ditandai dengan keragaman budaya yang 

sama. Kebanyakan Lebanon Arab dan fasih, Inggris, dan Perancis. Ketika kejar-

kejaran di pusat Beirut, akan melewati mesjid gereja kubah "zodiak tinggi", yang 

mencerminkan warisan negara agama dan Alenga- Muslim Sunni, dan Syiah, dan 

Druze; Kristen Maronit, Ortodoks Timur, dan lain-lain. Setiap daerah pedesaan, 

rasa khusus Lebanon, terus desa tradisi di dapur, seni, agama dan budaya. 

(http://mot.gov.lb/ar/AboutLebanon) 

Lebanon memiliki tempat-tempat yang bagus untuk destinasi wisata, 

seperti tempat-tempat bersejarah, wisata alam pegunungan, dan lain-lain. Kita 

ketahui bahwa Lebanon memiliki peninggalan peninggalan sejarah peradaban tua 

Funisia yang tersebar di Beirut, Sidon, dan Tripoli. Sementara wisata alamnya 

berupa pegunungan dan pantai. Gunung Lebanon adalah salah-satu gunung yang 

terkenal. Punckanya bersalju dan banyak ditumbuhi pohon cemara. Secara umum 

tanah Lebanon memang subur, sehingga menjadikannya hijau. Konon, Ka’bah 

salah-satu materialnya diambil dari gunung Lebanon. 

1. Beirut – Lebanon 

Ini adalah kota terbesar yang ditemukan di Lebanon dan dikenal sebagai 

Berut, yang merupakan tempat favorit orang terkaya dari Eropa dan Arab Saudi. 

Hal ini diakui sebagai kota kosmopolitan, pusat transaksi keuangan dan komersial 

dan perdagangan. Kota ini juga disebut sebagai Paris dari Timur Tengah.  

2. Babylons – Lebanon 
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Babylons adalah tempat lain yang bersejarah, yang terletak di Lebanon. 

Kota ini juga terkenal sebagai Jbell dalam nama Arab dan dimasukkan atau diakui 

sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Beberapa tempat tertua yang dapat Anda 

kunjungi di Byblos adalah Gerbang Timur Laut, Kubur Crusader Castle, Menara 

Temple, dan Kings. Kota bersejarah Ini adalah ibu kota Suriah dan kota terbesar 

di Suriah. Kota Ini didirikan sekitar 10. 000 sampai 8. 000 SM Para wisatawan 

dan pengunjung dari negara lain telah memuji tempat ini karena terawat dengan 

baik di Suriah, dan terus menarik orang untuk belajar mengenai kehidupan di 

masa lalu.  

 

Alasan Lebanon Termasuk Kawasan Timur Tengah: 

Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut 

Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan, 

karena banyaknya peninggalan-peninggalan islam di Lebanon. 
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LIBYA 

(Syarifah) 

 
Ketika merujuk pada peta dunia maka akan didapati Negara Libya terletak 

di kawasan utara benua Afrika , berbatasan dengan laut tengah, Mesir di sebelah 

timur, Sudan di tenggara, chad dan Niger di selatan, serta al jazair da Tunisia 

disebelah barat. 

Libya ber-ibu kotakan Tripoli, yang terdiri dari beberapa pusat kota, yaitu 

Tripolitania, Fezzah, dan Curenaica. Libya juga akrab di panggil dengan sebutan 

Negeri hijau, yang memang Negeri ini di kelilingi oleh gurun tandus, dan padang 

pasir. Namun di samping semua itu ternyata tumbuhan hijau pun bersemi di 

kawasan ini, sehingga dari sinilah penamaan Negeri Hijau itu muncul, apalagi di 

kala musim semi tiba, tumbuhan rumput yang berlambai-lambai dengan kesegaran 

hijaunya. 

Nama “Libya” berasal dari bahasa mesir “Lebu” sebutan bagi orang-orang 

barbar yang tinggal disebelah barat sungai Nil, yang kemudian diadopsi oleh 

bahasa yunani sebagai ” Libya”. Pada zaman yunani kuno istilah ini memiliki arti 

yang lebih luas, mencakup seluruh Afrika utara di sebelah barat Mesir, dan 

kadang ditujukan untuk seluruh benua Afrika. Menurut fakta sejarah sebelum 

menjadi Negara independen, Libya merupakan salah satu wilayah kekuasaan 

khalifah islamiah sejak invansi dakwah Islam ke kawasan utara Afrika yang 

kemudian dikenal dengan Arab Barat. Kondisi ini berlangsung sampai masa 

pemerintahan turki utsmani berkuasa ( abad 16-20 M ). 

(http://omperi.wikidot.com/letak-geografis-libya) 
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Bendera Libya         Lambang Negara Libya 

Libya memiliki motto: َدالة، دیمقراطیّة ریّة، ع  ,Ḥurrīyah, ʿAdālah) حُ

Dīmuqrāṭīyah) yang artinya Kebebasan, Keadilan, Demokrasi dan Lagu 

kebangsaan:     لیبیا لیبیا لیبیا  (Libya, Libya, Libya). Bahasa resmi Libya adalah 

bahasa arab. 

 

Luas Wilayah 

Dengan wilayah seluas hampir 18 juta square kilometre (6,900,000 sq mi), 

Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah, dan ke-17 

terbesar di dunia. Kota terbesarnya, Tripoli, adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 

juta rakyat Libya. Tiga pembagian wilayah tradisional negara ini adalah 

Tripolitania, Fezzan dan Cyrenaica. (Libya- Wikipedia ensiklopedia bebas) 

 

Jumlah Penduduk 

Secara gamblang penduduk yang bermukim di Libya terdiri dari tiga etnis, 

pertama: etnis asli barbar ( keturunan kaum tawariq) atau bangsa arab yang datang 

sejak abad ke-7 M, kedua: etnis Turki dan Albania yang datang pada masa 

kekuasaan Turki utsmani, dan ketiga: etnis Italy yang datang sejak masa 

penjajahan Italia atas Libya tepatnya pada tahun 1911 M. 

Menurut bukti-bukti arkeologi, di wilayah Libya sekitar 8 milenium SM 

telah berkembang kebudayaan Neolitikum di kawasan pantai. Masyarakat Libya 

kuno sudah mulai mengembangkan pertanian. Sedangkan di wilayah selatan yang 

terdiri atas hamparan padang pasir, masyarakat Libya kuno memiliki mata 

pencaharian sebagai pemburu. 

Pada Kekuasaan Romawi, penduduk Libya dikisahkan hidup dalam 

kemakmuran. Bangunan Leptis Magna nan megah yang terletak 120 km dari 

Tripoli menjadi saksi kekuasaan Romawi di Libya. Sisa-sisa peninggalan Romawi 
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itu menunjukkan adanya kehidupan metropolis yang sangat maju di permulaan 

abad masehi. 

Gedung teater, pasar, istana raja, kolam pemandian, dan lapangan olah 

raga yang begitu megah menjadi saksi kehidupan masyarakat kota bangsa 

Romawi di daratan Libya. Seiring berkuasanya Romawi, pada awal abad ke-2 M 

agama Kristen mulai menyebar di wilayah Libya. Pada tahun 1986 diperkirakan 

penduduk Libya berjumlah 3.654.000 jiwa Lalu pada tahun 2011 Perkiraan 

penduduk yaitu  6,6 juta jiwa Sensus pada tahun 2006 adalah 5.670.688 jiwa 

dengan kepadatan  3,6/km2.  

 

Agama Dan Presentase 

Penduduk Libya 98% adalah Muslim, di antara mereka terdapat sekitar 

40.000 penganut sekte khawarij- ibadiyah. Mayoritas kalangan SUNNI penganut 

madzhab maliki. 1/3 dari warganya menjadi anggota tarekat sanusiyah (di luar 

Libya, Pengikut tarekat ini sekarang juga terdapat di sudan). 

(/STUDI/KAWASAN/ISLAM/DI/LIBYA_IslamicCentre.htm#) 

 

Mata Uang 

Dinar Libya (Arab: دینار) adalah mata uang resmi negara Libya sejak tahun 

1971 menggantikan Pound Libya. Mata uang ini setiap satuannya dibagi menjadi 

1000 dirham. Setiap mata uangnya terbagi menjadi ¼, ½, 1, 5, 10, 20 dinars. 

 
Mata Uang Dinar Libya 

(/BUDAYA/INDONESIA/Budaya/Sulawesi/tenggara.htm) 

 

Mata Pencaharian Dan Perekonomian 
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Libya adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika, diikuti 

oleh Nigeria, Aljazair dan lain negara lainnya dan kualitas terbaik di dunia. 

Produksi minyak Libya pernah mencapai 1.5 juta barrel perhari pada masa 

pemerintahan Gaddafi, bahkan sudah mencanangkan akan memproduksi minyak 

sebanyak 3 juta barrel perhari pada 2013 namun Gaddafi keburu dijungkalkan 

oleh Barat dan akhawatuhu dengan dikeroyok melalui PBB lewat resolusinya 

yang menghancurkan Libya dan Gaddafi. 

Pemerintah Libya menegaskan bahwa produksi minyak negara tersebut 

sudah mendekati titik krisis karena semakin hari semakin berkurang sejak bulan 

Juli lalu. Krisis produksi ini boleh dibilang sudah mendekati titik nol, total 

berhenti produksi disebabkan oleh berbagai situasi keamanan yang tidak kondusif 

seperti demontrasi menentang pemerintah maupun suasana chaos yang semakin 

meningkat, sehingga negara rugi hampir sekitar USD 3 miliar. 

Sebagai orang yang pernah tinggal di Libya, dan juga kawan-kawan yang 

pernah tinggal disana merasakan bahwa pada jaman Gaddafi betapa rakyat Libya 

– juga warga asing – diberikan berbagai subsidi dan kemudahan, terutama bahan 

makan pokok maupun BBM. Saya merakan betapa hal itu harganya sangat murah 

karena disubsidi secara penuh. Sebagai contoh antara lain harga roti (semacam 

roti france di Carrefour) hanya ¼ dinar Libya sebanyak 6 buah. (Bandingkan 

dengan roti di Carrefour yang hampir Rp 10.000 perbuah). Jadi 1 dinar mendapat 

24 buah roti. (Bandingkan, di Carrefour sebanding dengan Rp 240.000. Karena 1 

dinar kl Rp 10.000 dengan kurs saat ini). Sehingga betapa murahnya makanan 

pokok tersebut. Saya yang tinggal di jalan menuju kantor dan terdapat pabrik 

(furn) roti yang selalu fresh hampir setiap hari/pagi membawa roti-roti tersebut 

karena hanya cukup dengan ¼ dinar bisa dimakan ramai-ramai beberapa orang. 

Bisa kita bandingkan dengan memakan kebab Turki termurah yang harganya 12 

dinar Libya. Sedangkan BBM dengan sekelas pertamax cuma kl Rp 1.600 saja. 

Makanya kawan-kawan sering guyon, kalau mau ngirit makan roti saja dan 

minumnya BBM. 

Kembali ke topik. Pemerintah Libya saat ini khawatir melihat kondisi 

tersebut akan stabilitas ekonomi nasional khususnya menjaga perekomian negara 

dan cadangan devisa termasuk RAPBN tahun depan. Negara akan tidak mampu 
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memberikan berbagai fasilitas bahan makanan pokok, obat-obatan, listrik dan juga 

membayar gaji pegawai. Lebih lanjut surat kabar tersebut menulis bahwa 

berhentinya ekspor minyak ke luar negeri, selain menyebabkan berhentinya 

pembangunan di dalam negeri Libya, juga akan menyebabkan denda terhadap 

pemerintah Libya yang telah menekan kontrak dengan pihak pembeli (Negara 

asing) akibat tidak terealisasi perjanjian penjualan dan ekspor minyak tersebut. 

Selain itu juga dikhawatirkan akan hengkangnya para ahli perminyakan 

asing (ekspatriat) dari Libya. Persoalan menurunya produksi minyak Libya yang 

sungguh menyedihkan ini dengan hanya memproduksi sebesar 200.000 barrel 

perhari dari 1.4 juta barrel perhari sebelumnya disebabkan tutupnya ladang dan 

sumur minyak dan juga ditutupnya pelabuhan ekspor minyak oleh kelompok 

bersenjata yang mempunyai tuntutan sendiri dan berusaha menjual minyak untuk 

keuntungan kelompok tersebut sebegaimana yang dikeluhkan oleh PM Ali Zaidan 

beberapa waktu yang lalu. 

Memang sejak Libya mengalami krisis politik dengan menjungkalkan 

Gaddafi dengan konspirasi asing, Barat tentunya, telah mengalami beberapa kali 

ganti pemimpin. Dimulai setelah penyerahan kekuasaan dari Ketua NTC saat itu 

Mustafa Abdul Jalil kepada Ketua Parlemen, waktu itu Mohammed Al-Magharif, 

kemudian beberapa kali memilih PM namun selalu kandas di tengah jalan karena 

berbagai persoalan politik, hingga PM terpilih saat ini Dr. Ali Zaidan, yang juga 

mengalami hambatan karena adanya beberapa menterinya yang mundur dan 

berbagai factor lainnya. 

Tentu saja dengan kondisi keamanan dan perekonomian yang seperti ini, 

Libya semakin sulit untuk bangkit, apalagi melanjutkan pembngunan yang sudah 

dimulai oleh Gaddafi yang telah mencapai rata-rata 75 % dari penyelesaian pasca 

dicabutnya embargo AS terhadap negara tersebut. Andaikan Gaddafi tidak keburu 

dijungkalkan, Tripoli, ibu kota Libya akan mempunyai pembangunan yang 

mendekati Dubai, kira-kira begitu, karena pembangunan ibu kota yang begitu 

massip dan besar. Karena, Dubai, konon dulunya meminjam uang untuk 

membangun kota keamiran itu dari Gaddafi (Libya). 

 

Makanan Khas 



217 
 

Masakan Libya adalah campuran bahasa Arab dan Mediterania, sangat 

dipengaruhi oleh kelezatan Italia. Pasta dan makaroni, khas ke Italia sangat 

populer di menu Libya. Hidangan nasional adalah couscous paling populer, 

hidangan yang dibuat dari semolina atau jenis tepung terigu. Untuk menyiapkan 

ini, tepung yang ditaburi dengan minyak dan air dan berguling menjadi butiran 

kecil. Ini butir ini kemudian dikukus dan disajikan sebagai dasar untuk daging dan 

kentang. Couscous dapat dicampur dengan beberapa jenis saus dan dapat 

dikonsumsi dengan berbagai daging dan sayuran. Couscous juga bisa diambil 

dengan madu dan susu, terutama terlihat saat sarapan. Daging kambing adalah 

daging yang paling populer, sedangkan ayam disajikan kadang-kadang. Sharba 

adalah jenis sup sangat dibumbui khas untuk negara. Bazin adalah masakan lokal 

seperti pasta keras terbuat dari jelai menambahkan garam dan air. 

(Bus/Rasa/Cuka/KEBUDAYAAN/LIBYA.htm) 

Selain masakannya berasal banyak dari tradisi memasak Mediterania, ada 

juga yang dari Afrika Utara (masakan Tunisia), dan Timur Tengah (masakan 

Mesir). Salah satu hidangan Libya paling populer adalah sup kental, yang dikenal 

sebagai Shorba Arabiya,  atau sup Arab. Shorba Arabiya mengandung banyak 

bahan dari banyak hidangan Libya lainnya, termasuk bawang, tomat, domba (atau 

ayam), cabe, cabe rawit, safron, buncis, mint, daun ketumbar dan peterseli.  

konsumsi daging babi dilarang, sesuai dengan Syariah, hukum agama Islam.  

Tripoli ibukota Libya, dan masakan di sana sangat dipengaruhi oleh masakan 

Italia.  Pasta adalah umum, dan banyak hidangan makanan laut  tersedia.  masakan 

Libya selatan  lebih tradisional Arab , buah-buahan dan sayuran. umum termasuk 

buah ara, kurma, jeruk, aprikot dan zaitun.   

 
Makanan umum tambahan dan hidangan termasuk: 
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- Asida adalah hidangan Arab terdiri dari gandum dimasak tepung benjolan 

adonan, kadang-kadang dengan mentega ditambahkan atau madu. 

- Roti  

- Bureek, turnovers 

- Couscous, hidangan Afrika Utara semolina 

- Ghreyba, kue mentega  

- Harissa adalah sambal pedas biasa dimakan di Afrika Utara. Bahan utama 

termasuk mata cabai burung, serrano peppers, dan cabai panas lainnya dan 

rempah-rempah seperti bawang putih pasta, ketumbar, bubuk cabai merah, 

jintan dan minyak zaitun.  

- Hassaa, jenis saus  

- Magrood, tanggal penuh cookie  

- Mhalbiya, jenis puding beras  

- Mutton, daging domba dewasa  

- Rub adalah coklat gelap tebal, sirup sangat manis diekstrak dari tanggal 

atau carob yang banyak digunakan di Libya, biasanya dengan Asida. 

- Shakshouka disusun sesuai dengan umur kambing atau domba dendeng 

sebagai dasar daging makan, dan dianggap sebagai makanan sarapan 

tradisional.  

- Sherba, domba dan sup sayuran dengan mint dan pasta tomat  

- Tajeen, domba dibumbui dengan tomat dan paprika saus  

- Usban, sosis Libya tradisional 

Minuman yang ada di Libya seperti Teh Libya adalah minuman tebal 

disajikan dalam gelas kecil, sering disertai dengan kacang.  Regular Amerika / 

kopi Inggris   tersedia di Libya, dan dikenal sebagai "Nescafé" (keliru). Minuman 

ringan dan air minum kemasan juga dikonsumsi  Teh mint juga merupakan 

minuman populer.  Semua minuman beralkohol telah dilarang di Libya sejak 

tahun 1969,  sesuai dengan Syariah, hukum agama Islam. (wanita-istricantik.com) 

 

Wisata Dan Bangunan-Bangunan Penting 

Kondisi politik di Libya tidak hanya mengancam posisi sang Presiden, 

Moammar Khadafi. Tempat-tempat pariwisata di negara tersebut juga juga 
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terancam punah karena hantaman bom misil dan senjata lain.Hingga kini militer 

dari negara Eropa dan Amerika terus membombardir ibu kota Libya, yaitu Tripoli. 

Di kota tersebut, sebelumnya terdapat enam tempat wisata yang sering kali 

menjadi tujuan para wisatawan asing. 

Berikut keenam tempat wisata tersebut: 

1. Museum Jamhariya Tripoli. Meseum ini merupakan tempat benda-

benda bersejarah dari negara yang dipimpin Moammar Khadafi tersebut. Di 

museum ini juga terdapat binatang unik yang berkepala satu berbadan dua. Selain 

itu terdapat juga arca bersejarah dari Septimus Severus. 

2. Kedai Tembikan Gharvan. Kota ini dikenal sebagai kota yang 

menghasilkan tembikar terbaik di kawasan Timur Tengah. Tembikar mereka 

mampu bersaing dengan tembikar lain dari Tunisia dan Marokko. 

3. Green Square. Tempat ini sangat populer di Tripoli. Jika Anda tanya 

pengemudi taksi, mereka sudah pasti mengetahuinya. Tempat ini selalu buka 

setiap hari kecuali hari Jumat, karena hari Jumat merupakan hari suci sehingga 

menjadi hari libur di Libya. Jika berkunjung ke tempat ini sebaiknya Anda datang 

sebelum jam 10 pagi, karena jika lewat maka Anda tidak akan mendapatkan 

kesempatan untuk berfoto ria karena maraknya pengunjung di tempat ini. Karena 

strategis tempat ini acap kali dijadikan ajang berkumpul demontrasi.  

4. Tripoli’s Medina. Tempat ini adalah salah satu tempat favorit wisatawan 

mancanegara. Medina merupakan kota tua di Tripoli, banyak gedung dan 

bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaanOttoman. 

5. Museum Assai al-Hamra atau museum Red Castle. Museum ini terletak 

di kawasan Medina atau kota tua di Tripoli. Museum ini merupakan tempat 

benda-benda bersejarah dari sejak masa prasejarah hingga revolusi kemerdekaan 

1953 lalu. 

6. Arca Marcus Aurelius. Jika Anda masih ingat film Gladiator tentu ingat 

dengan nama ini. Marcus adalah salah satu pahlawan Roma yang hidup sejak 26 

April 121 – 17 March 180). Arca Markus tersimpan baik di Tripoli dan kerap 

dikunjungi wisatawan. 

(Enam/Tempat/Wisata/Libya/Terancam.-438004/Okezone/Lifestyle.htm) 

Selain itu ada tempat yang mengagumkan di Libya yaitu Leptis Magna  
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Kota yang menonjol dari Kekaisaran Romawi. Its reruntuhan terletak di Al 

Khums, Libya. Situs ini merupakan salah satu reruntuhan Romawi yang paling 

spektakuler dan murni di Mediterania. Kota ini tampaknya telah didirikan oleh 

koloni Phoenician sekitar tahun 1100 SM. 

(http://terselubung.blogspot.com/2010/09/40-keajaiban-dunia-yang-

menajubkan.html) 

 

Sejarah Dan Peradaban 

Libya memasuki babak baru ketika ajaran Islam memasuki negeri Sahara 

itu pada 642 M. Di bawah komando Jenderal Muslim, Amar bin Ash, pasukan 

tentara Islam yang saat itu berada di era kepemimpinan Umar bin Khat tab 

berhasil menguasai Libya kawasan Cyrenaica dan membangun markas pertahanan 

di Barce. 

Mulai abad ke-8 M, wilayah Libya, Tripolitania, dan Cyrenaica berada 

dalam kekuasaan Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Berkuasanya 

Islam di wilayah Libya menjadi berkah bagi penduduknya. Dinasti Umayyah 

mampu menyatukan kehidupan politik dan agama di bawah payung kekhilafahan. 

Pemerintahan dijalankan dengan syariah (hukum Islam) berdasarkan Alquran 

dan Hadis. 

Kehidupan masyarakat Libya begitu makmur dan tenteram di bawah 

kekuasaan kekhilafahan Islam. Sektor pertanian di kawasan pesisir dan perkotaan 

berkembang pesat. Orang-orang kota merasa nyaman dan aman karena mendapat 

jaminan untuk berniaga dan berbisnis. Penduduk non-Muslim mendapatkan 

jaminan hak atas lahan yang mereka kuasai. Di Cyrenaica, para pemimpin gereja 
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menyambut datangnya Islam, karena telah membebaskan mereka dari penindasan 

Bizantium. 

Ekspansi yang dilakukan peradaban Islam malah membawa kedamaian 

dan kemakmuran bagi wilayah yang ditaklukkan tentara Islam. Perlahan namun 

pasti, jumlah pemeluk Islam mulai berkembang di Libya. Apalagi, tentara Muslim 

yang datang ke wilayah itu melakukan asimilasi dengan penduduk asli, seperti 

melakukan pernikahan dengan wanita di wilayah Libya. Suku Barbar yang 

nomaden pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah ke kuasaan 

Dinasti Umayyah berakhir, wilayah Libya berada dalam naungan Kekhilafahan 

Abbasiyah. 

Pada abad ke 12 M, Libya menjadi bagian dari pemerintahan Al- 

Muwahidin. Kemudian diperintah oleh pemerintahan hafsiyah sekitar tahun 1207 

M dan terus berlanjut hingga dikuasai oleh spanyol pada tahun 1530 M. lalu, 

diserahkan kepada pasukan berkuda malta samppai kemudian dibebaskan dan 

dikuasai oleh orang-orang usmaniyah pada tahun 1554-1911 M. 

Pada tahun 1911 M Libya jatuh dalam penjajahan Italia. Perjuangan rakyat 

Libya terus berlanjut menghadapi penjajahan italia dibawah kepemimpinan 

pemimpin nasionalis dan pahlawan-pahlawan yang dikenang oleh sejarah, seperti 

syekh Muhammad asy syarif as-sanusi, panglima Ramadhan dan pahlawan Sayid 

Umar Muhtar ( 1858-1931 M ). 

Penjajahan italia terus berlangsung hinga meraka hancur dalam perang 

dunia II. Negeri ini kemudian berada dalam pengawasan PBB. Pada tahun 1951 

M, kerajaan Libya mengumumkan kemerdekaan dan kekuasaannya dipegang oleh 

raja idris as sanusi I. kekuasaan kerajaan ini tunduk pada kekuasaan inggris dan 

Amerika. Inilah yang menyebabkan meletusnya revolusi pembebasan sejak bulan 

September 1969 M. 

Revolusi ini diorganisir oleh perwira-perwira pembebasan yang dipimpin 

oleh colonel Muammah Khadafi. Mereka menghapuskan system kerajaan dan 

mengumumkan berdirinya Republik Libya dengan pimpinan Muamar Khadafi. 

Pada tahun 1992 M PBB memberikan sanksi yang berat kepada Libya 

(penerbangan dan ekonomi). Hal ini karena penolakannya untuk menyerahkan 2 
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orang warganya yang di tuduh oleh inggris dan amerika menjadi pelaku peledakan 

pesawat penumpang amerika. 

Pada tahun 1999 M sanksi yang memberatkan ini dicabut (setelah 7 tahun 

diberlakukan), setelah Libya menyerahkan 2 orang tertuduh ke mahkamah 

skotlandia yang netral. Keberhasilan ini berkat perantara arab Saudi/ Afrika 

selatan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Libya kembali diterima oleh 

masyarakat dunia setelah pengisolasiannya yang cukup lama. 

(http://gavieza.blogspot.com/2011/11/sejarah-islam-di-libya.html) 

 

Kebudayaan Unggul 

Lebih dari 90 persen penduduk Libya adalah campuran keturunan Berber 

dan Arab. Berber adalah penduduk asli yang menduduki tanah sebelum 

kedatangan orang Arab. Sebuah mayoritas Libya adalah Muslim. Kebanyakan 

Libya milik sekolah Sunni Islam, dibawa selama penaklukan oleh Arab. Islam 

adalah pusat kehidupan Libya. kehidupan Libya berkisar pada praktik keagamaan 

biasa yang dianjurkan oleh Islam dengan sebagian besar warga menghadiri salat 

di masjid-masjid. berdoa di rumah Perempuan. 

a. Bahasa Arab 

Bahasa nasional adalah bahasa Arab Libya. Pemerintah secara resmi 

enggan menggunakan bahasa lain. Bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang 

paling populer diajarkan di sekolah secara teratur. Juga, Latin dikenal sebagai 

bahasa kedua di kalangan tertentu. Di kota-kota utama, hanya beberapa orang bisa 

berbahasa Inggris. Latin juga agak populer di kalangan orang tua. Berber dan 

kelompok Tuareg mempertahankan berbicara bahasa mereka sendiri suku.  

b. Pakaian Islam Libya  

Libya pria memakai kemeja katun pada celana panjang longgar dan 

menutupi dirinya dengan jubah. Mereka juga memakai topi, datar yg tdk bertepi. 

Libya wanita mengenakan jubah panjang. Sebagian besar penduduk Libya yang 

hidup di kota-kota mulai beralih pada gaya barat berpakaian. Beberapa pria yang 

lebih tua dan wanita terus afiliasi mereka dengan pakaian tradisional, khususnya 

selama festival dan perayaan. Hal ini sangat umum untuk melihat anggota 

keluarga yang sama berpakaian tradisional dan dalam gaya Eropa. gadis Urban 
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Libya memakai kostum berwarna cerah barat sedangkan anak laki-laki 

mengenakan jins dan kemeja. Meskipun banyak resor gaya Eropa, kebanyakan 

wanita melanjutkan tradisi Islam dengan menutupi wajah mereka. 

Libya adalah sebuah masyarakat Islam yang sangat konservatif. Karena 

lebih dari crowding, Libya banyak hidup di rumah tunggal dengan keluarga besar. 

Bangunan tinggi dapat dilihat hanya di kota-kota besar dimaksudkan untuk kantor 

dan apartemen. Pedesaan orang tinggal di rumah batu atau batu bata lumpur 

sering memiliki kamar tunggal untuk semua kegiatan mereka selain dari gudang 

untuk hewan. Meskipun upaya sadar oleh pemerintah, ada represi perempuan, 

kecuali mereka yang tinggal di kota-kota pesisir. Bahkan sampai hari ini, wanita 

memiliki kesempatan pendidikan yang sangat sedikit dan tidak cukup umum 

untuk melihat perempuan bekerja.(Bus/Rasa/Cuka/KEBUDAYAAN/LIBYA.htm) 
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MAROKO 

(Hanin Salsabila) 

 

   

 
 

 (Al-Mamlakah al-Maghribiyah) المملكة المغربیة

Motto:  هللا، الوطن، الملك  (Allāh, al-Watan, al-Malik) "Allah, Negara, Raja" 

Lagu kebangsaan: النشید الشریف  Hymne Cherifien 

Ibu Kota : Rabat (34°02′LU 6°51′BT) 

Bahasa Resmi : Arab dan Berber 

Luas Total : 446.550 km2  

Penduduk : 33.337.529 (2014) 

Mata Uang : Dirham Maroko (د.م.) 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Maroko) 

 

Sejarah Negara Maroko 
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Geografi 

Sejarah Negara MarokoÂ , sekitar sepersepuluh lebih besar dari 

California , terletak di Selat Gibraltar di Mediterania dan terlihat di Atlantik 

dari bahu sebelah barat laut Afrika . Aljazair adalah ke timur dan Mauritania ke 

selatan . Di pantai Atlantik ada dataran subur . Pantai Mediterania adalah 

pegunungan . Pegunungan Atlas , berjalan ke timur laut dari selatan ke 

perbatasan Aljazair , rata-rata 11.000 kaki ( 3.353 m) di ketinggian .  

Pada tahun 1912-1956, Maroko dibagi menjadi zona Perancis dan 

Spanyol. Hanya Ada dua daerah kecil di Spanyol yang masih tersisa hingga 

sekarang (Ceuta dan Melilla). Maroko adalah sebuah negara yang mempunyai dua 

pegunungan terkenal yaitu Pegunungan Atlas dan Pegunungan Rif. Bagian 

tenggara Maroko tersebut berbatasan dengan Gurun Sahara. Maroko mengklaim 

bahwa Sahara Barat adalah bagian dari wilayahnya dan secara resmi daerah ini 

masih merupakan wilayah yang disengketakan. Wilayah Maroko mempunyai luas 

446.550 kilometer persegi (722.550 km persegi termasuk Sahara Barat). Wilayah 

ini sedikit lebih kecil dari Perancis atau Spanyol dan sedikit lebih besar dari 

California. Populasi penduduk Maroko kini lebih dari 32 juta jiwa. Pada saat 

kemerdekaan tahun 1956, populasi penduduk Maroko hanya sekitar delapan juta 

jiwa. 

Hampir 99% dari penduduk Maroko adalah Muslim, 1% Kristen dan 

minoritas kecil (diperkirakan 6000 orang) Yahudi. Bahasa utama di Maroko 

adalah bahasa Arab, Berber (Tarfit, Tamazight dan Tashelhaït) dan Perancis. 

Bahasa Inggris semakin banyak dipelajari oleh orang-orang muda di Maroko, 

khususnya di kawasan wisata. Bahasa Perancis banyak digunakan sebagai bahasa 

kedua di Maroko. Dalam bahasa Inggris, nama resmi negara Maroko “Al-

Mamlaka-al-Maghribiya” diterjemahkan menjadi “The Western Kingdom”. 

Maroko merdeka dari kekuasaan Perancis dan Spanyol pada tanggal 2 Maret 

1956. 

Pemerintah 

Monarki konstitusional, sejarah Negara Maroko telah menjadi rumah 

Berber sejak milenium kedua SM Dalam AD 46 , Sejarah Negara 

Marokodianeksasi oleh Roma sebagai bagian dari provinsi Mauritania sampai 
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Vandal menyerbu bagian ini kekaisaran menurun pada abad ke-5 . Orang-orang 

Arab menyerbu sekitar tahun 685, membawa Islam. Berber bergabung dengan 

mereka dalam menginvasi Spanyol pada 711, tapi kemudian mereka 

memberontak terhadap orang Arab, membenci status kedua mereka. Pada 1086, 

Berber menguasai daerah besar Moor Spanyol sampai mereka diusir pada abad 

ke-13. 

Tanah jarang bersatu dan biasanya dikuasai oleh negara suku kecil. 

Konflik antara Berber dan Arab yang kronis. Portugal dan Spanyol mulai 

menyerang Maroko, yang membantu untuk menyatukan tanah dalam 

pertahanan. Pada tahun 1660, Maroko berada di bawah kendali dinasti Alawit. 

Ini adalah sherif dinasti – keturunan dari Nabi Muhammad – dan aturan Sejarah 

Negara Maroko sampai hari ini. 

Perancis dan Spanyol Kolonisasi 

Selama abad 17 dan 18, Maroko adalah salah satu Negara Barbary, 

markas bajak laut yang menjarah pedagang Mediterania. Kekuatan Eropa 

menunjukkan minat dalam menjajah negara awal tahun 1840, dan sering terjadi 

bentrokan dengan Perancis dan Spanyol. Akhirnya, pada tahun 1904, Perancis 

dan Spanyol menyimpulkan perjanjian rahasia yang dibagi menjadi zona 

Maroko pengaruh Perancis dan Spanyol, dengan Perancis mengendalikan 

hampir semua Maroko dan Spanyol mengendalikan bagian barat daya kecil, 

yang kemudian dikenal sebagai Sahara Spanyol. Maroko tumbuh menjadi 

obyek lebih besar dari persaingan Eropa dengan pergantian abad, hampir 

mengarah ke perang Eropa pada tahun 1905 saat Jerman berusaha untuk 

mendapatkan pijakan di negara kaya mineral. Dengan ketentuan Konferensi 

Algeciras (1906), Sultan Maroko mempertahankan kontrol tanah dan hak 

Perancis yang dibatasi. Konferensi ini merupakan indikasi apa yang akan terjadi 

dalam Perang Dunia I, dengan Jerman dan Austria-Hungaria berbaris di satu 

sisi sengketa wilayah, dan Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat di sisi lain. 

Kemandirian dan Kedaulatan Maroko 

Pada tahun 1912, Sultan Maroko, Moulay Abd al – Hafid, diizinkan 

Status protektorat Perancis. Nasionalisme tumbuh selama Perang Dunia II. 

Sultan Muhammed V digulingkan oleh Perancis pada tahun 1953 dan 
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digantikan oleh pamannya, tapi agitasi nasionalis dipaksa kembali pada tahun 

1955. Pada tahun 1956, Perancis dan Spanyol mengakui kemerdekaan dan 

kedaulatan Maroko. Pada kematiannya pada 26 Februari 1961, Muhammad 

putra V menggantikannya sebagai Raja Hassan II. Pada 1990-an, Raja Hassan 

diumumkan “Hassanian demokrasi” yang memungkinkan untuk kebebasan 

politik yang signifikan sementara pada saat yang sama mempertahankan 

kekuasaan tertinggi untuk raja. Pada Agustus 1999, Raja Hassan II meninggal 

setelah 38 tahun di atas takhta dan putranya, Pangeran Muhammad Sidi, 

dinobatkan Raja Muhammed VI. Sejak itu, Muhammed VI telah berjanji untuk 

membuat sistem politik yang lebih terbuka, memungkinkan kebebasan 

berekspresi, dan mendukung reformasi ekonomi. Dia juga telah menganjurkan 

hak lebih untuk perempuan, posisi ditentang oleh fundamentalis Islam. Para elit 

politik mengakar dan militer juga telah mencurigai beberapa proposal 

reformasi. Dengan sekitar 20 % dari populasi hidup dalam kemiskinan yang 

parah, ekspansi ekonomi adalah tujuan utama. 

Sejarah Negara Maroko Pekerjaan Sahara Barat 

Pendudukan Maroko Sahara Barat (sebelumnya Spanyol Sahara) telah 

berulang kali dikritik oleh masyarakat internasional. Pada 1970-an, puluhan 

ribu orang Maroko menyeberangi perbatasan ke Spanyol Sahara untuk 

mendukung pendapat pemerintah mereka bahwa bagian utara wilayah itu 

historis bagian dari Maroko. Spanyol, yang menguasai wilayah itu sejak tahun 

1912, mengundurkan diri pada tahun 1976, menciptakan kekosongan kekuasaan 

yang diisi oleh Maroko di utara dan Mauritania di selatan. Ketika Mauritania 

mundur pada tahun 1979 Agustus, Maroko menguasai sisa wilayah. Sebuah 

kelompok pemberontak, Front Polisario, telah berjuang melawan Maroko sejak 

tahun 1976 untuk kemerdekaan Sahara Barat atas nama Saharawis adat. 

Polisario dan Maroko disepakati dalam September 1991 untuk PBB -negosiasi 

gencatan senjata, yang bergantung pada referendum mengenai kemerdekaan. 

Selama dekade terakhir, bagaimanapun, Maroko telah menentang referendum. 

Pada tahun 2002, Raja Muhammed VI menegaskan kembali bahwa ia“tidak 

akan meninggalkan satu inci” Sahara Barat. 
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Protes Arab Spring Mencapai Maroko 

Pada tanggal 16 Mei 2003, teroris diyakini terkait dengan Al – Qaeda 

menewaskan 33 orang dalam beberapa serangan simultan. Empat bom yang 

ditargetkan bangunan Yahudi, Spanyol, dan Belgia di Casablanca. Pada tahun 

2004 pemboman teroris di Madrid, Spanyol, Maroko banyak terlibat. 

Gelombang pemboman bunuh diri menyerang Casablanca pada Maret 

dan April 2007. Awal tahun 2011, puluhan ribu demonstran pro-demokrasi 

berkumpul di berbagai kota, menyerukan pergeseran ke monarki konstitusional 

dalam apa yang disebut gerakan 20 Februari. Raja Mohammed VI menjawab 

dengan janji-janji reformasi, yang mengambil bentuk referendum konstitusi 

pada bulan Juli. Februari 20th pendukung menyerukan untuk memboikot 

referendum, menyebut reformasi termasuk memadai dan tersinggung pada niat 

untuk memperkuat posisi raja sebagai” wasit tertinggi” dari kehidupan politik 

dan kelembagaan. (http://kartika.xyz/sejarah-dunia/sejarah-negara-maroko/) 

 

Politik 

Maroko adalah negara monarki konstitusional di mana kekuasaan berada 

di tangan parlemen. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan di Maroko. 

Kekuasaan pemerintahan eksekutif yang berada di tangan parlemen. Ada Majelis 

Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Maroko. Raja diperbolehkan untuk 

mengakhiri masa jabatan para menteri, bahkan dapat membubarkan parlemen 

setelah berkonsultasi dengan kepala pemerintahan lain dalam sidang.  

Raja Mohammed VI memerintah tahta pada bulan Juli 1999 setelah 

kematian ayahnya Raja Hassan II, yang telah memerintah selama 38 tahun. 

Setelah pemilu 1998, pemimpin sosialis Abderrahmane Youssoufi diangkat 

menjadi Perdana Menteri negara untuk mengepalai pemerintahan koalisi dan 

membentuk partai oposisi. Partai-partai oposisi utama di Maroko adalah Partai 

Istiqlal yang merupakan kelompok politik tertua di Maroko dan RNI (National 

Rally of Independence). 

 

Perekonomian 
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Pertumbuhan ekonomi Maroko cukup stabil selama beberapa tahun 

terakhir. PDB untuk tahun 2006 di US $ adalah $ 65 miliar dan PDB per kapita 

dalam US $ adalah $ 2,144.60. Pertumbuhan ekonomi di Maroko sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan hasil pertanian. Pertumbuhan PDB dari hasil 

pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 15,7%, jasa 56,5% dan kontribusi 

industri lainnya adalah 27,8%. Sekitar 45% penduduk Maroko terlibat dalam 

sektor kehutanan dan perikanan dan pertanian. 

Tingkat pengangguran di Maroko mencapai 9,7%. Raja Mohammad VI 

terus berupaya meningkatkan perekonomian Maroko dengan berfokus pada sektor 

real estate. Iklim, kekayaan alam dan budaya Maroko menjadikan negara 

mempunyai sektor industri pariwisata yang maju. Kota-kota di Maroko umumnya 

memiliki masjid-masjid dengan menara indah, daerah pasar yang khas, benteng 

dan bangunan-bangunan abad pertengahan yang eksotis. 

(http://www.berkuliah.com/2014/07/55-fakta-menarik-tentang-maroko.html) 

 

Makanan Khas Maroko 

1. B'ssara  

B'ssara adalah sup khas Maroko yang berbahan dasar kacang. Secara 

tradisional makanan ini disajikan untuk sarapan. Di atas sup biasa diberi tambahan 

minyak zaitun, taburan jintan dan roti yang baru matang dari oven. Sup dibuat 

dengan banyak bawang putih (sekitar satu kilogram per tong besar) dan pemilik 

kios yang menjualnya hanya akan menutup toko setelah makanan ini terjual 

habis.  

2. Tagine  

Tagine adalah masakan tradisional Maroko yang dimasak dengan pot 

tanah liat dengan tutup berbentuk kerucut. Tagine dapat ditemukan di kafe pinggir 

jalan hingga di restoran papan atas. Biasanya makanan ini selalu disajikan dengan 

roti. 

3. Ikan Chermoula  

Maroko terletak dekat dengan laut Atlantik dan pantai panjang 

Mediterania. Posisi geografis ini membuat Maroko menjadi kaya dengan hidangan 

ikan. Chermoula adalah makanan tradisional Maroko yang mengombinasikan 
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bumbu dan rempah-rempah dengan ikan bakar. Ikan mackerel adalah jenis yang 

paling sering digunakan untuk memasak makanan ini. 

4. Harira  

Selama bulan suci Ramadhan, warga Maroko biasanya berbuka dengan 

semangkuk sup harira mengepul. Makanan ini dimasak dengan dengan bahan 

berupa tomat, kacang, buncis dan daging kambing. Topping sup ini adalah 

perasan air lemon dan beberapa ketumbar cincang. Makanan tradisional ini 

disajikan dengan pretzel manis yang disebut chebakkiya.  

5. Kefta Tangine 

Kefta adalah makanan khas Maroko yang berbahan dasar daging sapi atau 

kambing cincang. Daging cincang dengan dimasak dengan bawang putih, 

ketumbar, peterseli, dan kayu manis kemudian digulung menjadi bola dan 

dimasak dalam saus tomat dan bawang. Tepat sebelum hidangan siap, telur 

dicampur ke dalam saus untuk memperkaya rasa masakan. 

6. Couscous  

 
'Seksu' atau couscous adalah pasta dari gandum yang berbentuk gulungan. 

Makanan ini dikukus bersama rebusan daging dan sayuran. Untuk melengkapinya, 

daging ditutupi dengan piramida couscous berupa sayuran yang dimasukan ke 

dalam sisi pasta dan saus disajikan secara terpisah. Makanan khas Maroko ini 

sering hiasi dengan kismis yang manis atau dalam tradisi Berber disajikan dengan 

semangkuk buttermilk.  

7. Makouda  

Tempat makan legendaris dan terbaik untuk mencicipi berbagai makanan 

Maroko adalah di Djemaa el Fna di Marrakech. Di sini terdapat berbagai snack 
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tradisional Maroko seperti kebab, cumi dan sarden panggang. Ada juga daging 

pipi sapi, kepala kambing, siput yang dimasak dalam kaldu pedas, dan sate hati 

kambing. Makouda adalah makanan paling populer Djemaa el Fna  yang banyak 

dicari orang karena kelezatannya. Makanan ini berupa bola kentang goreng yang 

dicelupkan ke dalam saus pedas yang disebut saus harissa. 

8. Zaalouk  

Makanan khas Maroko banyak berupa salad sayuran yang dimasak dengan 

roti. Salad biasanya terdiri dari paprika hijau dan tomat, wortel manis atau 

courgette pure, dan dilengapi minyak zaitun lokal. Zaalouk adalah salad sayuran 

yang terdiri dari terong yang diasapi dan dibumbui dengan bawang putih, paprika, 

jinten dan bubuk cabai. 

9. B'stilla  

B'stilla  adalah pie tradisional Maroko yang terkenal sangat lezat. Pie ini 

terdiri dari berlapis-lapis adonan tipis yang dicampur dengan daging merpati, 

almond dan telur. Pie ini dibumbui dengan kunyit, kayu manis dan ketumbar. 

Adonan B'stilla ditaburi dengan gula dan kayu manis diatasnya.  

10. Teh Mint  

 
Teh mint adalah minuman tradisional Maroko yang dikenal sebagai “wiski 

Maroko”. Teh ini biasanya sangat manis dengan gula yang sangat banyak di 

dalamnya. Minuman ini dibuat dengan merendam bubuk teh dengan beberapa 

tangkai spearmint yang dimasukkan ke teko.  

11. Roti  

Di Maroko terdapat banyak jenis roti yang terkenal dengan kelezatannya. 

Roti kering yang disebut khobz adalah makanan pokok Maroko berupa roti yang 

dipanggang dalam oven berbahan bakar kayu. Roti lain yang terkenal adalah 
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beghrir (roti spons, sedikit seperti crumpets), harsha (roti mentega yang terbuat 

dari pasta tepung semolina halus) dan rghaif (roti berbentuk datar dan berlapis-

lapis). Topping roti yang banyak digunakan di Maroko adalah madu atau keju 

kambing. 

12. Kepala Kambing Kukus  

Kepala kambing kukus adalah makanan khas Maroko yang banyak 

dimakan selama festival Islam Idul Adha (Hari Raya Kurban). Untuk 

memasaknya, kepala domba dikukus selama sekitar lima jam sehingga siap 

dimakan ketika siang. Kepala kambing bisa dibeli dengan atau tanpa mata, 

meskipun otak yang dijual secara terpisah di kios daging lain. Untuk makan 

kepala kambing kukus, kamu dapat menaburinya dengan jinten, garam dan cabai. 

Daging bagian pipi dan lidah adalah yang paling banyak disukai orang karena 

kelembutannya. 

13. Ikan Sarden Pedas  

Maroko adalah eksportir terbesar di dunia untuk sarden, sehingga ikan 

kecil banyak diolah dalam berbagai jenis makanan. Sarden khas Maroko biasa 

diisi dengan pasta chermoula pedas yang terbuat dari tomat, ketumbar, cabai, 

bawang putih, paprika, jinten, minyak zaitun dan jus lemon. Sarden dilapisi dalam 

adonan yang digoreng sampai garing dan sering disajikan dengan cabai hijau 

goreng.  

14. Terong Goreng  

Terong banyak dimasak di Maroko sebagai makanan pokok. Terong 

goreng dimasak dengan diiris-iris ipis dan diberi saus merica pedas manis. 

Vegetarian di Maroko sangat menyukai makanan ini karena terong mengandung 

banyak vitamin untuk tubuh. Makanan ini disajikan dengan Lubia pedas (kacang 

haricot putih yang direbus dengan tomat, jinten, paprika, bawang putih dan jahe) 

atau salad segar. 

15. Brochette 
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Brochette adalah kebab ayam mini yang dimasak atas arang. Daging ayam 

pada makanan ini sebelum dimasak dilumuri dulu dengan garam dan rempah-

rempah seperti merica dan jinten. Setelah dibumbui, daging ditusuk seperti sate 

dan dibakar. Brochette disajikan dengan khobz (roti kering), harissa (saus lada 

merah), bawang merah, jinten dan garam. 

16. Sup Bekicot  

Di Maroko banyak kios makanan yang menjual sup bekicot dalam tong 

yang populer di seluruh negeri. Cara memakannya adalah dengan menarik bekicot 

dari cangkangnya dengan tusuk gigi sebelum menyeruput sup. Siput memiliki rasa 

bersahaja, sedikit seperti jamur shitake. Sup bekicot ini dibuat dengan bumbu 

yang terdiri dari sekitar 15 rempah-rempah yang berbeda. Warga Maroko percaya 

bahwa kaldu bekicot baik untuk pencernaan dan dapat menyembuhkan demam. 

17. Limpa Unta 

Limpa unta memiliki tekstur yang lembut dan creamy seperti hati. Limpa 

unta banyak dimasak di Maroko dengan minyak zaitun, rempah-rempah dan 

sedikit lemak dengan cara dipanggang dalam oven dan dicampurkan dengan 

berbagai jenis roti. Limpa unta biasa disajikan dengan diiris dan dijaikan isi dalam 

sandwich. Di Maroko burger unta banyak dijual dan terkenal disajikan dengan 

kentang goreng dan salad. 

18. Dessert 

Di Maroko terdapat berbagai jenis dessert atau hidangan penutup. Kue-kue 

manis dan biskuit banyak dijual di Maroko, khususnya selama Ramadhan saat 

umat Muslim berpuasa dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Setiap 

malam umat Muslim di Maroko merayakan berbuka puasa dengan kurma segar, 

kue-kue dan harira gurih (miju-miju dan sup tomat). Kueyang paling banyak 
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disukai untuk makanan berbuka puasa dalah kue briwat (kue berbentuk segitiga 

yang digoreng dan adonannya diisi dengan almond) dan shebakia (kue wijen 

goreng berbentuk bunga). Kedua kue ini dimakan dengan dicelupkan ke dalam 

madu.  

(http://www.berkuliah.com/2014/07/18-makanan-khas-terlezat-maroko.html) 

 

Bangunan-bangunan Bersejarah 

1. Art Deco Casablanca 

Casablanca memang tidak mempunyai gedung pencakar langit tetapi 

ketika menyusuri kota ini, kamu akan melihat keindahan bangunan yang bergaya 

Art Deco. Casablanca memiliki masjid ketiga terbesar di dunia yaitu Masjid 

Hasan II. Masjid ini juga menjadi ikon Maroko. Desain masjid dirancang oleh 

Michael Pinseau, seoarang arsitek dari Perancis. Batu marmer putih dan lampu 

kristal menghiasi rungan ini. Tiap bagian dinding ruang salat dan luar masjid 

 diukir dengan kaligrafi yang indah.  

Tak hanya bagian dalam masjid yang indah tetapi pada halaman masjid 

dikelilingi taman yang ditata rapi dan cantik. Sisitem atap masjid ini memiliki 

sisitem yang sama seperti Masjid Nabawi di Makkah. Pintu Masjid Hasan II 

digerakkan oleh listrik. Sistem ruangan dirancang mengikuti cuaca, ketika musim 

dingin ruangan tetap hangat karena pada dasar lantai dipasang penghangat 

ruangan sedangkan saat cuaca panas ruangan akan menjadi dingin dan sejuk 

karena mempunyai pendingin ruangan. Menara masjid memiliki ketinggian 329 

meter. 

Kemegahan Casablanca lainnya dapat ditemui di Casablanca Twin Tower 

dengan ketinggian 155 meter. Desain menara diadaptasi dari arsitektur tradisional 

Arab. Tempat lainnya yang bisa dikunjungi adalah Katedral Sacre Coeur dan 

taman yang indah De La Ligue Arabe. Lelah berjalan, kamu bisa bersantai di 

Casablanca Corniche. Di sini membentang restoran khas Maroko dan restoran 

siap saji. Kamu bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan ke arah 

laut dan menikamati kota Casablanca yang sederhana tetapi megah. 

Aquadream adalah aquarium raksasa yang terletak di pusat kota 

Casablanca di dalam mal. Aquarium ini mengkoleksi 3000 spesies hewan laut. 
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Bentuk Aquarium ini seperti gelas dengan diameter bawah 12 meter dan diameter 

atas 15 meter. 

2. Marakech  

Marakech sering disebut dengan Red City karena sebagian besar bangunan 

ini berwarna merah. Kota ini dibangun pada abad ke 11. Kota ini memiliki wisata 

museum, tempat bersejarah dan bangunan asitektur. Djelma El-Fna, sebaiknya 

datang di tempat ini pada malam hari karena pertunjukan seni seperti tarian dan 

nyanyian maroko akan ditampilkan. Tak hanya itu para pelawak, pendongeng dan 

atraksi para pawang hewan turut meramaikan Djelma El-Fna. 

Masjid Koutobia terletak di sebelah kanan Djelma El-Fna. Halaman 

masjid yang luas dan terdapat taman yang indah dan rapi. Semakin malam masjid 

ini akan semakin ramai dikunjungi karena keindahan masjid akan terasa lebih 

indah. Warna-warni lampu akan menghiasi masjid ini, banyak orang menyebutnya 

sebagai Eiffelnya Maroko. 

Souk Tradisional adalah pasar tradisional yang menjual rempah-rempah 

dan barang khas Maroko. Kebanyakan para pedagang bisa berbahasa Inggris jadi 

tidak perlu khawatir jika menawar barang. Hal ini juga dipermudah karena setiap 

barang akan diberi label harga. Kamu tinggal memilih barang mana yang disukai. 

Harganya relatif murah dan terjangkau. 

 
Majorele Garden, semua jenis tanaman dunia ada di sini. Kamu bisa 

menikmati sambil bersantai. Di Morele Garden juga terdapat museum seni Islam 

yang akan menambah wawasan. Istana Bahiya dibangun pada abad ke 19. Kamu 

bisa mengelilingi istana dengan menyewa pemandu. El Badi adalah sebuah istana 

yang megah pada zaman dulu. Meskipun sudah tidak utuh lagi, kamu masih bisa 
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merasakan kemegahan istana ini. Arsitektur bangunan campuran dari gaya 

dekoratif tradisional penduduk Islam di Spanyol dan Afrika Utara.  

Pegunungan Salju atau Oukaimeden, sebaiknya datang pada bulan 

Desember dan Januari. Kamu bisa menikmati lereng gunung yang diselimuti salju 

dengan mendaki atau bisa menikmati pemandangan ini dengan menaiki kereta 

gantung. 

3. Fez  

Kota ketiga terbesar di Maroko. Kota ini memiliki sejarah yang panjang. 

Karena kota ini adalah peninggalan dari dinasti Marinid dan kekaisaran Ottonam. 

Sampai di Fez kamu harus menjelajahi Old Medina. Di sini surganya souvenir 

yang dibuat orang Fez. Mulai dari permadani, keramik, souvenir kuningan dan 

tembaga, jaket, tas kulit,sepatu dan masih banyak lagi. Kamu bisa merasakan 

suasana yang berbeda di Old Median ketika sore hari. Di Fez kamu bisa 

mengunjungi taman kerajaan, masjid, air mancur dan beberapa monumen.  

4. Essaouira 

Kota ini dibangun pada abad ke 18. Kota ini telah terdaftar sebagai situs 

warisan dunia UNESCO. Dahulunya kota ini digunakan sebagai pangkalan 

militer. Terbukti dengan adanya meriam yang berjejer di sebuah benteng yang 

menghadap ke laut seolah-olah meriam ini dipersiapkan untuk berperang. Kamu 

juga bisa datang ke pantai Essaouira, pantai ini sangat cantik dengan pasirnya 

yang putih. Di pantai, kamu bisa melakukan olahraga kite surfing dan wind 

surfing. Pantai ini menjadi salah satu pantai favorit Bob Marley. Jika berniat 

menginap di tempat ini, bisa menginap di Riads yang terkenal. 

5. Lembah Dades 

Jika bosan dengan wisata bangunan, kunjungilah Lembah Dades. 

Pemandangan yang ditawarkan sangat indah. Perpaduan antara bukit bebatuan, 

rumput hijau, dan beberapa tanaman yang telah memutih. Bagi pecinta adrenalin, 

kamu bisa melewati jalan tizi n tichka di Dades Gorge. Sebenarnya jalan ini 

adalah jalan yang dibangun di atas pegunungan Atlas berbatu dan curam yang 

menghubungkan Marakech dengan Ouarzazate.  

6. Gurun Sahara 
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Siapa yang tak kenal dengan panasnya gurun sahara ini. Anda bisa 

berjalan-jalan di atas pasir dengan menaiki unta dan dipandu. Suasana eksostik 

akan mewarnai perjalananmu. 

7. Meknes 

Kota ini masuk dalam warisan dunia UNESCO. Terdapat benteng yang 

dibangun pada abad ke-8. Arsitektur kota ini banyak dipengaruhi oleh arsitektur 

Eropa. Kota ini jauh lebih modern dari pada Fez.  

8. Pantai Dar Bouaza dan Asilah 

Tidak hanya wisata sejarah yang dimiliki Maroko, Maroko juga punya 

pantai yaitu pantai Dar Bouaza. Ombak di pantai ini besar tetapi tidak berbahaya. 

Banyak para peselancar profesional memacu adrenalin dan menikmati ombak 

pantai ini. Pantai Asilah, pantai ini sering digunakan untuk bersantai, berenang 

dan olimpiade bahari karena airnya yang tenang dan hangat. 

9. Eit ben Haddoun 

Kota benteng kuno dikelilingi tembok yang terdiri dari empat sudut 

setinggi 4 meter terletak di kaki gunung Atlas yang eksotis. Kota ini telah masuk 

dalam warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. 

10.  Agadir 
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Kota ini terletak di laut Atlantik sehingga pantai di sini sangat indah. 

Kamu bisa melihat matahari tenggelam  di pantai yang sangat eksotis atau bisa 

mencoba ikut dengan para nelayan yang sedang menangkap ikan. 

(http://www.berkuliah.com/2014/07/10-objek-wisata-terbaik-di-maroko.html) 

Peradaban 

Kota Fez Yang Memiliki Kekayaan Sejarah Fez, 198 km timur Rabat, 

adalah kota kebudayaan terpenting di Maroko, bahkan di kawasan al maghrib al 

arabi. Nilai sejarah yang dimiliki Fez, bisa disejajarkan dengan Kairouan di 

Tunisia, dan Kairo di Mesir. Pada tahun 172 H/ 789 M, Idris I bin Abdullah, salah 

seorang keturunan Ali RA, dapat membentuk Kerajaan Idrisid, yang kemudian 

bertahan hingga tahun 364 H/ 974 M. Tahun 177 H, Idris I dibunuh dan 

digantikan Idris II pada 810 yang pada masanya mencapai kemajuan dan 

menempatkan kota Fez sebagai Ibu kota. Fez didirikan pada abad ke 8 oleh 

penguasa idrisiyah. Dalam perkembangannya kota ini semakin maju dan 

bernuansa arab setelah kehadiran imigran dari kota kordoba dan qayrawan 

(tunisia). Mereka banyak membangun masjid dan universitas Qarawiyin yang 

menjadikan fez sebagai pusat ilmu islam terkemuka.  

Meskipun sempat mengalami kemuduran karena ibukota maroko sempat 

dipindah k marrakesh,dan sekarang hanya sebagai kota provinsi. Fez tetap 

menyimpan banyak sejarah panjang negeri maroko. Ia tetap menjadi pusat 

keagamaan tradisional. Fez adalah kota ketiga terbesar di Maroko ini (setelah 

Casablanca dan Rabat) konon pada kurun waktu tahun 1170 - 1180 adalah kota 

terbesar didunia, saat itu menjadi ibukota Kerajaan Fez. diteruskan oleh putranya - 

Idris II, kini merupakan salah satu dari empat "imperial cities" di Maroko, selain 

Marrakesh, Meknes dan Rabat.Kota kuno ini terdiri tiga bagian, Fes el Bali (The 
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Old, Walled City), Fes-Jdid (New Fes, Home of the Mellah)-bagian orang 

Yahudi, dan The Ville Nouvelle (the French-created, Newest Section of Fes).  

Daerah Gate adalah sepenggal sisa benteng kuno didaerah ini masih sangat 

terawat sehingga setiap wisatawan yang datang kemari masih bisa melihat 

peninggalan sejarah kemajuan umat Islam. Labyrinth yang legendaris, yang 

terletak didalam Medina/ Old City dari Fez merupakan kota perdagangan kuno 

dari abad 9. Disinin terdapat banyak sekai lorong-lorong kecil ini sempit beralas 

bebatuan itu banyak sekali toko kecil-kecil yang menjual begitu beragamnya 

barang, baik makanan/minuman, pakaian, souvenir. Di kota Fez ini terdapat 

bangunan kuno/bersejarah yang masih bagus kondisinya, antara lain Mesjid 

Najjerine yang tempat ambil air wudhunya cantik dan antik sekali. Mesjid 

Qarawiyyin yang kelihatan kuno sekali, dibangun pada tahun 859 yaitu pada masa 

pemerintahan Yahya ibn Muhammad. Mesjid ini adalah salah satu mesjid tertua 

dan terbesar di Afrika. Fez pada masa dulu, adalah pusat peradaban Islam dan 

kota ilmu. Di kota ini, terdapat Mesjid Qurawiyyin. Didirikan pada tahun 857 M, 

yang menjadi cikal bakal Universitas Qurawiyyin. Juga terdapat makam para sufi 

dan ulama terkenal yang menjadi obyek ziarah populer umat Islam, termasuk para 

ulama/kyai dari Indonesia. Seperti makam Syekh Abal Abbas Ahmad at-Tijani, 

pendiri tarekat at-Tijaniyah, serta makam Syeh Abu Abdulloh Muhammad bin 

Muhammad bin Daud as-Shonhaji, wafat tahun 723, pengarang kitab al-

Jurumiyah yang terkenal di seluruh pesantren di Indonesia. Di era modern, Fez 

juga melahirkan banyak cendekiawan. Seperti Alal al Fasi, ahli Ushul Fiqh yang 

terkenal dengan bukunya, Maqasid as Syariah ai Islamiyyah wa Makarimuha. 

Juga ada Fatima Mernissi, tokoh feminisme yang sudah tak asing lagi dalam dunia 

pemikiran Islam kontemporer.  

Al Qarawiyyin: Universitas dan Masjid Tertua yang Bersejarah Perguruan 

tinggi yang berada di kota Fez, Maroko itu didirikan pada tahun 859 M. 

Universitas Al-Qarawiyyin sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama di dunia. 

Di awal abad ke-9 M, ketika Fez masih seperti sebuah dusun, sang penguasa 

wilayah itu berdoa sembari menangis. ''Ya Allah, jadikanlah kota ini sebagai pusat 

hukum dan ilmu pengetahuan, tempat di mana kitab suciMu, Alquran akan 

dipelajari dan dikaji.'' Doa sang penguasa itu akhirnya dikabulkan. Fatimah Al-
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Fihri, puteri seorang saudagar kaya-raya bernama Muhammad Al-Fihri akhirnya 

mewujudkan impian sang penguasa Fez itu. Fatimah dan saudaranya Mariam 

adalah dua perempuan terdidik yang mewarisi harta yang melimpah dari sang 

ayah. Fatimah lalu menggunakan harta warisannya itu untuk membangun sebuah 

masjid. Cikal bakal Universitas Al-Qarawiyyin pertama di muka bumi itu bermula 

dari aktivitas diskusi yang digelar masjid itu. Komunitas Qarawiyyin masyarakat 

pendatang yang berasal dari Qairawan, Tunisia di kota Fez menggelar diskusi itu 

di emper Masjid Al-Qarawiyyin.  

Universitas Al-Qarawiyyin selalu mendapat perhatian dari para sultan 

yang berkuasa. Sultan abu syahid sangat peduli dengan pendidikan. Para sultan 

tak pernah lupa untuk menyokong kegiatan keilmuan yang dilakukan universitas 

itu. Tak heran, bila subsidi serta dana kas negara secara khusus dialokasikan untuk 

menopang kegiatan akademik. Selain bantuan dana, para sultan juga menyuplai 

buku untuk universitas itu. Universitas tertua di dunia itu tercatat berhasil 

mengumpulkan sejumlah risalah penting dari berbagai disiplin ilmu. Kompilasi 

manuskrip penting itu disimpan di perpustakaan yang didirikan oleh Sultan Abu-

Annan, penguasa Dinasti Marinid. Beberapa risalah penting yang tersimpan di 

perpustakaan itu antara lain; 'Mutta of Malik', ditulis tahun 795 M; Sirat Ibn Ishaq, 

ditulis tahun 883 M, salinan kitab suci Alquran yang dihadiahkan Sultan Ahmed 

Al-Mansur Al-Dhahabi kepada universitas tahun 1602. Selain itu, perpustakaan 

itu juga menyimpan salinan asli buku karya Ibnu Khaldun berjudul 'Al-'Ibar'.  

Ilmuwan Muslim terkemuka itu menghadiahkan buku yang ditulisnya itu 

kepada perpustakaan itu tahun 1396 M. Selama 12 abad lamanya, Universitas Al-

Qarawiyyin telah menjelma menjadi pusat studi ilmu pengetahuan dan spiritual 

terkemuka dan penting di dunia Islam. Universitas ini telah meluluskan sederet 

sarjana dan ilmuwan Muslim terkemuka, seperti Abu Abullah Al-Sati, Abu Al-

Abbas al-Zwawi, Ibnu Rashid Al-Sabti (wafat 1321 M), Ibnu Al-Haj Al-Fasi ( 

wafat 1336 M) serta Abu Madhab Al-Fasi - yang memimpin generasinya dalam 

mempelajari faham Maliki. 

(http://www.kompasiana.com/rofita_nnayla/peninggalan-emas-peradaban-islam-

di-maroko_550f47a4813311bf2cbc67ae) 
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MESIR 
(Nurul Amalina) 

 

Arab Republic of Egypt atau yang kita kenal dengan Negara Mesir ini 

mempunyai nama resmi Jumhuriat Misr el Arabiya. Mesir berada di dalam 

wilayah Afrika Utara, dan memiliki ibu kota di Kairo. Mesir juga sering dikenal 

berada di wilayah Timur Tengah, meski pun negara ini tidak berada satu benua 

dengan negara-negara Timur Tengah atau negara Arab lainnya. 

Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, (bahasa Arab: مصر, 

Maṣr) adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika 

bagian timur laut. Mesir juga digolongkan negara maju di Afrika. Mesir juga 

merupakan Negara pertama di 

dunia yang mengakui Kedaulatan 

Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Dengan luas wilayah 

sekitar 997.739 km² Mesir 

mencakup Semenanjung Sinai 

(dianggap sebagai bagian dari 

Asia Barat Daya) sedangkan 

sebagian besar wilayahnya 

terletak di Afrika Utara. Mesir 

berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel 

di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara 

dan Laut Merah di timur. 

Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 

km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang 

dihuni. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam sementara 

sisanya menganut agama Kristen Koptik. 

 

 

 

 

Profil Negara 
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Bendera: 

 
 

Republik Arab Mesir : جمھوریّة مصر العربیّة (Jumhūriyyat Miṣr al-

ʿArabiyyah) 

Lagu kebangsaan  : بالدي بالدي بالدي  (Biladi, Biladi, Biladi) 

Ibu kota   : Kairo 

Letak    : 30°2′N 31°13′E / 30.033°LU 31.217°BT  

Bahasa resmi   : Arab 

Pemerintahan  : Republik semi-presidensial 

 -  Presiden  : Abdul Fattah as-Sisi 

 -  Perdana Menteri : Ibrahim Mahlab 

Pembentukan 

 -  Penyatuan Mesir Hulu dan Hilir 3150 SM      

 -  Ditaklukkan oleh Yunani  305 SM  

 -  Ditaklukkan oleh Muslim  642 M  
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 -  Kesultanan Mamluk    2 Mei  1250  

 -  Mesir Eyalet     22 Januari1517      

 -  Dinasti Muhammad Ali diresmikan 9 Juli  1805  

 -  Kemerdekaan dari Britania Raya 28 Februarii  1922  

 -  Republik diumumkan      18 Juni1953    

Luas Total   : 1.010.407 km²   

Penduduk 

 -  Perkiraan  2015      : 89.471.500  

 -  Kepadatan   : 89,2/km² 

Mata uang   : Pound Mesir (م.ج.) (EGP) 

Zona waktu   : Waktu Eropa Timur (EET) (UTC+2) 

Lajur kemudi   : kanan 

Kode ISO 3166  : EG 

Ranah Internet  : .eg dan مصر. 

Kode telepon   : +20 

 

Mesir terletak di bagian timur laut Benua Afrika, berada pada kedudukan 

antara 22 derajat LU – 31,5 LU dan 24 derajat BT – 31,5 BT. 

Batas-batas negara Mesir adalah: 

 sebelah utara : Laut Tengah 

 sebelah barat : Lybia 

 sebelah selatan : Sudan 

 sebelah timur laut : Israel 

 sebelah timur : Laut Merah 

Mesir mempunyai kedudukan yang strategis karena terletak pada Terusan 

Suez yang merupakan pintu gerbang penghubung antara Asia dan Eropa lewat 

laut. Sebelumnya kapal-kapal dari Asia ke Eropa harus mengelilingi Benua 

Afrika. 

Hampir seluruh wilayah Mesir merupakan gurun pasir, kecuali daerah di 

sekitar aliran Sungai Nil. Panjang Sungai Nil 6.690 km, sungai ini merupakan 

singai terpanjang di dunia. Mesir merupakan daerah panas dan kering, jarang 

sekali terjadi turun hujan. Pada musim panas (Mei – Oktober) suhu udara 
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mencapai 39 derajat celcius pada siang hari, sedangkan pada musi dingin 

(November – April) suhu mencapai 15 derajat celcius. 

Kota Utama Negara Mesir antara lain: 

1. Al Akhmim 

2. Al Alamayn (El Alamein) 

3. Al Arish 

4. Al Fayyum 

5. Aswan 

6. Asyut 

7. Banha 

8. Bani Suwayf 

9. Bur Safaga 

10. Bur Said (Port Said) 

11. Kairo (Kairo) 

12. Ad Dakhilah 

13. Damanhur 

14. Damietta 

15. Dandarah 

16. Disuq 

17. Al Ghardaqah (Hurghada) 

18. Hamrah Dawm 

19. Hala’ib 

20. Imbabah 

21. Iskandariah 

22. Al Isma’iliyah (Ismailia) 

23. Al Jizah (Giza) 

24. Kafr ad Dawwar 

25. Kawm Umbu (Kom Ombo) 

26. Al Kharijah 

27. Luxor 

28. Al Mahallah al Kubro 

29. Al Mansurah 
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30. Marsa Matruh 

31. Al Minya 

32. Naj~ Hammadi (Nag Hammadi) 

33. An Nubariyah 

34. Qutar 

35. Rosetta 

36. Siwah (kutha) 

37. Sharm ash Shaykh 

38. Shibidin al Kawm 

39. Shibidin Al Qanater 

40. Shubra al Kaymah 

41. Suez 

42. Taba 

43. Tanta 

44. Az Zaqaziq (Zagazig) 

 

SEJARAH (Mesir Arab dan Utsmaniyah) 

 

1. Selim I (1470–1520), penakluk Mesir 

Bizantium mampu membangun kontrol di 

negara itu setelah invasi singkat Persia pada awal 

abad ke-7, sampai 639-42, ketika Mesir diinvasi 

dan ditaklukkan oleh Khalifah oleh Muslim Arab. 

Ketika mereka mengalahkan tentara Bizantium di 

Mesir, orang Arab membawa Islam Sunni kesana. 

Pada awal periode, orang Mesir mulai membaurkan 

iman mereka kepercayaan adat dan praktik, yang menyebabkan berbagai tarekat 

Sufi berkembang sampai hari ini. Ritus-ritus ini selamat dari Gereja Ortodoks 

Koptik Alexandria. 

Penguasa Muslim ditunjuk kekhalifahan Islam untuk tetap in menguasai 

Mesir selama enam abad berikutnya, dengan Kairo sebagai pusat kekhalifahan 

dibawah Fatimiyah. Dengan berakhirnya Dinasti Ayyubiyah Kurdi, Mamluk, 
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sebuah kasta militer Turko-Sirkasia, mengambil kontrol pada 1250 M. Pada akhir 

abad ke-13, Mesir menghubungkan Laut Merah, India, Malaya, dan Samudra 

Hindia. Mereka terus memerintah negara itu sampai penaklukan Mesir oleh Turki 

Utsmaniyah pada 1517, yang setelahnya Mesir akan menjadi provinsi dari 

Kesultanan Utsmaniyah. Sekitar 40% populasi Mesir pada pertengahan abad ke-

14 terbunuh oleh Kematian Hitam. 

Setelah abad ke-15, invasi Utsmaniyah menekan sistem Mesir mengalami 

kemunduran. Militarisasi defensif merusak masyarakat sipil dan institusi ekonomi. 

Melemahnya sistem ekonomi yang dikombinasikan dengan efek dari penyakit pes 

yang meninggalkan Mesir yang membuat ia rentan dari invasi asing. Pedagang 

Portugis mengambil alih perdagangan mereka. Mesir mengalami enam kelaparan 

antara 1687 dan 1731. Kelaparan 1784 menyebabkan kerugian yang kira-kira 

seperenam dari penduduknya. 

1. Pertempuran Piramida, 21 Juli 1798 

Pertempuran Piramida atau juga dikenal dengan Pertempuran Imbabah 

 .adalah pertempuran antara tentara Perancis melawan pasukan Mamalik (إمبابة)

Pertempuran itu terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1798 M. Pada saat itu tentara 

Perancis dibawah komando Napoleon Bonaparte, menggunakan taktik Divisi 

Kotak Besar.  Pada brigade pertama dan kedua membentuk barisan depan dan 

juga belakang, lalu brigade yang ketiga dan keempat berada di kedua belah sisi 

sehingga taktik ini terlihat seperti  kotak. 
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Pada pertempuran tersebut, pasukan Mamalik dikomandoi oleh Murad 

Bek dari barat sungai Nil dan Ibrahim Bek dari timur. Dari 12.500 pasukan 

Mamalik , 2000 pasukan tewas terbunuh di medan perang dan 1000 pasukan lebih 

yang  tewas tenggelam akibat berusaha kabur dari serangan tentara Perancis yang 

menyudutkan pasukan Mamluk hingga ke dekat sungai Nil. Sedangkan Murad 

Bek sendiri melarikan diri ke wilayah atas Mesir dekat Kota Aswan. Napoleon 

Bonaparte memberi nama pertempuran ini sebagai Pertempuran Piramida, karena 

lokasi terjadinya perang yang tidak jauh dari Piramida Mesir. 

2. Masjid Muhammad Ali 

Invasi Perancis di Mesir yang singkat itu dipimpin oleh Napoleon 

Bonaparte yang dimulai pada 1798. Pengusiran Peranci pada 1801 oleh tentara 

Utsmaniyah, Mamluk, dan Britania diikuti dengan empat tahun masa anarki 

sewaktu bangsa Utsmaniyah, Mamluk, dan Albania—yang biasanya tunduk 

kepada Utsmaniyah—saling berebut kekuasaan. Saat kekacauan ini, komandan 

resimen Albania, Muhammad Ali (Kavalali Mehmed Ali Pasha) muncul sebagai 

tokoh, dan pada 1805 tanpa sepengetahuan Sultan di Istanbul, Muhammad Ali 

diangkat sebagai raja muda di Mesir. 

 

Demografi 

Mesir merupakan negara Arab paling banyak penduduknya sekitar 74 juta 

orang. Hampir seluruh populasi terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama 

Iskandariyah dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez. 

Penduduk Mesir hampir homogen. Pengaruh Mediterania (seperti Italia dan 

Yunani) dan Arab muncul di utara, dan ada beberapa penduduk asli hitam di 

selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai asal usul orang Mesir, namun 

tidak ada yang konklusif, dan yang paling banyak diterima adalah masyarakat 

Mesir merupakan campuran 

dari orang Afrika Timur dan 

Asia yang pindah ke lembah 

Nil setelah zaman es. 

Sejak zaman Mesir 

Kuno hingga sekarang, 
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masyarakat Mesir telah menggunakan bahasa-bahasa dari rumpun bahasa Afro-

Asia yang diduga berasal dari daerah sekitar Ethiopia di Tanduk Afrika. Penduduk 

Mesir Kuno berbicara dengan bahasa Mesir yang ditulis dengan hieroglif Mesir. 

Bahasa Mesir berkembang menjadi bahasa Demotik pada 600 SM dan bahasa 

Koptik pada 200 M, keduanya banyak dipengaruhi oleh bahasa Yunani, sebelum 

mati sekitar abad ke-17 M. Bahasa Arab, yang diperkenalkan beserta agama Islam 

pada abad ke-7, mendominasi masyarakat Mesir sejak saat itu.  

Walau sudah mati, komunitas Kristen Koptik masih menggunakan bahasa 

Koptik sebagai bahasa liturgi, meskipun dalam sehari-hari mereka berbicara 

dalam bahasa Arab. Sebagai bekas koloni Britania Raya, bahasa Inggris juga 

digunakan sebagai bahasa kedua, kebanyakan dalam bidang ekonomi dan oleh 

masyarakat terpelajar dan elit. 

1. Penduduk 

Mesir adalah negara terpadat kedua di Afrika,petanimiskin yang disebut 

dengan fellahim (atau kaum fellah) terdiri atas 60 % penduduknya. Namun, hanya 

kurang dari 4 % lahan Mesir cocok untuk pertanian. Sebelum para pemimpin 

revolusi1952 memperkenalan reformasi lahan, kurang dari 2 % pemilik tanah 

menguasai separuh tanah pertanian. Sebagian besar kaum fellah adalah buruh tani 

atau hanya memiliki lahan yang sangat kecil. Orang yang memiliki 1-2 hektar 

tanah dianggap kaya. Kini tidak seorangpun diizinkan memiliki lebih dari 20 

hektar dan rata-rata petani Mesir umumnya memiliki lebih dari tanah seluas itu. 

- Pedesaan 

Sebagian besar fellah Mesir tinggal di desa di sepanjang Sungai Nil. 

Pedesaan ini akan kelihatan bewarna abu-abu karena rumah-rumah di dalamnya di 

kapur putih hanya apabila ada pesta-pesta penting seperti  pernikahan. Rumah-

rumah ini umumnya kecil dan berkelompok semaunya tanpa perencanaan. 

Rumah khas Mesir terbuat dari batu bata yang tahan panas matahari 

sehingga membuat suasana rumah terasa dingin selama musim panas, selama di 

dalam rumah hanya terdapat satu atau dua kamar tidur, yaitu kandang binatang 

dan ruang berkumpul keluarga ini terdapat tungku primitif yang panas karena 

pembakaran tangkai kapas atau jagung.yang mereka simpan di atap rumah. 

Tungku ini digunakan untuk membakar roti tipis, bundar, dan besar yang 
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merupakan 80 % menu makanan kaum fellah. Kamar tidurnya mungkin berisi 

sebuah tempat tidur yang terbuat dari kayu atau besi, tetapi kelurga fellah 

biasanya tidur di atas tikar yang terbuat dari buluh.  

Rumah seorang fellah yang kaya memiliki ruang keluarga dan ruang atas 

dengan kamar tidur cadangan dan gudang. Ruang keluarganya berisi perabotan 

kayu yang panjang, beberapa tempat tidur, dan tikar buluh. Diantar tempat yang 

terpenting di dalam pedesaan Mesir adalah masjid atau gereja Koptik, rumah 

kepala desa, pusat masyarakat desa, kantor polisi, dan pasar. Masjid dan gereja 

biasanya dipakai sebagai sekolah dan juga tempat beribadah. 

- Kehidupan di Kota 

Kehidupan di berbagai Kota Mesir sangat dipengaruhi oleh budaya Eropa 

modern. perencanaan kota dicerminkan oleh jalan-jalan yang luas, bertrotoar, dan 

taman indah. Kota biasanya dihubungkan dengan jaringan jalan raya dan kereta 

api nasional. banyak di antara kantor dan pengadilan pemerintah terletak di pusat 

perkotaan. Terdapat banyak pula sekolah dasar di kota daripada di desa. Sebagian 

besar sekolah lanjutan dan universitas juga terdapat di kota. 

Sebaian besar penduduk kota berpakaian model Barat. Mereka hanya 

mengenakan gallabiyea, yang bermutu lebih banyak daripada gallabiyea yang 

dikenakan oleh fellah. Para penduduk kota sering bertutur dslam bahasa arab 

dengan intonasi dan aksen yang berbeda dengan para fellah. Para pekerja kota 

lebih mudah menerima berbagai perubahan dan penemuan baru daripada para 

fellah yang lebih berorientasi ke tradisi. Ikatan keluarga di kota semakin melemah 

daripada di desa. Namun penduduk kota sering tetap menjaga ikatannya denagn 

desanya, khususnya dia seorang penduduk baru. 

2. Agama 

Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak 

resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai 

kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai menara masjid dan gereja. Menurut 

konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. 

Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam dilatih di 

sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar, yang memiliki komite 

untuk memberikan fatwa untuk masalah agama. 
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90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan 

sebagian juga menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut 

agama Kristen; 78% dalam denominasi Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, 

dan Protestan Koptik). Gereja Kristen Koptik memiliki keunikan dari denominasi 

Kristen lainnya, karena, seperti Kristen Asiria, mereka masih menggunakan 

bahasa kuno yang dulu mendominasi daerah mereka sebagai bahasa liturgi, dalam 

hal ini bahasa Mesir dalam bentuk Koptik. 

3. Pendidikan  

Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada saat 

penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai 

Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang 

kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di 

Mesir yang dianggapnya stagnan. Di antara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-

Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, 

secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh 

yang lain.  

4. Bahasa 

Bahasa di Mesir mengguankan bahasa Arab. Bahasa Arab klasik 

digunakan baik sebagai bahasa lisan maupun bahasa tulis. Bahasa itu juga 

digunakan dalam siaran radio, surat kabar, transaksi barang, keputusan 

pengadilan, dekrit pemerintahan, dan di sekolah-sekolah. Bahasa Aabsehari-hari, 

bahasa orang jalanan, jarang dipakai sebagai bahasa tulis. Terdapat dua macam 

tulisan Arab. Arab Naskh merupakan bentuk tulisan biasa yang dipakai di buku-

buku. Kufi bukanlah sekedar bentuk tulisan, melainkan merupakan bentuk seni. 

Tulisan Kufi banyak ditemukan dalam cetakan Al-Qur’an. Cetakan Qur’an ini 

mirip dengan Injl yang banyak dihias dan buku doa sembahyang yang diterbitkan 

selama abad pertengahan di Eropa. 

Disamping bahasa Arab, di Mesir dipakai juga empat bahasa lain. Bahasa 

Koptik, yang berkembang sejak Mesir kuno, dituturkan hingga adab ke-12. 

Bahasa koptik ini hanya dipakai di dalam tata peribadatan Gereja Koptik. Bahasa 

Nubian dituturkan oleh penduduk Mesir yang tinggal di selatan Aswan. Beja 
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adalah bahasa suku Nomad yang tinggal di sepanjang perbatasan Mesir-Sudan di 

sebelah timur Nil, sedangkan Berber adalah bahasa yang dituturkan oleh 

penduduk Siwa, yaitu suatu oasis di Gurun LIbia. Bahasa Nubia dan Beja 

bukanlah bahasa tulis. (dewan redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

5. Pemerintahan 

Menurut konstitusi 1971, presiden Mesir dipilih oleh para pemegang hak 

pilih untuk masa jabatan 6 tahun. Para anggota Dewan Rakyat satu kamar juga 

dipilih oleh para pemegang hak pilih umum untuk jabatan selama 5 tahun. 

Perubahan konstitusi pada tahun 1980 membolehkan presiden untuk memangku 

jabatan selama waktu yang terbatas dan menjadikan hukum Islam sebagai sumber 

hukum yang utama. Seorang perdana menteri dan dewan menteri bertugas 

membantu presiden. 

6. Ekonomi 

Harapan utama Mesir adalah memacu pembangunan industridari 

pertaniannya bergantung pada Bendungan Tinggi Aswan. Turbin bendungan ini 

menghasilkan hidroelektrik dalam jumlah yang besar sekali bagi keperluan 

industri. Air yang ditampung oleh bendungan ini digunakan untuk mengubah 

gurun yang kering menjadi berhektar-hektar tanah pertanian yang subur. 

- Pertanian 

Mayoritas orang Mesir mencari nafkah dengan cara bertani, kapas 

merupakan tanaman Mesir penting yang utama. Kapas ditanam sepanjang Lembah 

Nil dan deltanya. Kapas dan produk kakpas mencakup lebih dari 60% total ekspor 

Mesir. Jagung dan gandum merupakan tanaman pangan pokok. Cantel, tebu, 

sayuran, dan buah-buahan merupakan produksi pertanian Mesir yang penting. 

Iklim sedang dan irigasi memungkinkan untuk menanam tanaman lebih dari 

setahun sekali.di beberapa tempat, khusunya di Delta Nil, petani dapat panen tiga 

kali setahun. 

- Indutri 

Mesir sedang berusaha untuk melepaskan ketergantungannya pada 

pertanian melalui industrialisasiyang pesat. Pabrik tekstil dan pabrik pengolahan 

makanan secara tradisional merupakan industri Mesir yang penting. Namun, 

berbagai industry baru, seperti pabrik baja, kimia, dan mobil sedang berkembang 
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dengan cepatnya. Sebagian besar industry Mesir terletak di Kairo, Iskandariah, 

dan berbagai kota di Delta, sedangkan Bendungan Aswan telah menarik para 

pengusaha untuk berpindah ke selatan ke Aswan dan kota-kota lainnya di Mesir 

atas. 

- Pertambangan 

Diantar sumber alam Mesir adalam minyak, besi, timbel, fosfat, mangan, 

emas, asbes, kromium, titanium, dan belerang. Eksplorasi sedang dijalankan terus 

untuk mendapatkan bahan mentah nuklir, seperti uranium dan thorium. Gurun 

Arabia dan Semenanjung Sinai merupakan tempat endapan minyak yang utama di 

Mesir, meskipun endapan minyak tidak lama ini juga di temukan di El Alamein. 

Gurun Arabia juga kaya dengan fosfat dan besi. Mangan ditemukan di 

Semenanjung Sinai. 

 

7. Iklim 

Iklim di Mesir adalah hangat dan matahari bersinar terus sepanjang tahun, 

Musim panas adalah panas dan kering. Musim dingin adalah lebih sejuk dan 

sebagian besar hujan turun selama musim dingin ini. Bagian Mesir yang sering 

mendapatkan curah hujan adalah daerah Pantai Laut Tengah, yaitu sekitar 20 cm 

per tahun, khamsin atau angina kering dan panas, terkadang membawa banyak 

pasir debu sehingga membuat hari yang cerah tampak berawan. 

 

Makanan Khas 

1. Roti Fatir 

Bagi masyarakat Mesir, 

roti ini biasa dinikmati pada saat 

sarapan. Rasa dari roti ini bisa 

sangat gurih dan manis secara 

bersamaan dengan tekstur yang 

renyah di bagian luar serta 

lembut di dalam.  

Roti fatir disajikan dengan beberapa pilihan saus diantaranya madu, madu 

hitam, dan sejenis selai kacang yang sudah diberi bumbu hingga terasa asin. 
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Hidangan ini tentunya lebih enak dinikmati selagi hangat. Yang menarik dari 

pembuatan roti fatir ini adalah tungku yang digunakan biasanya masih tradisional 

yang berukuran cukup besar dan terbuat dari batu. 

2. Roti Isyh 

Roti Isyh merupakan 

makanan pokok masyarakat 

Mesir. Rasanya seperti roti 

tawar, hanya lebih padat dan 

seratnya lebih terasa. Meski di 

Mesir nasi mudah di temukan, 

namun bagi warga Mesir, roti 

Isyh lebih disukai. Isyh yang rata-rata berdiameter 15 cm ini memiliki harga yang 

terbilang murah. Satu kantong plastik berisi 10 roti dihargai hanya 1,5 – 2 Egypt 

Pound saja atau sekitar Rp. 3500.  

 

Bangunan-Bangunan Penting 

1. Piramida Khufu (Giza) 

 
dibangun dalam rentan waktu tiga generasi oleh khufu. Piramida khufu 

merupakan piramida terbesar di mesir dengan tinggi 139 meter, meskipun 

terkadang kita beranggapan piramida khafre nampak lebih besar, namun itu hanya 

karena letak bangunanya yang berada di lokasi lebih tinggi dari piramida Khufu. 

di dalam piramida biasanya terdapat mumi atau jasad para raja yang 

disemayamkan. 

2. Valley of the King (Lembah Para Raja) 
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Berdekatan dengan Luxor, Valley Of the King merupakan makam tempat 

peristirahatan terakhir bagi para Raja dan Para bangsawan istimewa kerajaan. 

berlangsung selama kurang lebih 500 tahun dimulai dari abad ke 16. Valley Of 

the King terdiri dari beberapa lubang makam dengan ukuran yang berbeda-beda, 

lembah ini memiliki sekitar 63 ruang dan makam. dengan dinding berhias ukiran-

ukiran dari mitologi mesir kuno. 

3. Luxor 

 
 Sebuah Kota yang terletak di kedua tepi Timur dan Barat Sungai Nil di 

Mesir bagian Utara. Dibangun di bekas lokasi Thebes, ibukota Mesir Kuno yang 

terkenal. Luxor adalah kota kuno di Heliopolis Selatan, di Luxor banyak terdapat 

situs sejarah Mesir kuno seperti monumen kebohongan, reruntuhan kuil-kuil, dan 

makam serta museum terbuka yang terbesar. 

4. Karnak 
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 Terletak di dekat Luxor, sekitar 500 km sebelah Selatan Kairo, Mesir. 

Karnak adalah sebuah kompleks kuil, yaitu reruntuhan kuil, tiang-tiang dan 

bangunan yang lain. Ada 3 kuil utama dan banyak kuil yang berukuran kecil. Pada 

masa Fir’aun, Karnak dibangun sebagai tempat pemujaan. 

 

Peradaban 

Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno 

termegah di dunia misalnya Piramid Giza,Kuil Karnak,Lembah Raja serta Kuil 

Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan terdapat kira-kira artefak kuno 

yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui 

secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur 

Tengah. 

Mesir merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika, dan salah satu 

negara tersubur di Mediterania. Karena kesuburannya, Mesir menjadi salah satu 

tempat terawal yang dihuni oleh manusia, sekitar 40.000 tahun lalu. Pada awalnya 

tidak ada begitu banyak orang di Mesir, namun seiring waktu Mesir menjadi 

semakin padat, sehingga diperlukan suatu pemerintahan bersatu. Untuk sementara 

waktu tampaknya ada dua kerajaan, yang disebut Mesir Hulu (di selatan) dan 

Mesir Hilir (di utara). Sekitar 3000 SM, pada awal Zaman Perunggu, raja Mesir 

Hulu menaklukan raja Mesir Hilir dan membuat Mesir menjadi satu kerajaan, 

yang disebut Mesir. Pemimpin kerajaan ini kemudian disebut Firaun. 

Sejak masa tersebut hingga sekita 525 SM, ketika Mesir ditaklukan oleh 

Persia, sejarah Mesir dibagi menjadi enam periode. Pada Kerajaan Lama (2686-

2160 SM), bangsa Mesir mulai membangun piramida sebagai makam bagi para 
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firaun. Kemudian pada 2200 SM tampaknya ada perubahan iklim, dan Mesir 

terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Ini disebut Periode Pertengahan Pertama 

(2160-2040 SM). Pada 2040 SM, para firaun berhasil menyatukan kembali Mesir 

untuk kemudian mendirikan Kerajaan Pertengahan (2040-1633 SM), namun para 

firaun Kerajaan Pertengahan tak sekuat para firaun Kerajaan Lama, dan mereka 

tidak lagi membangun piramida. Sekitar 1800 SM, para firaun Kerajaan 

Pertengahan kembali kehilangan kekuasaan. Ini disebut Periode Pertengahan 

Kedua (1786-1558 SM).  

Selama Periode Pertengahan Kedua, bangsa Hyksos dari utara menginvasi 

Mesir dan menguasai Mesir Hilir untuk sementara waktu. Bangsa Hyksos 

memiliki kuda dan kereta perang, dan dengan cepat pasukan Mesir juga belajar 

cara menggunakan kuda dan kereta perang. Sekitar 1500 SM, para firaun Mesir 

dari Mesir Hulu berhasil mengusir bangsa Hyksos dan menyatukan kembali Mesir 

dalam satu negara yang disebut Kerajaan Baru (1558-1085 SM). Masa ini 

disebutkan dalam Injil dan Al Qur'an, yaitu tentang penindasan Bani Israel 

(bangsa Yahudi) oleh bangsa Mesir. Pada akhir Zaman Perunggu, terjadi krisis 

umum di seluruh Mediterania Timur dan Asia Barat. Bersama dengan hancurnya 

peradaban Mykenai dan Het, pemerintahan Mesir juga runtuh, berujung pada 

Periode Pertengahan Ketiga (1085-525 SM). Selama periode ini, para raja Afrika 

timur dari sebelah selatan Mesir, tepatnya dari Nubia, menguasai sebagian besar 

wilayah Mesir. 

Setelah itu pada 525 SM, Kambyses, raja Persia, memimpin pasukan 

menuju Mesir dan menaklukannya. Ia menjadikan Mesir bagian dari Kekaisaran 

Persia. Bangsa Mesir tidak suka diperintah oleh Persia, namun mereka tak cukup 

kuat untuk melawan. Ketika Aleksander Agung menaklukan Kekaisaran Persia 

pada 332 SM, ia juga merebut Mesir pada tahun yang sama, dan para penerus 

Aleksander yang beretnis Yunani berkuasa di Mesir setelah kematiannya pada 323 

SM. Masa ini disebut pula periode Hellenistik. Pada masa ini, ratu Kelopatra, 

yang merupakan perempuan Yunani dan Firaun Mesir, berkuasa. Setelah 

Kelopatra meninggal, Romawi menaklukan Mesir dan menjadikannya bagian dari 

Kekaisaran Romawi selama ratusan tahun (30 SM-700 SM). Akhirnya sekitar 660 

SM, pasukan Umayyah yang menyerbu Mesir berhasil menaklukan wilayah ini 
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dan menjadikan Mesir bagian dari Kekhalifahan Islam, menggantikan kekuasaan 

Romawi di Mesir. 

Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953, Mesir adalah negara pertama 

yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mohamed Hosni Mubarak telah menjabat 

sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah 

pembunuhan Presiden Mohammed Anwar el-Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin 

Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 

9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Atef Ebeid. 

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. 

Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri 

namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini 

dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu 

parlemen multipartai. 

Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan 

aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama 

kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin 

dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai 

batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam 

pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu. 

Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang 

berkuasa Hosni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi 

demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur, akhirnya 

pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri. 

Pengunduran diri Hosni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut 

baik oleh dunia Internasional. 

Pada 4 Juli 2013, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdel 

Fattah el-Sisi mengumumkan adanya revolusi untuk mengamankan Mesir, yang 

bertujuan untuk menggulingkan Mohamed Morsi. Moursi sendiri adalah presiden 

pertama Mesir yang dipilih secara demokrasi.[4] Pada 3 Juni 2014, Komisi 

Pemilihan Mesir mengumumkan, mantan Jenderal Mesir, Abdel Fattah el-Sisi 

terpilih menjadi Presiden setelah menang dalam Pemilu Mesir pada Mei 2014.[5] 
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Kebudayaan 

  Sebagian besar masyarakat Mesir Kuno bekerja sebagai petani. Kediaman 

mereka terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di 

siang hari. Setiap rumah memiliki dapur dengan atap terbuka. Di dapur itu 

biasanya terdapat batu giling untuk menggiling tepung dan oven kecil untuk 

membuat roti. Tembok dicat warna putih dan beberapa juga ditutupi dengan 

hiasan berupa linen yang diberi warna. Lantai ditutupi dengan tikar buluh 

dilengkapi dengan furnitur sederhana untuk duduk dan tidur. 

  Bangsa Mesir Kuno sangat menghargai penampilan dan kebersihan tubuh. 

Sebagian besar mandi di Sungai Nil dan menggunakan sabun yang terbuat dari 

lemak binatang dan kapur. Laki-laki bercukur untuk menjaga kebersihan, 

menggunakan minyak wangi dan salep untuk mengharumkan dan menyegarkan 

kulit. Pakaian dibuat dengan linen sederhana yang diberi warna putih, baik wanita 

maupun pria di kelas yang lebih elit menggunakan wig, perhiasan, dan kosmetik. 

Anak-anak tidak mengenakan pakaian hingga mereka dianggap dewasa, pada usia 

sekitar 12 tahun, dan pada usia ini laki-laki disunat dan dicukur. Ibu bertanggung 

jawab menjaga anaknya, sementara sang ayah bertugas mencari nafkah. 

  Musik dan tarian menjadi hiburan yang paling populer bagi mereka yang 

mampu membayar untuk melihatnya. Instrumen yang digunakan antara lain 

seruling dan harpa, juga instrumen yang mirip terompet juga digunakan. Pada 

masa Kerajaan Baru, bangsa Mesir memainkan bel, simbal, tamborine, dan drum 

serta mengimpor kecapi dan lira dari Asia. Mereka juga menggunakan sistrum, 

instrumen musik yang biasa digunakan dalam upacara keagamaan. 

  Bangsa Mesir Kuno mengenal berbagai macam hiburan, permainan dan 

musik, salah satunya adalah Senet, permainan papan yang bidaknya digerakkan 

dalam urutan acak. Selain itu mereka juga mengenal mehen. Juggling dan 

permainan menggunakan bola juga sering dimainkan anak-anak, juga permainan 

gulat sebagaimana digambarkan dalam makam Beni Hasan. Orang-orang kaya di 

Mesir Kuno juga gemar berburu dan berlayar untuk hiburan. 

- Masakan 

Masakan Mesir cenderung tidak berubah selama berabad-abad. Masakan 

Mesir modern memiliki banyak persamaan dengan Masakan Mesir Kuno. 
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Makanan sehari-hari biasanya mengandung roti dan bir, dengan lauk berupa 

sayuran seperti bawang merah dan bawang putih, serta buah-buahan berbentuk 

biji dan ara. Wine dan daging biasanya hanya disajikan pada perayaan tertentu, 

kecuali di kalangan orang kaya yang lebih sering menyantapnya. Ikan, daging, 

dan unggas dapat diasinkan atau dikeringkan, serta direbus atau dibakar. 

- Arsitektur 

Karya arsitektur bangsa Mesir Kuno yang paling terkenal antara lain: 

Piramida Giza dan kuil di Thebes. Proyek pembangunan dikelola dan didanai oleh 

pemerintah untuk tujuan religius, sebagai bentuk peringatan, maupun untuk 

menunjukkan kekuasaan firaun. Bangsa Mesir Kuno mampu membangun struktur 

batu dengan peralatan sederhana namun efektif, dengan tingkat akurasi dan presisi 

yang tinggi. 

Kediaman baik untuk kalangan elit maupun masyarakat biasa dibuat dari 

bahan yang mudah hancur seperti batu bata dan kayu, karenanya tidak ada satu 

pun yang terisa saat ini. Kaum tani tinggal di rumah sederhana, di sisi lain, rumah 

kaum elit memiliki struktur yang rumit. Beberapa istana Kerajaan Baru yang 

tersisa, seperti yang terletak di Malkata dan Amarna, menunjukkan tembok dan 

lantai yang dipenuhi hiasan dengan gambar pemandangan yang indah. Struktur 

penting seperti kuil atau makam dibuat dengan batu agar dapat bertahan lama. 

  Kuil-kuil tertua yang tersisa, seperti yang terletak di Giza, terdiri dari 

ruang tunggal tertutup dengan lembaran atap yang didukung oleh pilar. Pada 

Kerajaan Baru, arsitek menambahkan pilon, halaman terbuka, dan ruangan 

hypostyle; gaya ini bertahan hingga periode Yunani-Romawi. Arsitektur makam 

tertua yang berhasil ditemukan adalah mastaba, struktur persegi panjang dengan 

atap datar yang terbuat dari batu dan bata. Struktur ini biasanya dibangun untuk 

menutupi ruang bawah tanah untuk menyimpan mayat. 

- Seni 

Bangsa Mesir Kuno memproduksi seni untuk berbagai tujuan. Selama 

3500 tahun, seniman mengikuti bentuk artistik dan ikonografi yang dikembangkan 

pada masa Kerajaan Lama. Aliran ini memiliki prinsip-prinsip ketat yang harus 

diikuti, mengakibatkan bentuk aliran ini tidak mudah berubah dan terpengaruh 

aliran lain. Standar artistik—garis-garis sederhana, bentuk, dan area warna yang 
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datar dikombinasikan dengan karakteristik figure yang tidak memiliki kedalaman 

spasial—menciptakan rasa keteraturan dan keseimbangan dalam komposisinya. 

Perpaduan antara teks dan gambar terjalin dengan indah baik di tembok makam 

dan kuil, peti mati, maupun patung. 

Seniman Mesir Kuno dapat menggunakan batu dan kayu sebagai bahan 

dasar untuk memahat. Cat didapatkan dari mineral seperti bijih besi (merah dan 

kuning), bijih perunggu (biru dan hijau), jelaga atau arang (hitam), dan batu kapur 

(putih). Cat dapat dicampur dengan gum arab sebagai pengikat dan ditekan 

(press), disimpan untuk kemudian diberi air ketika hendak digunakan.Firaun 

menggunakan relief untuk mencatat kemenangan di pertempuran, dekrit kerajaan, 

atau peristiwa religius. Di masa Kerajaan Pertengahan, model kayu atau tanah liat 

yang menggambarkan kehidupan sehari-hari menjadi populer untuk ditambahkan 

di makam. Sebagai usaha menduplikasi aktivitas hidup di kehidupan setelah 

kematian, model ini diberi bentuk buruh, rumah, perahu, bahkan formasi militer. 

Meskipun bentuknya hampir homogen, pada waktu tertentu gaya karya 

seni Mesir Kuno terkadang mengikuti perubahan kultural atau perilaku politik. 

Setelah invasi Hykos di Periode Pertengahan Kedua, seni dengan gaya Minoa 

ditemukan di Avaris. Salah satu contoh perubahan gaya akibat adanya perubahan 

politik yang menonjol adalah bentuk artistik yang dibuat pada masa Amarna: 

patung-patung disesuaikan dengan gaya pemikiran religius Akhenaten. Gaya ini, 

yang dikenal sebagai seni Amarna, langsung diganti dan dibuah ke bentuk 

tradisional setelah kematian 

- Agama dan Kepercayaan 

Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah 

kematian dipegang secara turun temurun. Kuil-kuil diisi oleh dewa-dewa yang 

memiliki kekuatan supernatural dan menjadi tempat untuk meminta perlindungan, 

namun dewa-dewa tidak selalu dilihat sebagai sosok yang baik; orang mesir 

percaya dewa-dewa perlu diberi sesajen agar tidak mengeluarkan amarah. Struktur 

ini dapat berubah, tergantung siapa yang berkuasa ketika itu. 

Dewa-dewa disembah dalam sebuah kuil yang dikelola oleh seorang 

imam. Di bagian tengah kuil biasanya terdapat patung dewa. Kuil tidak dijadikan 

tempat beribadah untuk publik, dan hanya pada hari-hari tertentu saja patung di 
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kuil itu dikeluarkan untuk disembah oleh masyarakat. Masyarakat umum 

beribadah memuja patung pribadi di rumah masing-masing, dilengkapi jimat yang 

dipercaya mampu melindungi dari marabahaya. Setelah Kerajaan Baru, peran 

firaun sebagai perantara spiritual mulai berkurang seiring dengan munculnya 

kebiasaan untuk memuja langsung tuhan, tanpa perantara. Di sisi lain, para imam 

mengembangkan sistem ramalan (oracle) untuk mengkomunikasikan langsung 

keinginan dewa kepada masyarakat. 

Masyarakat mesir percaya bahwa setiap manusia terdiri dari bagian fisik 

dan spiritual. Selain badan, manusia juga memiliki šwt (bayangan), ba 

(kepribadian atau jiwa), ka (nyawa), dan nama. Jantung dipercaya sebagai pusat 

dari pikiran dan emosi. Setelah kematian, aspek spiritual akan lepas dari tubuh 

dan dapat bergerak sesuka hati, namun mereka membutuhkan tubuh fisik mereka 

(atau dapat digantikan dengan patung) sebagai tempat untuk pulang. Tujuan 

utama mereka yang meninggal adalah menyatukan kembali ka dan ba dan menjadi 

"arwah yang diberkahi." Untuk mencapai kondisi itu, mereka yang mati akan 

diadili, jantung akan ditimbang dengan "bulu kejujuran." Jika pahalanya cukup, 

sang arwah diperbolehkan tetap tinggal di bumi dalam bentuk spiritual. 

- Adat Pemakaman 

 Orang Mesir Kuno mempertahankan seperangkat adat pemakaman yang 

diyakini sebagai kebutuhan untuk menjamin keabadian setelah kematian. 

Berbagai kegiatan dalam adat ini adalah : proses mengawetkan tubuh melalui 

mumifikasi, upacara pemakaman, dan penguburan mayat bersama barang-barang 

yang akan digunakan oleh almarhum di akhirat. Sebelum periode Kerajaan Lama, 

tubuh mayat dimakamkan di dalam lubang gurun, cara ini secara alami akan 

mengawetkan tubuh mayat melalui proses pengeringan. Kegersangan dan kondisi 

gurun telah menjadi keuntungan sepanjang sejarah Mesir Kuno bagi kaum miskin 

yang tidak mampu mempersiapkan pemakaman sebagaimana halnya orang kaya. 

Orang kaya mulai menguburkan orang mati di kuburan batu, akibatnya 

mereka memanfaatkan mumifikasi buatan, yaitu dengan mencabut organ internal, 

membungkus tubuh menggunakan kain, dan meletakkan mayat ke dalam 

sarkofagus berupa batu empat persegi panjang atau peti kayu. Pada permulaan 
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dinasti keempat, beberapa bagian tubuh mulai diawetkan secara terpisah dalam 

toples kanopik. 

Pada periode Kerajaan Baru, orang Mesir Kuno telah menyempurnakan 

seni mumifikasi. Teknik terbaik pengawetan mumi memakan waktu kurang lebih 

70 hari lamanya, selama waktu tersebut secara bertahap dilakukan proses 

pengeluaran organ internal, pengeluaran otak melalui hidung, dan pengeringan 

tubuh menggunakan campuran garam yang disebut natron. Selanjutnya tubuh 

dibungkus menggunakan kain, pada setiap lapisan kain tersebut disisipkan jimat 

pelindung, mayat kemudian diletakkan pada peti mati yang disebut antropoid. 

Mumi periode akhir diletakkan pada laci besar cartonnage yang telah dicat. 

Praktik pengawetan mayat asli mulai menurun sejak zaman Ptolemeus dan 

Romawi, pada zaman ini masyarakat mesir kuno lebih menitikberatkan pada 

tampilan luar mumi. 

Orang kaya Mesir dikuburkan dengan jumlah barang mewah yang lebih 

banyak. Tradisi penguburan barang mewah dan barang-barang sebagai bekal 

almarhum juga berlaku pada semua masyarakat tanpa memandang status sosial. 

Pada permulaan Kerajaan Baru, buku kematian ikut disertakan di kuburan, 

bersamaan dengan patung shabti yang dipercaya akan membantu pekerjaan 

mereka di akhirat. Setelah pemakaman, kerabat yang masih hidup diharapkan 

untuk sesekali membawa makanan ke makam dan mengucapkan doa atas nama 

almarhum. 

 

Hasil Budaya 

Hasil kebudayaan Mesir Kuno Hasil kebudayaan masyarakat Mesir Kuno 

sangat banyak. Di antaranya adalah hasil budaya dalam bidang tulisan, seni 

bangunan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.  

1. Tulisan  

Orang Mesir Kuno telah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 4000 SM. 

Tulisan mereka berupa gambar atau lambang-lambang. Orang Yunani 

menyebutnya tulisan Hierogliph. Kata Hierogliph berasal dari kata-kata hieros 

yang berarti “suci”; gliphein yang berarti “memahat atau menggaris”; dan kata 

gramma yang berarti “huruf”. Jadi, Hierogliph mengandung arti “huruf suci yang 



265 
 

di pahat”. Semula tulisan itu dipahat di atas batu atau kayu. Kemudian, tulisan itu 

ditulis pada daun papirus. Papirus adalah semacam kertas yang dibuat dari daun 

papirus. Kata papirus dalam bahasa Inggris menjadi paper, artinya “kertas”. Pena 

yang dipergunakan untuk menulis dibuat dari jerami. Oleh kareni itu, semua 

kegiatan pada masa itu dapat dicatat seperti ajaran agama, administrasi 

pemerintahan, transaksi jual beli dan lain-lain.  

2. Seni bangunan/arsitektur  

  Arsitektur Mesir Kuno sudah maju. Hal ini terbukti dari peninggalan-

peninggalan yang berhasil ditemukan misalnya Piramida dan Sphink, Kuil di 

Luxor, Obelisk, makam raja-raja pada gunung batu dan lain-lain. Semuanya itu 

memiliki nilai keindahan dan kemegahan.  

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi  

Orang Mesir kuno telah mengenal ketrampilan dan ilmu pengetahuan yaitu 

ilmu ukur dan ilmu matematika. Selain itu, juga mengenal ilmu perbintangan, 

terbukti telah dapat menghitung 1 tahun matahari = 365 hari = 12 bulan, dan 1 

bulan = 30 hari, 1 hari 1 malam = 24 jam. Oleh karena itu mereka sudah 

menggunakan penanggalan. Di bidang teknologi, orang Mesir Kuno sudah dapat 

membuat kapal dagang. Kapal tersebut dipergunakan untuk memperlancar 

perdagangan, baik di dalam negeri maupun perdagangan di luar negeri. 
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OMAN 

(Muhammad Bayu Ridlwan, Thalhah As-Salafy) 

 

 Kesultanan Oman 

 عُمان سلطنة 

 Salṭanat ʻUmān 

 

                       
 

              
 

Lagu kebangsaan :  السلطاني السالم نشید  Našīd as-Salām as-Sultānī 

(id.wikipedia.org/wiki/Oman) 

Luas   : 309.500 km² 

Populai  : 2.542.000 jiwa 

Ibukota  : Muskat (205.000) 

Bahasa utama  : Arab, Baluki 

Agama utama  : Islam Ibadiyah, islam Suni, Islam Syiah 

Mata uang  : Rial 

Ekspor utama : Minyak ( lebih dari 80% nilai ekspor) 

Pemerintahan  : Kesultanan 

(Tim Kingfisher: 2007) 
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Oman, sebuah negara monarki  di sebelah tenggara Semenanjung Arabia; 

berbatasan dengan  Arab Saudi (barat), Uni Emirat Arab (barat laut), Yaman 

(barat daya), Laut Arab (timur dan selatan), dan Teluk Oman (utara). Luas 

300.000 km2 . Penduduk: 1.468.000 (1990). Kepadatan penduduk: 5/km2. Ibu 

kota: Muskat. Agama: Islam (86%). Bahasa: Arab (resmi). Satuan mata uang: 

riyal. 

Oman terdiri dari 41 wilayat (propinsi). Kepala negara dan pemimpin 

pemerintahan adalah sultan, yang juga bertindak sebagai menteri luar negeri dan 

pertahanan, serta mengetuai dewan pembangunan nasional dan cabinet yang 

beranggotakan 25 orang yang diangkat oleh sultan. Oman tidak memiliki 

konstitusi, dewan legislative, dan partai politik. Sistem hukumnya didasarkan 

pada syariat (hokum islam). Para hakim juga diangkat oleh sultan. Setiap wilayat 

dipimpin oleh wali (gubernur) yang diangkat oleh sultan. Sultan sekarang (sejak 

1970) adalah Qaboos bin Saíd bin Taimur yang membawa negaranga kepada 

kemajuan , terutama di bidang pembangunan sector ekonomi, perdagangan, 

pendidikan, kesehatan, dan konstruksi. 

Dengan jarak utara-selatan 805km, timur-barat 644 km, dan garis pantai 

sekitar 1.700 km, Oman merupakan negara terluas ketiga di Semenanjung Arabia. 

Wilayahnya terletak antara daerah kosong gurun pasir luas Rub Al-khali (Arab 

Saudi) dan Teluk Oman serta Laut Arab. Umumnya tanahnya berbatu-batu dan 

berpasir, tetapi mengandung minyak sebagai sumber pendapatan terbesar negara 

itu. 

Wilayah Oman terdiri dari: dataran pantai yang luas sepanjang 240 km di 

bagian utara (disebut al-Batina), merupakan daerah padat penduduk dan daerah 

pertanian, yang memiliki sejumlah kota pelabuhan seperti Suhar, al-Khabura, 

Suwayq, Masnaá, Birka, dan Sib; daerah hajar as-Syarqi di bagian tengah, 

merupakan daerah pertama yang didiami pada masa silam dan asal peradaban 

orang-orang Oman, termasuk rangkaian pegunungan al-Hajar yang membentuk 

garis paralel menembus ke pantai dan menghubungkan laut bagian timus Muskat 

dan daerah Ras al-Hadd, pegunungan yang mencapai ketinggian 3.000 meter pada 

Jabal al-Akhdar; daerag Ghadaf  di timur dengan kota-kota Rustaq, Awabi, Iffi, 

dan Nakhl; daerah Dhofar di selatan, merupakan suatu dataran pantai yang sempit 
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dengan tiga kota, Raysut, Salala, dan Mirbat; daerah ibu kota; Pulau Masirah; dan 

Hajar al-garbi dengan kota-kota Dhank, Yanqul, Ibri, jawf, Nizwa, Bahla, Izki, 

dan Manah. 

Oman yang beriklim gurun umumnya panas dan kering, bahkan 

merupakan salah satu negara terpanas di dunia, dengan temperatus antara 18-

340C. Pada musim panas bisa mencapai 540C. Curah hujan rata-rata hanya 76-102 

mm/tahun, di daerah pegunungan 28-200 mm. 

 

Penduduk Oman dan Agama  

Penduduk Oman terdiri dari berbagai etnis, dengan mayoritas Arab (77%), 

yang dapat di bedakan atas berbagai suku. Kelompok etnis lain sebagai minoritas 

antara lain India, Pakistan (Balukhistan), Persia, dan Afrika. Sekitar 90% di 

pedesaan, di antaranya sebagian masihmempertahankan hidup nomadik. Agama 

utama Islam dengan penganut 86%, terdiri dari pengikut golongan al-Ibadiyyah 

(salah satu cabang *khawarij, aliran islam radikal dari awal permulaan islam), 

serta muslim Sunni dan Syiah sebagai minoritas. Sisanya Hindu dan lain lain. 

Tingkat pendidikan masih rendah (60% buta huruf tahun 1979). 

Penduduk Oman yang diperkirakan berjumlah sedikit diatas 1.000.000 

jiwa, sebagian besar adalah keturunan Arab. Ada sejumlah kecil penduduk bukan 

Arab, sebagian besar berdiam di kota pesisir Muskat, ibu kota , dan Matrah, 

pelabuhan utama. Kebanyakan bangsa Oman memeluk agama islam. 

Sampai ditemukannnya minyak pada tahun 1960-an, kebanyakan 

penduduk Oman bertani, berternak, atau menangkap ikan. Kurma, kelapa, buah-

buahan dan padi-padian di tanam di Batina, dataran pesisir yang subur di daerah 

Timur Laut. Para pengembara pergi dari dari oasis ke oasis menggembala 

kambing dan unta mereka. Sejak ditemukannya minyak, penghasilan per kapita di 

Oman telah meningkat lebih dari 20 kali lipat. Namun, karena terlalu banyak 

orang meninggalkan lahan mereka untuk bekerja di industry minyak, sekarang 

Oman harus mengimpor makanan. 

Pemerintah telah meningkatkan jumlah sekolah dari 3 SD pada tahun 1970 

mejadi 367 SD (6 tahun), 311 sekolah menengah (6 tahun), 23 sekolah kejuruan 

dan keguruan, dan satu perguruan tinggi (Sultan Qaboos University, sejak 1986) 
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di bidang teknik, sains, pertanian, dan pendidikan islam. Bahasa resmi arab, tetapi 

bahasa inggris di gunakan juga di pemerintahan dan bisnis serta di ajarkan di 

sekolah. Pemerintah juga meningkatkan kesehatan penduduk dengan 15 rumah 

sakit, 21 pusat kesehatan, 55 klinik, 11 tim medic keliling, 300 klinik swasta, 74 

apotek, 664 dokter pemerintah dan 285 dokter swasta. 

 

Ekonomi Oman  

Ekonomi Oman mengandalkan ekspor minyak. Tetapi sekitar seperempat 

penduduknya masih tergantung pada pekerjaan tradisional, seperti pertanian dan 

menangkap ikan (terutama sarden) di Teluk Oman dan Laut Arab. Hasil utama 

pertanian adalah alfalfa, pisang, kelapa, kurma, limau, bawang, buah delima, 

tembakau, tomat, dan gandum. Industri mencakup pengolahan ikan sarden dan hiu 

serta minyak ikan, penyulingan minyak dan bahan bangunan. Pertambangan 

menghasilkan minyak bumi, gas alam, tembaga, krom, asbes, marmer, batu 

gambing, mangan, dan besi. Pendapatan perkapita USs 6.300 

Di bidang transportasi dan komunikasi Oman memiliki sekitar 4.150 km 

jalan beraspal, sejumlah pelabuhan dengan puluhan kapal berbobot mati di atas 

100 ton, 6 bandara dengan jadwal yang teratur. Terdapat dua buah stasiun radio 

berbahasa Arab dan Inggris, dan dua buah stasiun televise di ibu kota dan di 

Salala. Media cetak terdiri dari Oman (harian dalam bahasa Arab), Oman Daily 

Observer (harian berbahasa Inggris), Al-Watan (mingguan berbahasa Arab), 

Times of Oman (mingguan berbahasa Inggris), Akhbar Oman (mingguan 

berbahasa Inggris), al-Aqidah (mingguan berbahasa Arab), An-Nahdah dan Al-

Usra (empat bulanan berbahasa Arab), dan Tijarat Oman (kwartalan berbahasa 

Arab). 

 

Sejarah Orang Arab Memasuki Oman 

Sejarah orang Arab dari berbagai suku memasuki Oman sejak abad 

pertama Masehi; gelombang pertama datang dari barat Arab di bawah pimpinan 

Bani Hina, sedang gelombang kedua datang dari Utara di bawah Bani Ma’awal. 

Kemudian kerajaan Sasanid Persia di bawah pemerintahan Ardashir I (226-241) 

memasuki Oman dalam wilayah kekuasaannya dan menjadikannya sebagai 
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pelabuhan utama dan pusat dagang. Kapal-kapal Oman melintasi sepanjang Teluk 

Persia dan Samudera Hindia. Pada abad ke-6, Sasanid Shah Kawadh (488-531) 

mencoba mengawasi orang Arab yang melanggar tanah Persia, tetapi tidak 

berhasil.  

Akibatnya terjadi peperangan antara orang Arab dan Persia, Orang Persia 

kalah dan setuju menarik diri dari Oman, kecuali 4.000 penghuni tetap. Pada masa 

pemeritahan Anushirwan (531-579), diberikan pengakuan kemerdekaan kepada 

orang Arab di bawah pimpinan Syaikh Bani Ma’wal sebagai julanda (pemimpin 

yang bertugas sebagai gubernur provinsi kerajaan Sasanid di Rustaq, Oman). 

Orang Persia tetap menguasai daerah pedalaman Oman. Kemudian Oman 

mengalami perubahan besar sejak orang Arab menganut Islam. 

 Tahun 630, utusan Nabi Muhammad SAW, *Amr bin As, datang ke 

Oman untuk berdakwah. Ia bertemu dengan Julanda Abd dan Jaifar, mengajak 

mereka menerima agama baru Islam. Ajakan ini diterima dengan persetujuan 

umum dari para syaikh(kepala suku) Arab. Mereka mengutus delegasi ke 

Madinah untuk menemi Nabi SAW dan menyatakan keislaman mereka. Amr bin 

As yang menetap sementara di sana mendorong orang Arab muslim agar 

mengajak orang Persia di Oman menerima Islam. Ajakan ini di tolak dan 

pertempuranpun terjadi. Orang Arab muslim menang dan mengusir orang Persia. 

Sejak itu Oman menjadi Arab muslim. 

Kebijakan Nabi SAW menerapkan pemerintahan Islam di Oman sangat 

cemerlang. Zakat yang dihimpun di Oman semua didistribusikan kepada golongan 

miskin, tanpa ada yang dikirim ke Madinah. Tetapi ketika kebijaksanaan ini 

diubah oleh Khalifah *Abu Bakar as-Shiddiq, mereka memberontak. Sejak itu 

Hudzaifah bin Muhsin, salah seorang yang berhasil menumpas pemberontakan 

itu, menjadi gubernur Oman. Pada masa pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun 

berikutnya, Oman tenang dan damai di bawah control para Juanda, di bawah 

gubernur Bahrain (timur Arab). Orang Arab muslim Oman memainkan peranan 

penting dalam menaklukkan Persia dan bagian barat India. Tokohnya yang 

terkenal antara lain Muhallab bin Abi Sufrah. 

Tahun 684, Oman dikuasai oleh Aliran Khawarij. Sejak itu selama 

pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, kedua dinasti itu tidak pernah dapat 



273 
 

menguasai Oman secara penuh. Namun sampai tahun 850 Oman merupakan 

bagian dari Darul Islam yang terdapat di Semenanjung Arabia sejak abad ke-7. 

Sejak 750, Julanda *Ibnu Ma’ud menyatakan diri sebagai imam Khawarij di 

Oman. Tahun 794 golongan al-Ibadiyyah, cabang moderat Khawarij yang 

beroposisi, memilih Muhammad bin Abdullah bin Abi Affan sebagai imam. Sejak 

golongan Khawarij al-Ibadiyyah membentuk imamah di Oman, wakil dari 

berbagai suku secara bergantian menjadi imam. (penyusun, Dewan Redaksi 

Ensiklopedi Islam: 1997) 

Kesultanan Oman (dahulu Muskat dan Oman0 yang terletak di ujung 

tenggara Jazirah Arabia, berdiri selama bertahun-tahun  dalam keadaan terisolasi 

atas kemauan sendiri. Namun, penemuan minyak dalam jumlah komersial telah 

mendorong negara itu memasuki dunia modern. 

Lahan, luas lahan Oman adalah 212,457 km². garis pantainya terentang 

hampir sejauh 1.2600 km di sepanjang Teluk Oman dan laut Arabia. Lahan itu 

sendiri secara topografi berbeda-beda. Dataran pesisir yang sempit menjulang 

dengan tajam membentuk daerah pedalaman bergunung yang mencapai titik 

tertingginya setinggi lebih dari 2.700 m di daerah Gunung Hijau ( Jabal Akhdar). 

Daerah bergunung-gunung ini melandai ke suatu dataran tinggi yang disusuri oleh 

padang pasir. Oman mempunyai iklim yangterpanas di dunia-suhu 54⁰C bukan 

hal yang luar biasa. curah hujan tahunan sebesar 8-15 cm memberikan sejumlah 

air untuk pertanian. 

 

Sejarah Kemerdekaan dan Pemerintahan 

 Pada tahun 1650 sultan mengusir bangsa portugis yang telah menguasai 

daerah ini selama lebih dari 100 tahun. Selama abad ke-19 Inggris berhasil 

menanamkan pengaruhnya di Muskat dan Oman melalui perjanjian dagang, tetapi 

kesultanan ini mempertahankan kemerdekaannya. Nggris terus memberikan 

Oman bantuan keuangan dan terlibat dlam usaha perminyakan. 

Oman di perintah oleh suatu dinasti sejak tahun 1749. Antara tahu  1965 

dn 1975, pemerintah menghadapi pemberontakan di Dhofar yang di dukung oleh 

Yaman Selatan. Pada tahun 1970 sultan yang berkuasa sekarang menggulingkan 

ayahnya dalam suatu kup istana. Ia menghapuskan perbudakan dan menggunakan 
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hasil minyak untuk membangun sekolah, jalan, dan rumah sakit baru. Oman telah 

berkembang menjadi negara penting di dunia karena minyak dan letaknya yang 

strategis. ( diulas oleh George Kirk, Universitas Massachusetts) 

(Grolier International: 1988) 

Oman memiliki cadangan minyak yang besar. Letaknya strategis sebagi 

pintu masuk ke kawasan Teluk. Namun, dibanding negara-negara lainnya di 

kawasan teluk, Oman merupakan salah satu negara yang kurang maju. Bentang 

lahan Oman didominasi oleh daratan gurun yang menutupi lebih dari tiga per 

empat wilayah negara ini. Di bagian utara terdapat pegunungan yang naik hingga 

ketinggian lebih dari 3.000 m daratan pantai yang sempit menghadap ke Laut 

Arab di bagian barat daya adalah lahan subur. Deretan perbukitan memisahkan 

lahan ini dari kawasan gurun.  

Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 2.092 km pada Teluk Oman 

dan Laut Arab. Garis pantai ini memiliki variasi kenampakan lahan, dari teluk-

teluk kecil yang dalam, pantai berpasir yang panjang, laguna mangrove, terumbu 

karang, dan pulau-pulau kecil berbatu. Tidak ada sungai atau danau di wilayah 

Oman. Iklimnya panas dan kering dengan curah hujan kurang dari 110 mm setiap 

tahun.  

Lahan pertanian sangat terbatas. Pertanian sangat bergantung pada sistem 

irigasi dan berkonsentrasi pada komoditas ekspor, seperti limau dan kurma. Sektor 

perikanan sangat penting, khususnya bag warga Oman yang tinggal di kawasan 

pesisir pantai. Oman diperintah oleh sultan yang membentuk sebuah cabinet dan 

dewan perwakilan daera. Negara ini tidak memiliki partai politik serta badan 

pembuat hukum atau dewan legislative. Komoditas minyak ditemukan pertama 

kali di Oman pada tahun 1964. Tiga tahun sesudahnya, negara ini memproduksi 

minyak secara besar-besaran.  

Sejak tahun 1970, Oman mengalami perubahan pesat. Sebelumnya hanya 

ada sedikit sekolah, sedikit jaringan komunikasi, dan hanya 10 km jalanan 

beraspal. Dengan menggunakan penghasilan dari ekspor minyak, di bawah 

kepemimpinan Sultan Qaboos, Oman telah mengembangkan infrastruktur modern 

dan pelayanan public. Proses ini masih terus berlangusng. Sebagai contoh, 100 
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sekolah baru telah di bangun sejak 1996 dan rata-rata tingkat melek huruf negara 

ini meningkat tajam hingga mendekati 80 persen. (Tim Kingfisher: 2007) 

Sejak 28 Oktober 2011, Oman dibagi ke dalam sebelas kegubernuran 

(muhafazah):  

 Ad-Dakhiliyah 

 Ad-Dhahirah Utara 

 Al-Batinah Utara 

 Al-Batinah Selatan 

 Al-Buraimi 

 Al-Wusta 

 Ash-Syarqiyah Utara 

 Ash-Syarqiyah Selatan 

 Dhofar 

 Masqat 

 Musandam 

Di bawah kegubernuran, Oman dibagi menjadi beberapa provinsi (wilayat). 

(id.wikipedia.org/wiki/Oman) 
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PAKISTAN 

(Maryulia Trigirltyastika, Nilam Cahya) 

 

  
Republik Islam Pakistan (اسالمی جمہوریۂ پاکستان) 

Islamic Republic of Pakistan (Inggris) 

Motto : ایمان، اتحاد، نظم (Īmān, Ittiḥād, Naẓm) 

(Urdu: "Iman, Persatuan, Disiplin") 

Lagu kebangsaan :قومی ترانہ (Qaumī Tarānah) 

   
Ibu Kota  : Islamabad (33°40′LU 73°10′BT) 

Bahasa resmi  : Urdu dan Inggris 

Pemerintahan : Republik parlementer 

Luas Total  : 803.940 km2  

Penduduk  : 191.275.591 

Mata Uang  : Rupee Pakistan (₨) ( PKR ) 
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Luas Wilayah 

Pakistan adalah negara di Asia Selatan yang memiliki luas 803.943 km², 

tidak termasuk dengan kashmir yang disengketakan Pakistan dengan india. 

 

Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk pakistan per 2005 adalah 162.493 jiwa. Terdapat 

beberapa suku bangsa yaitu : Punjabi 56,4 %, Urdu 7,6 %, Indo-Iran 18,5 %, 

Suku-suku utara 2,0 %, lain-lain 15,5 %. Bahasa resmi yang dipakai adalah 

bahasa Urdu.  

 

Agama 

Keberagaman penduduk Pakistan (Burki, 1991, p. 39-42) diawali dengan 

membanjirnya gelombang pengungsi pertama yang berdatangan dari Delhi, the 

United Provinces (Uttar Pradesh), the Central Provinces (Madhya Pradesh), 

Bombay, Gujarat, wilayah-wilayah kerajaan: Bhopal, Hyderabad dan Junagadh, 

dan gelombang kedua dari Punjab Timur. Di Punjab dan Benggala Timur didapati 

orang-orang Hindu. Kondisi Punjab diperumit dengan adanya orang Sikh yang 

mencapai separoh dari jumlah penduduk propinsi itu. Ketika garis perbatasan 

dibuat untuk memisahkan India dari Pakistan, sejumlah besar kaum Muslim 

berada di Punjab dan Benggala India, demikian juga orang Hindu berada di kedua 

propinsi tersebut.  

Mohammad Ali Jinnah menerima pemilahan (Bolitho, 1954, p. 181) 

dengan keyakinan bahwa baik India maupun Pakistan akan tetap memiliki 

minoritas besar Muslim dan Hindu. Ia menghimbau kaum Muslim untuk pindah 

dari India ke Pakistan terutama dari mereka yang memiliki ketrampilan yang tidak 

dimiliki Pakistan secara melimpah. Kedua sayap Pakistan ekonominya berbasis 

agraris, sementara tingkat urbanisasi dan melek huruf rendah. Itu berarti bahwa 

sumber daya manusia tidak mungkin memenuhi tuntutan sebuah negara baru, 

karenanya perlu mendatangkan dari luar. Jinnah mendorong para pedagang, 

pengusaha perbankan, dokter, pengacara, dan pegawai negeri sipil Muslim dari 

berbagai propinsi minoritas untuk pindah ke Pakistan, tetapi ia tidak menghendaki 

perpindahan penduduk demi alasan keagamaan. 
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Pada tanggal 11 Agustus 1947 jutaan orang sedang bergerak dalam dua 

arah yang berlawanan: orang Hindu dan Sikh ke India, dan orang-orang Islam ke 

Pakistan. Perpindahan pnduduk itu memecahkan permasalahan politik bahwa 

Pakistan akan menghadapi sejumlah besar orang Hindu dan Sikh yang tinggal di 

Punjab dan Sindh.  

Republik Islam Pakistan adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia, 

meskipun mereka berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda yakni: Punjabi, 

Sindhi, Pathan, Baluch serta Muhajir (Imigran berbahasa Urdu dan India sebelum 

perpecahan). Mayoritas orang Pakistan (97%) adalah Muslim. Minoritas non 

muslim termasuk orang Kristen, Hindu dan Persi. Di antara muslim 10 % sampai 

15 % adalah syiah Istna ‘Asya’ariyah (Dua belas Imam). Minoritas sekte Syi’ah 

termasuk Isma’illiyah, kebanyakan terdapat di Karachi, wilayah barat laut Gilgit, 

dan Bohoras, sedangkan markas spritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas 

besar kaum Muslimi Sunni. Pakistan menganut Mazhab Hanafi meskipun 

minoritas kecil pengikut Mazhab Hambali. (Ajid Thohir, 2012: 212) 

Bahasa Urdu adalah sebagai bahasa umum masyarakat Pakistan dan 

merupakan bahasa baru yang lahir akibat akumulasi etnik dan percampuran 

berbagai pengaruh budaya dan bahasa, terutama Persia, Turki, India dan Arab 

sejak abad ke-13 M di sekitar wilayah-wilayah Afghanistan, Pakistan, Banglades 

dan India sekarang. Kesultanan Mughal, tampaknya salah satu hegemoni politik 

yang paling bertanggungjawab pada kurun abad ke-16 M akan kepentingan 

bahasa Urdu ini, sebagai manifestasi dari kekuatan sosial-budaya di India yang 

hendak mengidentifikasikan diri dan mencoba membedakan dirinya dan kekuatan 

Shafawiyah di persia dan Utsmaniyah di Anatoli Turki.  

Secara dinamis pengaruh sufisme tampaknya semakin mengukuhkan 

posisi bahasa sebagai salah satu bahasa Islam, terutama dalam mengisi dan 

mengembangkan kelembutan cita rasanya dalam berbagai sastra yang 

dikembangkan dengan menggunakan bahasa Urdu, yang kesemuanya telah 

mencerminkan akan kualitas dan kepadatan makna secara filosofis dan alegoris 

dari bahasa ini. 

 

Mata Uang  
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Rupee Pakistan (bahasa Urdu: روپیہ) (tanda: Rs; kode: PKR) adalah mata 

uang Pakistan. Dikeluarkannya mata uang ini dikontrol oleh Bank Negara 

Pakistan. Simbol yang paling umum digunakan untuk rupee adalah Rs. Di 

Pakistan, rupee juga disebut "rupees", "rupaya" atau "rupaye". Rupee berasal dari 

bahasa Sanskerta rūp atau rūpā yang berarti perak. 

 

Mata Pencaharian 

Pakistan terletak di Asia bagian Selatan. Jumlah penduduknya kurang 

lebih 162.419.946 jiwa yaitu pada tahun 2005. Mata pencaharian penduduk 

mayoritas menggembala dan beternak. Agama Islam sudah masuk sejak 

pemerintahan masih di pegang khalifah Walid bin Abdul Malik. Perkembangan 

Islam di Pakistan cukup baik karena umat Islam di Pakistan gemar berdakwah 

Islam dan juga lahirnya banyak organisasi Islam. 

 

Makanan Khas 

1. BIRYANI 

 
Biryani (Nastaliq: بریانی ; bahasa Hindi: िबरयानी) atau biriani (beriani) 

adalah hidangan berupa nasi (biasanya dari beras basmati) yang dimasak bersama 

rempah-rempah, sayuran, atau daging. Di Indonesia dan Malaysia, hidangan ini 

disebut dengan tambahan kata nasi (nasi biryani, nasi briyani, nasi briani, atau 

nasi beriani). Nama hidangan ini berasal dari bahasa Parsi, beryā(n) (بریان) yang 

berarti goreng atau panggang.  Pada zaman dulu, beras digoreng di dalam minyak 

samin sebelum direbus di dalam air bersama rempah-rempah hingga setengah 

matang.   
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Biryani dibuat dari beras yang sudah direbus di panci terpisah. Setelah 

beras setengah matang, beras dicampur dengan bahan-bahan lain, ditutup rapat di 

dalam panci, dan dimasak hingga matang. Biryani berbeda dengan pullao (pilaf) 

dalam cara memasak. Sewaktu membuat pullao, beras digoreng bersama rempah-

rempah di dalam minyak samin, dan langsung dimasak hingga matang.[4] 

Pelancong dan pedagang Parsi memperkenalkan cara memasak biryani 

kepada orang India dan Pakistan. Hidangan ini tidak hanya populer di India dan 

Pakistan, melainkan juga di Irak, Iran, Afganistan, Bangladesh, dan kalangan 

penduduk muslim Sri Lanka. 

2. CHUTNEY 

 
Kata chutney berasal dari bahasa Persia chāshni (چاشنى) yang berasal dari 

çāshnik dalam bahasa Parthia. Keduanya merupakan akar kata yang sama untuk 

kata-kata dalam bahasa Persia seperti chāsht (چاشت) yang berarti bagian dari 

makanan. 

Pada awal tahun 1600, chutney mulai dikirim ke Inggris dan Perancis, dan 

diperlakukan sebagai makanan mewah. Bahan untuk chutney waktu itu berupa 

buah-buahan seperti mangga, apel, persik, dan asam jawa. Dimasak bersama cuka, 

gula, dan rempah-rempah, chutney dibuat manis seperti selai dan dikemas dalam 

botol. 

Pada abad ke-19, di merek-merek chutney kemasan seperti Major Grey's 

atau Bengal Club dibuat di India dengan mengikuti selera orang Barat untuk 

dikapalkan ke Eropa. Di Eropa, chutney antara lain dipakai sebagai saus untuk 

salad. 
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Jenis-jenis chutney yang umum di berbagai daerah di India: 

- Assam: daun ketumbar, spinacia, tomat, daun salam koja, cabai, lobak, 

wortel, mentimun, bit, lentil, kacang arab 

- Andhra Pradesh: kelapa, daun ketumbar, cabai, tomat, bawang bombay, 

dan   mangga 

- Gujarat: jeruk limau 

- Haryana: asam jawa 

- Himachal Pradesh: jambu biji, terung 

- Karnataka: kelapa, kacang tanah, tomat, asam jawa,luffa, uchellu 

- Kerala: kelapa, pudina (daun mint), urad dal (lentil), mangga, ikan 

kering,udang, dan bawang bombay 

- Maharashtra: mangga muda pedas, guramba, panchamrit, mirachicha 

thecha. 

- Orissa: dhania (daun ketumbar), pudina (daun mint), kelapa, mangga, 

jeruk, tomat, ikan kering 

- Punjab: pudina (daun mint), bawang bombay, asam jawa, mangga 

- Tamil Nadu: kelapa, daun ketumbar, cabai dengan kacang-kacangan, 

tomat, bawang bombay, dan mangga 

- Uttar Pradesh: daun ketumbar, bawang putih, daun mint, mangga, cabai 

hijau, cabai merah, dan gur (gula tebu) 

- Benggala Barat: buah-buahan (mangga, prem, apel, dan aprikot) 

3. GARAM MASALA 

 
Garam masala adalah bubuk rempah-rempah hasil racikan untuk 

masakan India. Dalam bahasa Hindi, garam berarti panas (bukan pedas), dan 

masala berarti racikan rempah-rempah. Bubuk ini ditambahkan ke dalam 

masakan sebagai penambah aroma. 
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Bahan-bahan untuk garam masala  

 
Walaupun bahan garam masala bisa berbeda-beda menurut daerahnya di 

India, namun garam masala umumnya dibuat dari lada (hitam/putih), cengkeh, 

daun salam koja, cabe jawa, jintan hitam, jintan, kayu manis, kapulaga (hitam, 

coklat, hijau), biji pala, fuli, bunga lawang, dan pekak. Semua bahan dihaluskan 

menjadi satu. 

Di India Utara dan India Timur, garam masala dibuat dari cengkeh, 

kapulaga, kayu manis, daun cassia, biji pala, dan fuli. Lada hitam sering 

ditambahkan untuk campuran yang segera habis dipakai karena aroma lada cepat 

hilang. Garam masala yang dijual di pasaran kemungkinan menggunakan rempah-

rempah yang lebih murah. Di dalamnya mungkin ditambahkan bubuk cabai, 

bawang putih, jahe, wijen, kunyit, ketumbar, salam koja, pekak, dan adas. 

4. Kari 

  
 

Berbagai jenis kari sayuran dari India : 
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Murgh makhani (butter chicken). 

Kari adalah nama untuk berbagai jenis makanan yang dimasak dengan 

rempah-rempah hingga mempunyai rasa tajam dan pedas. Kari adalah masakan 

asal Asia Selatan, terutama dari India yang telah meluas ke seluruh negara di 

kawasan Asia Pasifik dan Eropa. 

Bumbu dan rempah-rempah yang digunakan untuk membuat kari sangat 

beragam dan tidak terbatas pada ketumbar, kunyit, merica, cabai, bubuk paprika, 

jintan, kayu manis, kapulaga, bunga lawang, kelabet, adas manis, daun salam 

koja, dan cengkeh. Jenis rempah-rempah yang digunakan bergantung jenis kari 

dan negara asal masakan. Bubuk kari (curry powder) atau masala adalah 

campuran dari berbagai jenis bumbu dan rempah yang pertama kali dibuat oleh 

orang Inggris pada zaman Kemaharajaan Britania karena rindu dengan kari India. 

Dalam bahasa-bahasa Dravida, kari berarti sayuran dalam saus atau saus. 

Kata kerja karughi dalam bahasa Tamil berarti menggoreng dengan minyak 

banyak (atau membakar). Dalam bahasa Kannada, kari juga menggoreng atau 

hidangan gorengan. Dalam sebagian bahasa-bahasa India Selatan, kari secara 

harfiah berarti lauk (berbagai macam masakan sayuran dan daging) yang dimakan 

bersama nasi atau roti. Di negara-negara Barat, curry telah menjadi kosa kata 

bahasa Inggris untuk semua jenis masakan khas Asia Selatan dan Asia Tenggara 

yang dimasak dengan berbagai rempah-rempah. 

Kepopuleran kari telah menyebar dari anak benua India ke dalam 

khazanah masakan dunia. Setiap negara memiliki jenis kari khas yang disesuaikan 

dengan selera orang di negara itu. Kari telah menjadi makanan dunia, dan 

diadopsi ke dalam masakan Thailand, masakan Inggris, dan masakan Jepang.  
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5. Lassi 

 

Lassi adalah minuman yoghurt dingin dari kawasan Punjab di Pakistan 

dan IndiaYogurt diblender bersama air, garam, merica, es, dan rempah-rempah 

khas Pakistan atau India. Lassi yang dibuat dengan resp tradisional kadang-

kadang diberi aroma bubuk jintan. Lassi manis diblender bersama gula dan tidak 

dicampur rempah-rempah.  

Jenis Lassi  

Lassi manis 

Lassi buah-buahan dibuat dari gula, air mawar, jeruk limau, mangga, 

stroberi, atau sari buah lainnya. Lassi dengan safron adalah minuman khas Sindh 

(Pakistan), Jodhpur dan Rajasthan di India. Lassi yang diberi tambahan mentega 

disebut makkhaniya lassi dan kental seperti susu kocok (makkhan berarti mentega 

dalam bahasa Punjabi, bahasa Urdu, bahasa Hindi, atau bahasa Gujarat word for 

butter). 

Lassi mangga 

Di India dan Pakistan, lassi mangga adalah minuman yang populer. Setup 

mangga diblender bersama yoghurt, susu krim, atau es krim. Gelas yang dipakai 

adalah gelas tinggi dan dilengkapi dengan sedotan. Minuman ini juga dikenal di 

Malaysia dan Singapura. 

Lassi bhang 

Lassi istimewa dibuat campuran bhang (cairan cannabis), dan memiliki 

efek yang serupa dengan marijuana. Minuman ini tidak melanggar hukum di 
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daerah tertentu di India, dan terutama diminum sewaktu perayaan Holi bersama 

makanan ringan yang disebut pakora. 

6. Samosa 

Samosa, samsa (bahasa Kirgiz: самса and bahasa Kazak: самса, IPA: 

[sɑmsɑ́ ], bahasa Punjabi: Samasa,bahasa Hindi: Samusa) atau somsa (Uzbek: 

somsa, IPA: [sɒmsá]) adalah pastri goreng berbentuk segitiga. Isi berupa kentang 

rebus berbumbu rempah-rempah dicampur kacang kapri, bawang bombay, daun 

ketumbar, dan kadang-kadang paneer. Makanan ringan ini populer di Asia 

Tengah Asia Selatan, Malaysia, Singapura, dan Semenanjung Arab. 

Samosa vegetarian khas India dibuat dari terigu (tepung maida), kentang, 

bawang bombay, rempah-rempah, dan cabai hijau. Bawang bombay digantikan 

asafetida (hing) untuk orang yang pantang bawang. Samosa dimakan dengan saus 

cocol berupa chutney, seperti chutney daun mint, chutney daun ketumbar, atau 

chutney asam jawa. Versi nonvegetarian berisi daging cincang (keema) atau 

kadang-kadang daging ikan. Di Asia Tengah, isi berupa daging domba dan 

bawang bombay, labu, atau kentang. 

Nama samosa berasal dari bahasa Persia sanbosag. Sebutan lain untuknya 

di berbagai negara juga berakar dari kata yang sama: sambusac(sanbusak) yang 

berbentuk bulan sabit, sanbusaj di negara-negara berbahasa Arab, sambosa di 

Afganistan, samboosa di Tajikistan, samsa di negara-negara bahasa Turki, 

sambusa di beberapa wilayah di Iran, dan chamuça di Goa dan Portugal. 

Amir Khusro (1253-1325), cendekiawan dan penyair kerajaan Kesultanan 

Delhi menulis sekitar tahun 1300 tentang para pangeran dan kalangan bangsawan 

yang menyukai "samosa yang dibuat dari daging, minyak samin, bawang bombay, 

dan lain lain.  

Pengembara dan penjelajah asal abad ke-14 bernama Ibnu Battutah 

menjelaskan tentang makanan yang dimakannya di istana Muhammad bin 

Tughluq, bernama samushak atau sambusak, kue pai kecil yang diisi daging 

cincang, kacang badam, kacang pistasio, kacang walnut, dan disajikan sebelum 

hidangan tahap ketiga, pulao.  

Dokumen Ain-i-Akbari asal zaman Mughal abad ke-16 menyebutkan resep 

qutab dengan penjelasan, "orang Hindustan menamakannya sanbúsah. 
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7. Variasi 

 
Bentuk, ukuran, dan ketebalan kulit samosa bergantung kepada resep dan 

selera orang yang membuat, namun bentuknya hampir selalu segitiga. Samosa 

dijual di gerai yang disebut chaat, dan disajikan bersama saus seperti yogurt, 

chutney, irisan bawang bombay dan daun ketumbar, serta chaat masala. 

Samosa di Faisalabad merupakan yang terbaik di Pakistan.[8] Makan 

samosa merupakan salah satu daya tarik wisata Faisalabad. Samosa khas 

Faisalabad berukuran besar, dimakan dengan saus chutney merah dan putih, dan 

dilengkapi dengan salad bawang. Selain berisi sayuran, samosa di Faisalabad juga 

berisi daging cincang. 

Lukhmi adalah sebutan untuk variasi samosa di Hyderabad, India. 

Ukurannya lebih kecil dari biasa, namun kulit pastri lebih tebal. 

Di Goa dan juga Portugal, samosa dieja sebagai chamuças. Isinya daging 

ayam, daging sapi, daging babi, atau sayuran, dan diberi bumbu hingga rasanya 

pedas. Samosas dikenal luas di Kazakhstan sebagai samsa. Di dalamnya berisi 

daging sapi, daging ayam, atau keju. 

8. Pilaf 
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Pilaf, pulao (variasi ejaan berbagai bahasa: polao, pullao, pilau, pilav, 

pilaff, atau plov) adalah hidangan dari beras atau bulgur yang ditumis bersama 

rempah-rempah di dalam minyak (mentega) hingga kekuningan dan ditanak 

dengan air kaldu. Hidangan ini sangat umum dalam masakan Timur Tengah, Asia 

Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Timur, dan Amerika Latin. Pilaf dapat memakai 

sayuran bercampur daging (ayam, domba, kambing), makanan laut (udang, 

kerang), atau hanya sayuran (vegetarian). 

Pilaf berasal dari masakan Persia kuno. Nama hidangan ini berasal dari 

kata pilau (bahasa Turki) yang berarti memasak nasi setelah lebih dulu ditumis 

dengan lemak daging atau minyak goreng untuk memperkaya aroma dan 

menghasilkan nasi yang pera. Beras ditanak dengan kaldu daging atau ayam. 

 

Bangunan Penting 

1. ALI MASJID  

 
Ali Masjid adalah masjid terletak di sepanjang Khyber Pass bahwa ular 

melalui perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Menurut legenda, masjid namanya 

berasal dari khalifah Islam, Hazrat Ali; tradisi lokal menempatkan bahwa dia 

bepergian daerah tersebut. Benar atau salah, masjid memberikan gambar 

spektakuler dan berfungsi sebagai titik berhenti di sepanjang jalan, yang telah 

menjabat sebagai gateway ke kerajaan.  

2. BAB-E-PAKISTAN  
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Bab-e-Pakistan ialah monumen untuk menghormati ribuan keluarga 

Muslim yang memilih untuk bermigrasi ke negara yang baru-dibuat Pakistan pada 

tahun 1947. Monumen yang terletak di Lahore dan rencana awalnya dipahami di 

bawah rezim militer Zia-ul-Haq. Tussles politik berikutnya tidak bisa terwujud 

dalam waktu konstruksi dan proyek tersebut masih dalam proses saat ini.  

3. MINAR-E-PAKISTAN  

 
Secara harfiah berarti "Menara Pakistan," Minar selesai selama rentang 

delapan tahun 1960-1968. Monumen ini terletak pada dasar yang sama dimana 

Resolusi Lahore yang terkenal disahkan pada tahun 1940. Resolusi menuntut 

negara terpisah bagi Muslim kemudian-India, sehingga sekering penciptaan 

Pakistan dengan menara. Tersebut telah pentingnya bahwa ketika Perdana Menteri 

India Vajpayee datang ke Pakistan, ia mengunjungi menara yang hanyut setiap 

kesalahpahaman dari keengganan India dalam menerima Pakistan sebagai sebuah 

negara.  

4. PAKISTAN MONUMEN  
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Selesai dalam tiga tahun dari 2004 sampai 2007, Monumen Pakistan 

adalah representasi simbolis dari empat provinsi negara. Terletak di Islamabad di 

sebuah taman publik, Monumen menarik pengunjung yang kagum pada 

kecemerlangan arsitekturalnya. Bagian dalam kelopak yang besar dihiasi dengan 

mural Islam yang indah.  

5. LAHORE FORT  

 
Seperti namanya, benteng ini terletak di kota Lahore - pada kenyataannya, 

itu adalah salah satu bangunan berharga dari kota bertembok Lahore-atau Lahore 

Lama. Meskipun asal usul benteng lebih tua, struktur ini adalah dikatakan telah 

dibangun oleh kaisar Mughal Akbar. Benteng itu sendiri bertindak sebagai situs 

geo-strategis yang memenuhi Kashmir, wilayah Afghanistan, dan Multan. Dihiasi 

dengan arsitektur Mughal, kompleks Fort termasuk keajaiban arsitektur seperti 

Sheesh Mahal (Istana Mirrors) dan Masjid Badshahi.  

6. SHALIMAR BAGH  
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Dibangun oleh kaisar Mughal Shah Jahan, yang Bagh Shalamar adalah 

salah satu situs paling indah di Pakistan. Taman dan air mancur menyegarkan 

menarik sejumlah besar pengunjung. Situs ini terdiri dari tiga tingkatan teras 

taman yang disiram oleh kanal; yang juga perairan teras marmer indah. Ini 

memiliki total 410 air mancur di semua tingkatan dan berbagai macam pohon 

buah-buahan. 

7. Quaid \ 's Residency  

 
Terletak di Ziarat, sebuah stasiun bukit di provinsi Balochistan, 

Keresidenan adalah tempat pendiri Pakistan Quaid-e-Azam Muhammad Ali 

Jinnah menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Para Jinnah yang sakit 

dianjurkan istirahat dan Ziarat adalah pilihan terbaik untuk aroma dan udara 

pegunungan yang segar. Ada, Karesidenan, struktur kayu, asalkan pendiri dengan 

retret yang sempurna.  

8. IQBAL \ 'S TOMB  
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Makam Allama Muhammad Iqbal di Lahore merupakan monumen 

nasional penting. Makam ini terletak di Bagh Hazuri antara Fort Lahore dan 

Masjid Badshahi. Terletak di batu pasir merah yang indah, pentingnya Iqbal ke 

Pakistan membuat makna sejarah bangunan ini. 

9. ISLAMIA SEKOLAH  

 
Terletak di Peshawar, Islamia College didirikan pada tahun 1913 oleh 

Nawab Sir Abdul Qayyum Sahabzada dan Sir George Roos kepel. Ide Abdul 

Qayyum, seorang politisi-cum-pendidik, adalah untuk membangun sebuah 

lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan modern bagi kaum Muslim. 

Kemudian, para siswa Sekolah Islamia memainkan peran penting dalam gerakan 

kemerdekaan Pakistan, Jinnah bahkan mengunjungi College tiga kali.  

10. MAZAR-E-QUAID  
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Terletak di Karachi, Mazar-e-Quaid adalah makam pendiri Pakistan 

Muhammad Ali Jinnah. Didirikan pada tahun 1970, makam adalah representasi 

ikonik dari kota Karachi. Setiap tahun, pada hari libur nasional, situs ini 

dikunjungi oleh para pemimpin terkemuka untuk berdoa penghormatan kepada 

Jinnah. Tidak hanya pendiri, tetapi para pemimpin terkemuka lainnya, yaitu 

Liaqat Ali Khan, Abdur Rab Nishtar, Fatima Jinnah, dan Nur-ul-Amin juga 

dimakamkan di makam yang sama.  

 

Peradaban Islam India-Pakistan 

a. Masuknya Islam dan Corak Keislaman di India-Pakistan 

Kemal Faruqi dalam Esposito (1987: 53), mengatakan bahwa awal 

kekuasaan Islam di wilayah Asia Selatan terjadi pada masa khalifah al-Walid dari 

dinasti Umayyah (sekitar 1000 M). Sejak itu, beberapa dinasti silih berganti 

memimpin India dan kerajaan-kerajaan Islam di Afganistan, Baluchistan dan lain-

lain. Pada masa pemerintahan Dinasti Ghaznawi, Penduduk asli India 

mendeklarasikan perang terhadap negara-negara Islam meskipun akhirnya 

berhasil dikalahkan oleh Mahmud, putera mahkota kerajaan Sebuktigin. Pada 

1008 M, Mahmud juga berhasil menaklukkan koalisi negara-negara India (Ujjayn, 

Gwalior, Kalinjar, Kannawj, Delhi dan Ajmer). Melalui sejarah yang panjang, 

sebagian besar daerah di India berhasil dikuasai Islam, apalagi pasca kemunculan 

dinasti Mughal (1516), sebelum akhirnya pada 1700-an dinasti ini melemah dan 

akhirnya runtuh. Kerajaan Mughal di India dengan Ibukota Delhi didirikan oleh 

Dahir al-Din Babur (1482-1530). Raja-raja Mughal yang terkenal setelah Babur 
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adalah Akbar, Jehangir (1605-1628), Syeh Jehan (1628-1658) dan Aurangzeb 

(1658-1707). 

Awal abad ke-19, Era India modern dimulai dengan masuknya Inggris 

melalui East-India Company (berdiri 1803). Hingga timbul kekacauan akibat 

hegemoni pedagang-pedagang Barat yang menguras kekayaan India dan 

berangsur-angsur menjadikan India negara amat miskin serta merusak budaya, 

tatanan sosial dan agamanya. Sejak itu, dimulailah era kapitalime Industri Inggris 

yang menjadikan India hanya menjadi pasar bagi Inggris. Pada masa kolonial ini, 

banyak keluarga muslim yang kehilangan keamanan dan kebebasan mereka. Pada 

1857, Inggris mulai menghasut kelompok elit ashraf untuk meredakan gejolak 

kaum muslimin. Istilah Ashraf dan ajlaf muncul pada masa pemerintahan Mughal 

untuk membedakan antara kaum bangsawan dan proletar (Nasution (ed.),985: 

141). Dukungan diberikan kepada Sir Sayyid Ahmad Khan yang menampakka 

diri sebagai Islam liberal, dalam artian mengembangkan humanitarianime, 

keserasian dengan sains Barat, menekankan kesamaan antar agama-agama dan 

memisahkan Islam dari kemunduran masyarakat Islam (Ali, 1993: 14-15).  

Mumtaz Ahmad (1993), mengatakan bahwa pada kurun 1860-1870-an, 

Sayyid Ahmad Khan lantas mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Aligarh 

yang pada awalnya diperuntukkan untuk golongan elit saja (Taylor,1986: 143). 

Adapun keberadaan Islam di Pakitan tidak bisa dipisahkan dari Islam di India. 

Pada 1906, beberapa sarjana Muslim India yang pernah belajar di Barat telah 

mendirikan sebuah organisasi politik yang disebut Liga Muslim India (India 

Muslim League) di Dhaka untuk memperjuangkan kepentingan komunitas 

Muslim India di bidang keagamaan, budaya, politik dan ekonomi. Pada saat yang 

sama, tokoh Hindu ekstrem memulai gerakan Shuddi dan Sangathan untuk meng-

hindukan umat Islam secara paksa. Ketika Liga Muslim dipimpin Mohammad Ali 

Jinnah, organisasi ini mengusulkan dibentuknya sebuah negara Muslim yang 

terpisah dari India di daerah Barat laut dan Timur laut India yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Negara inilah yang pada akhirnya disebut Pakistan 

(Ahmad, 1993: 287). 

Setelah kekuasaan Inggris di India (sering disebut British India) resmi 

berakhir pada 14 Agustus 1947, resmi berdiri negara Pakistan. Maka tidak heran, 



295 
 

Islam di India-Pakistan biasanya dibahas secara bersamaan. Sejak organisasi–

organisasi pan- Islamisme berusaha memperkuat solidaritas Muslim di seluruh 

dunia, Pakistan pernah mencoba untuk membongkar penganiayaan dan 

kesewenang-wenangan yang dialami umat Islam di India. Populasi Muslim di 

India sejak 1947, pasca perginya Inggris berkisar 12% dari penduduk India secara 

keseluruhan. Meski demikian, jumlah Muslim di India masih menjadi populasi 

Islam terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan (Esposito, 1987: 

152-153). Barbara D. Mercalf menyatakan bahwa muslim di India tersebar di 

beberapa kota Bengal, Deccan, Gujarat, Hindustan, Mappila, Oriyya dan Punjab. 

Sebagian besar bermadzhab sunni mengikuti Hanafi dan Shafi’i. Hanya sekitar 

10% menganut shi’ah ithna ‘ashariyyah dan Isma’iliyyah (Esposito, 1987: 152-

153). 

Sementara itu, Pakistan sebagai satu-satunya negara Muslim yang 

didirikan atas nama Islam, adalah negara Muslim terbesar kedua dengan 122,8 

juta jiwa yang 97%nya Muslim. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illa Allah 

(What does Pakistan stand for? There is no god but God). Slogan ini populer 

didengungkan oleh liga Muslim ketika pembentukan negara Pakistan. Selain itu, 

pembukaan dalam kitab undang-undang mereka menyebutkan bahwa Pakistan 

adalah negara demokratis yang berdasarkan ajaran Islam. (Lihat: Mumtaz Ahmad, 

“Pakistan” dalam John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of The Modern 

Islamic World. New York: Oxford University Press, 1999, vol. 3, hlm. 287, 290). 

Sebagaimana dijumpai di India, di wilayah Pakistan madzhab Sunni-Hanafi 

mendominasi dan hanya sebagian kecil saja mengikuti Hanbali (Ahmad, 1993: 

286).  

b. Perkembangan Keilmuan Islam di India-Pakistan 

Perkembangan keilmuan Islam di India-Pakistan yang pesat 

pertumbuhannya dapat terlihat dari beberapa aspek: pertama, kemunculan tokoh-

tokoh muslim pemikir sekaligus pemimpin penting di India-Pakistan yang 

pemikiran-pemikirannya banyak menginspirasi sarjana-sarjana muslim lain, 

bahkan di luar India dan Asia. Mulai abad ke-19, muncul Shah Waliyullah al-

Dihlawi (1703– 1762), Ia adalah seorang pemimpin tarikat Naqshabandi yang 

juga pemikir keagamaan dan kenegaraan. Melihat melemahnya konfigurasi 
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regional baru di India, ia mencetuskan ide tentang pengangkatan pangeran 

Mughal, seperti Afghan Shah Abdali sebagai pemimpin India (Mercalf, 1993: 

189). Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), Muhammad Iqbal (1877-1938), 

Mawlana Muhammad Ilyas (1885-1944), Mawlana Abu al-A’la al-Mawdudi 

(1903-1979), dan Mawlana Abu al-Hasan ‘Ali Nadvi (lahir 1914), juga Fazlur 

Rahman (wafat 1988), pengagum Iqbal sekaligus seorang pemikir yang tegas dan 

provokatif dengan ideidenya mengenai reformulasi doktrin dan praktik sosial 

dalam Islam.  

Dalam teorinya Fazlur Rahman menekankan bahwa penafsir al-Qur’an 

tradisional telah gagal dalam melihat prinsip universal dari al-Qur’an sebagai 

sebuah kesatuan. Kedua, tumbuh suburnya madrasah-madrasah dan masjid-masjid 

yang dijadikan pusat kegiatan intelektual dan keagamaan. Di Pakistan, terdapat 

sekitar 200.000 masjid yang menjadi pusat 350.000 fungsionaris religius seperti 

imam, khatib dan khadim. Tidak seperti kebanyakan negara Muslim di Timur-

Tengah, jaringan masjid dan madrasah di Pakistan bergerak di luar kendali 

pemerintah dengan otonomi penuh. Dan biasanya, dalam desa kecil yang tidak 

memiliki gedung publik, masjid biasa dijadikan forum untuk mendiskusikan isu-

isu publik (Ahmad, 1999: 296). 

Adapun madrasah, telah sejak dulu menjadi pusat studi Islam klasik 

sekaligus menjaga tradisi ortodoks di Asia Selatan. Di Pakistan, terdapat tidak 

kurang dari 2.000 madrasah yang menampung 316.000 murid. Jumlah yang besar 

ini adalah warisan dari kebangkitan pendidikan Islam di India sejak akhir abad ke-

19. Tujuan utama didirikannya madrasah adalah: (1) memelihara tradisi Islam 

ortodoks, (2) melatih sarjana dan fungsionaris Islam, (3) menyiapkan pemimpin 

politik yang ulet, (4) membangunkan kembali kesadaran akan solidaritas Islam di 

Asia Selatan. Sedangkan di India, seharusnya kota Delhi memiliki banyak masjid 

dan madrasah sekaligus bangunan-bangunan berasitektur khas Islam karena 

selama ratusan tahun, dinasti-dinasti Islam slih berganti menjadikan Delhi pusat 

pemerintahannya. Namun, peninggalan-peninggalan yang ada sekarang hanyalah 

yang ditinggalkan oleh dinasti terakhir, Mughal, karena warian-warisan yang 

sebelumnya telah diratakan dengan tanah oleh Timur Lenk (Yatim, 1989: 289-

291). 
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c. Islam dan Politik di India-Pakistan 

Perbedaan prinsipil antara Islam di India dan Pakistan adalah bahwa 

jumlah penganut Islam di India menjadi minoritas, berbanding terbalik dengan 

kondisi di Pakistan yang menjadi mayoritas. Keadaan ini tidak memberikan 

banyak pilihan dan kesempatan bagi umat Islam di India untuk ikut andil dalam 

politik negara, meskipun secara de jure, pada 1957, konstitusi India memberikan 

untuk pertama kalinya kepada umat Islam di Asia Selatan kesempatan untuk 

menunjukkan kekuatannya. Konstitusi India dewasa ini mengadopsi model 

sekuler dengan pandangan modern dan liberal. Kesempatan yang diberikan oleh 

kontitusi India dimanfaatkan oleh umat Islam di sana untuk memperoleh jabatan 

publik. Mereka mengikuti pemilihan dan mendapatkan kursi di parlemen 

(national and state legislatures).  

Beberapa bahkan masuk dalam kabinet, menjadi gubernur dan hakim pada 

mahkamah agung meskipun presentasenya masih lebih kecil di bandingkan 

populasinya (Shahabuddin, 1987: 158-159). Meski umat Islam di sana menjadi 

minoritas, namun umat Hindu yang jumlahnya hampir 81% pun terbagi menjadi 

banyak golongan-golongan kecil berdasarkan suku, agama dan sektenya masing-

masing. Hasilnya, undang-undan India menjadi protektif terhadap kepentingan 

minoritas. Shahabudin (1987: 153-155) mencontohkan Pasal ke-14 misalnya, 

menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Sementara dalam 

pasal 26,27 dan 28, kaum minoritas dijamin kebebasannya untuk menata 

kehidupan keagamaannya. Pemerintah tidak diperkenankan mengambil retribusi 

terhadap kegiatan-kegiatan promosi masing-masing agama serta tidak 

mewajibkan seremoni peribadatan tertentu dalam sekolah-sekolah negeri. 

walaupun demikian terdapat beberapa pasal yang sarat kepentingan umat Hindu 

sebagai mayoritas.  

Di antaranya adalah pasal anti penyembelihan sapi yang sering dianggap 

sebagai usaha pemerintah memaksakan etika kultural Hindu terhadap Muslim. 

Faruqi (1987: 55-56) mengatakan bahwa di Pakistan, keadaan ini berbalik 180 

derajat. Prinsip-prinsip Islam bahkan menjadi dasar dalam penetapan 

undangundangnya. Pada kurun 1947-1971, tiga kali Pakistan mengalami 

perombakan konstitusi, namun ketiganya tetap mengakomodir prinsip-prinsip: (1) 
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ke-mahakuasa-an Allah, (2) demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan 

keadilan sosial, (3) akhlak islami, (4) penyediaan fasilitas-fasilitas keagamaan, (5) 

pengajaran ajaranajaran Islam, (6) ketaatan pada standard moral Islam, (7) 

pengelolaan zakat dan wakaf, (8) larangan prostitusi, perjudian dan drug, (9) 

larangan minuman beralkohol, (10) penghapusan riba, (11) larangan atas segala 

bentuk penghinaan terhadap Islam. 

Namun, ketegangan muncul di Pakistan. Pakistan memiliki dua wilayah 

yang secara geografis dan budaya berbeda: Pakistan Barat dan Timur. Kedua 

wilayah ini terpisah ribuan mil. Secara umum, terlihat bahwa peran politik 

Pakistan Barat lebih dominan, dan karenanya dianggap terlalu mengeksplotasi 

Timur. Tahun 1950-an, ketegangan memuncak di antara dua wilayah ini sebab 

faktor politis dan sosial. Ketegangan ini memuncak setelah pembunuhan perdana 

menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khantahun 1951, kekuataan politik mulai 

dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer. Pakistan Timur 

menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad 

Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri 

Pakistan, 

dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran 

militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 – 25 Maret1969) dan Yahya Khan (25 

Maret 1969 – 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, 

hanya meningkatkan sikap bermusuhan Pakistan Timur.  

Di sisi sosialnya, penggunaan bahasa “Urdu” sebagai bahasa nasional juga 

direspon negatif oleh Pakistan Timur karena bahasa urdu memang digunakan oleh 

Pakistan barat, sementara pakistan timur menggunkan bahasa Bengali (Lihat: 

David Taylor, 1985, “Politik Islam dan Islamisasi di Pakistan”, dalam Harun 

Nasution (ed.), Perkembangan Modern Dalam Islam, Jakarta: Penerbit Yayasan 

Obor Indonesia, hlm. 153-154). Hingga pada 26 Maret 1971 Pakistan Timur resmi 

berpisah dari Pakistan dan menjadi negara Bangladesh dengan 90% penduduknya 

Muslim.  

Beberapa pemerhati, seperti Mumtaz Ahmad (1988: 235), menganggap 

pecahnya Pakistan ini sebagai ketidak-mampuan Islam sebagai sebuah sistem 

pada masa itu untuk menjadi solusi alternatif bagi persatuan Pakistan. Kegagalan 
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golongan elit di bidang pemerintahan, pendidikan, politik dan sosial untuk 

menghubungkan Islam dengan isu-isu yang aktual seperti persamaan distribusi 

ekonomi dan memberi suara pada sektor-sektor yang secara politis berhubungan, 

menjadikan kaum minoritas menganggap Islam tak lebih dari sekedar sarana 

eksploitasi saja.  

d. Perekonomian India-Pakistan Dalam Kancah Internasional 

Memang, negara bekas jajahan Inggris terbukti bisa survive dan 

berkembang menjadi negara besar. Ini dikarenakan, saat penjajahan, Inggris juga 

memperhatikan pendidikan dari negara jajahannya. Itu pulalah yang terjadi di 

India. Saat ini, India menjadi salah satu negara dengan perkembangan industri 

terpesat. Sebagai gambaran tahun 2012 yang lalu kemajuan ekonomi di India 

digadang-gadang akan mampu menyaingi China karena beberapa alasan, yaitu; 

(1) konsumsi domestik yang rendah, (2) upah pekerja yang murah, (3) tingginya 

populasi penduduk usia muda (produktif), (4) kemampuan bahasa Inggris yang 

baik. Sayangnya, komunitas Muslim di sana tidak menikmati kemajuan ini 

karena: 

- Perginya beberapa tokoh terpelajarnya Muslim ke Pakistan. Salah satunya 

adalah peristiwa eksodus besar-besaran terjadi tahun 1947. Orang-orang 

Islam dari perkotaan di Utara India yang kebanyakan adalah profesional 

dan kaum terpelajar pindah ke Pakistan. Sebaliknya, penganut Sikh dan 

Hindu yang masih ada di Pakistan pindah ke India. Migrasi yang sporadis 

ini terus berlangsung hingga 1971 (Shahabuddin, 1987: 157), 

- Meningkatnya gerakan anti-Muslim sejak 1990-an oleh kaum mayoritas 

(pemeluk agama Hindu). Hanya ada beberapa nama, seperti Zakir Husain 

dan Fakhruddin Ali Ahmad yang tercatat pernah sukses berkarir sebagai 

birokrat di India (Mercalf, 1993: 188). Dalam hal kesempatan memperoleh 

pekerjaan, jalur yang harus ditempuh umat Islam lebih ribet dari pada 

umat Hindu. Meskipun untuk pekerjaan-pekerjaan level tinggi, sebab 

utamanya disinyalir adalah kurangnya kemampuan umat Islam dalam hal 

tersebut.  

Pada pabrik-pabrik di sektor privat, perbedaan ini jelas terlihat. 

Dibandingkan non-Muslim, Jumlah pekerja Muslim total sebesar 7,23%, 
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supervisor 2,23% dan eksekutif 1,5% (Shahabudin, 1987: 163-164). Adapun 

Pakistan, hingga saat ini belum mampu sepenuhnya membuktikan dirinya sebagai 

negara Muslim yang stabil secara ekonomi. Baru-baru ini, IMF mendesak 

Pakistan untuk mengurangi defisit anggaran yang besar guna mendukung 

ketahanan ekonominya yang sedang sulit. IMF menyatakan pertumbuhan Pakistan 

masih terlalu lemah, inflasi tinggi, dan neraca perdagangan menuju ke arah yang 

salah.  

 

Jenis-Jenis Kesenian Unggul 

1. Budaya tari Pakistan 

Seperti semua negara-negara lain di dunia, Pakistan juga memiliki 

beragam tarian rakyat. Tarian rakyat merupakan ekspresi sukacita-perayaan 

kehidupan, keindahan dan warna. Mereka memiliki rasa kebebasan, dengan 

kedekatan regional dan perbedaan dan pesona mereka sendiri. Melalui seni, adat 

dan tradisi telah ditetapkan dan dengan kelanjutan mereka, budaya Pakistan lebih 

kaya.  

Sementara tarian rakyat biasanya berhubungan dengan rakyat pedesaan 

dan dinyatakan sebagai kebahagiaan orang pada panen sukses, di Pakistan, ada 

tarian rakyat banyak yang berhubungan dengan keterampilan bela diri dan 

kesiapan untuk berperang. Untuk kategori pertama milik tarian Bhangra seperti, 

sedangkan untuk kategori kedua milik tarian seperti Khattan dan Attan. 

Di sisi lain, ada juga tarian klasik yang sangat halus, dengan guru-guru 

berdedikasi terkenal, dengan banyak penekanan pada aturan dan kemurnian 

tradisional. Ini termasuk Kathak, bentuk yang kurang murni tetapi lebih terlatih 

dari yang disebut mujra, meskipun banyak tidak setuju dengan pandangan ini dan 

terus menari dalam kategori sendiri. 

Dalam beberapa kali, eksposur terbesar untuk menari di Pakistan telah dari 

film India yang bajakan. Hal ini terutama karena stigma yang agak berhubungan 

dengan menari dalam masyarakat tradisional Pakistan. Dalam abad sebelumnya, 

menari, khususnya varietas klasik dilindungi oleh para raja dan bangsawan dan 

sering dilakukan oleh coutesand yang tidak menikmati status yang sangat 

terhormat dalam masyarakat. Pentingnya over-ditekankan kehormatan dan 
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hubungannya dengan rakyat perempuan dalam masyarakat tradisional tidak 

memungkinkan wanita dari keluarga terhormat untuk secara terbuka berpartisipasi 

dalam pertunjukan tari. 

Di antara tarian yang populer, yang paling menarik adalah 'Khattan', tarian 

swod bela diri yang populer di kalangan Pashtoons Pakistan dan Afghanistan.Hal 

ini dilakukan dengan menggunakan pedang oleh laki-laki, dan memiliki banyak 

varietas. Penari harus menguasai dua belas langkah sulit dan seni 

menyeimbangkan aksi individu dengan sisa kelompoknya. Varietas termasuk 

Shahdola, Bhangrah dan Bulbullah. Bhangrah melibatkan gerakan berputar-putar 

dalam kelompok. Dalam tarian yang berbeda, kelompok dua atau empat tampil 

sebagai kelompok pusat ketika sedang didukung oleh seluruh kelompok, yang 

menggantikan mereka setelah beberapa saat membiarkan orang lain untuk 

mengambil tengah panggung. 

Lain tarian yang populer dari daerah Punjab adalah 'Bhangra', yang lebih 

populer dilakukan oleh Sikh khususnya pada saat panen. Meskipun demikian 

populer di seluruh Punjab di Pakistan. Ini memiliki banyak bentuk juga, terutama 

tarian laki-laki yang sangat energik dan dilakukan secara berkelompok dengan 

gerakan cepat dari kedua tangan dan kaki. 

Lain tari populer adalah 'Attan', yang sangat populer di Provinsi North 

West Frontier dan klasik terkait dengan perang, pernikahan dan perayaan. Ini juga 

memiliki asal-usul Pashtoon, meskipun beberapa mengklaim asal Yunani yang 

berkaitan dengan bentuk tarian yang disebut 'Athena'. itu merupakan tarian laki-

laki populer di kalangan orang biasa. 

Di antara tarian klasik, 'mujra' adalah bentuk tarian yang berhubungan 

dengan pelacur perempuan. Banyak berhubungan dengan 'Kathak' bentuk tari 

klasik yang sangat populer adalah India Utara. Selain itu ada beberapa artis 

bentuk tari lain juga. Meskipun pertunjukan tersebut telah sedikit, mereka menjadi 

lebih populer dalam beberapa kali. 

Macam-macam tarian yang ada di Pakistan 

 Provinsi Punjab  

1. Tari Luddi 
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Sebuah fitur populer dari perayaan pernikahan di Pakistan 

adalah Luddi ditarikan oleh teman-teman perempuan dan anggota keluarga 

pengantin wanita. Tarian ini berasal dari Punjab namun kini telah menjadi bagian 

integral dari pernikahan seluruh Pakistan.  

2. Tari Bhangra 

Khas dari warna dan kekuatan dari Punjab, yang Bhangra berakar dalam 

tanah. Didorong oleh hentakan drum, dan irama 'Chimta' (sepasang penjepit yang 

digunakan untuk menyapu bara), anak perempuan dan anak laki-laki menari 

dengan meninggalkan, aman dalam pengetahuan bahwa panen yang baik.  

 Provinsi North West Frontier 

1.      Tari Khattak 

Tarian Khattak dari daerah pegunungan dari Khyber Pass legendaris 

dilakukan oleh kelompok semua laki-laki dari suku hardy. Ini merayakan 

keberanian para Pakhtoons yang berhasil menolak upaya untuk menundukkan 

mereka dan menjajah tanah mereka. Salah satu yang paling kuat dari tarian 

daerah, Khattak membutuhkan stamina yang besar dan kekuatan.  

2.      Tari Hunza 

Di utara Pakistan terletak gunung-terkunci lembah yang indah 

dari Hunza, benar-benar surga di bumi. The Hunza indah gadis menikmati alam - 

yang hijau subur lembah, yang di udara dingin - karena mereka datang bersama-

sama untuk melakukan tarian ini sederhana dengan iringan seruling dan drum.  

3.      Tari Kalash 

Di wilayah Utara ekstrim Barat Pakistan, di mana pegunungan memenuhi 

langit adalah Lembah Kalash dihuni oleh orang-orang diyakini telah diturunkan 

dari para pejuang Alexander Agung. Daerah tetap tidak dapat diakses oleh dunia 

luar selama berabad-abad dan telah mempertahankan kemurnian kafir yang 

bahkan sampai hari ini. Tarian Kalash menggambarkan kedekatan masyarakat 

terhadap alam, yang merupakan kualitas yang melekat pada kehidupan 

mereka. Tutup kepala yang menarik dari gadis-gadis, dihiasi dengan kerang 

courie, mendukung teori bahwa lembah pernah tertutup oleh laut.  

 Provinsi SINDH  

1.      Tari Jhoomer 
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The Sindhi Jhoomer tarian dilakukan oleh gadis-gadis desa untuk 

merayakan panen yang baik. Mengenakan kostum berputar mengitari mereka 

penuh-dan perhiasan perak, mereka bergabung dengan anak laki-laki yang 

menyanyikan lagu populer 'Ho Jamalo'.  

2.       Tari Ho Jamalo 

Ho-Jamalo adalah salah satu dari lagu-lagu rakyat yang paling populer 

dari Pakistan. Ini merayakan kegagahan prajurit prajurit abad ke-18, Jamal Khan 

Rind, yang membela tanah airnya dari penyerbu asing. Tales of keberaniannya 

menyebar dari desa ke desa.  

3.      Tari Dandia 

Dari tanah dari distrik Tharparkar di Sindh adalah tari Dandia (tongkat). 

 Laki-laki dan perempuan dengan tongkat dipernis dalam ayunan tangan dengan 

ketukan drum dan menghasilkan campuran yang menarik irama karena mereka 

bertepuk tongkat mereka bersama-sama.  

 Provinsi Baluchistan  

1.      Tari Do-Chapi 

Ini adalah menari dengan bertepuk sebelah tangan didasarkan pada 

berbagai pola berirama, secara bertahap meningkat ke crescendo. Tarian Do-

Chapi khas dari Baluchis kasar, dan umumnya dilakukan oleh laki-laki di 

pedalaman Baluchistan.  

2.      Tari Nelayan 

Para nelayan dari pantai Makran di Baluchistan ditetapkan dalam perahu 

mereka sebelum matahari terbit dan pulang saat matahari terbenam dengan jarak 

yang kaya. Tarian ini menangkap irama kehidupan nelayan.  

3.      Tari Leva 

The Leva tradisional ditarikan oleh laki-laki adalah fitur umum di pesta 

pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya dalam masyarakat suku dari 

Baluchis. Tarian ini memiliki beat hipnosis dan ritme menggugah. 
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PALESTINA 

(Ismi Fitri Maulani, Sakinah) 

 

Palestina yang memiliki Istilah Peleset (Transliterasi dari Hieroglif Mesir 

sebagai P-r-s-t) ditemukan di berbagai dokumen Mesir yang merujuk kepada 

sebuah bangsa atau tanah yang berdekatan, bermula dari sekitar tahun 1150 SM 

selama Dinasti kedua puluh Mesir. Penyebutan pertama diperkirakan ada di dalam 

teks-teks dari Kuil Medinet Habu, yang merekam sebuah bangsa yang disebut 

Peleset ada di antara Bangsa Laut, yang menyerbu Mesir pada masa berkuasanya 

Ramses III. Kemudian, diikuti oleh sebuah ukiran pada Patung Padiiset. Orang 

Assyria menyebut wilayah ini sebagai Palashtu atau Pilistu, dimulai dari Adad-

nirari III pada Lempeng Nimrod sekitar tahun 800 SM, sampai kepada kaisar 

Sargon II, dalam hikayatnya sekitar 1 abad setelah Lempeng Nimrod. 
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Profil Negara 

 

 

Bendera  

 
Nama Negara: Negara Palestina  

    )دولة فلسطین(       

Dawlat Filasṭin (Arab)                                     

 Lagu Kebangsaan: Fida’i 

 Ibu Kota: Yarussalem Timur 

 Kota Terbesar : Gaza 

 Bahasa Resmi: Arab 

 Pemerintahan : Republiksemi – Presidensial 

 Presiden : Mahmoud Abbas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah  

Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat 

Britania atas Palestina. Setahun kemudian, PBB mengadopsi rencana partisi untuk 

solusi dua-negara di wilayah yang tersisa dari mandat. Rencana tersebut diterima 

oleh pimpinan Yahudi. Akan tetapi, ditolak oleh para pemimpin Arab dan Inggris 

menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada malam terakhir penarikan 

Luas  

Total: 6.220 km2 (172) 

Perairan : 3,5 

Penduduk 

Perkiraan 2014 : 4.682.467[1] (121) 

Kepadatan : 756/km2 (15) 

Mata Uang : Dinar Yordania, Pound Mesir,           

Shekel Israel   
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Inggris, Agensi Yahudi untuk Israel mendeklarasikan berdirinya Negara Israel 

sesuai dengan rencana PBB yang diusulkan. Komite Tinggi Arab tidak 

mengumumkan keadaan sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, 

Mesir, dan anggota lain dari Liga Arab saat itu, mulai tahun 1948Perang Arab-

Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharapkan 

menjadi bagian dari negara Arab di bawah rencana PBB.  

Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania 

mendapatkan kontrol atas Tepi Barat. Pada awalnya, Mesir mendukung 

terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, Akan tetapi, hal itu dibubarkan pada 

tahun 1959. Transyordania pernah mengenalinya dan  memutuskan untuk 

memasukkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. 

Aneksasi itu diratifikasi pada 1950. Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Mesir, 

Yordania dan Suriah berperang melawan Israel. Perang tersebut berakhir dengan 

ekspansi teritorial signifikan oleh Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh Tepi 

Barat, yang tetap di bawah pendudukan Israel, dan Jalur Gaza, yang diduduki 

sampai penarikan mundur Israel tahun 2005.  

Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi 

Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. 

Piagam Nasional Palestina PLO mendefinisikan batas-batas wilayah Palestina 

sebagai sisa seluruh mandat, termasuk Israel. Setelah Perang Enam Hari, PLO 

berpindah ke Yordania, tetapi kemudian dipindahkan ke Libanon setelah peristiwa 

Black September tahun 1971. Pada tahun 1974, Liga Arab mengakui PLO sebagai 

wakil sah tunggal rakyat Palestina, dan memperoleh status pengamat di Majelis 

Umum PBB. Setelah tahun 1982 Perang Lebanon, PLO pindah ke Tunisia. 

Pada tahun 1979, melalui Perjanjian Camp David, Mesir mengisyaratkan 

sebuah akhir pada pengakuannya sendiri atas Jalur Gaza. Pada bulan Juli 1988, 

Yordania menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat - dengan pengecualian perwalian 

atas Haram al-Sharif - untuk PLO. Pada bulan November1988, PLO sementara di 

pengasingan, mendeklarasikan pembentukan "Negara Palestina". Pada bulan 

berikutnya, segera diakui oleh banyak negara, termasuk Mesir, Yordania, dan 

Indonesia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Negara Palestina 

digambarkan sebagai yang didirikan atas "wilayah Palestina", tanpa menyebutkan 



308 
 

 

lebih lanjut. Karena itu, beberapa negara yang mengakui Negara Palestina dalam 

pernyataan mereka pengakuan merujuk pada "perbatasan 1967", dengan demikian 

mengakui sebagai wilayahnya hanya wilayah Palestina yang diduduki, dan bukan 

Israel. Selama negosiasi Persetujuan Oslo, PLO mengakui hak Israel untuk 

berdiri, dan Israel mengakui PLO sebagai wakil dari rakyat Palestina. Antara 1993 

dan 1998, PLO membuat komitmen untuk mengubah ketentuan Piagam Nasional 

Palestina yang tidak sejalan dengan tujuan untuk solusi dua negara dan hidup 

berdampingan secara damai dengan Israel. 

Setelah Israel menguasai wilayah Palestina dari Yordania dan Mesir, ia 

mulai membangun permukiman Israel di sana. Ini diorganisir ke Yudea dan 

Samariakabupaten (Tepi Barat), Hof Aza Regional Council (Jalur Gaza) di Distrik 

Selatan. Administrasi penduduk Arab dari wilayah ini dilakukan oleh 

Administrasi Sipil Israel Koordinator Kegiatan Pemerintah di Daerah dan oleh 

dewan kota lokal hadir sejak sebelum pengambilalihan Israel. 

 Pada tahun 1980, Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan untuk 

dewan-dewan dan membentuk Liga Desa bukan, yang pejabat berada di bawah 

pengaruh Israel. Kemudian model ini menjadi tidak efektif untuk kedua Israel dan 

Palestina, dan Liga Desa mulai pecah, dengan yang terakhir ini adalah Liga 

Hebron, dibubarkan pada bulan Februari1988. Seperti digambarkan dalam 

Persetujuan Oslo, Israel diizinkan PLO untuk mendirikan lembaga sementara 

administratif di wilayah Palestina, yang muncul dalam bentuk PNA. Itu diberikan 

sipil dan / atau Kontrol keamanan di beberapa daerah. Pada tahun 2005, menyusul 

pelaksanaan rencana pemisahan diri sepihak Israel, PNA menguasai penuh Jalur 

Gaza dengan pengecualian perbatasan, udara, dan perairan teritorial. Setelah 

konflik antar-Palestina pada tahun 2006, Hamas mengambil alih kontrol Jalur 

Gaza, dan Fatah menguasai Tepi Barat (dan seluruh lembaga PNA). Saat ini Jalur 

Gaza diatur oleh Hamas, dan Tepi Barat oleh Fatah. 

Konflik Israel-Palestina bermula dari resolusi PBB yang membagi wilayah 

Palestina. Wilayah dibagi menjadi tiga bagian yaitu wilayah Arab-Palestina, 

wilayah Israel, dan Yerussalem yang dikelola dunia internasional. Pembagian 

tersebut tidak disetujui oleh mayoritas penduduk Palestina karena wilayah Israel 

pembagiannya lebih luas dibandingkan wilayah Palestina. Israel mendeklarasikan 
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diri sebagai sebuah negara pada 14 Mei 1948 setelah resolusi PBB, rakyat 

Palestina tidak menyetujuinya dan terjadilah konflik yang berkepanjangan 

diantara keduanya. Konflik ini pun melibatkan negara Arab lainnya karena 

penduduk Palestina merupakan suku yang berasal dari Arab. Perhatian dunia 

internasional tertuju pada konflik kedua negara ini, hal tersebut disebabkan karena 

banyaknya korban yang berjatuhan dari konflik Israel-Palestina. Nuansa  politik 

dan agama pun dominan diperlihatkan dalam konflik ini.  

Konflik Israel- Palestina adalah konflik yang menjadi isu internasional, 

ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi baik secara politis dan 

teologis. Yerussalem misalnya, kota tiga iman ini menjadi salah satu wilayah yang 

vital baik bagi Israel yang  beragama Yahudi, Palestina yang mayoritas beragama 

Islam dan bagi pemeluk Kristiani. Harapan kedamaian bagi kedua negara ini 

tampaknya masih jauh dalam pandangan,  betapa tidak setelah enam puluhan 

tahun lebih konflik, titik terang perdamaian masih jauh. Bahkan beberapa saat 

yang lalu, pemberitaan Agresi Militer Israel ke Jalur Gaza sangat mengiris hati 

karena banyaknya jumlah korban, hingga ribuan penduduk Palestina. 

Penyelesaian konflik harus segera diupayakan, negara adidaya Amerika Serikat 

harus memperhatikan kondisi dan melihat dari segi kemanusiaan bukan hanya 

secara politis semata.  

Berikut adalah kronologi singkat konflik antara Palestina dan Israel: 

Tahun Peristiwa Deskripsi 

1917 Deklarasi 

Balfour 

2 November 1917 Inggris memenangkan 

Deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi 

dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah 

air bagi kaum Yahudi di Palestina. 

1922 Mandat Palestina  

1936-

1939  

 

Revolusi Arab Pimpinan Amin al Husein yang menyebabkan 

tidak kurang 5000 warga Arab terbunuh 

1947 

 

Rencana 

pembagian 

wilayah oleh 

29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania 

untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948 



310 
 

 

PBB 

 

dengan pemecahan wilayah mandat 

1948  

 

Deklarasi Negara 

Israel 

Israel diproklamirkan pada tanggal 14 Mei 1948, 

sehari kemudian langsung diserang oleh tentara 

dari Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara 

Arab lainnya. Israel berhasil memenangkan 

peperangan dan merebut + 70% dari luas total 

wilayah mandat PBB Britania Raya. 

1949 

 

Persetujuan 

gencatan 

senjata 

 

3 April 1949, Israel dan Arab sepakat untuk 

melakukan gencatan senjata. Israel mendapat 

kelebihan 50 persen lebih banyak dari yang 

diputuskan rencana pemisahan PBB 

1956  

 

Perang Suez 

 

29 Oktober 1965, Krisis Suez, sebuah serangan 

meliter terhadap Mesir dilakukan oleh Britania 

Raya, Perancis dan Israel. 

1964  

 

Organisasi 

Pembebasan 

Palestina (PLO) 

Berdiri Mei 1964, Organisasi Pembebasan 

Palestina (PLO) resmi berdiri, tujuannya untuk 

menghancurkan Israel. 

1967 

 

• Perang 

enam hari 

 

 

 

 

• Resolusi 

Khartoum 

• Dikenal dengan perang Arab-Israel 1967, 

merupakan peperangan antara Israel menghadapi 

gabungan tiga negara Arab: Mesir, Yordania dan 

Suriah, yang mendapatkan bantuan aktif dari 

Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. 

Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 30 

menit. 

• Sebuah pertemuan 8 pemimpin negara 

Arab pada tanggal 1 September 1967 karena 

terjadinya perang enam hari. Resolusi ini 

berlanjut ke perang Yom Kippur tahun 1973. 

1968 

 

Palestina 

menuntut 

pembekuan Israel 

Perjanjian Nasional Palestina dibuat, dan secara 

resmi Palestina menuntut pembekuan Israel. 
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1970  

 

War of Attrition 

 

Setelah perang enam hari (5-10 Juni 1967), 

terjadi insiden serius di Terusan Suez. Tembakan 

pertama dilepaskan 1 Juli 1967, ketika pasukan 

Mesir menyerang patroli Israel, dan ini 

merupakan awal dari perang War of Attrition. 

1973  

 

Perang Yom 

Kippur 

Dikenal juga dengan Perang Ramadhan pada 

tanggal 6-26 Oktober 1973 karena bertepatan 

dengan bulan ramadhan. Perang ini merupakan 

perang antara pasukan Israel melawan koalisi 

negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir 

dan Suriah, terjadi pada hari raya Yom Kipur, 

hari raya yang paling besar dalam tradisi orang-

orang Yahudi. 

1978  Kesepakatan 

Camp David 

 

Ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 

di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk 

perdamaian di Tmur Tengah. Jimmy Carter 

(Presiden Amerika Serikat) memimpin 

perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 

hari antara Presiden Mesir, Anwar Sadat, dan 

Perdana Menteri Israel, Menachem Begin. 

1982  Perang Libanon  

 

Perang antara Israel dan Libanon yang terjadi 

pada tanggal 6 Juni 1982 ketika angkatan 

bersenjata Israel menyerang Libanon Selatan. 

1990-

1991  

Perang Teluk  

1993 

 

 

 

Kesepakatan 

damai antara 

Palestina dan 

Israel 

 

13 September 1993, Israel dan PLO sepakat 

untuk saling mengakui kedaulatan masing-

masing. Pertemuan Yaser Arafat dan Israel 

Yitzhak Rabin berhasil melahirkan kesepakatan 

OSLO. Rabin bersedia menarik pasukannya dari 

Tepi Barat dan Jalur Gaza serta memberi Arafat 
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kesempatan menjalankan sebuah lembaga semi 

otonom yang bisa memerintah di kedua wilayah. 

Arafat mengakui hak negara Israel untuk eksis 

secara aman dan damai. 

1996 

 

Kerusuhan 

terowongan al- 

Aqsha 

Israel sengaja membuka terowongan Masjid al 

Aqsha untuk memikiat para turis dan 

membahayakan fondasi mesjid bersejarah, 

pertempuran berlangsung beberapa hari. 

1997   Israel menarik pasukannya dari Hebron, Tepi 

Barat 

1998  

 

Perjanjian Wye 

River 

Oktober 1998, Perjanjian Wye River yang berisi 

penarikan Israel dan dilepaskannya tahanan 

politik dan kesediaan Palestina untuk 

menerapkan butir-butir perjanjian Oslo, 

termasuk soal penjualan senjata ilegal. 

2000  KTT Camp 

David 

 

2002 

 

 Israel membangun tembok pertahanan di tepi 

Barat diiringi rangkaian serangan bunuh diri 

Palestina 

2002 

 

 Israel membangun tembok pertahanan di tepi 

Barat diiringi rangkaian serangan bunuh diri 

Palestina 

2004 

 

 Mahkamah Internasional menetapkan 

pembangunan batas pertahanan menyalahi 

hukum internasional dan Israel harus 

merobohkannya 

2005 

 

 Mahmud Abbas terpilih menjadi Presiden 9 

Januari 2005, Mahmud Abbas dari al Fatah 

terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina 

menggantikan Yaser Arafat yang wafat pada 11 

November 2004 
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Juni 2005, pertemuan Mahmud Abbas dan Ariel 

Sharon di Yerusalem. Mahmud Abbas mengulur 

Jadwal Pemili karena mengkhawatirkan 

kemenangan diraih pihak Hammas 

 

Agustus 2005, Israel hengkang dari pemukiman 

Gaza dan empat wilayah pemukiman di Tepi 

Barat 

2006  

 

 

Hamas 

memenangkan 

Pemilu 

 

Januari 2006, Hammas memenangkan kursi 

Dewan Legislatif, menyudahi dominasi fatah 

selama 40 tahun 

2008 

 

 Januari-Juli, ketegangan meningkat di Gaza. 

Israel memutus suplai listrik dan gas, Hamas 

dituding tidak mampu mengendalikan kekerasan 

November 2008, Hamas batal ikut serta dalam 

pertemuan univikasi Palestina yang dilaksanakan 

di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan 

di wilayah 

Israel. 

26 Desember 2008, Agresi Israel ke Jalur Gaza. 

Israel melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang 

dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-

pusat operasi Hamas. 

 

Demografi 

Badan Statistik Pusat Palestina,mengatakan telah mencatat populasi 

penduduk sebanyak 12,1 juta jiwa 4,6 juta di antaranya tinggal di territorial yang 

diduduki dan sisanya di luar negeri pada tahun 2015 ini. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa pada akhir 2014 terdapat 2,8 juta penduduk Palestina tinggal 

di tepi Barat dan 1,8 juta dijalur Gaza. Pada tahun 1948, 1,4 juta penduduk 
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Palestina hidup di 1.300 kota dan beberapa daerah di Palestina. Setelah perang 

yang diikuti pembentukan Israel, Israel merebut 774 kota dan desa, 

menghancurkan 531 kota dan desa serta melakukan pembantaian yang 

menyebabkan 15.000 orang tewas.  

93% penduduk Palestina beragama Islam yang sebagian besar Sunni. 

Sekitar 6% lainnya beragama Kristen. Sejumlah kecil lainnya lagi merupakan 

Samaria (penganut awal Yudaisme) tinggal di Nablus, Tepi Barat. Kristen 

Palestina telah berimigrasi dalam jumlah yang cukup banyak dari Palestina. 

Sebagian besar ke Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Eropa. Inilah yang 

menyebabkan hampir seluruh penduduk Palestina beragama Islam. Ada juga 

sejumlah kecil penduduk Palestina bergama Yahudi. Mereka berasosiasi dengan 

Neturei Karta, gerakan yang menentang Zionisme atas dasar agama dana 

menyebut diri mereka sebagai “Palestinians” atau orang Palestina. 

data CIA, datanya sebagai berikut: 

- Tepi Barat: Muslim 75% (dengan Sunni mendominasi), Kristen dan lainnya 8%, 

Yahudi 17%. 

- Jalur Gaza: Muslim 80,3% (juga didominasi Sunni) dan Kristen 0,7%. 

 

Luas Wilayah Palestina 

Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara 

garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, dan antara garis lintang 

meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Luas wilayah (km2): 6.055 ----  

Berikut ini peta wilayah Palestina sejak jaman Sebelum Masehi sampai 

saat ini wilayah Gaza diluluhlantakkan Israel. 

1. Wilayah Palestina abad 8 SM (Kerajaan Israel di masa Pem. Phonisia di 

tahun 830 SM) 
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2. Palestina di abad I 

 
3. Palestina setelah perang tahun 1947 

 
Wilayah Palestina berwarna kuning, wilayah Israel berwarna jingga (orange). 

Perang Palestina dibantu negara-negara Arab VS Yahudi yang dibantu Inggris 

dimenangkan Yahudi yang kemudian mendirikan Israel dengan pembagian 

wilayah oleh PBB. 

4. Wilayah Palestina dan Israel saat ini 



316 
 

 

 
Wilayah Palestina berwarna coklat muda dan wilayah israel berwarna kuning 

muda. 

 

Dari perubahan wilayah Palestina yang dikuasai Israel tersebut dapat dibuat 

rangkumannya sebagai berikut: 

 
Wilayah Palestina berwarna hijau tua dan wilayah israel berwarna putih. 

 

Mata Pencaharian 

Hampir setengah (48%) dari lahan pertanian di wilayah Palestina yang 

diduduki, ditanam oleh 8 juta pohon zaitun, sebagian besar berada di Tepi Barat. 

Laporan OCHA tersebut menambahkan bahwa industri minyak zaitun telah naik 

14% dari pendapatan pertanian warga Palestina dan mendukung mata pencaharian 

sekitar 80.000 keluarga. 

Laporan OCHA yang diterbitkan pada hari Kamis (18/10), menyatakan 

bahwa panen zaitun merupakan sumber ekonomi yang menunjang kehidupan 

sosial dan budaya bagi masyarakat Palestina. sedangkan otoritas pendudukan 

Israel sengaja mencegah warga Palestina untuk memiliki lahan pertanian di dekat 

pemukiman Yahudi di Tepi Barat. 
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Pada tahun 2011, 42% izin untuk berkebun zaitun sebelum musim panen 

ditolak oleh otoritas Israel, naik dibandingkan dengan pada tahun 2010 yang 

mencapai 39%. 

Di Tepi Barat, lebih dari 7.500 pohon zaitun milik warga Palestina rusak atau 

hancur oleh pemukim Israel antara Januari hingga pertengahan Oktober 2012.  

  

Makanan Khas 

1. Galilea 

 
Sepiring bola-bola kubbi dengan dihiasi daun mint Masakan Galilea sangat 

mirip dengan masakan Lebanon, karena komunikasi yang luas antara kedua 

daerah sebelum pembentukan Israel. Galilea mengkhususkan diri dalam sejumlah 

makanan berdasarkan pada kombinasi bulgur, rempah-rempah dan daging, yang 

dikenal sebagai kubbi oleh orang Arab. Kubbi bi-siniyee adalah kombinasi dari 

daging domba cincang atau daging sapi dicampur dengan lada, dan rempah-

rempah lainnya rempah-rempah yang dibungkus dalam kerak bulgur, kemudian 

dipanggang. Kubbi bi-siniyee biasanya disajikan sebagai makanan utama selama 

makan siang orang-orang Palestina. Kubbi neyee adalah variasi dari kubbi, yang 

disajikan sebagai daging mentah yang dicampur dengan bulgur dan berbagai 

macam rempah-rempah. Sebagian besar makanan ini dimakan sebagai lauk atau 

pita atau roti markook yang digunakan untuk menyendoki daging. Karena 

hidangannya mentah, segala sesuatu yang tidak dimakan dimasak keesokan 

harinya baik dalam versi panggang atau bola-bola goreng kibbee. Manakeesh juga 

merupakan makanan sarapan sangat umum. Hal ini mirip seperti pizza, tapi 

diatasnya dengan beberapa campuran. Yang paling umum adalah keju buatan 

sendiri dan minyak zaitun, oregano dengan wijen dan minyak, dan bawang dengan 
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rempah-rempah dan saus pedas. Mereka pergi dengan kondisi yang sangat baik 

dengan secangkir teh, sayuran segar dan rempah-rempah, buah zaitun, dan 

lebeneh (yoghurt buatan sendiri disaring dengan konsistensi krim keju) di 

sampingnya. 

2. Lahm bi ajeen  

 
diterjemahkan secara harfiah yang berarti daging dengan adonan, atau 

"sfiha" yang juga mirip dengan manakeesh. 

Sebuah hidangan istimewa di Galilea terdiri dari domba panggang atau jenis 

daging lainnya dilengkapi dengan campuran nasi dengan domba cincang dan 

dibumbui dengan bermacam-macam rempah-rempah, biasanya hiasi dengan 

peterseli cincang dan kacang panggang. kebab shish atau lahme mashwi dan shish 

taouk adalah daging panggang yang ditusuk seperti sate dan biasanya dimakan 

setelah susunan makanan pembuka yang dikenal sebagai maza. Maza pada 

dasarnya berbagai macam makanan pembuka yang biasanya termasuk hummus 

(kadang-kadang diatasnya dengan daging), baba ghannouj, tabouli, lebeneh, 

machshi (sayuran yang diisi), daun anggur (biasanya diisi dengan daging, tapi 

kadang-kadang dengan nasi dan/atau sayuran), kubbi (sebagai disebutkan di atas 

dalam bentuk apapun), zaitun dan acar, dan banyak lagi. Ackawi adalah keju 

dengan tingkat kekerasan medium di seluruh Timur Tengah dan di antara diaspora 

Arba berasal dari kota Acre di sepanjang pantai Galilea. Acre diucapkan Acka, 

dari mana keju tersebut menerima namanya. 

3. Hummus 
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Saus ini populer di Lebanon, Yordania, Israel, dan Palestina, menemani 

pita bread (roti bulat tipis dengan ‘kantung udara’ di tengahnya). Resepnya sudah 

ada sejak abad ke-13 M. Diracik dari chickpea dan garbanzo. Keduanya jenis 

kacang-kacangan yang dihaluskan bersama air jeruk lemon, bawang putih, buah 

zaitun, dan tahini. Tahini sendiri merupakan bahan populer yang terbuat dari biji 

wijen dan minyak wijen (atau minyak sayur lain) yang diproses ke dalam bentuk 

paste.  

 

Bangunan  Penting 

Palestina adalah negeri bersejarah. Peradaban timbul tenggelam di negara 

yang kini dijajah oleh Zionis Israel tersebut. Di antara kota yang kaya dengan 

sejarah di  negara ini ialah Alquds atau Yerusalem. Kota bersejarah sepanjang 

peradaban manusia. Kota ini memiliki riwayat panjang perebutan dari berbagai 

entitas bangsa. Yerusalem pernah ditaklukkan oleh Babilonia, Romawi, Persia, 

dan dalam masa yang cukup lama, menjadi saksi kegigihan tentara Islam 

melepaskan cengekeraman tentara Salib di lokasi Masjid al-Aqsha ini berada. 

        Di kota ini pula, peradaban Islam tumbuh subur. Ini tampak dari situs-situs 

yang masih bertahan dan terancam keberadaannya akibat rencana rakus Zionis 

Israel. Selain Masjid al-Aqsha, Yerusalem juga masih menyimpan bangunan 

bersejarah lainnya, antara lain: 

1. Masjid Umar bin Khatab 
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   Di tempat inilah Khalifah Umar bin Khatab RA shalat setelah 

menaklukkan Yerusalem pada 638 M. Ia sempat ditawari shalat di Gereja Makam 

Suci, tetapi ia menolak, khawatir gereja itu kelak akan dianggap sebagai milik 

Islam.  

  Masjid ini kembali dibangun oleh putra dari Shalahudin al-Ayyubi, yakni 

Afdhal Ali pada 1193 Masehi. Masjid yang berada tak jauh dari Masjid al-Aqsha 

ini, bukan bangunan qubbah as-sahkhra (Dome of The Rock).   

2. Khanqah Shalahudin 

 

Di ruangan yang terletak di kawasan Muslim Kota Tua Yerusalem, 

Shalahudin al-Ayyubi tinggal dan mengasingkan diri untuk mendirikan shalat-

shalat sunah atau menyendiri guna beribadah kepada Allah SWT. 

  Shalahuddin adalah pendiri sekaligus khalifah pertama Dinasti Ayyubiyah. 

Ia dikenal sebagai pemimpin ulung. Ia sukses meraih kemenangan melawan 

tentara Salib. Selain dikenal sebagai ahli strategi dan kehebatannya memimpin 

negara, ia adalah seorang ahli ibadah.  

3. Rumah Imam al-Ghazali 
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Di tempat inilah, tokoh sufi terkemuka Abu Hamid al-Ghazali tinggal 

selama berada di Yerusalem seusai mengembara dari sejumlah negara, seperti 

Makkah, Madinah, dan Mesir. Lokasinya berada di belakang Masjid al-Aqsha.  

Di sebuah ruangan, di bawah kubah rumah itu, ia menulis karya fenomenal dan 

monumentalnya, yakni Ihya' Ulum al-Din. Kitab ini menjadi sumbangsih berharga 

bagi dunia Islam, hingga saat ini.     

 

Sejarah Peradaban Palestina Kuno Sejak Sebelum Masehi 

 
SEJARAH PALESTINA KUNO (ditulis oleh Profesor Fahmi Amhar tahun 1996). 

Palestina Tanah Yang (Pernah) Dijanjikan 

2000 SM – 1500 SM: Ibrahim as. melahirkan Ismail as. (Bapak bangsa Arab) dan 

Ishak as. Ishak melahirkan Ya’kub as. alias Israel. Ya’kub punya anak Yusuf as, 

yang ketika kecil dibuang oleh saudaranya, namun belakangan menjadi bendahara 

kerajaan Mesir. Ketika dilanda paceklik, Ya’kub as. sekeluarga atas undangan 

Yusuf berimigrasi ke Mesir. Populasi anak keturunan Israel (bani Israel atau 

bangsa Israel) membesar. 

1550 SM – 1200 SM: Politik di Mesir berubah. Bani Israel dianggap problem, 

dan akhirnya oleh Fir’aun statusnya diubah menjadi budak. 

1200 SM – 1100 SM: Musa as. memimpin bangsa Israel meninggalkan Mesir, 

mengembara di padang Sinai menuju tanah yang dijanjikan, bila mereka taat 

kepada Allah. Namun saat mereka diperintah memasuki Filistin (Palestina), 

mereka membandel dan mengatakan: 

“Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi ada 

orang-orang yang gagah perkasa di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama 
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Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk 

menanti di sini saja”. (QS. 5:24) 

Akibatnya mereka dikutuk dan hanya berputar-putar saja di sekitar 

Palestina. Belakangan agama Musa as disebut “Yahudi” 

1000 SM – 922 SM: Daud as. mengalahkan Goliath dari Filistin. Palestina 

berhasil direbut. Daud dijadikan raja. Wilayah kerajaannya membentang dari tepi 

Nil hingga Efrat di Iraq. Sekarang ini Yahudi tetap memimpikan kembali 

kebesaran Israel raya Raja Daud. Bendera Israel adalah dua garis biru (Nil dan 

Efrat) dan bintang Daud. Daud diteruskan Sulaiman as. Masjidil Aqsha dibangun. 

922 SM – 800 SM: Sepeninggal Sulaiman Israel dilanda perang saudara yang 

berlarut, hingga kerajaan tersebut terbelah dua: utara bernama Israel beribukota 

Samaria dan selatan bernama Yehuda beribukota Yerusalem. 

800 SM – 600 SM: Karena kerajaan Israel sudah terlalu durhaka kepada Allah 

swt. maka kerajaan itu dihancurkan lewat tangan kerajaan Asyiria. 

600 SM – 500 SM: Kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar 

dari Babylonia. Dalam Bible Kitab Raja-raja ke-II 23:27 dinyatakan bahwa 

mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari Yerusalem 

dan dipenjara di Babylonia. 

500 SM – 400 SM: Cyrus Persia meruntuhkan Babylonia dan mengijinkan bani 

Israel kembali ke Yerusalem. 

330 SM – 322 SM: Israel diduduki Alexander Agung dari Macedonia (Yunani). Ia 

melakukan Hellenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani 

menjadi bahasa resmi Israel, sehingga nantinya Injil pun ditulis dalam bahasa 

Yunani, dan bukan dalam bahasa Ibrani. 

300 SM – 190 SM: Yunani dikalahkan Romawi. Maka Palestina pun dikuasai 

imperium Romawi. 

1 – 100: Nabi Isa as. (Yesus) lahir, kemudian menjadi pemimpin gerakan 

melawan penguasa Romawi. Namun selain dianggap subversi oleh penguasa 

Romawi (dengan ancaman hukuman tertinggi yaitu disalib), ajaran Yesus sendiri 

ditolak oleh para rabi Yahudi. Namun setelah Isa tiada, bangsa Yahudi 

memberontak terhadap Romawi. 

Palestina area bebas Yahudi 
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100 – 300: Pemberontakan berulang. Akibatnya Palestina dihancurkan dan 

dijadikan area bebas Yahudi. Mereka dideportasi keluar Palestina dan terdiaspora 

ke segala penjuru imperium Romawi. Namun demikian tetap ada sejumlah kecil 

pemeluk Yahudi yang tetap bertahan di Palestina. Dengan masuknya Islam serta 

dipakainya bahasa Arab di kehidupan sehari-hari, mereka lambat laun terarabisasi 

atau bahkan masuk Islam. 

313: Pusat kerajaan Romawi dipindah ke Konstantinopel dan agama Kristen 

dijadikan agama negara. 

500 – 600: Bangsa Yahudi merembes ke semenanjung Arabia (di antaranya di 

Khaibar dan sekitar Madinah), kemudian berimigrasi dalam jumlah besar ke 

daerah tersebut ketika terjadi perang antara Romawi dan Persia. 

619: Nabi Muhammad saw melakukan perjalanan ruhani: Isra’ dari masjidil 

Haram ke masjidil Aqsha dan Mi’raj ke langit. Rasulullah menetapkan Yerusalem 

sebagai kota suci-3 ummat Islam, sholat di masjidil Aqsha dinilai 500 kali 

dibanding sholat di masjid yang lain selain masjidil Haram dan masjid Nabawi. 

Masjidil Aqsha juga menjadi kiblat ummat Islam sebelum dipindah ke ka’bah. 

622: Hijrah nabi ke Madinah dan pendirian negara Islam (yang seterusnya disebut 

khilafah). Nabi mengadakan perjanjian dengan penduduk Yahudi di Madinah dan 

sekitarnya, yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. 

626: Pengkhianatan Yahudi dalam perang Ahzab (atau perang parit) dan berarti 

melanggar Piagam Madinah. Sesuai dengan aturan di Kitab Taurat mereka sendiri, 

mereka dibunuh atau diusir. 

Palestina di bawah Daulah Islam 

638: Di bawah Umar bin Khattab, seluruh Palestina dimerdekakan dari penjajah 

Romawi. Seterusnya seluruh penduduk Palestina, muslim maupun non muslim, 

hidup aman di bawah khilafah. Kebebasan beragama dijamin. 

700 – 1000: Wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika hingga Spanyol. Di 

dalamnya, bangsa Yahudi mendapat peluang ekonomi dan intelektual yang sama. 

Ada beberapa ilmuwan yang terkenal di dunia Islam yang sesungguhnya adalah 

orang Yahudi. 

1076: Yerusalem dikepung tentara salib dari Eropa. Karena pengkhianatan kaum 

munafik (sekte Drusiah yang mengaku Islam tapi ajarannya sesat), pada 1099 
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tentara salib berhasil menguasai Yerusalem dan mengangkat seorang raja Kristen. 

Penjajahan ini berlangsung hingga 1187, sampai Salahuddin al Ayubi 

membebaskannya, setelah ummat Islam yang terlena sufisme yang sesat bisa 

dibangkitkan kembali. 

1453: Setelah melalui proses reunifikasi dan revivitalisasi wilayah-wilayah 

khilafah yang tercerai berai setelah hancurnya Bagdad oleh tentara Mongol 

(1258), khilafah Utsmaniyah di bawah Muhammad Fatih menaklukkan 

Kontantinopel, dan mewujudkan nubuwwah Rasulullah. 700 tahun lebih kaum 

muslimin berlomba untuk menjadi mereka yang diramalkan Rasul dalam hadits 

berikut: 

Hari kiamat tak akan tiba sebelum tanah Romawi di dekat al-A’maq atau Dabiq 

ditaklukkan. Sepasukan tentara terbaik di dunia akan datang. Maka mereka 

bertempur. Sepertiga dari mereka akan lari, dan Allah tak akan memaafkannya. 

Sepertiga lagi ditakdirkan gugur sebagai syuhada. Dan sepertiga lagi akan menang 

dan menjadi penakluk Konstantinopel. (HR Muslim, no. 6924) 

1492: Andalusia sepenuhnya jatuh ke tangan Kristen Spanyol (reconquista). 

Karena cemas suatu saat ummat Islam bisa bangkit lagi, maka terjadi 

pembunuhan, pengusiran dan pengkristenan massal. Hal ini tak cuma diarahkan 

pada muslim namun juga pada Yahudi. Mereka lari ke wilayah khilafah 

Utsmaniyah, di antaranya ke Bosnia. Pada 1992 raja Juan Carlos dari Spanyol 

secara resmi meminta maaf kepada pemerintah Israel atas holocaust 500 tahun 

sebelumnya. 

1500-1700: Kebangkitan pemikiran di Eropa, munculnya sekularisme (pemisahan 

gereja – negara), nasionalisme dan kapitalisme. Mulainya kemajuan teknologi 

modern di Eropa. Abad penjelajahan samudera dimulai. Mereka mencari jalur 

alternatif ke India dan Cina, tanpa melalui daerah-daerah Islam. Tapi berikutnya 

mereka didorong semangat kolonialisme / imperialisme. 

1529: Tentara khilafah berusaha menghentikan arus kolonialisme / imperialisme 

serta membalas reconquista langsung ke jantung Eropa dengan mengepung Wina, 

namun gagal. Tahun 1683 kepungan ini diulang, dan gagal lagi. Kegagalan ini 

terutama karena tentara Islam terlalu yakin pada jumlah dan perlengkapannya. 

Barat memperalat Yahudi 
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1798: Napoleon berpendapat bahwa bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-

tujuan Perancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah 

khilafah. 

1831: Untuk mendukung strategi “devide et impera” Perancis mendukung gerakan 

nasionalisme Arab, yakni Muhammad Ali di Mesir, dan Pasya Basyir di Libanon. 

Khilafah mulai lemah dirongrong oleh nasionalisme. 

1835: Sekelompok Yahudi membeli tanah di Palestina, dan lalu mendirikan 

sekolah Yahudi pertama di sana. Sponsornya adalah milyuner Yahudi Inggris, Sir 

Moshe Monteveury, anggota Free Masonry. Ini adalah pertama kalinya sekolah 

berkurikulum asing di wilayah khilafah. 

1838: Inggris membuka konsulat di Yerusalem yang merupakan perwakilan Eropa 

pertama di Palestina. 

1849: Kampanye mendorong imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Pada masa itu 

jumlah Yahudi di Palestina baru sekitar 12000. Pada tahun 1948 jumlahnya sudah 

716700, dan pada 1964 sudah hampir 3 juta.  

1882: Imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang berselubung agama, 

simpati dan kemanusiaan bagi penderitaan Yahudi di Eropa saat itu. 

1891: Para penduduk Palestina mengirim petisi kepada khalifah, menuntut 

dilarangnya imigrasi besar-besaran ras Yahudi ke Palestina. Sayang saat itu 

khilafah sudah “sakit-sakitan” (dijuluki “the sick man at Bosporus”), dekadensi 

pemikiran meluas, walau Sultan Abdul Hamid sempat membuat terobosan dengan 

memodernisir infrastruktur, termasuk memasang jalur kereta api dari Damaskus 

ke Madinah via Palestina !! Sayang, sebelum selesai, Sultan Abdul Hamid dipecat 

oleh Syaikhul Islam (Hakim Agung) yang telah dipengaruhi Inggris. PD-I 

meletus, dan jalur kereta tersebut dihancurkan. 

Zionisme 

1896: Theodore Herzl merampungkan sebuah doktrin baru Zionisme sebagai 

gerakan politik untuk mendirikan negara Yahudi Israel. Mereka mendapat 

inspirasi untuk “bekerjasama” dengan negara-negara besar (Amerika, Inggris, 

Perancis, Rusia) dalam realisasinya. Sebaliknya negara-negara besar itu 

berkepentingan dengan sumber alam di wilayah itu, dan memerlukan “agen” 

untuk melemahkan ummat Islam di sana. 
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1897: Theodore Herzl menggelar kongres Zionis dunia pertama di Basel, Swiss. 

Peserta Kongress-I Zionis mengeluarkan resolusi, bahwa ummat Yahudi tidaklah 

sekedar ummat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup 

secara berbangsa dan bernegara. Dalam resolusi itu, kaum zionis menuntut tanah 

air bagi ummat Yahudi -walaupun secara rahasia- pada “tanah yang bersejarah 

bagi mereka”. Sebelumnya Inggris hampir menjanjikan tanah protektorat Uganda 

atau di Amerika Latin! Di kongres itu, Herzl menyebut, zionisme adalah jawaban 

bagi “diskriminasi dan penindasan” atas ummat Yahudi yang telah berlangsung 

ratusan tahun. Pergerakan ini mengenal kembali, bahwa nasib ummat Yahudi 

hanya bisa diselesaikan di tangan ummat Yahudi sendiri. Di depan Kongres Herzl 

berkata: “Dalam 50 tahun akan ada negara Yahudi !!!” Apa yang direncanakan 

Herzl menjadi kenyataan pada 1948. 

1916: Perjanjian rahasia Sykes-Picot oleh sekutu – (Inggris, Perancis, Rusia) 

dibuat saat meletusnya PD-I, untuk mencengkeram wilayah-wilayah Arab dari 

khilafah Utsmaniyah dan membagi-bagi di antara mereka. PD-I berakhir dengan 

kemenangan sekutu. Inggris mendapat kontrol atas Palestina. Di PD-I ini, Yahudi 

Jerman berkomplot dengan sekutu untuk tujuan mereka sendiri (memiliki 

pengaruh atau kekuasaan yang lebih besar). 

1917: Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam deklarasi 

Balfour, memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, bahwa Inggris 

akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu 

pembentukan tanah air Yahudi. Lima tahun kemudian Liga Bangsa-bangsa (cikal 

bakal PBB) memberi mandat ke Inggris untuk menguasai Palestina. 

Setelah Hancurnya Khilafah Islam 

1924: Mustafa Kemal Ataturk – seorang Turki yang terdidik oleh Free Masonry, 

menganggap kemunduran khilafah itu karena Islam. Ia merasa jalan keluarnya 

adalah nasionalisme dan sekularisme seperti yang telah berhasil di Barat. Bersama 

tentara yang seide, ia merebut kekuasaan dan mengumumkan bahwa khilafah 

bubar. Dengan itu maka tidak ada lagi ikatan antar ummat Islam sedunia yang 

akan “take care” bila ada satu bumi Islam jatuh dalam penderitaan. Nasionalisme 

menggantikan solidaritas Islam (ukhuwah Islamiyah). 
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1938: Nazi Jerman menganggap bahwa pengkhianatan Yahudi Jerman adalah 

biang keladi kekalahan mereka pada PD-I yang telah menghancurkan ekonomi 

Jerman. Maka mereka perlu “penyelesaian terakhir” (Endlösung). Ratusan ribu 

dikirim ke kamp konsentrasi atau lari ke luar negeri (terutama ke USA). 

Sebenarnya ada etnis lain serta kaum intelektual yang berbeda politik dengan Nazi 

yang bernasib sama, namun setelah PD-II Yahudi lebih berhasil menjual ceritanya 

karena menguasai banyak surat kabar atau kantor berita di dunia. 

1944: Partei buruh Inggris yang sedang berkuasa secara terbuka memaparkan 

politik “Membiarkan orang-orang Yahudi terus masuk ke Palestina, jika mereka 

ingin jadi mayoritas. Masuknya mereka akan mendorong keluarnya pribumi Arab 

dari sana”. Kondisi Palestina memanas. 

1947: PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi dua negara: Arab 

dan Israel. 

1948 14 Mei: sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina para 

pemukim Yahudi memproklamirkan kemerdekaan negara Israel, melakukan 

agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang masih lemah, jutaan dari mereka 

terpaksa mengungsi ke Libanon, Yordania, Syria, Mesir dll. Palestinian Refugees 

menjadi tema dunia. Namun Israel menolak existensi rakyat Palestina ini, dan 

menganggap mereka telah memajukan areal yang semula kosong dan terbelakang. 

Timbullah perang antara Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Namun 

karena para pemimpin Arab sebenarnya ada di bawah pengaruh Inggris, maka 

Israel mudah merebut daerah Arab Palestina yang telah ditetapkan PBB. 

Setelah Negara Israel Berdiri 

1948 2 Desember: Protes keras Liga Arab atas tindakan USA dan sekutunya 

berupa dorongan dan fasilitas yang mereka berikan bagi imigrasi zionis ke 

Palestina. Pada waktu itu, Ikhwanul Muslimin (IM) di bawah Hasan Al-Bana 

mengirim 10000 mujahidin untuk berjihad melawan Israel. Usaha ini kandas 

bukan karena mereka dikalahkan Israel, namun karena Raja Farouk yang korup 

dari Mesir takut bahwa di dalam negeri, IM bisa kudeta. Akibatnya, tokoh-tokoh 

IM dipenjara atau dihukum mati. 

1952: Para perwira Mesir di bawah Jamal Abdul Nasser melakukan kudeta 

terhadap Raja Farouk. 
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1953: Harakah Islam Hizbut Tahrir berdiri di Yerusalem dengan tujuan 

mengembalikan kehidupan Islam ketengah masyarakat dan membentuk khilafah 

Islam yang menerapkan sistem Islam dan membebaskan seluruh dunia dari 

penghambaan kepada selain Allah. Metode yang ditempuh dalam membentuk 

khilafah adalah dakwah untuk merubah opini masyarakat. 

1956: Nasser menasionalisasikan terusan Suez. Hal ini membangkitkan harga diri 

pada bangsa Arab, sehingga tak sedikit yang kemudian “memuja” Nasser. 

1956 29 Oktober: Israel dibantu Inggris dan Perancis menyerang Sinai untuk 

menguasai terusan Suez. 

1964: Para pemimpin Arab membentuk PLO (Palestina Liberation Organitation). 

Dengan ini secara resmi, nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab-

Palestina sendiri, dan tidak lagi urusan ummat Islam. Masalah Palestina direduksi 

menjadi persoalan nasional. 

1967: Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syiria selama 6 hari dengan dalih 

pencegahan. Israel berhasil merebut Sinai dan jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi 

Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerussalem (Yordania). Israel dengan mudah 

menghancurkan angkatan udara musuhnya karena informasi dari CIA. Sementara 

itu angkatan udara Mesir ragu membalas serangan Israel, karena Menhan Mesir 

ikut terbang dan memerintahkan untuk tidak melakukan tembakan selama dia di 

udara. 

1967 Nopember: Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 242, 

untuk perintah penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam 

perang enam hari, pengakuan semua negara di kawasan itu dan penyelesaikan 

secara adil masalah pengungsi Palestina. 

1969: Yasser Arafat dari faksi Al-Fatah terpilih sebagai ketua komite eksekutif 

PLO dengan markas di Yordania. 

1970: Berbagai pembajakan pesawat sebagai publikasi perjuangan rakyat 

Palestina membuat PLO dikecam oleh opini dunia, dan Yordania dikucilkan. 

Karena ekonomi Yordania sangat tergantung dari USA, maka akhirnya Raja 

Hussein mengusir markas PLO dari Yordania. PLO pindah ke Libanon. 

1973 6 Oktober: Mesir dan Syiria menyerang pasukan Israel di Sinai dan dataran 

tinggi Golan pada hari puasa Yahudi Yom Kippur. Pertempuran ini dikenal 
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dengan Perang Oktober. Mesir dan Syria hampir menang, kalau Israel tidak tiba-

tiba dibantu USA. Anwar Sadat terpaksa berkompromi, karena dia cuma “siap 

untuk melawan Israel, namun tidak siap berhadapan dengan USA”. Arab 

membalas kekalahan itu dengan menutup keran minyak. Akibatnya harga minyak 

melonjak pesat. 

1973 22 Oktober: Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 338, untuk 

gencatan senjata, pelaksanaan resolusi 242 dan perundingan damai di Timur 

Tengah. 

Ditipu sejak Camp David 

1977: Pertimbangan ekonomi (perang memboroskan kas negara) membuat 

Presiden Mesir Anwar Sadat pergi ke Israel tanpa berkonsultasi dengan Liga 

Arab. Ia menawarkan perdamaian, jika Israel mengembalikan seluruh Sinai. 

Negara-negara Arab merasa dikhianati. Karena politiknya ini, belakangan Sadat 

dibunuh (1982). 

1978 September: Mesir dan Israel menandatangani perjanjian Camp David yang 

diprakarsai USA. Perjanjian itu menjanjikan otonomi terbatas kepada rakyat 

Palestina di wilayah-wilayah pendudukan. Sadat dan PM Israel Menachem Begin 

dianugerahi Nobel Perdamaian 1979. Namun Israel tetap menolak perundingan 

dengan PLO dan PLO menolak otonomi. Belakangan, otonomi versi Camp David 

ini tidak pernah diwujudkan, demikian juga otonomi versi lainnya. Dan USA 

sebagai pemrakarsanya juga tidak merasa wajib memberi sanksi, bahkan selalu 

memveto resolusi PBB yang tak menguntungkan Israel. 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu 

mengikuti keinginan mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah 

petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan 

mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi 

pelindung dan penolong bagimu. (QS. 2:120) 

1979: Ayatullah Khumaini memaklumkan Revolusi Islam di Iran yang 

menumbangkan rezim korup pro Barat Syah Reza Pahlevi. Referendum 

menghasilkan pembentukan Republik Islam, yang salah satu cita-citanya adalah 

mengembalikan bumi Palestina ke ummat islam dengan menghancurkan Israel. 

Iran mensponsori gerakan anti Israel “Hizbullah” yang bermarkas di Libanon. 
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1980: Israel secara sepihak menyatakan bahwa mulai musim panas 1980 kota 

Yerusalem yang didudukinya itu resmi sebagai ibukota. 

1980: Pecah perang Iraq-Iran selama 8 tahun. Perang ini direkayasa oleh Barat 

untuk melemahkan gelombang revolusi Islam dari Iran. Negara-negara Arab 

dipancing fanatisme sunni terhadap Iran yang syiah. Iraq mendapat bantuan 

senjata yang luar biasa dari Barat. 

1982: Israel menyerang Libanon dan membantai ratusan pengungsi Palestina di 

Sabra dan Shatila. Pelanggaran atas batas-batas internasional ini tidak berhasil 

dibawa ke forum PBB karena veto USA. Belakangan Israel juga dengan enaknya 

melakukan serangkaian pemboman atas instalasi militer dan sipil di Iraq, Libya 

dan Tunis. 

Intifadhah 

1987: Intifadhah, perlawanan dengan batu oleh orang-orang Palestina yang tinggal 

di daerah pendudukan terhadap tentara Israel mulai meledak. Intifadhah ini 

diprakarsai oleh HAMAS, suatu harakah Islam yang memulai aktivitasnya dengan 

pendidikan dan sosial. 

1988 Desember: USA membenarkan pembukaan dialog dengan PLO setelah 

Arafat secara tidak langsung mengakui existensi Israel dengan menuntut realisasi 

resolusi PBB no. 242 pada waktu memproklamirkan Republik Palestina di 

pengasingan di Tunis. 

1990 Agustus: Invasi Iraq ke Kuwait. Arafat menyatakan mendukung Iraq. 

Terjadi lagi perpecahan antar Arab. Perang ini juga direkayasa Barat untuk 

melemahkan Iraq, yang setelah perang dengan Iran arsenalnya dinilai terlalu besar 

dan bisa membahayakan Israel. Dan Barat sekaligus bisa lebih kuat menancapkan 

pengaruhnya di negera-negara Arab. Pemerintah diktatur di negara-negara Arab 

ditakut-takuti dengan “Islam fundamentalis”. 

1991 Maret: Presiden USA George Bush menyatakan berakhirnya perang teluk-II 

dan membuka kesempatan “tata dunia baru” bagi penyelesaian konflik Arab-

Israel.Yasser Arafat menikahi Suha, seorang wanita Kristen. Sebelumnya Arafat 

selalu mengatakan “menikah dengan revolusi Palestina”. 

1993 September: PLO-Israel saling mengakui existensi masing-masing dan Israel 

berjanji memberi hak otonomi kepada PLO di daerah pendudukan. Motto Israel 
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adalah “land for peace” (=tanah untuk perdamaian). Pengakuan itu dikecam keras 

dari pihak ultra-kanan Israel maupun kelompok di Palestina yang tidak setuju. 

Namun negara-negara Arab (Saudi Arabia, Mesir, Emirat dan Yordania) 

menyambut baik perjanjian itu. Mufti Mesir dan Saudi mengeluarkan “fatwa” 

untuk mendukung perdamaian. Setelah kekuasaan di daerah pendudukan dialihkan 

ke PLO, maka sesuai perjanjian dengan Israel, PLO harus mengatasi segala aksi-

aksi anti Israel. Dengan ini maka sebenarnya PLO dijadikan perpanjangan tangan 

Yahudi. 

Yasser Arafat, Yitzak Rabin dan Shimon Peres mendapat Nobel Perdamaian atas 

usahanya tersebut. 

1995: Rabin dibunuh oleh Yigal Amir, seorang Yahudi fanatik. Sebelumnya, di 

Hebron, seorang Yahudi fanatik membantai puluhan muslim yang sedang sholat 

shubuh. Hampir tiap orang dewasa di Israel, laki-laki maupun wanita, pernah 

mendapat latihan dan melakukan wajib militer. Gerakan Palestina yang menuntut 

kemerdekaan total menteror ke tengah masyarakat Israel dengan bom “bunuh 

diri”. Dengan ini diharapkan usaha perdamaian yang tidak adil itu gagal. 

Sebenarnya “land for peace” diartikan Israel sebagai “Israel dapat tanah, dan Arab 

Palestina tidak diganggu (bisa hidup damai)”. 

1996: Pemilu di Israel dimenangkan secara tipis oleh Netanyahu dari partai kanan, 

yang berarti kemenangan Yahudi yang anti perdamaian. Netanyahu mengulur-ulur 

pelaksanaan perjanjian perdamaian. Ia menolak adanya negara Palestina. Palestina 

agar tetap sekedar daerah otonom di dalam Israel. Ia bahkan ingin menunggu / 

menciptakan konstelasi baru (pemukiman di daerah pendudukan, bila perlu 

perluasan ke Syria dan Yordania) untuk sama sekali membuat perjanjian baru. 

USA tidak senang bahwa Israel jalan sendiri di luar garis yang ditetapkannya. 

Namun karena lobby Yahudi di USA terlalu kuat, maka Bill Clinton harus 

memakai agen-agennya di negara-negara Arab untuk “mengingatkan” si “anak 

emasnya” ini. Maka sikap negara-negara Arab tiba-tiba kembali memusuhi Israel. 

Mufti Mesir malah kini memfatwakan jihad terhadap Israel. Sementara itu Uni 

Eropa (terutama Inggris dan Perancis) juga mencoba “aktif” jadi penengah, yang 

sebenarnya juga hanya untuk kepentingan masing-masing dalam rangka 
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menanamkan pengaruhnya di wilayah itu. Mereka juga tidak rela bahwa USA 

“jalan sendiri” tanpa “bicara dengan Eropa”. 

 

Jenis Jenis Kebudayaan & Karakteristik 

Wilayah yang berada diwilayah Timur tengah ini berada diantara Laut 

Tengah dan Sungai Yordian. Secara politik, statusnya masih menjadi polemik 

karena sebagian wilayahnya sudah termasuk kedalam anggota OKI, dan 

keberadaannya pun telah diakui oleh negara bagian nonblok. 

Palestina juga merupakan tempat yang unik dan istimewa karena dianggap 

sebagai peradaban kuno yang juga menjadi tempat diturunkannya agama samawi. 

Tempat ini juga sering kali dijadikan sebagai tempat penyusupan ekspedisi militer 

sepanjang masa bersejarah yang berlainan. 

Kebudayaan islami yang berkembang didalamnya tidak mengalami konflik 

diri, namun kerap mengalami konflikdengan wilayah lain yang mungkin merasa 

iri atas kondisiyang istimewa dari tempat ini. Sama seperti daerah Timur Tengah 

lainnya, kebudayaan Palestina mengambil akar dan pedoman yang berlandaskan 

agama. 
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QATAR 

(Fernanda Venturini N., Ikhti Nur Halimah) 

 

 

 
 

Iktisar Sejarah 

Tempat tinggal manusia di Semenanjung Qatar jauh hampir empat ribu 

tahun SM, menurut bukti-bukti arkeologi, penggalian, prasasti dan keramik langka 

ditemukan diberbagai wilayah negara. Pada abad 6 SM, sejarawan Yunani 

Herodotus disebut bahwa penghuni pertama Qatar adalah suku Kanaan yang 

dikenal untuk navigasi dan angkatan laut perdagangan. Selain itu, Yunani geografi 

Ptolemy disebut Peta Saudi dan juga Ptolemy kemudian disebut “Qatra” yang 

diduga menjadi acuan untuk Kota Zubara (sebelumnya salah satu pelabuhan 

komersial yang paling penting di wilayah teluk). 
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Qatar memainkan peran penting sebagaimana yang diriwayatkan oleh 

sumber-sumber sejarah Arab-Muslim. Penghuni Qatar melibatkan diri dalam 

mempersiapkan armada angkatan laut pertama yang mengangkut tentara selama 

penaklukan Muslim. Dibawah kekuasaan Abbasiyah pada abad kedelapan 

Hijriyah, Qatar menyaksikan periode kemakmuran ekonomi sebagaimana yang 

telah dibuktikan dengan catatan tertulis yang ditemukan di Maroub Fort pantai 

barat yang mewakili karakter arsitektur Abbasiyah. Setelah aliansi militer dengan 

Turki pada abad kesepuluh Hijriyah, Qatar bisa mengusir Portugis pergi fan itulah 

awal pemerintahan kekaisaran Ottoman di semenanjung seluruh Arab termasuk 

Qatar selama 4 abad berturut-turut. 

Saat Perang Dunia kedua pada tahun 1914 turki menolak aturan diwilayah 

Qatar dan perjanjian dimasukkan ke Inggris pada tahun 1916, Inggris bersedia 

untuk perlindungan tanah Qatar dan orang-orangnya. Otoritas Inggris dibatasi 

terutama untuk pengawasan pada beberapa urusan administrasi. Qatar dipimpin 

oleh Dinasti Al-thani, setelah pemimpinnya Thani bin Mohammad-ayah dari 

Syeikh Mohammad bin Thani yang merupakan syeikh pertama yang memiliki 

kekuatan atas Semenanjung Qatar selama pertengahan abad kesembilan belas.  

Menjadi keturunan Bani Tameem Tribe dengan garis keturunan leluhur 

mereka datang kembali ke Mudhar bin Nizar, Al-Thani menetap di Jibrin Oasis di 

selatan Najd sebelum mereka bergerak ke utara dari Qatar Peninsula. Kemudian, 

mereka pindah ke Doha pada pertengahan abad kesembilan belas dibawah 

pimpinan Sheikh Muhammad bin Thani. (www.mofa.gov.qa: 2013) 

Pada tahun 1872, Turki menguasai negeri ini yang kemudian tahun 1916 

Inggris berganti menjadi penguasa dan menjadikan sebagai negara protektorat. 

Penguasa-penguasa asing baru kemudian bergantian menginterverensi wilayah ini 

tetapi tetap bisa bertahan dan Inggris pun mencabut kewajiban dalam perjanjian 

protektorat. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kem 

erdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950. 

Qatar semakin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait 

pada tahun 1961. Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan 

politik tapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar dengan membentuk 

Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain. Pada tanggal 1 September 1971, 
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Qatar mengumumkan kemerdekaannya dan diakui pada tanggal 3 September 

1971. (Robert Tjahyono: 2007) 

 

Nama Negara dan Letak Geografis 

Negara Qatar atau دولة قطر dalam bahasa arab adalah sebuah Emirat di 

Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Qatar 

adalah salah satu negara kecil yang berbatasan dengan Arab Saudi di batas selatan 

dan teluk Persia serta luas wilayahnya 11.571 km² yang merupakan daerah padang 

pasir dan sedikit daerah yang berupa padang rumput. 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Qatar: 2013) 

Wilayah Qatar terletak di semenanjung yang menjorok ke teluk Persia, 

terletak antara 24°30’-26°54’ Lintang utara, dan 50°45’-51°49’ Bujur timur, yang 

merupakan kawasan gurun pasir, dataran rendah, dan perbukitan batu dengan 

ketinggian tidak lebih dari 75 m. Di perbatasan selatan terdapat rawa garam 

assabkhah. Iklim panas, dan kering, suhu 49°C pada musim panas, musim dingin 

terkadang disertai hujan. (Dewan Redaksi Insiklopedi Islam: 1997) 

Cadangan minyak bumi yang melimpah dan sedikitnya tanah yang subur 

menjadikan negeri ini sebagai produsen minyak dengan nilai 99% ekspor. Secara 

geografis, dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara bagian 

Connecticut di Amerika Serikat. Qatar adalah salah satu Negara Arab yang kaya 

raya dengan sumber daya melimpah, gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil 

mewah, dan lain sebagainya. Apalagi menurut data IMF, Qatar adalah Negara 

dengan pendapatan GDP tertinggi di dunia. Qatar dengan Doha sebagai ibu kota 

memang terbilang maju dan cukup modern. Diberbagai tempat, pembangunan 

besar-besaran terus dilakukan, baik itu gedung perkantoran, hotel, jembatan 

layang, mal, maupun jalan-jalan baru. Bagi kaum hawa yang suka berbelanja, 

mungkin Qatar bisa dijadikan salah satu tujuan untuk liburan. Begitu banyak mal-

mal dari yang paling biasa sampai yang paling mewah, semuanya ada di Villago, 

The Pearl, Landmark, City Centre, dan lain-lain. 

Gedung-gedung pencakar langit dengan berbagai bentuk pun sudah 

banyak yang berdiri kokoh. Cornice merupakan kawasan yang paling dirawat dan 

dijadikan sebagai pusat dari Kota Doha. Hampir semua gedung-gedung pencakar 
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langit yang ada disana, termasuk Istana Emir. Masyarakat Qatar tidak 

meninggalkan kebudayaan aslinya. Di tengah-tengah gedung bertingkat dan 

megah, terdapat bangunan-bangunan tua dan tradisional. Ada Souq Waqif, pasar 

tradisional terbesar di Qatar tempat berbelanja barang-barang dan makanan 

tradisional, serta souvenir- souvenir ala Timur Tengah. Selain itu terdapat 

museum of Islamic Arts, sebuah museum modern tempat mempelajari sejarah 

peradaban Islam dan Timur Tengah. Arsitektur bangunannya unik, terlihat 

menarik dan tertata rapi. 

Di Qatar terdapat kampus yang terkenal yaitu Qatar Faculty of Islamic 

Studies, Doha. Kampus tersebut berada di kawasan yang sangat besar bernama 

Education City Center (ECC) yang dimiliki oleh Qatar Foundation (QF). QF 

adalah organisasi yang dimiliki oleh Emir Qatar, His Highness Sheikh Hamad bin 

Khalifa Al-Thani, dan diketuai oleh istrinya Her Highness Sheikha Moza bint 

Nasser Al-Missned. 

Visi dan misi QF adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan sumber 

daya di Qatar dengan membangun sektor pendidikan, riset serta memberdayakan 

komunitas. Demi mewujudkannya, QF mempunyai mega proyek ambisius dengan 

membangun kawasan pendidikan terpadu 500 hektar yang megah bernama 

Education City Centre. Di dalamnya ada sekitar 10 universitas top internasional 

seperti Georgetown University, Carnegie Mellon University, Northwestern 

University, dan lain sebagainya. Ada juga Qatar National Convention Centre, Al 

Jazeera Studio, Al-Shaqab Horse Ranch, Recreation Centre, Olympic Stadium, 

Library & Art Centre, Sidra Hospital, dan lain-lain. Jadi ECC ini seperti Negara di 

dalam negara. (Muhammad Assad: 2011) 

 

Sistem dan Pemerintahan 

Qatar pada masa sebelum islam didiami oleh kabilah-kabilah Bani Bakar 

bin Wail, dan Abdu Qis serta beberapa kabilah kecil lainnya. Kawasan ini dihuni 

oleh penduduk muslim sejak masa Rasulullah SAW. Agama Islam disiarkan oleh 

al-Ala bin adullah al-Hadrami pada tahun 6 H, dan diterima baik oleh pemimpin 

kabilah, Munzir bin Sawa at-Tamimi. Sejak masa itu penduduknya dikenal 
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sebagai pelopor dakwah islamiyah melalui laut ke Kirman, dan Sind (Persia 

selatan). 

Qatar, dalam lintasan sejarah Kerajaan-kerajaan Islam, berturut-turut 

berada dibawah naungan dinasti Abbasiyah sebagai bagian dari kawasan pesisir 

Teluk Persia, kemudian di bawah Qaramitah sampai pertengan abad ke-14. 

Selanjutnya pemuka-pemuka kabilah memegang pemerintahan di kawasan ini 

smapai kedatangan Portugal yang menjajahnya sekitar 20 tahun pada abad ke-16. 

Sekitar tahun 1546, Qatar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Ottoman 

(Sulaiman al- Oanuni) setelah mengalahkan Portugal atas bantuan kabilah-kabilah 

Qatar. Akan tetapi, kekuasaan Ottoman hanya nama, yang lebih berpengaruh 

adalah kabilah Bani Khalid, yang menyelenggarakan pemerintahan, dan 

pengumpulan zakat atas nama mereka. 

Selanjutnya terjadi perebutan pengaruh antara kabilah-kabilah, diantaranya 

keluarga Sani yang mempunyai garis keturunan dengan kabilah Tamim. Keluarga 

itu berasal dari Nejd, mula-mula bermukin di al-WasKeluarga itu berasal dari 

Nejd, mula-mula bermukin di al-Wasy, kemudian di lembah Yabrin, az-Zibarah, 

dan Fuwirit, sampai akhirnya menetap di Doha pada pertengahan abad ke-18, 

Muhammad bin bin Sani berhasil mempersatukan kabilah-kabilah di Qatar, 

sedang putranya Qasim bin Muhammad menjadi pendiri Qatar dan memegang 

kekuasaan pada 1878. 

Meskipun Inggris berkuasa di Qatar sejak 1776, Kerajaan Ottoman barulah 

melepaskan persekutuan dengannya setelah 1916. Dalam perdamaian yang 

diadakan, disetujui Inggris memonopoli urusan luar negeri Qatar dan wilayah-

wilayah lain di Teluk Persia. Perjanjian ini ditandatangani oleh generasi keempat 

Bani Sani, Syekh Abdullah bin Qasim. 

Syekh Abdullah didampingi oleh putra mahkotanya, Syekh Hamdi. Karena 

ia wafat dalam masa pemerintahan ayahnya, maka putra mahkota benrpidah ke 

tangan saudaranya Ali bin Abdullah yang kemudian mengundurkan diri tahun 

1949. Penggantinya adalah Syekh Khalifah bin Hamdi yang menjadi amir di Qatar 

sejak tahun 1972. Qatar menyatakan kemerdekaan tanggal 3 September 1971. 

Selanjutnya negara itu aktif sebagi anggota PBB, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, 

OPEC, dan OKI (Organisasi Koferensi Islam). Pada tahun 1981 Qatar 
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menggabungkan diri dalam Dewan Kerjasama Teluk bersama Kuwait, Uni Emirat 

Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Oman. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997) 

Para penguasa kesyehan Bahrain, tetangga sebelah barat Qatar, 

memerintah negara ini selama bertahun-tahun. mereka diikuti oleh Bangsa Turki 

Utsmani yang melakukan penguasaan terbatas selama beberapa abad, dan 

kemudian digantikan oleh Inggris tahun 1916, perjanjian bahwa Inggris mengakui 

syekh sebagai penguasa Qatar, sedangkan Inggris diberi kuasa dalam urusan luar 

negeri Qatar sebagai imbalan proteksinya. 

Perjanjian ini berakhir ketika Inggris menarik kembali tentaranya, dan 

wilayah Qatar, sedangkan Qatar menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1971, 

dan bergabung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan bantuan 

keuangan dari Inggris, Qatar membangun pelabuhan di Doha, pabrik baja, pabrik 

semen, dan sebuah jalan yang menghubungkan Qatar dengan Arab Saudi yang 

telah dibangun, sedangkan bandara di kota Doha pun telah diperlebar. Qatar yang 

dulu pernah diabaikan, kini telah mendudki peringkat sebagai salah satu negara 

terkaya di dunia, dan suatu sumber minyak yang penting. (Grolier International: 

1988) 

 

Mata Pencaharian/Perekonomian  

Selama berabad-abad rakyat kesyehan kecil Qatar mencari kehidupan 

dengan menggembala binatang, menangkap ikan, dan menyelam mutiara, Hujan 

cenderung turun pada saat badai besar di musim dingin. Sumber air tanah terbatas, 

pasokan air tawar bergantung pada pabrik, desalinasi yang mengolah air aut 

menjadi air tawar. Hanya sedikit daerah yang cocok untuk lahan pertanian. 

Namun, proyek desalinasi dan proses irigasi telah memungkinkan negara ini dapat 

menanam melon, tomat, dan terong. Perikanan di lepas pantai semenanjung ini 

dapat menghasilkan tangkapan sebanyak 5.000 ton ikan setiap tahun. (Tim 

kingfisher: 2007) 

Industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari 

Jepang pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Roda perekonomian di tunjang oleh 

hasil minyak yang di temukan sekitar tahun 1930, dan mulai diproduksi sekitar 

tahun 1949 dari ladang minyak Dukhan, dan Idd as-safgi. Musayid merupakan 
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pelabuhan penting bagi minyak. Dari ladang minyak di Dukhan, minyak bumi 

disalurkan lewat pipa ke Musayid (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: 1997). 

Sekarang negara yang mempunyai bentuk pemerintahan monarki ini sebagai 

negara produsen besar minyak dan gas alam, Qatar pun telah masuk dalam 

anggota PEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak). Kekayaan negara hasil 

minyak yang melimpah menjadikan negara ini mempunyai pendapatan per kapita 

tertinggi di dunia setelah Arab Saudi dan diperkirakan tahun 2008 sekitar 

$111.000 yang menjadikannya sebagai negara dengan taraf hidup penduduknya 

bisa disamakan bahkan lebih maju dibandingkan negara-negara Eropa Barat 

dengan berbagai layanan sosial dan fasilitas modern. (Robert Tjahyono: 2007) 

Minyak dan gas merupakan tulang punggung ekonomi Qatar, Negara 

Qatar mengupayakan untuk mendiversifikasi sumber untuk meringankan 

ketergantungan negara terhadap sumber daya alam minyak mentah yang 

berjumlah sekitar (850 ribu barel per hari), dan gas sekitar (18 milyar kubus kaki 

per hari) yang dihasilkan dari lapangan utara yang memegang  cadangan gas 

sekitar (380000000000000 kubus kaki) dan gas terkait. (www.mofa.gov.qa: 2013) 

 

Kependudukan 

Penduduk pribumi minoritas, hanya satu dari lima penduduk Qatar yang 

lahir di Qatar. Sejak produksi minyak pertama kali dimulai, banyak pekerja asing 

yang berdatangan ke negeri ini; terbanyak dari Iran, Pakistan, dan India. 

Penduduk pribumi adalah keturuna orang-orang Badui Arab yang hidup nomaden, 

lebih dari 80% penduduk pribumi tinggal di perkotaan, sementara banyak daerah 

pemukiman kecil dan desa telah ditinggalkan. Qatar yang diperintah oleh Dinasti 

ath-Thani telah bertumbuh menjadi negara kaya berkat cadangan minyak dan gas 

alam yang dimilikinya. Penduduknya menikmati standar hidup yang tinggi, tidak 

ada pajak pendapatan, warga memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan 

secara gratis. (tim kingfisher: 2007) 

Pada tahun 2010 total polulasi di Qatar tidak sampai 1,7 juta jiwa. Jumlah 

ini kurang lebih sama dengan 1/6 dari total penduduk Jakarta (sensus 2010). 

Jumlah wanita di Qatar hanya ¼ dari total populasi (Muhammad Assad: 2011). 

Bahkan Qatar mengalami pertambahan penduduk yang sangat pesat karena arus 
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pendatang dari Pakistan, India, Iran dan Negara Arab lainnya. Hal ini sampai 

sekarang menimbulkan konflik tersendiri karena penduduk asli Qatar hanya 

menjadi kelompok minoritas. Jumlah Penduduk di Negara Qatar pada tahun 2015 

tercatat 2.120.129 jiwa penduduk dengan kepadatan 175/km². 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Qatar: 2013) 

 

Agama 

Qatar adalah salah satu negara yang berada di Timur Tengah yang 

memiliki bahasa resmi yaitu bahasa arab. Pada saat jumlah penduduk Qatar masih 

1.760.000 (2010), negara ini memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam 

dengan populasi 1.191.520 jiwa dan persentase 67,7%, Kristen dengan populasi 

242.880 jiwa, dan presentase 13,8%, Budha dengan populasi 54.560 jiwa dan 

presentase 3,1%, serta hindu dengan populasi 242.880 dengan presentase 13,8%. 

 

Politik Dan Hukum 

Negara yang dipimpin oleh seorang emir yang diturunkan secara turun 

temurun sesuai dengan UUD 1972 ini telah resmi menjadi anggota PBB pada 

tanggal 21 September 1971. (Robert Tjahyono: 2007) Emir dari Negara Qatar 

pada 25 Juni 2013 hingga sekarang adalah Tamim bin Hamad Al-Thani dan 

wakilnya adalah Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. Qatar dibagi menjadi 

10 Munisipalitas Biladiyah, yaitu : 

1. Ad-Dawhah 

2. Al-Ghuwariyah 

3. Al-Jumaliyah 

4. Al-Khawr 

5. Al-Wakrah 

6. Ar-Rayyan 

7. Jariyan al-Batnah 

8. Madinat ash-Shamal 

9. Umm Salal 

10. Mesaieed 
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Munisipalitas adalah suatu entitas administratif yang terdefinisi secara 

jelas wilayah dan penduduknya dan umumnya merujuk pada suatu kota atau 

kelompok kecil dalam entitas-entitas tersebut, biasanya diketuai oleh seorang 

walikota (mayor) dan suatu dewan kota (municipal). Negara bekas jajahan inggris 

ini mempunyai mata uang Riyal Qatar (ر.ق) (QAR), dengan kurs untuk QR 1 

kurang lebih sama dengan Rp. 2.800,- (Muhammad Assad : 2011) 

Meskipun berbentuk monarki, sejak tahun 1995 dibawah pimpinan Emir 

Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, Qatar memasuki proses modernisasi dan 

demokrasi yang ditandai dengan terbentuknya konstitusi baru, pemilihan umum 

yang melibatkan kaum wanita, alkohol diperbolehkan masuk dalam jumlah 

terbatas dan juga penghapusan sensor media (pembentukan saluran televisi al 

Jazeera) dan ini menunjukan hukum yang berada di Qatar cenderung lebih bebas 

dan liberal. (Louis dan Nicolas: 2002) 

 

Makanan Khas 

Makanan di Qatar pada umumnya sama seperti negara timur tengah 

lainnya yang didominasi berbagai jenis daging, seperti ayam, kambing, dan sapi. 

(Muhammad Assad: 2011) 

a. Makanan Tradisional 

 Makanan tradisional yang paling populer dari Qatar adalah makanan 

lautnya, seperti lobster,  kepiting,udang, tuna, kingfish, dan kakap merah. Namun, 

makanan favorit penduduk asli Qatar adalah daging domba dan kambing 

tradisional yang dipadukan dengan susu dari sapi atau kambing yang dibuat 

menjadi yogurt yogurt atau disebut dengan nasi kebuli, berikut merupakan gambar 

dari nasi kebuli:  
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b. Menu Makanan 

Qatar biasanya memulai hari mereka dengan memakan buah zaitun, keju, 

dan yoghurt sebagai menu makan pagi. Sedangkan untuk makan siang, mereka 

memilih menu yang berat. Dimulai dengan makanan pembuka dan mengakhiri 

hidangan dengan makanan enak seperti ikan atau daging domba rebus, salad, dan 

sayuran yang dimasak, contohnya muhammer yaitu sejenis ketan dengan kurma. 

Untuk makan malam, disediakan makanan ringan saja. 

c. Makanan Spesial 

Makanan spesial dari Qatar adalah hummus yang biasanya tebuat dari 

buncis dan biji wijen. Selain itu, ada juga tabbouleh persteli cincang yang tidak 

kalah enaknya. 

   
hummus 

 

(http://haniochid.blogspot.co.id/2012/07/qatar.html: 2012) 

Selain itu, ada pula makanan lainnya : 

1. Khoruf 

Khoruf disajikan dengan salad yang terdiri dari daun, sayuran mentah, 

bawang Bombay mentah, dan timun. Biasanya kombinasi lainnya dari sajian ini 

adalah susu seperti yogurt. 
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2. Majboos 

Nasi majboos biasanya dimasak menggunakan beras basmathi panjan 

bermutu tinggi dan dihidangkan panas besrta salad sayuran dan kuah tomato 

berchili, karena warnanya yang agak gelap, panjang, serta rasanya yang pedas, 

hangat dan berempah. Nasi ini digemari oleh kebanyakan pengunjung laki-laki. 

 
3. Harees 

Sup kental yang terbuat dari daging ayam atau lembu 
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(Archive.kaskus.co.id/thread/9800340: 2010) 

 

Bangunan-Bangunan Penting 

 Museum Etnografi 

Dibangun pada tahun 1935, museum ini menjadi satu-satunya peninggalan 

dari masa tersebut. Museum ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang latar belakang daerahnya. Dari museum ini pula masyarakat 

modern bisa melihat gaya hidup masyarakat Qatar beberapa dekade yang lalu. 

Arsitekturnya yang sederhana menggambarkan kehidupan pada masa tersebut 

sangat nyaman dan aman. 

Museum ini juga memiliki sebuah menara angin tradisional yang juga 

disebut badger, yang memungkinkan sedikit angin masuk kedalam bangunan dari 

segala arah. Menara angin yang megah ini merupakan bagian yang sudah biasa 

ada dalam rumah-rumah di Qatar. 

 Museum Nasional Qatar 

Museum ini merupakan bagian timur dari Teluk Corniche. Museum ini 

menyimpan perahu prestisius yang memenangkan Aga khan Award untuk 

restorasi arsitektur islam di Qatar. Museum ini adalah museum yang paling besar 

di Doha. Dalam museum ini, pengunjung dapat mengetahui sejarah Qatar. Selain 

itu, museum ini juga menyimpan berbagai medali yang diberikan oleh negara lain 

kepada Qatar. 

(http://haniochid.blogspot.co.id/2012/07/qatar.html: 2012) 

 Museum Seni Islam 
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Museum Seni Islam yang indah (fineartamerica.com)  

Di museum ini terdapat kesenian berupa artefak, manuskrip, dan barang-

barang kuno, yang berumur ratusan tahun. Para seniman muslim terkenal dengan 

karya-karyanya yang brilian. Terletak di tepi pelabuhan Doha, tepatnya di ujung 

selatan Teluk Doha, para wisatawan dapat berkunjung ke Museum Seni Islam. 

Dengan arsitektur yang menawan, museum ini buka tiap hari kecuali hari Jumat, 

tiket masuknya pun gratis. 

Menurut situs resmi museum tersebut yang dikunjungi detikTravel, Selasa 

(24/7/2012), Museum Seni Islam dibuka tahun 2008 yang didedikasikan sebagai 

pusat pendidikan dan informasi di bidang seni dari dunia Islam. Museum ini juga 

sebagai tempat untuk menjaga dan merawat koleksi dari keragaman seni Islam. 

Uniknya, museum ini dibangun oleh arsitek berkebangsaan Amerika 

Serikat kelahiran China, Ieoh Min Pei. Dia membangun Museum Seni Islam ini 

melalui perpaduan konsep bangunan kuno dengan gaya yang modern. Selain 

museum ini, Ieoh Min Pei juga merancang piramida kaca Museum Louvre di 

Paris, Prancis. Selain bangunannya, isi koleksi di dalam museum juga tidak kalah 

menakjubkan. Di dalam museum, Anda dapat melihat koleksi-koleksi seperti 

artefak, keramik, kaligrafi, tekstil, dan masih banyak lagi. Koleksi tersebut 

didapatkan dari berbagai negera seperti Mesir, Turki, Iran, Irak, India, dan Asia 

Tengah. 

Koleksi-koleksi museum ini mempunyai karya seni yang tinggi. Kaligrafi 

yang berusia ratusan tahun atau artefak berupa patung-patung, menjadi bukti 
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kejeniusan para seniman muslim dalam berseni. Selain koleksi seni-seni Islam, 

museum ini juga mempunyai beberapa fasilitas yang lengkap. Beberapa fasilitas 

di antaranya seperti auditorium, perpustakaan, toko-toko buku, restoran, taman, 

kolam, dan tempat bermain untuk anak-anak. Tidak hanya itu, museum ini juga 

sering mengadakan diskusi soal kesenian dan pengetahuan sejarah Islam. 

 

Peradaban 

Pada Abad ke-5 sebelum Masehi, Seorang Sejarawan Yunani, Herodotus 

menyebutkan bahwa Pelaut Kanaan merupakan penduduk asli Qatar. Selanjutnya, 

Ptolemy menunjukkan petanya tentang dunia Arab 'gatara' yang diyakini merujuk 

pada kota Qatar Zubarah, yang sudah terkenal menjadi pelabuhan perdagangan 

paling terkenal di kawasan Teluk pada masa itu. 

Qatar memasuki dunia Islam sejak Rajanya, Al-Munzir Ibn Sawi Al-

Tamimi memeluk Islam pada abad ke-7. Qatar sangat berperan dalam 

menyumbang perkembangan Islam. Dengan dipimpin oleh Abu al-Al'a al-

Hadrami, armada angkatan laut Qatar merupakan armada yang paling hebat yang 

biasa digunakan untuk mengangkut tentara Islam ke berbagai wilayah. 

Berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, sekitar abad ke-8 H atau abad ke-

16 M, Qatar mencapai kemakmuran dalam bidang ekonomi sehingga menjadi 

penyokong penting perekonomian dalam kekhalifahan di Baghdad. Selanjutnya 

Qatar bekerja sama dengan Turki untuk mengusir Portugis dari negaranya. Seperti 

negara lain di seluruh kawasan teluk Arab, Qatar pun akhirnya bernaung dibawah 

pemerintahan Turki selama empat abad berturut-turut. Namun, kedaulatan Turki 

Ottoman d kawasan hanyalah bersifat nominal, sedangkan kekuasaan 

sesungguhnya berada di tangan para Syeikh dan pangeran suku Arab lokal. Qatar 

sendiri berada dibawah kekuasaan Al-Thani. 

Qatar terus berusaha untuk menjaga hubungan dengan Turki Ottoman 

hingga abad ke-20. Namun, pengaruh Turki di Teluk Arab semakin melemah. 

Dalam keadaan seperti ini, Qatar memutuskan untuk tidak membuat perjanjian 

perlindungan dengan siapapun, kecuali pada tahun 1916, akhirnya Qatar 

mengadakan perjanjian perlindungan dengan Inggris yang disahkan pada tanggal 
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23 Maret1918. Dalam perjanjian ini, Amir menyatakan dirinya setuju Qatar 

menjadi protektorat Inggris. 

Setelah perjanjian tersebut diratifikasi pada tahun 1935, Inggris akhirnya 

mulai datang ke Qatar. Eksplorasi minyak berlangsung sekitar 14 tahun sejak 

1935 hingga 1949. Setelah itu, minyak mulai mengalir secara komersial. 85% 

pendapatan Qatar pada masa itu berasal dari ekspor minyak ini dan Qatar menjadi 

salah satu negara dengan pendapatan per kapita terbesar di dunia. Kemerdekaan 

Qatar didapatkan dari Inggris pada tanggal 3 September 1971 yang kemudian 

berada dibawah pimpinan keluarga Al-Thani. 

(http://haniochid.blogspot.co.id/2012/07/qatar.html: 2012) 

 

Jenis-Jenis Kebudayaan 

 Budaya  

Kebudayaan Qatar sangat terpengaruh oleh budaya Arab karena Qatar 

memang berasal dari Arab. Masyarakat Qatar sangat bangga untuk menunjukkan 

kekayaan budaya mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai 

macam acara pertunjukkan budaya yang biasanya diadakan oleh beberapa 

organisasi. 

Pertunjukan budaya ini menampilkan berbagai macam aspek budaya 

tradisi dan kebiasaan yang khas dari negara tersebut. Budaya Qatar sendiri 

merupakan hasil kombinasi beberapa warisan budaya. Hal ini dikarenakan ada 

banyak orang dari berbagai bangsa dan negara yang datang dan menetap di Qatar 

dengan membawa serta budaya mereka. Semua budaya yang ada telah 

dikombinasikan dengan baik tanpa menghilangkan unsur keaslian budaya Qatar 

sendiri dan tentunya disesuaikan dengan budaya asli serta Islam yang merupakan 

agama resmi negara Qatar. 

Untuk membuktikan keseriusan Qatar dalam melestarikan budaya, 

pemerintah mendirikan sebuah culture village yang bernama Katara. Katara 

berada di antara Doha’ West Bay dan Pearl, tidak jauh dari Doha Exhibition 

Center dan berdekatan dengan Cultural Village lama, tempat penyelenggaraan 

Qatar Marine Festival. Katara ini dibuka mulai bulan Oktober 2010 ketika ada 

Festival Film Doha Tribeca dan TEDxDoha. Banyak organisasi para Qatari 
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(istilah bagi penduduk asli Qatar) yang berkantor disini, diantaranya: Qatari 

Society for Engineers, Qatar Fine Arts Society, Visual Art Centre, Qatar 

Photographic Society, Childhood Cultural Centre, Theatre Society and Qatar 

Music Academy.  

Nama Katara sendiri konon kabarnya diambil dari akar kata Qatar dari 

bahasa Portugis. Katara memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk 

kegiatan kebudayaan, kesenian, komersial dan pemutaran film. Diantaranya 

adalah open amphitheatre, opera house, cinema yang juga dapat difungsikan 

untuk pertunjukan teater, multi purpose hall, pantai, pusat kerajinan tangan, toko 

buku, restaurant & cafe serta ruangan terbuka yang dapat dinikmati pengunjung. 

Katara memiliki luas 99 hektar dan akan dibangun 40 gedung pusat Kebudayaan 

dan Kesenian di Qatar.  

MIA sendiri merupakan museum yang akan menyimpan sekitar 800 artifak 

seni dan bersejarah dari berbagai benua, yang berasal dari abad ke-7 sampai abad 

ke-19. Arsitekturnya dirancang oleh seorang arsitek yang sudah terkenal dalam 

membaut gedung-gedung megah dunia, yakni I.M Pei. Syaikha Al Mayassa bint 

Hamad Bin Khalifa Al Thani, anak perempuan Syaikh Qatar yang menjadi ketua 

pengelola museum ini mengungkapkan tujuan dari pembangunan ini adalah untuk 

menunjukkan bahwa Islam adalah peradaban yang damai, yang mengajarkan 

toleransi dan mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup 

berdampingan dengan damai.  

 Seni dan kerajinan 

Qatar adalah negara yang terkenal kaya akan karya seni dan kerajiann 

yang sangat indah. Hal ini dikarenakan penduduknya yang sangat menyukai 

kesenian dan terus menjaga serta melestarikannya. Beberapa seni serta kerajinan 

yang terkenal di Qatar adalah percetakan, pembuatan gerabah dan patung, seni 

merenda dan menyulam, kaligrafi, menggambar dan melukis, serta fotografi 

tradisional dan digital.  

Adapun seni dan kerajinan yang khas dari Qatar adalah sebagai berikut. 

a. Perhiasan tradisional 

Penduduk Qatar juga sangat terkenal mahir dalam membuat kerajinan tangan yang 

sangat indah, tidak terkecuali perhiasan tradisional Qatar. Perhiasan yang 
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dihasilkan seperti Al-Mirtaesah yaitu kalung emas besar yang menutupi dada 

hingga pinggang, Al-Kaff yang merupakan sebuah gelang emas serta Al-Tasa, 

sebuah hiasan kepala. 

b. Bordir 

Qatar juga sangat terkenal dengan bordirnya. Bahkan, bordir sendiri menjadi 

kerajinan yang paling terkenal diantara semua kerajinan yang lain. Hal ini tidak 

mengherankan, mengingat Qatar memang memiliki sebuah teknik bordir yang 

khas. Untuk acara serta upacara tertentu, benang emas digunakan dalam baju 

perempuan.  

c. Tenun 

Terdapat dua senin menenun yang terkenal di Qatar, yaitu Sadew dan Al-Safaf. 

Sadew merupakan seni mewarnai serta menenun karpet, bedcover, serta kantong 

pelana. Sedangkan, Al-Safaf adalah seni menenun tebu dan menjadikannya 

sebuah keranjang yang sangat indah. 

d. Musik dan Tari 

Walaupun Qatar sudah menjadi negara yang modern,Musik dan tari bagi Qatari 

(sebutan untuk penduduk asli Qatar) merupakan bagian integral masyarakat. 

Mereka sangat menjaga dan melestarikan tarian maupun musik tradisional. Dalam 

pesta pernikahan, biasanya musik dan tari ini memegang peranan yang penting. 

Banyak penyanyi dan penari rakyat tampil di sini. 

Musik yang paling populer di Qatar adalah musik Khaliji yang merupakan bagian 

dari suku Badui dan tarian yang paling populer adalah Ayyalah. Tarian ini 

bercerita mengenai medan pertempuran. Biasanya beberapa pusat kebudayaan di 

Qatar menampilkan tarian ini pada hari jum’at. Selain Ayyalah, terdapat tari 

Ardah yang ternyata sanggup merebut hati Qatari. Tarian ini merupakan tarian 

beladiri. Dalam tari Ardah, terdapat dua baris penari yang akan menari dengan 

diiringi lantunan berbagai macam alat musik yang bermain disamping mereka. Set 

Alat musik ini disebut Al-Ras yang terdiri dari drum besar, rebana, cerapap, dan 

drum kecil.  

e. Seni Islam 

Selain terpenagruh dengan kebudayaan Badui, juga sangat erta dengan 

kebudayaan Ialam. Bahkan, pemerintah Qatar berniat untuk menjadikan Qatar 
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sebagai pusat seni Islam dunia dengan mendirikan Museum of Islamic arts (MIA) 

yang akan menyimpan sekitar 800 artifak seni dan bersejarah dari berbagai benua, 

yang berasal dari abad ke-7 sampai abad ke-19. MIA dirancang oleh seorang 

arsitek yang sudah terkenal dalam membaut gedung-gedung megah dunia, yakni 

I.M Pei. Syaikha Al Mayassa bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, anak perempuan 

Syaikh Qatar yang menjadi ketua pengelola museum ini mengungkapkan tujuan 

dari pembangunan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Islam adalah peradaban 

yang damai, yang mengajarkan toleransi dan mengajak masyarakat dari berbagai 

latar belakang untuk hidup berdampingan dengan damai.  

(http://haniochid.blogspot.co.id/2012/07/qatar.html: 2012) 

Di samping itu, fakta-fakta mengenai budaya masyarakat di Qatar adalah 

jika pria bertemu dengan pria, mereka akan saling menyentuhkan hidung mereka 

beberapa kali (paling tidak 3 kali). Begitu juga dengan wanita yang biasa saling 

menempelkan pipi minimal 3 kali. Selain itu, pakaian yang biasa dipakai oleh 

penduduk lokal pria adalah pakaian gamis panjang serba putih dari atas sampai 

bawah, dan wanitanya berpakaian abaya panjang serba hitam dari atas sampai 

bawah. Selain itu mereka menggunakan mobil-mobil yang sebagian besar 

berwarna putih dan hampir semuanya bertipe SUV (seperti Land Cruiser, Porsche 

Cayenne, Lexus, Range Rover, dan lain-lain). (Muhammad Assad : 2011) 
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SUDAN 

(Nurul Amalina) 

 

Sudan (nama resmi: Republic of Sudan) adalah negara yang terletak di 

timur laut benua Afrika. Sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi 

dua bagian, Sudan merupakan negara terluas di Afrika dan di daerah Arab, serta 

terluas kesepuluh di dunia dengan luas 1,861,484 km2. Sumber daya alam yang 

dimiliki Sudan antara lain minyak bumi, cadangan kecil dari bijih besi, tembaga, 

bijih kromium, seng, tungsten, mika, perak, emas, pembangkit  listrik tenaga air.  

Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur 

laut, Kongo dan Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat 

laut. Sebagai anggota dari PBB, Sudan juga anggota dari Arab Union, Liga 

Arab, OKI, dan Gerakan Non-Blok, dan juga sebagai pengamat di WTO. 

Ibu kota negara ini adalah Khartoum, yang merupakan pusat politik, 

kebudayaan, dan perdagangan. Sementara Omdurman sebagai kota terbesarnya. 

Dengan jumlah populasi sebesar 42 juta jiwa, Islam Sunni merupakan agama 

resmi dan terbanyak dianut, sementara bahasa Arab merupakan bahasa resmi 

negara ini secara de jure dan bahasa Inggris secara de facto. Dan saat ini Sudan 

sedang mengalami berbagai masalah lingkungan antara lain kekurangan air 

minum, terancamnya populasi satwa liar oleh perburuan yang berlebihan, erosi 

tanah, penggurunan, kekeringan secara periodik. 

Sudan merupakan salah satu negara miskin yang harus berurusan dengan 

konflik sosial, perang saudara, pemisahan diri dari Sudan Selatan - wilayah negara 

yang telah bertanggung jawab untuk sekitar tiga - perempat dari total produksi 

minyak bekas Sudan. Sektor minyak telah mendorong pertumbuhan PDB Sudan 

sejak kegiatan ekspor minyak tahun 1999. Selama hampir satu dekade, ekonomi 

Sudan meningkat tajam karena produksi minyak, harga minyak yang tinggi, dan 

arus masuk yang signifikan dari investasi asing langsung. Setelah pemisahan 

Sudan Selatan, Sudan berjuang untuk menjaga stabilitas ekonomi, karena 

pendapatan minyak saat ini lebih rendah daripada sebelum pemisahan Sudan 

Selatan. Sehingga pemerintah berupaya untuk menghasilkan sumber-sumber baru 

pendapatan, seperti dari pertambangan emas,serta melaksanakan program 
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penghematan untuk mengurangi pengeluaran. Konflik yang sedang berlangsung di 

Southern Kordofan, Darfur, dan negara-negara Blue Nile, serta kurangnya 

infrastruktur dasar dan ketergantungan banyak penduduk pada pertanian subsisten 

memastikan bahwa sebagian besar penduduk akan tetap pada atau di bawah garis 

kemiskinan selama bertahun-tahun yang akan datang. 

Dalam kehidupan politiknya, Sudan yang dulunya merupakan negara 

terluas di Afrika pecah menjadi dua negara pada Juli 2011 setelah masyarakat 

Sudan Selatan memilih untuk merdeka. Pemerintah Sudan memberikan 

kemerdekaan kepada Sudan Selatan setelah Kaum Kristiani dan Animisme selama 

beberapa dekade melawan dominasi Muslim Arab di Sudan Utara. Rezim militer 

mendukung pemerintah yang berorientasi Islam telah mendominasi politik 

nasional sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1956. Namun, dalam proses 

pemisahan tersebut terdapat berbagai masalah luar biasa terutama kesepakatan 

atas pendapatan minyak bersama dan demarkasi perbatasan yang tepat, terus 

menciptakan ketegangan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.  

Dalam sejarahnya, Sudan telah lama dilanda konflik. Dua kali perang 

saudara utara-selatan menelan korban 1,5 juta orang.12 Perang saudara pertama 

berakhir pada tahun 1972, tetapi pada tahun 1983 perang terjadi kembali. Perang 

kedua menyebabkan kelaparan dan membuat lebih dari empat juta orang 

mengungsi. 

Setelah konflik yang berkepanjangan tersebut,  akhirnya pihak 

pemberontak menandatangani perjanjian perdamaian (Comperehensive Peace 

Agreement) dengan pemerintah Sudan untuk mengakhiri perang saudara pada 

Januari 2005 dimana pemerintah memberikan otonomi kepada pihak pemberontak 

selama enam tahun yang diikuti oleh referendum kemerdekaan untuk Sudan 

Selatan. Referendum diselenggarakan pada bulan Januari 2011 dan menunjukkan 

dukungan luar biasa akan kemerdekaan. Sudan Selatan merdeka pada tanggal 9 

Juli 2011. 

 

Sejak kemerdekaan Sudan selatan Sudan memerangi pemberontak dari 

Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) di Kordofa Selatan dan 
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negara bagian Blue Nile.  Konflik terpisah terjadi di wilayah Darfur Barat sejak 

tahun 2003 yang menewaskan 200.000-400.000 penduduk tewas. Sehingga PBB 

mengambil alih komando operasi perdamaian Darfur dari Uni Afrika pada 

Desember 2007.13 Konflik ini membawa ketidakstabilan hubungan antara Sudan 

dan Chad. Kedua negara telah saling menuduh serangan lintas-perbatasan. Ada 

kekhawatiran bahwa konflik Darfur dapat menyebabkan perang regional.   

 

Profil Negara 

 
 

Bendera:  
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Nama Negara  : Sudan (tunggal dan jamak) 

Nama konvensional : Republik Sudan 

Nama Nasional : Jamhuryat as-Sudan 

Kelompok etnis : Sudan Arab (sekitar 70%), Fur, Beja, Nuba, Fallata 

Bahasa  : Arab (resmi), Inggris (resmi), Nubia, Ta Bedawie, Fur 

Agama  : Sunni Muslim, minoritas Kristen kecil 

Populasi  : 36.108.853 (Juli 2015 est.) 

Presiden  : Letnan Jenderal Omar Hassan Ahmad al-Bashir (1989) 

Total luas  : 1.156.673 mil persegi (1.861.484 km persegi) 

Penduduk (2014 est.): 35.482.233 (tingkat pertumbuhan: 1,78%); Tingkat 

kelahiran: 30,01 / 1000; angka kematian bayi: 52,86 / 1000;harapan hidup: 

63,32; Kepadatan per sq mi: 42.4 

Kota terbesar  : Omdurman, 2395159; Port Sudan, 489.275 

Unit moneter  : Dinar 

Lokasi   : Utara-timur Afrika, berbatasan dengan Laut Merah, antara 

Mesir danEritrea 

Sumber daya alam : Minyak bumi; cadangan kecil bijih besi, tembaga, bijih 

kromium, seng, tungsten, mika, perak, emas; PLTA 

 

Deskripsi bendera : 

Tiga band horisontal sama merah (atas), putih, dan hitam dengan segitiga 

sama kaki hijau berdasarkan sisi hoist; warna dan desain berdasarkan bendera 

Pemberontakan Arab Perang Dunia I, tetapi arti dari warna dinyatakan sebagai 

berikut: merah menandakan perjuangan untuk kebebasan, putih adalah warna 
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perdamaian, cahaya, dan cinta, hitam mewakili Sudan sendiri (di Arab 'Sudan' 

berarti hitam), hijau adalah warna Islam, pertanian, dan kemakmuran 

 

Sejarah Singkat 

Sudan adalah Negara di Afrika Tengah bagian timur,Negara ini tak bisa 

dikesampingkan dari peta dunia Islam karena : Pertama, karena Sudan merupakan 

negara terluas di benua Afrika.Kedua, Sudan memiliki tokoh muslim terkemuka 

yang menggagas penerapan syariat Islam di sana, Dr. Hassan Turabi. Sayangnya, 

sejak merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956 M, negara besar ini tak pernah 

lepas dari konflik internal perebutan kekuasaan. 

Pertikaian dan perebutan kekuasaan, sudah mewarnai Sudan sejak ribuan 

tahun silam. Yaitu saat Raja Aksum dari Ethiopia, menghancurkan ibu kota 

Kerajaan Kush, Meroe. Kota tua itu dibangun raja-raja dari dinasti Mesir yang 

pertama datang ke Sudan Utara, sekitar tahun 4000 SM. 

Selanjutnya berdirilah dua kerajaan baru yaitu Maqurra dan Alwa. Kurang 

lebih Pada tahun 1500 M, Maqurra jatuh ke tangan orang-orang Arab bersamaan 

dengan masuknya Islam ke Sudan. Setelah melakukan perkawinan campuran 

dengan suku Funj, orang Arab muslim menghancurkan Alwa. Selanjutnya dinasti 

Funj berkuasa hingga 1821 M. 

Selanjutnya Sudan dikuasai Turki yang saat itu berada di bawah kekuasaan Mesir 

yang dibacking oleh Inggris. Gubernur Jenderal Muhammad Ali, memerintah 

secara keras. Rakyat setempat baru dilibatkan dalam pengambilan keputusan saat 

Muhammad Ali digantikan oleh Ali Khursid Agha. 

Hingga th 1881 M, tak ada pemimpin yang mengorganisasi upaya 

perjuangan kemerdekaan Sudan, sampai akhirnya munculah Muhammad Ahmad. 

Pasukannya berhasil menguasai Khartoum pada 26 januari 1885. Namun 

perjuangan itu dipatahkan oleh pasukan Mesir-Inggris.pada Februari 1953, Mesir 

dan Inggris menyepakati pemberian hak untuk mengatur pemerintahan sendiri. 

Pemerintahan di wilayah seluas 2,5 juta km2 dengan penduduk 29 juta itu 

sendiri tak pernah benar-benar stabil. Perang saudara di Sudan merupakan konflik 

terpanjang dalam sejarah Afrika. Pada 1972, pernah dicapai kesepakatan damai, 

tapi itu tak bertahan lama. Konflik menajam antara pemerintah pusat di Sudan 
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Utara yang mayoritas muslim dengan kelompok-kelompok etnis di selatan yang 

dimotori Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA). 

Islam memang menjadi agama yang dianut (skitar 73%) penduduk Sudan. 

Sementara di selatan, masih banyak yang menganut kepercayaan tradisional 

(skitar 16,7%). 

Sudan berbatasan dengan Mesir dan Libya di utara, Zaire di selatan,one Chad dan 

Ethiopia masing-masing di barat dan timur. Pada Juni 1989, Jendral Omar Hassan 

Ahmad Al Bashir didukung oleh Dr. Hassan Turabi melakukan kudeta tak 

berdarah atas pemerintahan presiden Jakfar Numeri. Dwi-tunggal Bashir dan 

Turabi memimpin Sudan, masing-masing sebagai presiden dan ketua parlemen. 

Besarnya pengaruh Turabi sebagai ketua Partai Kongres Nasional menimbulkan 

kecurigaan pada Bashir. 

Pada Desember 1999, Bashir lantas membubarkan parlemen. Tak hanya 

itu, Turabi juga dipecat dari jabatan ketua partai berkuasa. Turabi membalasnya 

dengan mendirikan partai baru. Demi mengamankan kekuasannya, Bashir 

melakukan konsolidasi dan meminta dukungan negara tetangga seperti Mesir, 

Libya dan negara Barat serta Amerika Serikat. 

Bashir dan Negara-negara barat memang menilai Turabi sebagai tokoh berbahaya 

dengan gagasannya menegakkan syariat Islam. Tak heran ketika Turabi masih 

berpengaruh, Sudan diisolasi dari pergaulan dunia dengan berbagai tudingan 

miring seperti pelanggaran HAM dan terorisme. 

Pertikaian internal di Sudan yang tak kunjung henti, membuat 

perekonomian negara ini tak berdaya. Apalagi tanah di Sudan utara sangat kering, 

kecuali sebagian wilayah di sekitar Sungai Nil. Sementara lahan pertanian di 

Sudan selatan, tak produktif karena jauh dari jalan, pasar dan tak tersentuh sarana 

transportasi. 

Padahal Sudan memiliki potensi tambang berupa emas, bijih besi dan 

tembaga. Sedangkan potensi pertaniannya adalah kapas, gandum, kacang tanah 

dan hewan ternak. Lonjakan pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti terjadi 

pada 1979, saat ditemukannya deposit minyak bumi di Sudan selatan yang 

kemudian dieksplorasi. 
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Kesenjangan Sudan utara dengan selatan nyata sekali. Secara etnis, 

keduanya juga memiliki perbedaan. Sudan utara ditinggali oleh mayoritas 

keturunan Arab yang meliputi tiga perempat penduduk Sudan. Maka bahasa Arab 

menjadi bahasa pengantar utama di Sudan. Sementara di selatan orang Negro 

yang dominan dengan beragam suku. 

 

Demografi 

Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda 

dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua 

kebudayaan besar yaitu “Arab” dan orang Afrika berkulit hitam, dengan ratusan 

kelompok etnis, suku dan bahasa yang bergabung sehingga membuat persaingan 

politis semakin efektif. 

Populasi penduduk Sudan hingga Juli 2008 diperkirakan sebesar 

40.218.455 jiwa. Dengan angka kelahiran sebesar 34,31 kelahiran per 1.000 

jumlah penduduk dan kematian sekitar 13,64 kematian per 1.000 jumlah 

penduduk. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnik yang 

berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52 %, Arab 39 %, Beja 6%, dan lain-lain 

sebanyak 3 %. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas memeluk agama Islam 

( 70% ), sebanyak 5% memeluk agama Kristen dan kebanyakan berdomisili di 

selatan Sudan, sementara 25 % penduduk lainnya masih memegang teguh 

kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab, disamping 

masih juga menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, 

Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic. 

- Iklim 

Di utara Sudan, angin utara berlaku untuk sebagian besar tahun, dan curah 

hujan jarang terjadi. Di sebelah selatan ini musim yang ditandai dengan osilasi 

utara-selatan dari batas antara udara selatan lembab dan udara ke utara kering. Di 

musim dingin angin utara dari massa udara tropis meniup di Sudan. Angin ini 

relatif sejuk dan kering dan biasanya tidak membawa hujan. Beberapa waktu 

sekitar Mei, udara selatan lembab massa udara maritim selatan bergerak ke utara 

di seluruh negeri.Karena itu, Sudan tengah dan selatan memiliki musim hujan, 

total panjang yang bervariasi menurut garis lintang mereka. 
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Sudan adalah negara yang panas. Daerah tengah dan timur memiliki suhu 

tahunan rata-rata tertinggi, biasanya mulai dari pertengahan 90-an sampai 

pertengahan 100 F (pertengahan 30-an ke 40-an rendah C). Di barat dan barat laut 

negara itu, rata-rata suhu tertinggi umumnya berkisar dari pertengahan 80-an 

sampai pertengahan 90-an F (rendah ke pertengahan 30-an C). Suhu tertinggi 

biasanya terjadi sebelum musim hujan. Suhu rata-rata minimum di sebagian besar 

rentang negara dari tahun 60-an yang tinggi untuk 70-an tinggi F (rendah ke 

pertengahan 20-an C); di barat dan barat laut, berarti suhu minimum yang sedikit 

lebih rendah, mulai dari 50-an yang tinggi untuk 60-an tinggi F (mid-10s untuk 

20-an rendah C). 

Curah hujan bervariasi dari hampir tidak ada di utara dan pusat untuk 20-

30 inci (500-750 mm) per tahun di selatan. Sepanjang Laut Merah iklim 

diringankan oleh angin laut, dan sebagian besar dari hujan turun selama musim 

dingin. Di Sudan selatan, curah hujan biasanya terjadi selama bulan-bulan musim 

panas. badai debu yang umum di utara dan pusat, sering terjadi sebelum badai 

hujan di akhir musim semi dan awal musim panas. 

Ekonomi 

Perekonomian Sudan meningkat seiring dengan tingginya produksi 

minyak dan harga minyak yang kian melambung tinggi. Namun, konflik internal 

yang menimbulkan perang saudara selama dua dekade di selatan meningkatkan 

garis kemiskinan pada pendapatan perkapita masyarakat Sudan. 

Selain minyak, hasil – hasil pertanian juga merupakan sumber penting dari 

perekonomian masyarakat Sudan. Kapas dan wijen menghasilkan hampir ¼ dari 

setiap pendapatan eksport, selain itu Sudan juga merupakan negara pengekspor 

bahan makanan seperti padi-padian, gandum, dan kacang-kacangan dan juga hasil 

peternakan ke Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Walaupun 

demikian, pertanian Sudan masih memiliki masalah irigasi dan transportasi yang 

sangat mengganggu kedinamisan perekonomian. 

Perkembangan industri Sudan terdiri atas pemrosesan hasil-hasil pertanian 

dan berbagai macam industri terletak di Khartoum Utara. Pada beberapa tahun 

terakhir, industri GIAD memperkenalkan pabrik perakitan mobil dan truk, dan 

beberapa peralatan berat militer. Meskipun Sudan memiliki reputasi sebagai 
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pemilik sumber mineral terbesar, eksplorasinya cukup terbatas. Asbes, chrom, dan 

mika dieksploitasi secara komersial. 

Eksplorasi minyak bumi dimulai pada pertengahan tahun 1970an dan 

menutupi seluruh keperluan energi dan ekonomi masyarakat Sudan. Jumlah 

minyak mulai dikomersialkan untuk kepentingan ekspor pada Oktober 2000 

sehingga mengurangi impor bahan bakar minyak. Daerah yang diindikasikan 

memiliki sumber minyak potensial di Sudan selatan adalah daerah Kordofan dan 

propinsi Laut Merah. 

Menurut data tahun 2005, Sudan memproduksi minyak sekitar 401.000 

barel setiap hari yaitu sekitar 1,9 miliar dollar. Dengan adanya resolusi 21 tahun 

perang saudara, masyarakat Sudan kini dapat memperoleh keuntungan dari 

sumber daya alammya, membangun kembali infrastrukturnya, menaikkan 

produksi minyak, dan dapat mencapai jumlah ekspor yang potensial. 

Menurut sejarah, negara-negara seperti Amerika, Belanda, Italia, Jerman, 

Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara pengekspor minyak lainnya (OPEC) telah 

menyediakan bantuan ekonomi ke Sudan. Peran Sudan sebagai mata rantai 

ekonomi antara Arab dan negara-negara di Afrika direfleksikan dengan 

munculnya Arab Bank for African Development di Khartoum. Bank Dunia 

merupakan penyedia pinjaman yang terbesar. 

Walaupun demikian, semenjak Sudan menjadi peminjam terbesar di dunia 

kepada Bank Dunia dan IMF pada 1993, hubungannya dengan institusi keuangan 

internasional menjadi tidak baik dikarenakan gagalnya Sudan membayar 

hutanghuntang tersebut. Pemerintah melanggar batas pelunasan program bantuan 

IMF. Rencana 4 tahun reformasi ekonomi yang telah diperkenalkan pada tahun 

1988 tidak berhasil. Total hutang luar negeri Sudan melebihi 24 miliar dolar dan 

inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang-barang menjadi sulit dijangkau 

oleh konsumen yang sebagian besar memiliki daya beli yang rendah. 

Pada tahun 1993, nilai mata uang jatuh, sehingga mempengaruhi devisa 

negara. Pada 1999, perdagangan liberal menjadi agak terbatas. Ekspor produksi – 

produksi selain minyak menjadi stagnan. Sebaliknya, penemuan-penemuan pusat 

minyak di selatan membawa harapan baru bagi keselamatan perekonomian Sudan. 
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Namun pada kenyataannya, harapan tersebut sulit diwujudkan bahkan sampai 

situasi politik menjadi stabil. 

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi minyak 

bumi di Sudan adalah Talisman Energy (Kanada), Petronas Carigali of Malaysia, 

Petrochina, dan Sudapet atau Sudan Petroleum (perusahaan minyak pemerintah 

Sudan). Perusahaan-perusahaan ini bergabung dalam konsorsium yang bernama 

Greater Nile Operating Company (GNOC). Saham mayoritas konsorsium ini 

dipegang oleh Petrochina (40%), Petronas (30%), Talisman (25%), dan Sudapet 

(5%). Perusahaan-perusahaan minyak barat hanya sedikit yang beroperasi di 

Sudan dikarenakan adanya ketegangan politik antara Amerika dan Sudan sehingga 

Presiden AS Bill Clinton menjatuhkan embargo dan menghalangi perusahaan-

perusahaan AS untuk berdagang di Sudan pada tanggal 3 November 1997. 

Pemerintah AS percaya bahwa pemerintah Sudan memberikan dukungan kepada 

terorisme internasional, mengganggu stabilitas negara-negara tetangganya, dan 

mengizinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Sebagai konsekuensinya, 

perusahaan-perusahaan AS tidak dapat berinvestasi dalam industri minyak di 

Sudan. 

Pada tahun 2000 – 2001, perekonomian Sudan mengalami peningkatan 

untuk pertama kalinya semenjak merdeka. Peningkatan produksi minyak, 

bangkitnya industri ringan dan perkembangan Zona industri pengelolahan 

membantu menopang pertumbuhan GDP sekitar 10 % di tahun 2006. produksi 

pertanian merupakan sektor terpenting di Sudan karena menyumbang 35% dari 

GDP dan menyerap 80% dari tenaga kerja, tetapi sebahagian besar tanah pertanian 

di Sudan masih tergantung pada curah hujan dan rentan terhadap kekeringan5. 

Konflik di Sudan yang tidak pernah berakhir dan kondisi cuaca yang tidak 

menguntungkan menyebabkan banyaknya penduduk sudan akan tetap berada di 

bawah garis kemiskinan selamam bertahuntahun. Sejak Januari 2007, pemerintah 

mengenalkan mata uang baru yaitu Sudanese Pound menggantikan Sudanese 

Dinar, dan pada bulan Juli 2007, Sudanese Pound menjadi satu-satunya mata uang 

Sudan. 

 

Makanan Khas 
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1. Aseeda 

 
Aseeda (bubur) adalah salah satu hidangan yang paling populer di Sudan, 

dan hampir tidak ada rumah Sudan yang tidak memiliki hidangan dasar ini, 

terutama pada acara-acara khusus dan hari libur. 

Aseeda adalah semacam bubur dan makanan lengkap, bergizi dalam 

dirinya sendiri. Ini terbuat dari air, garam dan tepung. Tepung bisa tepung jagung 

atau tepung terigu atau jenis tepung, seperti tepung sorgum. Semua jumlah ini 

ditempatkan di atas api untuk membentuk koheren adonan matang dan dimakan. 

Aseeda sendiri tidak cukup; Apa yang harus makan dengan bubur ini: 

Aseeda bisa dimakan dengan banyak memasak tradisional Sudan pada 

dasarnya terbuat dari biji-bijian okra hancur, termasuk (Frizzling dan Nuaimiya 

dan Wicca), dan memasak untuk dicampur okra segar. Atau memasak ROB yang 

terutama terbuat dari yoghurt dan tepung. 

2. Tamayya (Bola kacang luas) 

 
Masyarakat Sudan mempersiapkan hidangan ini sebagai kelompok, yang 

membuat proses jauh lebih cepat, tenaga kerja kurang intensif dan, banyak 

bersenang-senang. Makanan yang terbuat dari bola-bola kacang, yang menjadi 
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makanan khas masyarakat Sudan. Rendam Tammayya (kacang luas) semalam dan 

tanah allspice untuk memungkinkan rasa maksimal. 

3. Pasipasi kpedekpede na passio 

 
Makanan di Sudan sangat mirip dengan Sungai Nil Mesir dan banyak 

dipengaruhi oleh budaya Arab. Namun, makanan di Sudan Selatan lebih dekat 

mencerminkan makanan di Kenya dan Kongo. Kacang memiliki berat seperti 

halnya ubi jalar, ubi jalar dan sorgum (sejenis gandum). Salah satu yang paling 

populer piring Sudan Selatan - bayam, ubi jalar dan kacang rebus yang biasanya 

akan disajikan dengan nasi, couscous atau sorgum. Karena harga daging, daging 

sapi biasanya hanya ditambahkan pada acara-acara khusus. 

 

Bangunan-Bangunan Penting 

1. Meroe, Sudan : Piramida Nubia 
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Ada ratusan makam piramida di wilayah pusat Sudan yang dulu dikenal 

sebagai Nubia. Bangunan piramid ini dibangun sebagian besar dari batu pasir 

kemerahan. Sekitar 40 dari piramid ini terletak di Meroe, sebuah kota besar di 

kerajaan Kushite yang ada pada sekitar 300 SM sampai 300 M. Piramida Nubia 

lebih kecil dari piramida Mesir, dan lebih sempit bentuknya. Sayang sekali 

piramida-piramida ini telah mengalami penjarahan dan perusakan selama 

bertahun-tahun – seorang penjelajah Italia telah menghancurkan puncak dari 

banyak dari mereka pada abad 19, tampaknya mencari harta karun – Namun saat 

ini bangunan ini tetap merupakan pemandangan yang luar biasa. 

2. Gebel Barkal 

 
Gebel Barkal adalah sebuah gunung kecil di negara bagian utara Sudan 

yang terletak di sebuah tikungan besar Sungai Nil. Piramida Gebel Barkal, juga 

dikenal sebagai Piramida Kush, termasuk lebih dari 200 piramida yang ditemukan 

selatan dari perbatasan Mesir.Meskipun lebih kecil dari yang ditemukan di Mesir, 

piramida ini telah dianggap sebagai bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO 

pada tahun 2003. 

Piramida tidak sendirian di tempat ini karena ada reruntuhan sekitar 13 

kuil dan tiga istana yang mengelilingi daerah. Itu hanya ditemukan di sekitar 

1800-an dan diyakini telah menjadi perpanjangan dari kerajaan Mesir di 

selatan.Hal ini diyakini bahwa itu adalah Firaun Thutmose III Mesir yang 

diperpanjang kerajaan ini. 

Karena tempat itu sedikit terlalu jauh dari Mesir, tidak ada yang berpikir 

hal-hal menarik yang besar akan ditemukan di daerah itu. Tapi ketika kata keluar 
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bahwa ada tempat-tempat menarik yang jauh di selatan, penjelajah datang untuk 

melihat sendiri. Konon tempat ini adalah spesimen sempurna dari pengaruh 

selatan dari budaya Mesir. 

Penggalian arkeologi hanya dimulai pada awal 1900-an dan penemuan 

penting dalam sejarah datang sedikit demi sedikit setelah itu adalah mengapa hal 

itu hanya dianggap baru ke dalam Situs Warisan Dunia UNESCO. Sebagai salah 

satu akan melihat, piramida secara signifikan lebih kecil daripada yang di 

Mesir. Hal ini dapat menduga bahwa ini adalah karena populasi kecil dari daerah 

yang hanya memiliki sangat sedikit pekerja di waktu untuk membangun sebuah 

piramida. Juga, mungkin karena pengaruh budaya yang hadir di daerah. 

 

Peradaban 

Sudan adalah sebuah exonym. Ia adalah sebutan dari orang Arab bagi 

negeri yang dihuni orang-orang kulit hitam. Dalam studi sejarah Afrika peradaban 

Sudan tidak terbatas bagi peradaban-peradaban yang muncul di tempat yang kini 

menjadi negara Sudan (Utara & Selatan) tetapi seluruh peradaban yang muncul di 

wilayah Sub-Sahara (dengan atau tanpa memasukkan studi tentang migrasi 

Bantu). Pada awal abad 20 istilah Sudanic diberikan bagi bahasa-bahasa Afrikadi 

wilayah ini yang tidak termasuk dalam bahasa Bantu, Hamito-Semitik, ataupun 

Bushmanoid. Kini klasifikasi bahasa tersebut sudah ditinggalkan, namun ciri-ciri 

peradaban Sudan tidak terbatasi oleh etnisitas dan dapat memberikan gambaran 

sejarah wilayah sub-sahara ini. 

Peradaban Sudan muncul secara berbeda dibandingkan dengan peradaban 

lain di dunia. Bila di peradaban lain kemunculan budaya tinggi dan organisasi 

negara muncul sebagai kelanjutan dari munculnya surplus pertanian, di wilayah 

ini tidak terjadi surplus hasil pertanian yang signifikan. Tanah wilayah ini tidaklah 

sesubur wilayah lain, tanaman pangan asli Afrika yang ditanam juga tidak 

menghasilkan pangan dalam jumlah banyak, ditambah lagi ketiadaan hewan untuk 

membajak tanah membuat intensifikasi pertanian tidak mungkin terjadi. 

Bila peradaban atau organisasi negara muncul, namun pertanian terbatas 

dan tidak ada surplus maka bisa dikatakan bahwa pertanian bukanlah faktor 

signifikan bagi peradaban Sudan. Dalam kondisi yang marginal ini maka faktor 
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utama dalam pertumbuhan organisasi negara dan peradaban adalah kontrol 

sumber daya manusia yang ditopang oleh pertanian subsisten. 

1. Pertanian Sudan 

Pertanian tumpangsari Sudan atau dikenal juga dengan nama Sudan 

Agricultural Complex adalah pertanian khas yang dilakukan oleh peradaban 

Sudan. Berbeda dengan pertanian peradaban besar (Mesir dan Sumer) yang 

berfokus pada pertanian serealia dalam skala besar maka pertanian Sudan lebih 

merupakan sebuah unit subsisten keluarga. 

Para petani Sudan menanam tanaman asli Afrika yang tumbuh di tanah 

berpasir dan kering sabana yaitu pearl millet, sorghum, cow peas, 

earthpeas/Bambara groundnuts, okra, calabash, semangka, kapas, dan wijen. 

Tanaman individual seperti semangka dan wijen telah menyebar di dunia namun 

kompleks tumpangsari ini khas di peradaban ini. 

Tanaman-tanaman inilah yang menopang perkembangan dan penyebaran 

peradaban Sudan. Namun pertanian tumpangsari dengan tanaman ini tidak cocok 

dengan hutan hujan yang lembab di Kongo dan Afrika Barat. Terdapat Guinea 

Yam dan minyak sawit yang cocok iklim ini. Namun tanaman ini tidak 

memberikan nutrisi yang cukup untuk populasi besar. 

Perkembangan lanjut baru muncul ketika tanaman-tanaman dari Asia 

masuk ke wilayah ini pada awal millenium pertama Masehi. Baik orang-orang 

Afrika maupun Asia Tenggara tidaklah memiliki teknologi yang cocok untuk 

melakukan pelayaran jarak jauh. Namun penjelajah melayu telah mengarungi 

lautan dengan perahu dan rakitnya dan melakukan kolonisasi hingga ke 

Madagaskar dan Polinesia. Kini bahasa Malagasi di Madagaskar berkerabat dekat 

dengan bahasa Maanyan di Kalimantan. Pisang, yam (ubi gembolo), dan talas 

adalah tanaman Asiatik yang cocok ditanam di hutan hujan Afrika dan memberi 

hasil lebih banyak dibanding tanaman asli Afrika. 

2. Budaya, Sosial, Politik dan Agama 

Salah satu pola menonjol peradaban Sudan adalah struktur politiknya. 

Bangsa-bangsa Sudan mengembangkan strutur sosial yang rumit, biasanya 

dikepalai oleh raja. Pada umumnya mereka memiliki karakteristik yang sama. 

Raja memiliki klaim atas semua sumber daya (tanah, ternak, dan hewan buruan) 
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dan dapat memungut pajak. Ia dipercaya sebagai utusan langit. Negara selalu 

dibagi-bagi atas propinsi atau distrik yang bertanggung jawab menjaga 

ketentraman, memungut pajak, dan melaksanakan rodi. Suksesi atas tahta dipilih 

oleh majelis menteri yang tidak terikat wasiat raja terdahulu. 

Bentuk kerajaan seperti ini membutuhkan kekayaan yang mampu 

menopang istana, aparat administratif negara, dan kekuatan militer kerajaan. 

Kekayaan ini muncul dari basis pertanian yang subur. Beberapa negara seperti 

Ghana, Mali, dan Ashanti mampu memproduksi kekayaanya, namun negara-

negara yang tidak memiliki surplus pertanian harus memiliki sumber lain untuk. 

Perdagangan emas, gading, rempah-rempah, kulit, kain, bijih logam, dan budak 

menjadi pilihan sumber daya ini. 

Kerajaan-kerajaan Sudanik hampir semuanya berasal dari organisasi suku 

yang memiliki budaya dan bahasa bersama dan memiliki sejarah atau mitologi 

tentang nenek moyang yang sama. Pertentangan antar suku berkembang menjadi 

subjugasi suku atas suku lain. Umumnya sistem imperial ini tidak mengharuskan 

suku yang kalah untuk menerima dan menggunakan budaya penguasanya. 

Agama Sudan umumnya mengakui adanya Tuhan pencipta namun sang 

pencipta ini dianggap tidak perduli atas dunia ciptaanya. Penyembahan roh 

maupun leluhur lebih dekat dengan keseharian rakyat jelata dan menjadi perhatian 

agama-agama Sudan. Agama-agama ini bervariasi antar etnis/suku, umumnya 

mewakili pandangan tentang asal-usul suku mereka. Peradaban Sudan 

menghasilkan berbagai karya seni berupa patung baik dari kayu, gerabah, maupun 

logam. 

3. Bahasa 

  Perbedaan bahasa telah melayani sebagai dasar parsial untuk klasifikasi 

etnis dan sebagai simbol identitas etnis. Perbedaan tersebut merupakan sebuah 

hambatan untuk arus komunikasi dalam keaadaan seperti bahasa terfragmentasi 

Sudan. Hambatan ini telah diatasi sebagian, dengan munculnya beberapa 

bahasa sebagai lingua franca dan dengan gelar cukup multilingualisme di 

beberapa daerah. Sebagian besar bahasa yang digunakan di Afrika jatuh ke dalam 

empatsuperstocks bahasa.  
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Tiga dari mereka - Afro-Asia, Niger-Kurdufanian,dan Nilo-Sahara -

 diwakili di Sudan. Masing-masing dibagi menjadikelompok-kelompok yang pada 

gilirannya dibagi lagi menjadi set bahasaterkait erat.  

Dua atau lebih kelompok utaama dari setiap superstok terwakili di Sudan, 

yang secara historis baik northsouth dan perempatan migrasi timur-barat. Bahasa 

yang paling banyak digunakan di Sudan adalah bahasa Arab, anggota dari cabang 

Semit dari keluarga bahasa Afro-Asia. Kushitik, divisi utama lain bahasa Afro-

Asia diwakili oleh Bedawie (dengan beberapa dialek), diucapkan oleh sebagian 

besar nomaden Beja, Chadic, sebuah divisi ketiga, diwakili oleh bahasanya yang 

paling penting yaitu Hausa, lidah Afrika Barat yang digunakan oleh Hausa sendiri 

dan digunakan oleh lainnya Afrika Barat di Sudan sebagai lingua franca Niger-

Kurdufanian dibagi terlebih dahulu menjadi Niger-Kongo dan Kurdufanian. 

Kelompok Bahasa Niger-Kongo luas mencakup banyak divisi dan sbdivisi bahasa. 

Mewakili Sudan yang Azande dan bebrapa bahasa lain dari divisi bahasa 

Adamawa-Timur, dan Fulani dari divisi West Atlantic. Saham Kurdufanian hanya 

terdiri dari tiga puluh empat bahasa yang digunakan di daerah terbatas di Sudan.  

Pegunungan Nuba dan sekitarnya mereka. Penunjukan dari Superstock Nilo-

Sahara belum sepenuhnya diterima oleh ahli bahasa, dan kelompok-kelompok dan 

subkelompok penyusunnya tidak tetap karena banyak bahasa yang belum diteliti 

dengan baik. Dengan asumsi kategori dan perpecahan internal,  

delapan dari sembilan divisi utama dan banyak subdivisi mereka terwakili 

di Sudan, dimana kira-kira tujuh puluh lima bahasa, lebih dari setengah dari 

mereka yang disebutkan dalam sensus 1955-1956 dapat diidentifikasi sebagai 

Nilo-Sahara. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh kelompok-

kelompok kecil orang 

Jumlah bahasa dan dialek di Sudan dianggap sekitar 400, termasuk bahasa 

yang digunakan oleh sejumlah signifikan orang. Selain itu, bahasa kelompok 

etnis yang lebih kecil cenderung menghilang ketika kelompok itu 

berasimilasidengan unit etnis yang lebih dominan. Beberapa francas lingua telah 

muncul dan banyak orang telah menjadi benar-benar multibahasa, fasih 

dalam bahasa asli yag dipakai di rumah, lingua franca dan bahasa lainnya. Arab 

adalah lingua franca utama di Sudan, mengingat statusnya sebagai bahasa resmi 
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negara dan sebagai bahasa Islam.  Arab,  memiliki beberapa bentuk yang 

berbeda, dan tidak semua yang menguasai satudapat menggunakan lain. Diantara 

varietas dicatat oleh ulama klasik Arab, bahasa Al-Qur’an (meskipun umumnya 

bukan bahasa lisan dan hanya digunakan untuk untuk pekerjaan cetak 

dan oleh berpendidikan dalam percakapan) Standar Modern Arabic, berasal 

dari bahasa Arab klasik dan setidaknya dua jenis  bahasa Arab di Sudan yang 

digunakan sehari-hari  di sekitar bagian timur negara itu. 

Sebuah pidgin disebut Juba Arab adalah khas Sudan selatan. Meskipun 

beberapa Muslim mungkin menjadi berkenalan dengan bahasa Arab klasik dalam 

perjalanan pendidikan agama belum sempurna, sangat sedikit kecuali yang paling 

terdidik tahu itu kecuali dengan hafalan. Standard Arab modern pada prinsipnya 

sama di dunia Arab dan memungkinkankomunikasi antara orang-orang terdidik 

dengan bahasa ibu adalah satu atau bentuk lain dari sehari-hari bahasa 

Arab. Meskipun karakter internasional, namun standar arab modern bervariasidari 

satu negara ke negara lainSudah, bagaimanapun,bahasa yang digunakan 

dalam pemerintah pusat Sudan, pers, dan Radio Omdurman. Yang terakhir 

ini juga disiarkan di Arab klasik. Satu pengamat, menulis pada awal tahun 

1970, mencatat bahwa speaker bahasa Arab (dan orang lain yang telah 

memperoleh bahasa informal) di Sudan barat merasa lebih mudah untuk 

memahami bahasa sehari-hari bahasa Arab Chad yang digunakan oleh Chad radio 

daripada dtandar Arab modern digunakan oleh Radio Omdurman. 

 Ini juga mungkin terjadi di tempat lain di pedesaan Sudan,  di 

mana penduduk desa dan pengembara berbicara dengan 

dialek lokal Arab. Meskipun statusnya bahasa Arab sebagai bahasa nasional 

resmi, Bahasa Inggris juga diakui sebagai bahasa utama di Sudan selatan pada 

akhir tahun 1980-an. 

Juba (atau pidgin) Arab, dikembangkan dan dipelajari secara informal, 

telah digunakan di kota-kota selatan, khususnya di Al Istiwai, untuk beberapa 

waktu dan telah menyebar perlahan tapi pasti seluruh selatan, tetapi tidak 

selalu dengan mengorbankan bahasa Inggris. Juba Arab digunakan di pasar 

dan bahkan oleh tokoh-tokoh politik menangani penonton perkotaan etnis 

campuran tidak dapat dipahami oleh utaraSudan.  



372 
 

 

 

Kebudayaan 

Kebudayaan Sudan merupakan campuran dari unsur budaya Islam dan 

Afrika. Islam masuk ke Sudan pada abad ke-7 melalui pedagang Arab yang 

melintasi Laut Merah dan masuk ke daerah Nubiah dan Bija di timur laut Sudan. 

Hukum Islam menjadi landasan negara Sudan yang mayoritas 

penduduknya bermazhab Maliki. Sampai pada soal pakaian perempuan pun 

ditentukan oleh penguasa. Tidak berkerudung dan memakai celana panjang adalah 

hal yang sangat dilarang bagi muslimah di Sudan, kecuali bagi para pejabat dan 

prajurit perempuan. 

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut adalah hukuman 

(uqubat) cambuk 40 kali atau denda USD 200, atau dipenjarakan selama satu 

bulan. Jadi, kalau Anda, terutama yang perempuan berkunjung ke negara ini, 

usahakanlah memakai kerudung dan rok, agar tidak dipandang sinis oleh 

penduduk setempat. 

Dari segi budaya tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang adat 

istiadat negara Sudan. Kebanyakan orang beranggapan, Sudan adalah hanya salah 

satu negara Arab. Sebenarnya Sudan adalah negara yang unik karena merupakan 

kombinasi budaya antara Arab dan Afrika. Anehnya, sebagian dari pakaian atau 

pernak-pernik yang digunakan oleh para wanita di Sudan itu cenderung mirip 

dengan budaya India. 

- Etnisitas  

Keragaman etnis dan bahasa Sudan tetap salah satu yang 

palingkompleks di dunia pada tahun 1991. Ini hampir enam ratus kelompok 

etnisberbicara lebih dari bahasa empat ratus bahasa dan dialek, banyak dari 

merekadimengerti hanya sejumlah kecil orang. Pada 1980-an dan 1990-an 

beberapa kelompok-kelompok kecil menjadi diserap oleh kelompok yang lebih 

besar, sedangkan migrasi sering disebabkan individu dipelihara dalam satu 

lidah untuk berkomunikasi hanya dalam bahasa dominan dari daerah baru. Itulah 

yang terjadi kepada para migran ke Tiga Kota. Arab adalah bahasa lingua 

franca meskipun prnggunaan bahasa Inggris oleh bangsa elit. 
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Pilihan bahasa memainkan peran politik dalam pembelahan etnis dan 

agama antara Sudan utara dan selatan. Inggris dikaitkan dengan menjadi non-

Muslim, seperti Arab yang dikaitkan dengan Islam. Jadi bahasa adalah alat 

politik dan simbol identitas yang sering dikaitkan.  

- Kelompok Etnis  

Definisi dan batas-batas kelompok etnis tergantung pada bagaimana orang 

melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Bahasa, karakteristik budaya, dan 

nenek moyang dapat digunaka sebagai penanda identitas etnis atau sebagai 

perbedaan, tetapi mereka tidak selalu menentukan kelompok orang. Dengan 

demikian, orang-orang yang disebut Atuot dan kelompok yang jauh lebih besar 

yang biasa disebut Nuer, berbicara dasarnya bahasa yang sama, berbagi 

banyak karakteristik budaya, dan mengakui nenek moyang yang sama, tetapi 

masing-masing kelompok yang didefinisikansendiri dan yang lain sebagai yang 

berbeda. Mengidentifikasi kelompok etnis di Sudan dibuat lebih rumit oleh 

karakter multifaset perpecahan internal di kalangan umat Islam berbahasa 

Arab, populasi terbesar yang mungkin dianggap sebagai kelompok etnis.  

 

Perbedaan antara Sudan Muslim dan orang-orang non-Muslim telah penting yang 

cukup besar dalam sejarah negara itu dan memberikan urutan awal dari kelompok 

etnis. Bagaimanapun, sesuai dengan cara sederhana untuk perbedaan berdasarkan 

kriteria linguistik, budaya, ras, solidaritas sosial atau politik. Nama kelompok 

etnis yang umum digunakan di Sudan dan oleh para analis asing tidak selalu 

digunakan oleh masyarakat sendiri. Itu terutama berlaku untuk non-Arab dikenal 

dengan nama yang diciptakan oleh orang-orang Arab atau Inggris, 

yang berdasarkan dengan nama istilah yang digunakan oleh orang-orang 

Arab atau orang lain dan bukan dari kelompok itu sendiri. Dengan 

demikian,Dinka dan Nuer, kelompok terbesar di Sudan selatan, menyebut diri 

mereka masing-masing, Jieng dan Naath.  

Hasil Budaya: 

- Piramida Moroe 

- Gebel Barkal 
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SURIAH 

(Muhammad Fahri, Nindi Afrista F) 

 

                    
 

             
Syrian Arab Republic / الجمھوریةالعربیةالسوریة / Republik Arab Suriah 

Secara resmi Suriah, adalah sebuah negara di Asia Barat. Secara 

resmi wilayah Suriah berbatasan Lebanon dan Laut Mediterania di sebelah 

barat, Turki di utara, Irak di timur, Yordania selatan, dan Israel ke barat daya, 

tetapi kontrol pemerintah sekarang meluas ke sekitar 30-40% dari wilayah negara 

dan kurang dari 60% dari populasi. 

Sebuah negara dataran subur, pegunungan tinggi, dan gurun, Suriah adalah 

rumah bagi kelompok etnis dan agama yang beragama, termasuk orang-orang 

Arab, Yunani, Armenia, Assyria, Kurdi, Circassians, Mandeans dan Turki. 

Kelompok agama termasuk Sunni, Kristen, Alawi, Druze, Mandeans, Syiah, 

Salafi, dan Yazidi. 

Arab Sunni membentuk kelompok penduduk terbesar di Suriah.Dalam 

bahasa Inggris, nama "Suriah" sebelumnya identik dengan Levant (dikenal dalam 
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bahasa Arab sebagai al-Sham), sedangkan negara modern meliputi situs beberapa 

kerajaan kuno dan kerajaan, termasuk Eblan peradaban 3 milenium SM.  

Modal Damaskus adalah salah satu kota tertua terus dihuni di 

dunia. Dalam Islam era, Damaskus adalah kursi dari Kekhalifahan Umayyah dan 

ibukota provinsi dari Kesultanan Mamluk di Mesir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

 

LuasWilayah 

Luas wilayah suriah secara hokum adalah 185,180km2. Suriah terletak 

di Barat Daya Asia, utara Semenanjung Arab di Timur Tengah, di ujung Timur 

Laut Mediterania. Hal ini berbatasan dengan Turki di utara, Lebanon dan Israel di 

sebelah barat, Irak di sebelah timur, dan Yordania di selatan. Ini terdiri dari 

pegunungan di barat dan lebih jauh ke pedalaman daerah padang rumput. Di timur 

adalah gurun Suriah dan di selatan adalah Jabal al-Druze Rentang.  

Yang pertama membelah dengan Efrat lembah. Sebuah bendungan yang 

dibangun pada tahun 1973 di Efrat menciptakan reservoir bernama Danau 

Assad, danau terbesar di Suriah. Titik tertinggi di Suriah adalah Gunung 

Hermon (2814 m; 9232 ft) di perbatasan Lebanon. Antara pantai Mediterania 

lembab dan daerah gurun gersang terletak zona stepa semi kering memperluas di 

tiga-perempat dari negara, yang menerima panas, angin kering bertiup melintasi 

padang pasir. 

Suriah secara luas jangka pendek, dengan 28 persen dari subur tanah, 4 

persen didedikasikan untuk tanaman permanen, 46 persen digunakan sebagai 

padang rumput dan padang rumput, dan hanya 3 persen hutan dan hutan. Suriah 

dibagi menjadi empat belas gubernur atau muhafadzat (muhafadzah). Governorat 

dibagi menjadi enam puluh kabupaten atau manatiq (menyanyi. Mintaqah), yang 

dibagi lagi menjadi kecamatan, atau nawahi (menyanyi. Nahiya). 

Ibukota Damaskus adalah kota terbesar kedua di Suriah, dan wilayah 

metropolitan adalah Gubernuran sendiri. Aleppo (populasi 2.301.570) di Suriah 

utara adalah kota terbesar. Al Lādhiqīyah bersama dengan Tartus adalah 

pelabuhan utama Suriah di laut Mediterania.(https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 
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JumlahPenduduk 

Pada tahun 2014 di suriah ada sekitar 17,951,639 orang yang mendiami 

Negara ini. Kebanyakan orang tinggal di Sungai Efrat lembah dan di sepanjang 

tepi pantai, strip subur antara pegunungan pesisir dan padang pasir. Kepadatan 

penduduk keseluruhan di Suriah adalah sekitar 99 per kilometer persegi (258 per 

mil persegi). Menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi 

Pengungsi dan Imigran, Suriah tempat para pengungsi dan pencari tempat tinggal 

yang jumlahnya sekitar 1.852.300. Sebagian besar penduduk ini dari Irak 

(1.300.000), tetapi populasi yang cukup besar dari bekas Palestina (543.400) 

dan Somalia (5200) juga tinggal di negara ini.  

Dalam apa PBB telah digambarkan sebagai "darurat kemanusiaan terbesar 

era kita", tentang 9,5 juta orang Suriah, setengah populasi, telah mengungsi sejak 

pecahnya Perang Saudara Suriah Maret 2011; 4 juta yang luar negeri 

sebagai pengungsi. (https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

Pembagian wilayah Suriah dibagi menjadi 14 kegubernuran: 

 

 

      

 

 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

 

 

 

No Kegubernuran Ibu Kota Provinsi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Latakia 

Idlib 

Aleppo 

Al-Raqqah 

Al-Hasakah 

Tartus 

Hama 

Deir ez-Zor 

Homs 

Damascus 

Rif-Dimasq 

Quneitra 

Daraa 

Al-Suwayda 

Latakia 

Idlib 

Aleppo 

Al-Raqqah 

Al-Hasakah 

Tartus 

Hama 

Deir ez-Zor 

Homs 

- 

- 

Quneitra 

Daraa 

Al-Suwayda 
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Agama 

Sekitar 59-60% : Sunni etnis Arab 

Sekitar 9% : Sunni etnis Kurdi 

Sekitar 3% : Sunni etnis Turkomen 

Sekitar 13% : Syi’ah 

Sekitar 10% Kristen 

Sekitar 3% : Druze 

Sisanya meerupakan Katolik Yunani,Assyria Gereja Timur, Armenia 

Ortodoks,Protestan, dan lainnya. (https://en.wikipedia.org/wiki/Syria,  

http://www.muslimedianews.com/2014/03/sekilas-mengenal-negara-suriah-

syria.html) 

 

Mata Uang 

Mata uang Suriah adalah Pound Suriah (LS)sumber Forex Bank. The Pound 

Suriah juga dikenal sebagai Lira Suriah, Livre, dan Livre Syrien. Simbol untuk 

Suriah Pound sendiri dapat ditulis SP dan LS. The Pound Suriah dibagi menjadi 

100 piasters. (https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

 

Mata Pencaharian Penduduk Suriah 

Secara geografis suriah didominasi oleh gurun yang amat luas dan dan 

beriklim gurun. Hal ini kemudian mempengaruhi mata pencaharian penduduk 

Suriah. Mata pencaharian penduduk tersebut adalah pengembala unta, berdagang, 

bertani kurma, dan juga sebagai pengerajin. (https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

Makanan Khas Suriah 

Terkait dengan wilayah suriah dimana hidangan tertentu telah berasal. 

Masakan Suriah kaya dan beragam dalam terkait dengan wilayah Suriah dimana 

hidangan tertentu telah berasal, Masakan Suriah kaya dan beragam dalam 

bahannya. Makanan Suriah sebagian besar terdiri dari Southern Mediterania, 

Yunani, hidangan Asia Barat Daya. Beberapa hidangan di Suriah juga 

berkembang dari turlidan Perancis hidangannya seperti Shish kebab, boneka 

zucchini, yapra ( diisi daun anggur). 
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 Hidangan utama yang membentuk masakan Suriah yang kibbeh, hummus, 

tabbouleh, fattoush, labneh, shawarma, mujaddara, shanklish. Baklava terbuat dari 

filopastry diisi dengan kacang cincang dan inhoney basah. Suriah sering melayani 

pilihan makanan pembuka, yang dikenal sebagai meze, sebelum hidangan utama. 

Za’ata, daging sapi cincang, dan keju manakish populer hors d’oeuvres. Arab 

flatbread khubuz selalu dimakan bersama-sama dengan meze. Ragam menu 

masakan Suriah yang khas banyak sekali. \ 

Berikut contoh makanan Suriah: 

1. Hummus 

 
Hummus adalah sebuah penganan yang  terbuat dari chickpea yang 

sebenarnya berupa saus, dan dinikmati dengan roti pita atau dengan kentang. 

Mungkin rasanya gurih dan lezat.  

2. Manakeseeh 

 
Mannakeseeh adalah pizza ala Arab ini yang berbbentuk bulat yang 

ditaburi dengan keju, daging cincang, serta bumbu khas yang bernuansa Arab 

sekali dan rasanya istimewa. Pizza Arab ini mempunyai rasa yang khas sehingga 

tidak bisa ditemukan dimana-mana. 

3. Tabouleh  
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Tabouleh adalah semcam salad yang populer di daerah Arab khususnya 

Suriah. Tabouleh terdiri dari potongngan sayur, daun parsley, m daun mint, 

bawang merah, dan tomat. 

4. Shanklish 

 
Shanklish adalah keju yang terbuat dari susu sapi ataupun kambing dalam 

bentuk bulatan kecil yang siap dilahap. Shanklish ini dibaluti dengan bumbu 

zaatar atau serbuk cabai dan juga disajikan dengan potongan tomat, bawang, serta 

minyak zaitun. 

5. Shawarma 

 

 

Shwarma adalah potongan tipis dari ayam dengan campuran potongan 

bawang bombay, yang disajikan dengan bungkus roti pita. 
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(https://en.wikipedia.org/wiki/Syria, http://glult.blogspot.co.id/2013/08/10-jenis-

makanan-timur-tengah-yang.html) 

 

Bangunan Penting 

a. Ebla 

 
Istana kerajaan Ebla (2300 SM) 

Tercatat paling awal peradaban pribumi di wilayah itu Kerajaan Ebla jika 

sekarang dekat Idlib Suriah Utara. Ebla tampaknya telah didirikan sekitar 3500 

SM dan secara bertahap membangun keberuntungan melalui perdagangan dengan 

Mesopotamia Serikat Sumeria, Asyur, dan Akkad, Serta dengan Hurrian, dan 

Hattian masyarakat di barat laut, di Asia Kecil. Hadiah Fir’aun ditemukan selama 

penggalian, mengkonfirmasi Ebpla kontak dengan Mesir. 

Halaf dating to the Aramean Kingdom of Bit Bahiani. 

Sekitar abad ke-14 SM, berbagai bangsa Semit muncul di daerah, seperti 

Sultan semi nomaden yang datang ke dalam konflik yang gagal dengan Babilonia  

timur, dan Semit Barat berbicara Armenia yang dimasukkan orang Amori 

Sebelumnya. Mereka juga ditundukan oleh Asyur da orang Het selama berabad-

abad. Mesir berjuang orang Het untuk kontrol atas Suriah Barat; pertempuran 

mencapai puncaknya pada tahun 1274 SM dengan petempuran Kades. Barat tetap 

bagian dari kerajaan Het sampai kehancurannya. 1200 SM, sementara bagian 

timur Suriah sebagan besar menjadi bagian dari kekaisaran Asyur Tengah, yang 

juga dicaplok banyak dari barat pada masa pemerintahan Tiglat Pileser ( 1114-

1076 SM) 

b. Amrit Phoenician Temple. 
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Amrit Phoenician Temple 

Achaemenid Persia mengambil Suriah dari Babilonia sebagai ` bagian dari 

hegemoni mereka dia Asia Barat Daya 539 SM. Persia setelah menghabiskan 

empat abad dibawah kekuasaan Asyur, ditahan Aram Imperial  sebagai bahas 

Kekaisaran Akhemeniyah (539 SM 330 SM), dan juga nama Asiria kesatrapan 

Aram / Syiria Eber-Nari. Suriah ditaklukan oleh Yunani Macedonia Empire, 

diperintahkan oleh Alexander Agung sekitar tahun 330 SM, dan akibatnya 

menjadi provinsi Coele-Suriah dari Yunani Kekaisaaran Seleukia (323 SM- 64 

SM). (https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

 

Peradaban Suriah 

Sejak sekitar 10.000 SM, Suriah adalah salah satu pusat 

dari Neolitik budaya (dikenal sebagai Pre-Pottery Neolithic A) di mana pertanian 

dan peternakan muncul untuk pertama kalinya di dunia. Berikut periode 

Neolitik (PPNB) diwakili oleh rumah-rumah persegi panjang 

dari Mureybet budaya. Pada saat pra-tembikar Neolitik, orang menggunakan kapal 

yang terbuat dari batu, gyps dan kapur dibakar (VAISSELLE blanche).  

Temuan dari obsidian alat dari Anatolia adalah bukti dari hubungan awal 

perdagangan. Kota dari Hamoukar dan Emar memainkan peran penting selama 

Neolitik an dan Zaman Perunggu. Para arkeolog telah menunjukkan 

bahwa peradaban di Suriah adalah salah satu yang paling kuno di bumi, mungkin 

hanya didahului oleh orang-orang dari Mesopotamia. 

 Ebla dan Amori 

Tercatat paling awal peradaban adat di wilayah tersebut adalah 

Kerajaan Ebladekat kini Idlib, Suriah utara.Ebla tampaknya telah didirikan sekitar 

3500 SM dan secara bertahap membangun keberuntungan melalui perdagangan 
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dengan Mesopotamia negara Sumeria, Asyur dan Akkad,dengan Hurrian dan Hatti

an masyarakat ke laut, di Asia Kecil.Hadiah dari Firaun, ditemukan selama 

penggalian, mengkonfirmasi kontak Ebla dengan Mesir. 

Salah satu teks tertulis paling awal dari Suriah adalah perjanjian 

perdagangan antara Wazir Ibrium Ebla dan kerajaan ambigu 

disebut Abarsal c. 2300 SM.Para ahli percaya bahasa Ebla menjadi salah satu 

tertua yang ditulis bahasa Semitsetelah Akkadia, klasifikasi Terbaru dari bahasa 

Eblaite telah menunjukkan bahwa itu adalah bahasa Semit Timur, terkait erat 

dengan bahasa Akkadia. 

Ebla melemah oleh perang panjang dengan Mari, dan seluruh Suriah 

menjadi bagian dari Mesopotamia Kekaisaran Akkadia setelah Sargon dari 

Akkad dan cucunya Naram-Sin 's penaklukan berakhir dominasi Eblan atas Suriah 

pada paruh pertama abad SM 23. 

Pada abad ke-21 SM, Huria menetap bagian timur utara Suriah sedangkan 

sisanya dari wilayah didominasi oleh orang Amori, Suriah disebut Tanah Amurru 

(Amori) oleh tetangga Assyro-Babilonia mereka. The Semit Barat 

Laut bahasa Amoriadalah terbukti kebenarannya awal dari bahasa Kanaan. 

 Mari muncul kembali selama periode ini, dan melihat kemakmuran 

diperpanjang sampai ditaklukkan oleh Hammurabi Babel. Ugarit juga muncul 

selama ini, sekitar tahun 1800 SM, dekat dengan yang 

modern Latakia. Ugarit adalah bahasa Semit longgar terkait dengan bahasa 

Kanaan, dan mengembangkanAbjad Ugarit. Kerajaan Ugarites bertahan sampai 

kehancuran di tangan perampok Indo-Eropa Sea Masyarakat di abad ke-12 SM. 

Yamhad (yang modern Aleppo) didominasi Suriah utara selama dua 

abad, meskipun Suriah Timur diduduki pada abad ke-19 dan ke-18 SM oleh Old 

Asyur Empire diperintah oleh Dinasti Amori dari Shamshi-Adad saya, dan 

oleh Kekaisaran Babilonia yang didirikan oleh orang Amori. Yamhad 

digambarkan dalam tablet Mari sebagai negara terkuat di timur dekat dan sebagai 

memiliki lebih pengikut dari Hammurabi Babel. Yamhad dikenakan 

kewenangannya lebih Alalakh, Qatna, yang Huria negara dan Efrat lembah 

sampai ke perbatasan dengan Babel. Tentara Yamhad berkampanye sejauh der di 
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perbatasan Elam (Iran modern). Yamhad ditaklukkan dan dihancurkan, bersama 

dengan Ebla, oleh Indo-Eropa Het dariAsia Kecil sekitar tahun 1600 SM. 

 Aram dan Fenisia 

Sekitar abad ke-14 SM, berbagai bangsa Semit muncul di daerah, seperti 

semi-nomaden Suteans yang datang ke dalam konflik yang gagal 

dengan Babilonia ke timur, dan Semit Barat berbicara Aram yang dimasukkan 

orang Amori sebelumnya.  

Mereka juga ditundukkan oleh Asyur dan orang Het selama berabad-

abad. Mesir berjuang orang Het untuk kontrol atas Suriah barat; pertempuran 

mencapai puncaknya pada tahun 1274 SM dengan Pertempuran Kades. Di barat 

itu tetap bagian dari kerajaan Het sampai kehancuran c. 1200 SM, sementara 

Suriah timur sebagian besar menjadi bagian dari Kekaisaran Asyur Tengah, yang 

juga dicaplok banyak dari barat pada masa pemerintahan Tiglat Pileser-I 1114-

1076 SM. 

Dengan kehancuran orang Het dan penurunan Asyur di akhir 11 abad SM, 

suku Aram menguasai sebagian besar interior, pendiri negara seperti Bit 

Bahiani, Aram-Damaskus, Hamat, Aram-Rehob, Aram-Mesopotamia,dan Luhuti. 

 Dari titik ini, wilayah ini dikenal sebagai Aramea atau Aram. Ada juga 

sebuah sintesis antara Aram Semit dan sisa-sisa dari Indo-Eropa Het, dengan 

berdirinya sejumlah Siro-orang Het negara berpusat di utara pusat Aram (Suriah) 

dan tengah selatan Asia Kecil (Turki modern), 

termasuk Palistin , Karkemis dan Sam'al. 

Sebuah Kanaan kelompok yang dikenal sebagai Fenisia mendominasi 

pantai Suriah, (dan juga Lebanon dan utara Paletine) dari abad ke-13 SM, pendiri 

negara kota seperti Amrit, Simyra, Arwad, Paltos, Ramitha danShuksi. Dari 

daerah pesisir ini mereka akhirnya menyebar pengaruh mereka di 

seluruh Mediterania, termasuk bangunan koloni di Malta, Sisilia, 

yang semenanjung Iberia (Spanyol modern dan Portugal), pantai Afrika Utara, 

dan yang paling penting, pendiri negara kota utama Carthage (di yang 

modern Tunisia) pada abad ke-9 SM yang jauh kemudian menjadi pusat kerajaan 

besar, menyaingi Kekaisaran Romawi. Suriah dan seluruh para Timur Dekat dan 

di luar kemudian jatuh ke besar Neo Asyur Empire (911 SM - 605 SM).  
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Asyur diperkenalkan Aram Imperial sebagai lingua franca dari kerajaan 

mereka, bahasa ini adalah untuk tetap dominan di Suriah dan seluruh yang Near 

East sampai setelah Arab Islam penaklukan di abad ke 7 dan 8 Masehi, dan 

menjadi kendaraan bagi penyebaran Kekristenan. Asyur bernama koloni mereka 

Suriah dan Lebanon Eber-Nari.  

Dominasi Asyur berakhir setelah Asyur sangat lemah diri dalam 

serangkaian perang sipil internal yang brutal, diikuti oleh koalisi menyerang 

mantan orang subjek mereka, seperti Medes, Babilonia, Kasdim, Persia, 

Scythians, dan Cimmeria.  

Selama musim gugur Asyur, yang Scythianshancur dan dijarah banyak 

Suriah. Berdiri terakhir dari tentara Asyur berada di Karkemis di Suriah utara 

pada 605 SM. 

Asyur Empire diikuti oleh Kekaisaran Neo-Babel (605 SM - 539 

SM). Selama periode ini, Suriah menjadi tanah pertempuran antara Babel dan lain 

bekas koloni Asyur, bahwa dari Mesir. Babel, seperti hubungan Asyur mereka, 

menang atas Mesir. 

 Suriah Islam (Al-Sham) 

Oleh AD 640, Suriah ditaklukkan oleh Arab Pasukan Rasyidin yang 

dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Pada pertengahan abad ke-7, yang Dinasti 

Umayyah, maka penguasa kekaisaran, ditempatkan ibukota kekaisaran di 

Damaskus. Kekuasaan negara menurun selama kemudian Umayyah 

aturan; terutama karena totalitarianisme, korupsi dan revolusi dihasilkan. Bani 

Umayyah kemudian digulingkan dalam 750 oleh Dinasti Abbasiyah, yang 

memindahkan ibukota kekaisaran untuk Baghdad. 

Arab - dibuat resmi di bawah kekuasaan Umayyah - menjadi bahasa 

dominan, menggantikan Yunani dan bahasa Aram era Bizantium 

 Ottoman Suriah 

Pada tahun 1516, Kekaisaran Ottoman menyerbu Kesultanan Mamluk 

Mesir, menaklukkan Suriah, dan memasukkan ke dalam kerajaannya.Sistem 

Ottoman tidak memberatkan Suriah karena Turki dihormati Arab sebagai 

bahasa Quran, dan menerima jubah pembela iman. Damaskus telah membuat 

penyaluran utama untuk Mekkah, dan karena itu diperoleh karakter suci bagi umat 
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Islam, karena hasil yang bermanfaat dari para peziarah yang tak terhitung 

jumlahnya yang melewati pada haji, haji ke Mekkah.  

Selama Perang Dunia I yang Kekaisaran Ottoman memasuki konflik di sisi 

Jerman dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Akhirnya menderita kekalahan dan 

kehilangan kontrol dari seluruh para Timur Dekat ke Kerajaan 

Inggris dan Kekaisaran Perancis. Selama konflik, genosida terhadap masyarakat 

Kristen pribumi dilakukan oleh Ottoman dan sekutu mereka dalam 

bentuk Genosida Armenia dan Genosida Assyria, yang Deir ez-Zor, di Ottoman 

Suriah, adalah tujuan akhir dari pawai kematian ini.  Di tengah Perang Dunia 

I, dua Sekutu diplomat (Prancis François Georges-Picot dan pembalap 

Inggris Mark Sykes) diam-diam menyetujui pembagian pasca-perang Kekaisaran 

Ottoman ke zona masing-pengaruh di Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916.  

Awalnya, dua wilayah yang dipisahkan oleh perbatasan yang berlari di 

garis hampir lurus dari Yordania ke Iran. Namun, penemuan minyak di 

wilayah Mosulsebelum akhir perang menyebabkan belum negosiasi lain dengan 

Prancis pada 1918 untuk menyerahkan daerah ini untuk 'Zona B', atau zona 

British pengaruh. Perbatasan ini kemudian diakui secara internasional ketika 

Suriah menjadi Liga Bangsa-Bangsa mandat pada tahun 1920 dan tidak berubah 

sampai saat ini. (https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

 

Jenis-Jenis Kebudayaan 

Literatur Suriah telah memberikan kontribusi untuk sastra Arab dan 

memiliki tradisi bangga puisi lisan dan tertulis. Penulis Suriah, banyak dari 

mereka berimigrasi ke Mesir, memainkan peran penting dalam nahda atau 

kebangkitan sastra dan budaya Arab abad ke-19. Menonjol penulis Suriah 

kontemporer, antara lain, Adonis, Muhammad Maghout, Haidar Haidar, Gahada 

al-Samman, Nizar Qabbani dan Zakariya Tamer. 

Musik Suriah, khususnya yang dari Damaskus, telah lama antara dunia 

Arab yang paling penting terutama dalam bidang musik Arab klasik. Suriah telah 

menghasilkan beberapa bintang pan-Arab termasuk Asmahan, Farid al-Atrash dan 

penyanyi Lena Chamamyan. Kota Aleppo dikenal; Muwashshah, sebuah bentuk 



388 
 

 

Andalous dinyanyikan puisi dipopulerkan oleh Sabri Moudalal, serta untuk 

bintang populer seperti Sabah Fakhri.(https://en.wikipedia.org/wiki/Syria) 

 

Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan Suriah 

Perkembangan Kebudayaan Islam pada masa Umayyah dan Abbasiyah. 

a. Bani Umayyah 

Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 

tahun dan di zaman ini ekspansi yang terhenti di zaman kedua khalifah terakhir 

dilanjutan.[4]Khalifah-khalifah besar dari Dinasti Bani Umayyah adalah 

Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan(685-705 M), 

Al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M), Umar bin Al-Aziz (717-720 M), dan 

Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M). 

Daerah-daerah yang dikuasai islam dizaman dinasti ini adalah Spanyol, 

Afrika Utara, Syiria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, 

Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgis (di Asia 

Tengah).Ekspansi yang dilakukan Dinasti Bani Umayyah inilah yang membuat 

islam menjadi negara besar di zaman itu, timbullah benih-benih kebudayaan dan 

peradaban islam yang baru, walaupun Bani Umayyah banyak memusatkan 

perhatian kepada kebudayaan Arab. 

Perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke 

bahasa Arab dimulai oleh Abdul Malik. Inilah yang mendorong Imam Sibawaih 

untuk menyusun Al Kitab, yang selanjutnya menjadi pegangan dalam soal tata 

bahasa Arab. Perhatian kepada syair bahasa arab jahiliah kembali dan penyair-

penyair Arab baru mulai muncul diantaranya Umar bin Abi Rabi’ah, Jamil Al 

Udhri. 

Perhatian dalam bidang Tafsir, hadist, fiqh, dan ilmu kalam pada zaman 

ini mulai muncul, dan muncullah nama-nama seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Shihab 

Az-Zuhri. Kufah dan Basrah di Irak menjadi pusat dari kegiatan ilmiah ini.Masjid-

masjid pertama diluar semenanjung Arab juga dibangun. Katedral St. John di 

Damaskus diubah menjadi masjid, membangun masjid Al-Aqsa. Monumen 

terbaik yang ditinggalkan pada zaman ini ialah Qubbah As-Sakhr (Dome of the 

Rock) yang terletak di Al-Quds. 
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Itulah kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Dinasti Bani Umayyah. 

Kekuasaan dan kejayaan dinasti ini mencapai puncaknya di zaman Al-Walid I. 

Sesudah itu kekuasaan mereka menurun sehingga akhirnya ditumbangkan oleh 

Bani Abbasiyah di tahun (750 M). 

b. Bani Abbasiyah 

Walaupun Abu Al-Abbasiyah (750-754 M) yang mendirikan Dinasti 

Abbasiyah, tetapi pembangun sebenarnya adalah Al-Mansur (754-775 M). 

Sebagai khalifah yang baru musuh-musuh ingin menjatuhkannya sebelum ia 

bertambah kuat, terutama golongan Bani Umayyah, golongan Khawarij, bahkan 

juga kaum syi’ah. Kaum syi’ah melihat bahwa Bani Abbasiyah memonopoli 

kekuasaan mulai mengambil sikap menentang.[5] Ia mendirikan Ibu Kota baru 

sebagai ganti Damaskus, Baghdad didirikan di dekat bekas Ibu Kota Persia, 

Chresipon tahun 762 M. Dalam bidang pemerintahan Al Mansur mengangkat 

wazir yang membawahi kepala-kepala Departemen, ia memilih Khalid bin 

Barmak dari Balkh di Persia. 

Al-Mahdi (775-785 M) menggantikan Al-Mansur. Di masa 

pemerintahannya, perekonomian mulai meningkat. Pertanian ditingkatkan dengan 

mengadakan irigasi dan penghasilan beras, gandum, kurma, zaitun bertambah. 

Hasil pertambangan juga berkembang. Demikian pula dengan transit antara Timur 

dan Barat, Basrah menjadi pelabuhan yang penting. 

________________________________________ 

[1] Drs. Nourouzzaman Shiddiqie, M.A, Pengantar Sejarah Muslim, 

Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983, hlm.68 

[2] Ibid 

[3] Ahmad Al-Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga 

Abad XX, (Terjemahan dari At-Tarikh Al-Islami), cetakan keempat, Jakarta: 

Akbar, 2006, hlm. 4-8 

[4] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, op.cit. 

[5] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai As Perkembangan 

Kebudayaan Islam pada masa Umayyah dan Abbasiyah 

Pada zaman Harun Ar-Rasyid (785-809 M) mencapai zaman keemasan. Ia 

mendirikan rumah sakit, pendidikan dokter dan membangun farmasi. Disamping 
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itu, pemandian-pemandian juga didirikan, Buku- buku ilmu pengetahuan dan 

filsafat didatangkan dari Bizantium dan diterjemahkan kedalam bahasa arab. 

Harun Ar-Rasyid merupakan raja terbesar di zaman itu. 

Anaknya Al-Makmun (813-833 M) meningkatkan perhatian pada ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, Al-Makmun mendirikan Bait Al-Hikmah sebagai 

pusat penerjemahan dan akademi yang mempunyai perpustakaan. Diantara cabang 

ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Bait Al-Hikmah ialah ilmu kedokteran, 

matematika, optika, geografia, fisika, astronomi dan sejarah disamping filsafat. 

Sekolah-sekolah juga didirikan. Pada pemerintahannya Baghdad mulai menjadi 

pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.Khalifah yang paling terakhir dari 

Dinasti Abbasiyah adalah Al-Mu’tashim Billah (1242-1258 M). Di masa 

pemerintahannya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol tahun 

1258 M. 

Perbedaan kedua Dinasti tersebut, jika Bani Umayyah merupakan masa 

ekspansi daerah kekuasaan islam. Bani Abbasiyah addalah masa pembentukan 

dan perkembangan kebudayaan dan peradaban islam, pada masa ini pula terjadi 

kontak antara islam dengan kebudayaan barat atau dengan Yunani Klasik yang 

terdapat di Mesir, Syiria, Mesopotamia dan Persia. Kontak dengan kebudayaan 

Barat itu membawa masa yang gemilang bagi islam. 

Dalam bidang ilmu pengetahuan terkenal nama Al-Fazari sebagai 

astronom islam. Dalam optika, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haitam. Dalam ilmu 

kimia, dikenal Jabir Ibnu Hayyan sebagai bapak kimia dan Abu Bakar Zakaria Ar-

Razi. Dalam bidang fisika, Abu Raihan Muhammad Al-Baituni. Geografi tokoh 

nya Abu Al Hasan Ali Mas’ud. Yang terbesar dalam bidang kedokteran dan 

filsafat. Dalam ilmu kedokteran dikenal Ar-Razi dan menulis buku tentang 

penyakit cacar dan campak serta bukunya Al Hawi. Ibnu Sina (980-1037 M) 

selain filsuf juga seorang dokter yang menulis ensiklopedia Al-Qanun fi Ath-Thib 

(Canon of Medicine) dan Asy Syifa. Kemudian dalam bidang filsafat, nama-nama 

Al Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd sangat terkenal. Al Farabi menulis buku-

buku dalam bidang filsafat, logika, kenegaraan, etika dan interpretasi tentang 

filsafat Aristoteles. Ibnu Rusyd atau Avveros lah yang banyak berpengaruh di 

Eropa dalam bidang filsafat, sehingga terdapat aliran yang disebut Averroisme. 
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Pada periode ini pulalah ilmu-ilmu yang bersangkutan dengankeagamaan 

dalam islam disusun. Dalam bidang hadits, tekenal nama Imam Muslim dan Imam 

Bukhari abad IX, dalam bidang fiqih atau hukum islam nama Malik bin Anas, 

Asy-Syafi’i, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, At-Tabari dalam bidang 

Tafsir, dalam bidang sejarah dikenal Ibnu Hisyam, dan sebagainya. 

Perguruan tinggi yang didirikan di zaman ini antara lain Bait Al Khikmah 

di Baghdad dan Al-Azhar di Kairo. Begitupun dalam bidang arsitek dan seni 

mewujudkan gedung, masjid dan lukisan yang indah. 

 

Perkembangan Kebudayaan Islam Dinasti Safawi yang di Bangun di 

Persia 

Di Persia, muncul satu dinasti baru yang beraliran syi’ah kemudian 

menjadi sebuah kerajaan besar. Dinasti ini berasal dari seorang Sufi Syeikh 

Safiuddin (1252-1334 M) dari Ardabil diAzerbaijan. Cucunya Syah Ismail dapat 

mengalahkan dinasti-dinasti lain, hingga akhirnya Dinasti Safawi dapat menguasai 

daerah Persia. Di antara sultan-sultan besar yaitu dari Syah Ismail(1500-1524 M), 

Syah Tahmasp (1524-1576 M), Syah Abbasiyah (1557-1629 M). 

1. Masjid Khalid ibn al-Walid 

 Masjid Khalid ibn al-Walid terletak di homs,syiria, yang terletak di 

jalan Hama di alun-alun ash-shuhada. Masjid ini berastitekturkan atau bergaya 

bangunan Turkie yang didesikasikan terhadapan Khalid ibn al-walid, seorang 

panglima Arab yang memimpin dalam penaklukan syiria pada abad ke-7.  
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Ini adalah gambaran bahwa masjid Khalid ibn al-walid yang terkena 

serangan diktator presiden Bashar al-asad. Saya mendapat berita dari al-alam en 

masjid Khalid ibn al-walid lebih parah keadaanya dari gambar diatas. 

Sumber : Studi sejarah Islam. 

   Gambar dari aljazira dan al-alam. 

 

Khalid ibn Al-Walid 

Khalid bin Walid ( Syaifullah Al - Maslul ) dilahirkan kira-kira 17 tahun 

sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Banu Makhzum, suatu 

cabang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya Lababah. Khalid 

termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, 

adalah isteri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, 

yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya kedua saudara 

sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah 

dengan melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. 

Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum 

kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat Pertempuran 

Uhud, Khalidlah yang melihat celah kelemahan pasukan Muslimin yang menjadi 

lemah setelah bernafsu mengambil rampasan perang dan turun dari Bukit Uhud 



393 
 

 

dan menghajar pasukan Muslim pada saat itu. Tetapi setelah perang itulah Khalid 

mulai masuk Islam. 

Ayah Khalid yang bernama Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, 

adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang 

Quraisy. Dia sangat kaya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat 

mendalam. Sekali dua tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada 

masa ibadah Haji dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang 

datang berkumpul di Mina. 

Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah tidak seorang pun yang berani 

meruntuhkan dinding-dindingnya yang tua itu. Semua orang takut kalau-kalau 

jatuh dan mati. Melihat suasana begini Walid maju kedepan dengan bersenjatakan 

sekop sambil berteriak, "O, Tuhan jangan marah kepada kami. Kami berniat baik 

terhadap rumahMu". 

Nabi mengharap-harap dengan sepenuh hati, agar Walid masuk Islam. 

Harapan ini timbul karena Walid seorang kesatria yang berani dimata rakyat. 

Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia telah masuk 

Islam ratusan orang akan mengikutinya. 

Dalam hati kecilnya Walid merasa, bahwa Al Qur-'an itu adalah kalimat-

kalimat Allah. Dia pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan, bahwa 

dia tidak bisa berpisah dari keindahan dan kekuatan ayat-ayat suci itu. 

Sumber  : Studi sejarah Islam. 

 

Arab Spring di Suriah 

Sekilas Arab Spring di Suriah. Melihat fakta bahwa Presiden Bashar al-

Assad adalah penganut gerakan Nushairiyyah, maka tak heran jika pecahnya Arab 

spring di Tunisia menjadi inspirasi bagi rakyat Suriah untuk bergejolak 

menentang pemerintahan yang diktator dan sectarian tersebut. Namun, Muhib al-

majdi dalam arrahmah.com di bandiing Mesir dan Tunisia, gelombang 

demonstrasi rakyat Suriah menentang rezim Suriah menemui tembok penghalang 

yang lebih tebal,berat, dan tinggi. Ribuan muslim Sunni telah gugur diterjang 

timah panas aparat Suriah selama masa demonstrasi yang telah berlangsung lebih 

dari empat bulan ini. Puluhan ribu muslim sunni lainnya mengalami luka-luka 
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berat, dan jumlah yang lebih besar lagi terpaksa mengungsi ke daerah-daerah  

perbatasan Turkie. 

Tindak kekerasan semacam itu masih terus berlangsung hingga saat ini. 

Awal Febuari 2012, serangan bom dilancarkan militer pro pemerintah di wilayah 

khalidiya, provinsi Homs, awal Febuari lalu disusul dengan berbagai operasi 

militer di berbagai daerah, dan merupakan operasi paling kejam selama masa 

revolusi. Hampir 1000 orang meninggal dunia dalam jangka 2 minggu. 

Yang lebih ironis adalah pada hari digelarnya referendum nasional terkait 

konstitusi baru Suriah. Rezim Bashar al-Assad terus melakukan tindak kekerasan 

di Homs dan Hamah, hingga menelan korban jiwa sebanyak 65 orang. Hingga 30 

Mei 2013, dalam 805 hari revolusi tercatat setidaknya 69.191 korban jiwa, 

sebagaimana yang dirilis situs syiriashuhada.com. Besar kemungkinan, jumlah 

sesugguhnya korban Revolusi Suriah lebih besar dari data tersebut. 

Sumber : Middle East 
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TUNISIA 

(Arinta Nuruljanah Mudzani) 

 
Bendera tunisia 

 

Sejarah Tunisia 

Tunisia dapat ditelusuri dari berdirinya Kerajaan Carthage (Kartago) 

sekitar tahun 814 SM. Pada abad ke-2 SM, Kerajaan Kartago mengalami 

kehancuran hingga mengakibatkan saling bergantinya kekuasaan asing di Tunisia. 

Tunisia yang saat itu lebih dikenal dengan nama Afrika kemudian menjadi pusat 

Kerajaan Romawi di Selatan Mediterania. Kedaulatannya meliputi sebagian 

wilayah kekuasaan Kerajaan Carthage. Antara 439-533 M, Tunisia dikuasai oleh 

pasukan Vandal, sebelum ditaklukkan kembali oleh Kerajaan Roman Byzantium 

(533-647 M). Posisi kekuasaan Kerajaan Carthage (Numidia) dan Kerajaan Roma 

(Italy) sebelum Perang Punic II (218 SM). Setelah perang itu, Sardenia dan Sicilia 

dapat dikuasai kembali oleh Carthage. Sicilia berhasil direbut kembali oleh Roma 

setelah kemenangan mereka di perang Punic III (146 SM), yang mengawali 

kedaulatan Roma atas wilayah"Africa". 

Pertengahan abad ke-7 Uqba bin Nafi r.a., seorang sahabat Rasulullah 

SAW, masuk Tunisia bersama pasukannya. Tahun 647 M pasukan Uqbah r.a. 

berhasil menaklukkan Sbeitla (Sufetula) yang menandai bermulanya era Arab-

Islam di Tunisia. 13 tahun kemudian, yaitu pada tahun 670 M Uqbah r.a. berhasil 

menaklukkan kota Kairouan –sekitar 156 km selatan kota Tunis– dan kemudian 

menjadikannya sebagai ibukota pemerintahan dan pusat penyebaran Islam di 

wilayah Afrika Utara. Seiring perubahan politik masa itu, Kairouan juga menjadi 

bagian dari wilayah kedaulatan Dinasti Umawiyah. Pada 698 M, pasukan Islam di 

bawah pimpinan Hassan bin an-Nu’man dan Musa bin Nashr berhasil me-
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naklukkan Carthage, hingga kemudian Islam cepat berkembang di Tunisia. 

Bahkan pada tahun 711 M –masa keemasan Dinasti Umawiyah– agama Islam 

telah tersebar ke daratan Eropa dengan berhasil menaklukkan Andalusia (Spanyol 

dan kawasan Iberia di sekitarnya). 

Pada tahun 748 M, Dinasti Umawiyah digantikan oleh Dinasti Abbasiah. 

Peristiwa ini menyebabkan Tunisia terlepas dari pengawasan pusat kekhalifahan, 

namun kemudian dapat dikuasai lagi oleh Dinasti Abbasiah pada tahun 767 M. 

Pada tahun 800 M, Ibrahim Ibn Aghlab ditunjuk sebagai Guber-nur Afrika Utara 

yang berkedudukan di Kairouan. Pada masa ini, Mesjid Agung Ezzitouna 

didirikan di kotaTunis. Masa-masa selanjutnya adalah era kejayaan peradaban 

Islam di Tunisia dan kawasan Arab Maghribi.  

Dinasti Aghlabiah (767-910), Fatimiah (910-973), Ziridiah (973-1062), 

Almohad (1159-1228) dan Hafsiah (1230-1574) silih berganti memegang tampuk 

kekuasaan di Tunisia, hingga masuknya Tunisia dalam wilayah Khilafah 

Utsmaniah (1574-1591). Di masa Khilafah Utsmaniah ini, Tunisia menjadi 

wilayah otonom di bawah pemerintahan Dinasti Dey (1591-1659), Mouradi 

(1659-1705) dan Huseini (1705 –1957).  

Perancis berhasil menjadikan Tunisia sebagai wilayah protektoratnya 

dengan ditandatanganinya Perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881. Berbagai upaya 

dilakukan Rakyat Tunisia untuk lepas dari protektorat ini. Usaha ini mencapai 

hasil pada tanggal 20 Maret 1956 dengan dibatalkannya Perjanjian Bardo dan 

diproklamirkannya kemerdekaan Tunisia. Saat itu pemerintahan tetap dipegang 

oleh seorang Bey (gelar raja di Tunisia) sebagai kepala negara. Pada tanggal 25 

Juli 1957, Bey terakhir diturunkan oleh parlemen. Sejak saat itu Tunisia menjadi 

Republik dengan dipimpin oleh Habib Bourguiba sebagai Presiden pertamanya. 

 Di tengah kekacauan kehidupan politik dan ekonomi, pada tahun 1975, 

Habib Bourgiba mendapat gelar ’’Presiden Seumur Hidup’’. Lalu muncullah 

berbagai gerakan oposisi, seperti Gerakan Haluan Islam (Movement de la 

Tendance Islamique/MTI). Pengaruh gerakan ini dianggap membahayakan oleh 

pemerintah saat itu, hingga Presiden Bourguiba mengangkat Jenderal Zine El-

Abidine Ben Ali, mantan Kepala Dinas Keamanan, sebagai Menteri Dalam 
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Negeri. Ben Ali pun berusaha meredam gerakan ini hingga berhasil. Kemudian 

karena keberhasilannya ini, Ben Ali ditunjuk menjadi Perdana Menteri. 

Hanya berselang sebulan setelah pengangkatannya sebagai PM, pada 

tanggal 7 Nopember 1987 Ben Ali mengambil alih tampuk pimpinan kenegaraan. 

Habib Bourguiba diminta untuk melepaskan jabatan kepresidenan dengan alasan 

faktor kesehatan yang semakin lemah. Pada usianya yang mencapai 80-an, 

Borguiba dinyatakan pikun oleh team dokter Presiden. 

Pengambilalihan kekuasaan oleh Ben Ali yang berlangsung secara lancar 

dan aman disambut dengan penuh kelegaan oleh sebagian besar rakyat Tunisia 

dan juga oleh kalangan dunia Internasional.  

(http://www.angelfire.com/planet/ppitunisia/tunisia/sejarah.htm, 2006) 

 

Fisiografi 

Tunisia yang beribu kota di Tunis (https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia 

2016:02), terletak di bagian utara benua Afrika. Di sebelah utara dan timur 

berbatasan dengan Laut Mediterania, di sebelah selatan dan tenggara berbatasan 

dengan Libya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Aljazair. 

Tunisia berjarak 137 km dari Sicilia, Italia. Cukup waktu 45 menit 

penerbangan dari Roma dan 2 jam dari Paris. Kendati luas wilayahnya hanya 

164.150 km2, Tunisia menawarkan pemandangan indah, yang akan memanjakan 

mata para pengunjungnya. Pesona alam yang indah itu bisa dilihat pada 1.298 km 

garis pantai yang terbentang di sebelah barat serta daerah pegunungan di 

sepanjang perbatasan Aljazair. Daratan tertingginya adalah Gunung Chaambi 

(1.544 meter di atas permukaan laut). 

Tunisia termasuk negeri yang memiliki empat musim, dengan perbedaan 

iklim yang cukup mencolok antara daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. 

Suhu udara rata-rata berkisar antara 7-10°C pada musim dingin (di daerah bagian 

barat dan di kawasan pegunungan mencapai -5°C), dan 25-40°C pada musim 

panas (di beberapa tempat di selatan Tunisia mencapai 45°C. Cuaca akan terasa 

lebih panas lagi saat angin gurun bertiup dari arah selatan, hingga dapat melewati 

50°C. Musim semi dan musim gugur adalah musim yang menyenangkan di 

Tunisia, dengan suhu udara yang hangat dan cuaca yang indah. 
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(https://semestafakta.wordpress.com/2015/05/05/25-fakta-menarik-tentang-

tunisia/) 

 

Jumlah Penduduk 

Orang Tunisia sebagian besar adalah campuran keturunan Arab dan 

Berber. Orang Berber mendiami wilayah ini sebelum kedatangan orang-orang 

Arab. Sejumlah orang Eropa, terutama orang Perancis dan Italia, juga tinggal di 

Tunisia. 

Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di utara, wilayah yang paling 

subur di negara itu. Lebih dari setengah penduduk Tunisia tinggal di kota-kota 

besar atau kecil; sisanya tinggal terutama di desa-desa pertanian. Bagian selatan 

sebagian besar adalah gurun yang tidak memiliki pemukiman, kecuali di beberapa 

oasis. Orang-orang dari daerah ini secara tradisional adalah semi-nomaden. 

Mereka berangkat dari satu tempat ke tempat lain hampir setiap tahun, mencari 

padang rumput bagi kambing domba, kambing, dan untanya. Namun, cara hidup 

ini dengan cepat menghilang. 

(http://www.kembangpete.com/2014/08/28/profil-dan-sejarah-negara-tunisia) 

Total populasi negara Tunisia adalah 10,480,000 (http://www.religion-

facts.com/id/255) 

 

Agama 

Islam adalah agama resmi negara. Penduduk Eropa sebagian besar 

memeluk Katolik Roma. Ada sebuah komunitas kecil Yahudi di Tunisia 

(http://www.kembangpete.com/2014/08/28/profil-dan-sejarah-negara-tunisia/) 

Kristen: Populasi : 20,960 Persentase: 0.2% 

Muslim: Populasi : 10,427,600 Persentase: 99.5% 

Yahudi: Populasi : 0 Persentase: 0% 

Buddha: Populasi : 0 Persentase: 0% 

Hindu: Populasi : 0 Persentase: 0% 

(http://www.religion-facts.com/id/255 2016:02). 

 

Mata Uang 
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Mata uang negara Tunisia adalah dinar tunisia.  

(https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia 2016:02) 

 

Mata Pencaharian 

Ekonomi Tunisia didasarkan pada campuran pertanian, pertambangan, dan 

industri. Tanaman utama adalah gandum durum (keras), yang ditanam di utara. 

Barley tumbuh di daerah kering. Gandum digunakan untuk membuat couscous, 

hidangan populer Tunisia. Pertama, gandum digiling menjadi semolina. Semolina 

ini kemudian dikukus, kadang-kadang dengan sayuran atau sedikit daging atau 

ikan, dan disajikan dengan saus. 

Tanaman biji-bijian Tunisia sering dipengaruhi oleh curah hujan yang 

tidak teratur, wabah belalang, atau angin panas Sirocco yang berhembus dari 

Sahara. Makanan harus sering diimpor. Jenis gandum baru yang bisa 

menghasilkan lebih banyak makanan dan tahan cuaca sedang dikembangkan. 

Kebun anggur memproduksi anggur di utara untuk makanan dan membuat 

anggur. Karena minuman beralkohol dilarang oleh agama Islam., sebagian besar 

anggur diekspor. Buah-buahan dan sayuran tumbuh subur di dekat Tunis dan di 

pantai timur Semenanjung Cape Bon. Gula bit dan kapas merupakan tanaman 

utara lainnya. 

Pohon zaitun telah ditanam di Tunisia sejak zaman Romawi. Tanah kering 

berpasir di sepanjang pantai tengah ideal untuk budidaya pohon zaitun. Tunisia 

merupakan salah satu produsen minyak zaitun terbesar di dunia. Perkebunan 

zaitun tersebar di sekitar kota Sfax. 

Kurma, dari pohon-pohon yang ditanam di oasis selatan, menjadi sumber 

makanan utama di padang pasir di tahun-tahun kekeringan. 

Tunisia telah lama duduk dalam jajaran produsen fosfat terkemuka di 

dunia. Pembuatan pupuk dan bahan kimia dari fosfat adalah industri besar. Ada 

cadangan minyak bumi dan gas alam di beberapa bagian negara dan lepas pantai. 

Cadangan besar lain ditemukan di awal tahun 1980-an. Bijih besi ditambang di 

utara dan barat. 

Iklim yang menyenangkan, pantai yang indah, dan reruntuhan bersejarah 

telah membuat Tunisia menjadi tempat liburan populer bagi orang Eropa. Selain 
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pariwisata, industri Tunisia meliputi perikanan, pengolahan makanan, kerajinan, 

dan pembuatan bahan bangunan. Untuk memberikan lebih banyak pekerjaan, 

pemerintah telah mendorong perusahaan asing untuk mendirikan pabriknya di 

Tunisia guna memproduksi barang ekspor. Pekerja pabrik Tunisia merakit mobil 

dan peralatan listrik. Mereka juga membuat bahan kimia, sepatu, pakaian, baja, 

dan barang-barang lainnya. 

(http://www.angelfire.com/planet/ppitunisia/tunisia/sejarah.htm, 2006) 

Tunisia termasuk negara yang makmur. Rata-rata- pendapatan perkapita di 

Tunisia pada tahun 2005 mencapai DT 3.501. Meski tidak kaya akan sumber daya 

alam, namun tunisia dapat mengandalkan sumber daya manusia dan budaya kerja 

masyarakatnya. Strategi jangka panjang pembangunan di Tunisia memberikan 

perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan.  juga merupakan strategi 

jangka panjang. Budget pendidikan Tunisia yang sebesar 26,2% dari APBN 

merupakan yang terbesar dibanding negara-negara Arab maupun Afrika lainnya. 

(https://semestafakta.wordpress.com/2015/05/05/25-fakta-menarik-tentang-

tunisia/) 

 

Makanan Khas 

Makanan khas Tunisia adalah Couscous. Makanan lainnya termasuk 

olahan ikan, seafood, minyak zaitun, madu, dan masih banyak makanan lainnya, 

seperti Salade Mechouia, Harissa, Tajine, Brik, Mergez, Filfil Mahshi, Lablabi, 

Marqa, dan Ojja. Makanan Tunisia adalah kombinasi dari makanan Barber, Timur 

Tengah, dan Perancis. (https://semestafakta.wordpress.com/2015/05/05/25-fakta-

menarik-tentang-tunisia/) 

Salah satu makanan khas dari Tunisia yang lain yaitu Chakchouka adalah 

sebuah daging cincang yg banyak bumbunya vegetarian mirip dengan ratatouille 

dengan buncis, tomat, paprika, bawang putih dan bawang, disajikan dengan telur 

rebus. Lalu ada Guenaoia adalah  Domba atau daging sapi rebus dengan cabe, 

okra, dan rempah-rempah. Kemudian ada Yo-yo adalah donat dibuat dengan jus 

jeruk, kemudian digoreng dicelupkan dalam sirup madu. Selain itu di Tunisia 

masih banyak kuliner Khas lainnya seperti Mhalbiya, Mloukhia,  Samsa, Zitounia, 

Harissa (http://tugasibd.blogspot.co.id/2012/12/budaya-di-tunisia.html). 
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Chakchouka       Couscous 

           
  Salade Mechouia    Lablabi 

(https://semestafakta.wordpress.com/2015/05/05/25-fakta-menarik-tentang-

tunisia/) 

 

Banunan Penting 

Di Tunisia, gambar ikan sering digunakan untuk melindungi dari 

kejahatan. Bangunan baru sering mempunyai tulang atau ekor ikan yang dipasang 

di dalam bangunan, dan mobil mempunyai plastik atau kain berwarna cerah yang 

dipasang di dalamnya untuk melindungi orang yang ada di dalamnya. 

(https://semestafakta.wordpress.com/2013/08/03/51-fakta-menarik-tentang-benua-

afrika/) 

Banyak bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Negara Tunisia, 

diantaranya  Zitouna Masjid juga dikenal Masjid Al-Zaytuna, Masjid Ezzitouna 

atau sebagai Ez-Zitouna. Zitouna Masjid adalah sebuah masjid besar yang tanggal 

kembali ke 860 dan terletak di Tunis, Tunisia. Lalu ada St Vincent de Paul Gereja 

adalah katedral Katolik Roma yang terletak di Tunis. Dinamakan untuk 

menghormati Santo Vincent de Paul, bangunan bersejarah ini juga merupakan 
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markas dari Keuskupan Agung Tunis. Kemudian ada Bab El Bhar atau Bab Bhar 

adalah salah satu gerbang Medina Tunis, di sebelah timur dinding kuno. Yang 

menandai pemisahan antara kota Eropa dan Madinah, situs bersejarah adalah 

lengkungan rendah dan dimahkotai oleh benteng tembok pembatas. Situs 

bersejarah mengambil namanya dari Porte de Perancis, selama Protektorat 

tersebut, saat ini disebut oleh penduduk setempat. 

(http://tugasibd.blogspot.co.id/2012/12/budaya-di-tunisia.html) 

Pada masa-masa awal Islam hadir di Tunisia, muncul banyak benteng yang 

juga berfungsi sebagai masjid. Bangunan semacam itu hadir di sejumlah kota, 

antara lain, Susa, Monastir, dan Bizerte. 

 
Ribat 

Ribat adalah bentuk khas arsitektur Islam yang mengombinasikan 

kebutuhan militer dan spiritual. Sejatinya, ribat dirancang untuk menampung para 

murabitun (pejuang suci). Ribat juga memiliki fasilitas untuk shalat dan belajar.  

Menara di ribat Susa, misalnya, berperan sebagai menara pengawas sekaligus 

mercusuar untuk pelayaran, selain untuk tujuan aslinya di bidang militer dan 

keagamaan. Dibanding benteng lainnya di Tunisia, ribat Susalah yang paling 

mengesankan. 

Dibangun oleh penguasa Dinasti Aghlabiyah, yakni Sultan Zidayatullah 

pada 821 M, ribat Susa kondang karena tembok pertahanannya yang kukuh 

lengkap dengan celah-celah untuk memanah. Benteng ini juga memiliki selasar 

beratap yang mengelilingi pekarangan bagian dalam. 

(http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/12/19/mfa7xu-

benteng-bersejarah-di-tunisia-1) 
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Hammamet, El-Jem juga termasuk peninggalan bersejarang yang sering 

dijadikan masyarakat sebagai tempat wisata.  (http://www.amazine.co/21970/5-

negara-10-tempat-tujuan-wisata-terbaik-di-afrika/) 

 

Peradaban 

Tunisia adalah nama resmi negara letak geografis tunis afrika utara 

perbatasan laut tengah, Libia, Aljazair. Penduduk 8,7 juta jiwa. Bahasa Utama 

bahasa Arab(bahasa resmi), Prancis. Agama Utama Islam (agama resmi), katolik 

roma, yahudi. Pemerintahan Republik, kepala negara Presiden.  

Pada tahun 1881 Prancis, yang sebelumnya telah menduduki Aljazair, lalu 

menduduki pula Tunisia. Pada tahun 1883 Tunisia menjadi sebuah protektorat 

Prancis. 

Sejak zaman sebelum berlangsung imperialisme modern, Obock adalah koloni 

Prancis. Pada 1882 seluruh kota dibeli dari Sultan pemilik daerah dengan harga 

30.000 franc. Ketika Inggris menutup bandar Aden bagi kapal-kapal Prancis pada 

waktu terjadi perang Tonkin, Prancis memutuskan akan mendirikan pangkalan 

laut di Obock. 

Selain Prancis, Italia juga ingin menguasai daerah-daerah di Afrika bagian 

timur-laut, ialah daerah Ethiopia dan daerah pantai disekitarnya. Penguasaan akan 

dimulai dari pantai yang akan diperluas ke pedalaman. 

Konflik Italia dan Ethiopia dapat diakhiri dengan diadakan perjanjian di Udsyiali 

(1889). Menurut interpretasi kaum politisi di Italia, perjanjian tersebut 

menetapkan protektorat Italia terhadap Ethiopia. 

Sesudah kekalahan di Adua tersebut, kaum politisi Italia berpendapat 

bahwa untuk memenuhi kepentingannya di Laut Tengah, Triple Alliance 

sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa selama hubungan antara Jerman dan 

Inggris tidak baik. Oleh sebab itu pemerintah Italia akan menempuh jalan lain 

untuk mencapai cita-citanya dan hal ini berakibat pendekatan Italia kepada 

Prancis. Italia makin lama makin jauh dari sekutu-sekutunya. 

Pada 1912 Italia mengumumkan perang kepada Turki. Tentara Italia menduduki 

Kota Tripoli, merebut bandar-bandar di pantai Tripoli. Karena pada waktu itu 

Turki sibuk menghadapi perang di Balkan, maka pada 1912 itu juga, perang 
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melawan Italia dihentikan. Perjanjian menyusul dengan ketentuan bahwa Italia 

memperoleh daerah-daerah yang diperjuangkan itu. 

Liba (Libia Italiana), nama kuno pada zaman Roma, diberikan kepada 

kedua daerah tersebut. Tanah jajahan itu luasnya kira-kira 580.000 mil persegi. 

Tetapi kemudian Italia mengetahui bahwa Libia bagian pedalaman adalah gurun 

pasir belaka. Hanya di sana-sini di tepi pantai terdapat tanah-tanah yang subur. 

Dengan dikuasainya Libia oleh Italia ini berarti bahwa seluruh Benua Afrika, 

selain Ethiopia dan Liberia telah menjadi jajahan negara-negara Barat. 

(https://mderijunikolupdinayosipratura.wordpress.com/2014/04/17/makalah-

negara-tunisia/) 

 

Seni Kebudayaan  

1. Festival 

Beragam festival yang ada di Tunisia, salah satunya adalah Festival 

Saharian. Festival ini termasuk balap unta, menari dan acara warna-warni lainnya 

dari padang pasir. Hal ini terjadi di bulan November di Douz, gateway padang 

pasir. Kemudian ada Dougga Festival. Festival Dougga adalah festival yang 

sangat khusus yang terjadi di Dougga kota. Selama festival ini beberapa drama 

klasik yang sangat baik dilakukan. Selain itu di Tunisia terdapat Jazz Festival, 

International Festival. 

2. Tari-tarian  

Tunisia memiliki satu tarian yang disebut Stambali, tarian trans benar, 

yang dilakukan di tempat-tempat suci dan di rumah orang sebagai obat terapeutik. 

Tarian ini menyertai pengorbanan binatang dan dilakukan dalam hal Sidi Saad, 

santo pelindung mereka. Tarian tradisional Tunisia ditandai dengan tajam, 

gerakan memutar horizontal mengalir pinggul dengan tubuh bagian atas, menari 

hampir sepenuhnya pada demi-titik (pada jari kaki) dengan tangan yang 

diselenggarakan dalam bentuk "w". Tarian ini terlihat di acara pernikahan dan 

pesta, dan di pulau-pulau selatan Kerkennah dan Djerba, tari ini sering dilakukan 

dengan pot tanah liat air seimbang di kepala.  

3. Pakaian-adat  
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Pakaian di Tunisia bervariasi dengan daerah, meskipun banyak 

dipengaruhi oleh Barat-gaya pakaian. Namun, gaun tradisional masih dipakai di 

desa-desa dan terutama di kalangan orang tua. Gaun Tunisia tradisional untuk 

perempuan adalah "Sifsari" yang merupakan pakaian luar dengan lipatan-lipatan 

longgar dan penutup kepala dikenakan di atas pakaian barat. Di daerah pedesaan, 

perempuan memakai "Mellia" yang jatuh di kepala dan bahu. Pria Tunisia 

mengenakan Chehia, jenis kepala-gaun yang terbuat dari merah atau coklat 

merasa yang baik bulat atau datar di atas. Pakaian lainnya yang dikenakan oleh 

laki-laki Tunisia adalah celana baggy dan jalabiyya yang merupakan pakaian 

seperti gaun panjang. (http://tugasibd.blogspot.co.id/2012/12/budaya-di-

tunisia.html) 
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TURKI 

(Afifah Fitri Ikhwani, Choirun Nisak) 

 

 
Sejarah Etimologi 

Nama Turki atau Türkiye dalam bahasa Turki terdiri dari dua komponen, 

yaitu: etnonim Türk dan akhiran abstrak –iye yang berarti "pemilik", "tanah" 

(berasal dari akhiran dalam bahasa Arab –iyya yang serupa dengan akhiran –

ia dalam bahasa Yunanidan Latin). Catatan awal istilah "Türk" atau "Türük" 

sebagai autonim terdapat dalam tulisan-tulisan Orkhon oleh kaum Göktürk (Turki 

Samawi) dari Asia Tengah (c. abad ke-8 M). Tu–kin dijadikan bukti pada awal 

tahun 177 SM sebagai nama pemberian bangsa Cina kepada penduduk di wilayah 

selatan Pegunungan Altai di Asia Tengah. Nama Indonesia "Turki" berasal dari 

bahasa Latin Pertengahan yaitu Turchia (c. 1369).  

Nama ini berkerabat dekat dengan Tourkia dalam bahasa Yunani, yang 

awalnya digunakan oleh bangsa Bizantium untuk menyebut Hungaria pada abad 

pertengahan (karena bangsa Hungaria dan Turki mempunyai leluhur yang sama) 

tetapi kemudian mereka mulai menggunakan nama ini untuk menamai wilayah 

hasil penaklukan Seljuk di Anatolia, ratusan tahun setelah Pertempuran 

Manzikert pada tahun 1071. Turki terletak di Anatolia dan Balkan, berbatasan 

dengan Laut Hitam, antara Bulgaria dan Georgia, berbatasan dengan Laut 

Aegean dan Laut Mediterania, antara Yunani dan Suriah. Koordinat geografis 

terletak di: 39°00′LU 35°00′BT. 

Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar 

adalah Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua 

benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik 
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yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan 

adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara 

Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin 

tumbuh. 

 

Luas Wilayah  

 

 
Luas Negara Turki adalah 783,562 km2 (302,535 sq mi), 

darat: 770,760 km2 (297,592 sq mi), laut: 9,820 km2 (3,792 sq mi). Turki 

membentang lebih dari 1,600 km (994 mi) dari barat ke timur tapi umumnya 

kurang dari 800 km (497 mi) dari utara ke selatan. Total luas daratan sekitar 

783,562 km2 (302,535 sq mi), dengan rincian 756,816 km2 (292,208 sq mi) berada 

di Asia Barat (Anatolia) dan 23,764 km2 (9,175 sq mi) berada di Eropa Tenggara. 

Anatolia (bahasa Turki: Anadolu) adalah semenanjung besar dan 

menyerupai persegi panjang yang terletak sebagaimana jempatan antara Eropa dan 

Asia. Wilayah Anatolia Turki merupakan 97% dari total wilayah negara itu. 

Wilayah itu juga dapat disebut asia kecil, Asiatic Turkey atau Dataran Anatolia. 

 

Jumlah Penduduk 

Badan Sensus Nasional Turki mengumumkan total penduduk Turki pada 

akhir tahun 2009 mencapai 72.561.312 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Turki 

terbilang cukup cepat. Dalam setahun, diperkirakan pertumbuhan tersebut 

mencapai angka satu setengah juta jiwa. Sensus mencatat, pada akhir 2008 jumlah 

total penduduk Turki mencapai 71.517.100 jiwa.  
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Keterangan sensus juga menerangkan, dari 87 wilayah provinsi Turki, 67 

diantaranya yang mencatat produktivitas dan pertambahan jumlah penduduk, 

sementara 14 wilayah lainnya justru berkurang karena faktor imigrasi keluar 

negeri. 

Di antara provinsi Turki yang memiliki angka pertumbuhan penduduk 

tertinggi adalah Isparta, Cankiri, dan Bilecik, sementara beberapa provinsi yang 

memiliki angka pertumbuhan terendah adalah Erdahan, Kars, dan Tunceli. 

 

Agama Masyarakat Turki 

 Islam  

Islam adalah agama terbesar di Negara Turki sejak Kesultanan 

Utsmaniyah menguasai Turki pada tahun 1400-an pemeluk Islam di Turki 

semakin banyak. Kini sekitar 99,8% penduduk Turki adalah Muslim, kebanyakan 

Muslim di Turki adalah Sunni dengan 70-80%, sisanya adalah Alawiyyin dan 

Syiah dengan 20-30%. Ada juga pengikut Dua Belas Imam berkisar 3%. Berarti 

bahwa Turki adalah negara Islam secara de facto, dan etnis Turki yang hampir 

secara eksklusif sebagai Muslim. 

 Kristen 

Turki memiliki persentase penduduk Kristen yang lebih kecil daripada 

negara tetangga, termasuk Suriah dan bahkan Iran, karena pemindahan penduduk 

antara Turki dan tetangga Kristennya (terutama Yunani) pada 

runtuhnya Kekaisaran Ottoman, diikuti oleh emigrasi terus menerus dari orang 

Kristen yang tersisa selama abad berikutnya. Selain itu, sebagian besar orang 

Kristen di Turki telah menjadi anggota kelompok etnis yang memiliki hubungan 

buruk dengan Turki (Yunani, Armenia, dan Asyur), yang digabungkan dengan 

emigrasi Yahudi di negara itu dan tidak berhubungan atas agama-agama lain. 

Hari ini penduduk Kristen dari Turki diperkirakan lebih dari 120.000 

orang Kristen termasuk 80.000 Apostolik Armenia,35.000 Katolik Roma 17.000 

Assyrian-Syriac Orthodox, 4.000 Assyria dari Katolik Chaldean, Ortodoks 

Yunani 3.000-4.000, 10.000 Antiokhia Yunani dan jumlah yang lebih kecil dari 

Bulgaria, Georgia, dan Protestan. Menurut Bekir Bozdag, Wakil Perdana Menteri 
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Turki, ada 349 gereja yang aktif di Turki (Oktober 2012).140 Yunani, Assyria 58 

dan 52 Armenia. 

 

Mata Uang 

Lira Turki Baru atau dalam bahasa Turki Yeni Türk Lirası (=YTL) 

adalah mata uang Turki yang baru, yang setiap satuannya dibagi menjadi 100 

kuruş. YTL, yang mulai dipakai pada tanggal 1 Januari 2005, menggantikan mata 

uang Lira Turki Lama (TRY). Nilai Lira Turki Baru ialah 1.000.000 Lira Turki 

Lama. Dengan kata lain, enam digit nol dihilangkan. 

Kertas : 5,10,20,50,100,dan 200 TL. 

Koin : 1,5,10,25,50 kurus,dan 1 TL. 

 

Makanan Khas 

 
Masakan Turki merupakan warisan dari Uthmaniyyah yang bisa dikatakan 

sebagai gabungan dari masakan – masakan Turki, Arab dan Yunani.  Masyarakat 

Uthmaniyyah bersama - sama menyatukan berbagai macam tradisi masakan 

mereka dengan unsur – unsur Turki dari Asia Tengah seperti Yogurt. 
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Pada intinya, masakan Turki tidak hanya satu jenis atau Homogenous.  

Selain dari keistimewaan masakan Turki yang dapat kita jumpai di berbagai 

negara, ada juga keistimewaan masakan berdasarkan daerah asalnya.  Masakan 

daerah Laut Hitam (Turki Utara) berbahan dasar tepung dan ikan bilis.  Pada Urfa, 

Gaziantep dan Aadana (Turki Tenggara) terkenal dengan kebab, meze, dan 

pencuci mulut berbahan dasar tepung seperti baklava, kadayif dan kunefe.  Dan 

yang paling penting, di bagian barat Turki, pohon Zaitun ditanam secara besar – 

besaran untuk menghasilkan Minyak Zaitun, jenis minyak utama yang digunakan 

untuk masakan.  Sedangkan masakan daerah Aegean, Marmara dam 

Mediterranean merupakan ciri – ciri masakan Mediterranean yang kaya dengan 

sayur – sayuran, herba dan ikan. 

 

BANGUNAN PENTING 

 Masjid Raya Divriği 

 
 Adalah sebuah masjid penuh hiasan dan kompleks pengobatan yang 

dibangun pada tahun 1299 di kota kecil Divriği di Anatolia Timur, sekarang di 

Provinsi Sivas di Turki. Ukiran dan arsitekturnya sangat cantik pada kedua 

bangunan tersebut sehingga meletakkannya di antara karya terutama pada seni 

bangunan di Anatolia dan membawa mereka ke daftar Situs Warisan Dunia 

UNESCO pada tahun 1985. 

 Hatussa 
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Hattusa adalah ibukota bangsa Het pada Zaman Perunggu akhir.Hattusa 

dimasukkan kedalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1986. 

 Goreme 

 
Goreme adalah nama lembah dan nama sebuah kota di Turki. Taman 

Nasional Göreme pada tahun 1985 ditambahkan ke Situs Warisan Dunia 

UNESCO. Lanskap lembah Göreme yang spektakuler dibentuk oleh erosi, lembah 

Göreme terdapat batu yang dipahat dari zaman Bizantium , serta rumah, desa, gua 

dan kota-kota bawah tanah, sisa-sisa habitat manusia tradisional dari abad 4 

masehi. 

 Gobekli Tepe 

 
Gobekli Tepe adalah tempat ibadah yang terletak 15 km sebelah timur laut 

kota Şanlıurfa (Urfa) di Turki tenggara. Tempat ini kini sedang dalam penggalian 

oleh arkeolog Jerman dan Turki.Kuil ini dianggap sebagai kuil tertua yang pernah 
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ada di dunia.Gobekli Tepe menjadi bukti bahwa agama/kepercayaan telah ada 

sejak ±10.000 SM. 

 Menara Galata 

Galata sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Galata Istanbul, 

Turki.Menara ini terletak dibagian utara Tanduk Emas. Menara Galata juga 

merupakan Salah satu landmark kota yang paling mencolok, tinggi kerucut 

silinder tertutup yang mendominasi langit dan affords vista  

panorama kota Istanbul Lama dan sekitarnya. Tinggi menara ini adalah 66 

meter dengan diameter 16 meter. 

 Istana Topkapi 

Merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 

tahun (1465-1856).Setelah jatuhnya Utsmaniyah pada tahun 1921, Istana ini 

dijadikan museum berdasarkan dekret pemerintah tanggal 3 April 1924.Istana ini 

merupakan bagian dari "Wilayah Bersejarah Istanbul", yang merupakan Situs 

Warisan Dunia UNESCO. 

 Istana Domblache 

Istana ini merupakan pusat administratif Kesultanan Ottoman dari tahun 

1856 sampai 1922.Dolmabahçe diperuntahkan dibangun pada masa Sultan ke 31 

yaitu Abdul Mekid I dan dibangun pasa 1834-1856. 

 Masjid Selimiye 

 Adalah sebuah masjid peninggalan Ottoman di kota Edirne Turki. Masjid 

ini dibangun atas perintah SultanSelim II dan dibangun oleh arsitek Mimar Sinan 

antara tahun 1568 sampai 1574.Hal ini dianggap oleh Sinan untuk menjadi karya 

dan merupakan salah satu prestasi tertinggi dari arsitektur Islam. 

Masjid Selimiye digambarkan pada sisi dari uang kertas pecahan 10.000 

lira Turki lira dari 1982-1995. Masjid ini dengan kompleks kulliye ,dimasukkan 

dalam Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2011. 

 

Kebudayaan-Kebudayaan Unggul 

Kebudayaan Turki pada saat ini masih tetap didasarkan pada tradisi - 

tradisi Islam, dimana pengaruh barat hanya berada di kota tersebut dan 

jangkauannya pun masih sangat terbatas, sementara di pedalaman Turki, 
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kebudayaan Islam masih cukup kental terlihat.  Jika dahulu kebudayaan Turki 

hanya berpatokan pada kebudayaan Islam saja atau kebudayaan Barat saja, kini 

kebudayaan Turki merupakan campuran dari dari kebudayaan tersebut.  Dan 

kesamaan – kesamaan kebudayaan Turki dengan kebudayaan Barat terjadi karena 

faktor – faktor Sejarah dan Geografis pada negara tersebut.  Hingga saat ini 

bangunan – bangunan bersejarah masa Bizantium yang berubah fungsinya 

menjadi pada masa khalifah Utsmani dan sejak pemerintahan Mustafa Kemal 

hingga kini masih ada terawat dengan baik dan dijadikan museum oleh 

pemerintah Turki. 

 Tarian Turki 

 
Tarian Sema (Whirling Dervishses) merupakan Tarian Sufi yang sangat 

religius dari Timut Tengah.  Tarian ini merupakan inspirasi dari Filsuf  dan 

Penyair Turki yang bernama Maulana Jalaluddin Rumi, dimana tarian ini 

bermakna bahwa dasar dari kehidupan di dunia dan di bumi ini adalah berputar. 

Para penari terus berputar mengikuti alunan musik, semakin lama putaran 

itupun kian cepat dan panjang, sehingga kostum tari dengan rok lebar yang 

mereka kenakan berkibar indah seiring dengan cepatnya putaran para darwis 

(penari) itu.  Seolah mengalami ekstase, mereka tampak menikmati putaran demi 

putaran yang semakin kencang. 

Walaupun tarian ini bisa dibilang cukup unik, namun tarian ini 

memerlukan fisik yang kuat dan latihan yang cukup lama, bisa berbulan – bulan, 

karena tidak semua orang bisa melakukannya dan memerlukan niat yang cukup 

kuat untuk bisa mempelajarinya. 

 Kerajinan – Kerajinan Turki 
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Turki merupakan salah satu negara yang beruntung karena berkat 

penggabungan kebudayaan Timur dan Barat, Turki dapat melahirkan pengrajin 

dan seniman yang sangat berbakat dan kreatif dalam bidang arsiktektur, musik, 

puisi, tekstil, kayu, dan pengerjaan logam, keramik, pembuatan kaca, perhiasan, 

iluminasi manuskrip, miniatur dan kaligrafi.  Seiring dengan perkembangan 

jaman, kesenian Turki pun juga mengalami perkembangan pesat.   

Terlihat dari mulai berkembangnya musik klasik, opera, teater, balet, serta 

seni plastik dan pelukis.  Karya sastra juga mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, dan bioskop – bioskop pun mulai didirikan. Sejauh ini sudah banyak 

penghargaan bertaraf Internasional yang telah diraih oleh para seniman – seniman 

Turki, karya satra mereka juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 

diekspor ke berbagai negara di dunia.  Kini Turki memiliki lebih dari selusin 

festival setiap tahunnya yang mengundang turis – turis asing dan yang hebatnya 

lagi,  seniman – seniman Internasional juga turut andil dalam festival tersebut. 

 

Sejarah Singkat Kerajaan Turki Usmani 

Bangsa Turki tercatat dalam sejarah atas keberhasilannya mendirikan dua 

Dinasti, yaitu Dinasti Turki Saljuk dan Turki Usmani. Kehancuran Dinasti Turki 

Saljuk oleh serangan bangsa Mongol merupakan awal dari terbentuknya Dinasti 

Turki Usmani. 

Anatolia sebelum masa orang-orang utsmaniyah 

Negeri Anatolia (asia kecil) dahulu sebelum islam merupakan kerajaan 

yang berada dibawah kekuasaan Byzantium (romawi timmur). Penaklukan-

penaklukan oleh pasukan islam sampai di sebagian wilayah timur negeri ini, dari 

ujung Armenia hingga ke puncak gunungthurussejak tahun 50 H, pada masa 
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kekhalifahan muawiyah , kam muslim belum mampu menaklukkan 

konstanttinopel, walaupun telah dilakukan berulang kali usaha penyerangan. 

Setelah perang maladzikr pada tahun 463 H yang dimenagkan oleh orang-

orang saljuk dengan kemenangan yang gemilang aas romawi, pengaruh 

kemenangan ini terus meluas ke negeri Anatolia. Mereka saat itu telah memiliki 

pemerintahan yang terkemuka yaitu pemerintahan romawi saljuk. 

Anatolia kemudian jau ke tangan Mongolia, setelah merebutnya dari saljuk 

romawi . maka terjadilah peperangan antara Mongolia dank am muslimin dan ini 

terjadi pada tahun 641 H. setelah kekalahan Mongolia pada perang ain jalut, tahun 

658 H berangkatlah Zharir Bibris ke saljuk Romawi dan Mongolia, menyusul 

kekalahan besar ini sebagai pelajaran besar ini. Bersamaan dengan lemahnya 

Mongolia , pemerintahan utsmaniyah lalu menguasainya pada masa yang berbeda. 

Orang-orang Utsmaniyah bernasab pada kabilah qobi yang berasal dari 

kabilah Ghizz Turkmaniyah yang beragama islam dari negeri Turkistan.Tatkala 

terjadi penyerbuan mongolia atas negeri itu, kakek mereka (sulaiman) berhijrah ke 

negeri romawi, lalu ke syam dab ke irak. Dan mereka tenggelam di sungai Eufrat. 

Kabilah ini lalu terpecah-pecah. Satu kelompok lalu kembali ke negeri 

asalnya. Dan satu kelompoknya bersama dengan Erthoghul bin sulaiman. Nama 

Kerajaan Usmani diambil dari nama putra Erthogrul. Ia mempunyai seorang putra 

yang bernama Usman yang lahir pada tahun 1258. Nama Usman inilah yang 

kemudian lahir istilah Kerajaan Turki Usmani atau Kerajaan Usmani. Pendiri 

Kerajaan ini adalah bangsa Turki dari Kabila Oghus. Yang mendiami daerah 

Mongol dan daerah Utara Negeri Cina, kemudian pindah ke Turkistan, lalu ke 

Persia dan Iraq sekitar abad ke-9 dan 10. 

Pada abad ke-13 M, Erthoghul pergi ke Anatolia. Wilayah itu berada 

dibawah kekuasaan Sultan Alaudin II (Salajikoh Alaudin Kaiqobad). Erthoghul 

membantunya melawan serangan dari Byzantium. Ertoghul menang dan 

mendapatkan sebagian wilayah (Asyki Syahr) dari Alaudin dari Byzantium dan 

sebagian hartanyamereka melarikan diri ke wilayah Barat sebagai akibat dari 

serangan Mongol. mereka mencari tempat perlindungan dari Turki Saljuk di 

daratan Tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri 

pada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang berperang melawan Bizantium. Atas 
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jasa baiknya, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil, yang 

berbatasan dengan Bizantium dan memilih Syukud sebagai Ibu kotanya. 

Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 M. kepemimpinannya 

dilanjutkan oleh putranya yang bernama Usman (1281-1324), atas persetujuan 

Alauddin. Pada tahun 1300, bangsa Mongol Menyerang Kerajaan Saljuk, dan 

Dinasti ini terpecah-pecah dalam beberapa Dinasti kecil. Dalam kondisi 

kehancuran Saljuk inilah, Usman mengklaim Kemerdekaan secara penuh atas 

wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki 

Usmani. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka mengakui Usman 

sebagai penguasa tertinggi dengan gelar “Padinsyah Ali Usman”. 

Setelah Usman mengakui dirinya sebagai Raja Besar Keluarga Usman 

pada tahun 699 H/1300 M, secara bertahap ia memperluas wilayahnya. 

Penyerangan awal dilakukan di sekitar daerah perbatasan Bizantium dan Brussa 

(Broessa) dijadikan salah satu daerah yang menjadi objek taklukan. Pada tahun 

1317 M. wilayah tersebut dapat dikuasainya dan dijadikan sebagai ibu kota pada 

tahun 1326 M. 

Diakhir kehidupannya Usman menunjuk Orchan (42) anak yang lebih 

muda dari kedua orang putranya sebagai calon pengganti memimpin kerajaan. 

Keputusan tersebut disandarkan pada pertimbangan kemampuan dan bakat 

anaknya  masing-masing. Orchan sebagai prajurit yang potensial telah mendapat 

pengawasan dari ayahnya dan telah menunjukkan kemampuannya dalam konteks 

militer pada penaklukkan Brossa. Sementara Alauddin (kakaknya) lebih potensial 

dalam bidang agama dan hukum.  Meskipun mereka sama-sama dibina dan 

dididik oleh ayahnya. Sasaran Orchan setelah penobatannya menjadi raja ialah 

penaklukkan kota Yunani seperti Nicea dan Nicomania. Nicea menyerah pada 

tahun 1327 dan Nocomedia takluk pada tahun 1338 M. 
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 TURKMENISTAN 

(Nur Ayni Afifah, Umi Salamah) 

 

  Latar Belakang 

Republik Turkmenistan (bahasa Turkmenistan: Türkmenistan 

Respublikasy), juga dikenal sebagai Turkmenia (bahasa Rusia: Туркмения). 

Sampai tahun 1990, Turkmenistan masih tergabung dalam konstitusi Uni Soviet, 

yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Turkmenistan terletak di 

Asia Tengah dan berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Afganistan di 

tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut dan Laut Kaspia di barat. 

Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan gurun pasir Karakum. Negara 

ini memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia 

Saat ini, Turkmenistan menerapkan sistem politik partai tunggal. Sistem 

ini dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Sejak 

kemerdekaanya dari Uni Soviet, Turkmenistan dipimpin oleh Saparmurat 

Atayevich Niyazov, bahkan beliau menamakan dirinya sebagai Turkmenbashi 

(bahasa Turkmenistan: Türkmenbaşy yang berarti "Pemimpin semua bangsa 

Turkmen"). Pada 21 Desember 2006, beliau meninggal dunia dan digantikan oleh 

Gurbanguly Mälikgulyýeviç Berdimuhammedow yang ditunjuk oleh Dewan 

Keamanan Negara Turkmenistan, melalui pemilihan umum pada 11 Februari 

2007. 

Wilayah Turkmenistan telah lama dikenal banyak orang dalam sejarah. 

Banyak pasukan dari berbagai kerajaan yang dikirim ke wilayah ini, demi 

mendapatkan wilayah yang lebih makmur. Wilayah ini sudah lama dikenal 

terutama oleh berbagai kekaisaran Persia. Sejarah wilayah ini dimulai saat Kaisar 

Akhemeniyah (Kekaisaran kuno pertama Persia) menaklukan wilayah ini dan 

membaginya dalam tiga wilayah, Margiana, Khwarezmia, Parthia. 

 Aleksander Agung menaklukan wilayah ini pada abad ke-IV SM pada 

perjalanannya menuju Asia Tengah, dan pada saat itu pula Jalur Sutra dibangun 

sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dan Cekungan 

Mediterania. Beberapa abad kemudian, berdiri Kekaisaran Parthia Persia dan 

membangun ibukotanya di Nisa (Situs Warisan Dunia UNESCO di 
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Turkmenistan), yang saat ini berada sekitar 18 km ke arah barat daya Ashgabat. 

Setelah kejatuhan kekaisaran Parthia, wilayah ini kerap kali diduduki oleh 

berbagai kekaisaran Iran untuk beberapa abad. 

 

Profil Negara 

 
 

Nama Asli  : Tiorkmenostan 

Luas Wilayah  : 488.100 KM2 

Bentuk Negara : Republik 

Kepala Negara : Presiden 

Kepala Pemerintahan: Presiden 

Ibukota   : Aschchabad 

Bahasa Nasional : Turkmenistan, Rusia 

Mata Uang  : Manat 

Lagu Kebangsaan : – 

Hasil Tani  : Padi-padian, katun, anggur 

Sumber Alam  : Batubara, sulfur, garam 

Industri  : Tambang, tekstil 
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Luas wilayah : 

– Total : 488,100 km2 

– Air (%) : dapat dihiraukan 

Penduduk : 

– Perkiraan 2007 : 5,097,028 jiwa 

– Kepadatan :10/km2 

Bendera :  

 
 

Sejarah Singkat 

Wilayah Turkmenistan telah lama dikenal banyak orang dalam sejarah. 

Banyak pasukan dari berbagai kerajaan yang dikirim ke wilayah ini, demi 

mendapatkan wilayah yang lebih makmur. Wilayah ini sudah lama dikenal 

terutama oleh berbagai kekaisaran Persia. Sejarah wilayah ini dimulai saat Kaisar 

Akhemeniyah (Kekaisaran kuno pertama Persia) menaklukan wilayah ini dan 

membaginya dalam tiga wilayah, Margiana, Khwarezmia, Parthia. 

Aleksander Agung menaklukan wilayah ini pada abad ke-IV SM pada 

perjalanannya menuju Asia Tengah, dan pada saat itu pula Jalur Sutra dibangun 

sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dan Cekungan 

Mediterania. Beberapa abad kemudian, berdiri Kekaisaran Parthia Persia dan 

membangun ibukotanya di Nisa (Situs Warisan Dunia UNESCO di 

Turkmenistan), yang saat ini berada sekitar 18 km ke arah barat daya Ashgabat. 

Setelah kejatuhan kekaisaran Parthia, wilayah ini kerap kali diduduki oleh 

berbagai kekaisaran Iran untuk beberapa abad. 

Pada abad ke-VII SM, bangsa Arab menaklukan wilayah ini dan sekaligus 

memperkenalkan Islam dan juga budaya Timur Tengah. Turkmenistan mulai 

dikenal luas ketika khalifah Ma’mun Ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah 
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memindahkan ibukota kerajaan Khorasan Raya ke Merw (Situs Warisan Dunia 

UNESCO di Turkmenistan). 

Pada pertengahan abad ke-XI Kekaisaran Turki Seljuk memusatkan 

kekuasaan wilayahnya di Turkmenistan dalam upaya untuk meluaskan wilayah 

kekaisarannya hingga Khorasan. Pada pertengahan abad ke-XII, kekuasaan 

Kekaisaran Turki Seljuk pun jatuh yang dikalahkan oleh Genghis Khan yang pada 

saat itu berhasil merebut kekuasaan di wilayah timur Laut Kaspia dalam rangka 

pengembaraannya ke barat. 

Tujuh abad kemudian, bangsa Turkmen hidup dibawah kekuasaan 

berbagai kekaisaran dan perang antarsuku. Sekitar abad ke-XVII dan ke-XIX 

Masehi, kekuasaan di Turkmenistan diperebutkan oleh Kekaisaran Persia, 

Kekahanan Khiva, para Emir dari Bukhara, dan penguasa Afganistan. Selama 

masa ini, pemimpin spiritual Turkmen, Magtymguly Pyragy terkenal karena 

upaya untuk menjaga kebebasan dan otonomi bagi rakyatnya. 

Pada saat itu, wilayah yang luas di Asia Tengah, termasuk Turkmenistan 

belum dipetakan dan hampir tidak dikenal secara luas oleh bangsa Eropa dan 

Dunia Barat. Persaingan untuk menguasai wilayah tersebut antara Kekaisaran 

Inggris dan Kekaisaran Tsar Rusia ditandai dengan Permainan Besar. Sepanjang 

penaklukan mereka di Asia Tengah, Rusia disambut dengan perlawanan yang 

paling berat oleh Turkmenistan. Bagaimanapun juga, pada tahun 1894 Rusia telah 

dapat menancapkan pengaruhnya di Turkmenistan dan memasukkan wilayah itu 

ke dalam wilayah kekaisarannya. 

Berdasarkan Perjanjian Anglo-Rusia 1907, perang antara Kekaisaran 

Rusia dengan Kekaisaran Inggris di Asia Tengah pun usai. Sejak saat itu, 

Turkmenistan berada penuh dalam kekuasan Kekaisaran Tsar Rusia. Berbagai 

pengaruh dari budaya Rusia, termasuk bahasa pun mulai diperkenalkan kepada 

bangsa Turkmen. Revolusi Oktober 1917 yang terjadi di Rusia dan 

ketidakseimbangan politik menyebabkan keinginan bangsa Turkmen 

mendeklarasikan Republik Sosialis Soviet Turkmenistan, salah satu dari enam 

republik di Uni Soviet. 

Perubahan besar terjadi dalam kehidupan bangsa Turkmen. Bangsa 

Turkmen pun didorong untuk sekular dan mengadaptasi cara berpakain bangsa 
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Eropa. Aksara yang digunakan dalam bahasa Turkmen pun diganti dari aksara 

Arab kuno ke Latin dan pada akhirnya menggunakan Aksara Sirilik. 

Namun, membawa bangsa Turkmen untuk meninggalkan cara-cara 

tradisional mereka untuk mendukung komunisme tidak sepenuhnya berhasil 

hingga akhir tahun 1948. Kebijakan nasional Uni Soviet, antara tahun 1920 

hingga 1930, sebenarnya mempromosikan “Penemuan Tradisi Bangsa Turkmen”. 

Bangsa Turkmen mendapat perlakuan yang lebih dalam administrasi Soviet dan 

sistem pendidikan. Selama tahun Stalin memerintah, beliau mengizinkan bahasa 

Turkmen sebagai bahasa resmi di Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. 

Ketika Uni Soviet mulai runtuh, Turkmenistan dan republik Asia Tengah 

lainnya cemas akan keadaan negara, karena mereka membutuhkan kekuatan 

ekonomi dan pasar umum dari Uni Soviet untuk bisa mencapai kemakmuran. 

Namun demikian, Turkmenistan mengumandangkan kemerdekaannya pada 

tanggal 27 Oktober 1991, dan merupakan republik terakhir Soviet yang 

memisahkan diri. 

Pada tahun 1991, Turkmenistan bergabung dalam Persemakmuran Negara-

Negara Merdeka, sebuah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari 

negara-negara pecahan Uni Soviet. Namun, Turkmenistan mngurangi status 

keanggotaannya dalam organisasi tersebut menjadi “anggota asosiasi” pada 

Agusus 2004. Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Turkmenistan bahwa 

kebijakan negara tersebut akan netral selamanya. 

Pemimpin lama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan, Saparmurat 

Niyazov menjadi presiden pertama Turkmenistan setelah keruntuhan Uni Soviet. 

Di bawah kepemimpinan beliau, hubungan antara bangsa Rusia dan Turkmen 

sangat dingin. Beliau menyebut dirinya sebagai seorang promotor Muslim 

tradisional dan budaya bangsa Turkmen, bahkan beliau menyebut dirinya sebagai 

Türkmenbaşy, yang berarti Pemimpin semua bangsa Turkmen. Perpanjangan 

kekuasaan beliau bertambah besar pada awal 1990an, dan pada tahun 1999, beliau 

menjadi Presiden seumur hidup. 

Beliau meninggal dunia pada 21 Desember 2005 tanpa meninggalkan 

pewaris. Seorang mantan wakil perdana menteri dikabarkan adalah anak tidak 
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sahnya beliau. Gurbanguly Berdymukhamedov dipilih untuk menggantikan beliau 

pada 11 Februari 2007 melalui pemilihan umum. 

Turkmenistan dibagi menjadi lima provinsi atau welayatlar (tunggal welayat) dan 

sebuah wilayah ibu kota yaitu: 

1. provinsi Ashgabat 

2.provinsi Ahal 

3. provinsi Balkam 

4. provinsi Dasoguz 

5. provinsi mary 

Iklim yang ada di Negara Trukmenistana lainnya.  

Sebagian besar wilayah Turkmenistan merupakan gurun pasir terkering di 

dunia, yang dimana di beberapa tempat memiliki curah hujan tahunan hanya 

mencapai 12 mm (0.47 inci). Suhu tertinggi yang pernah tercatat yaitu sekitar 48.9 

°C (120°F) dan di Kerki, sebuah kota kecil yang terletak di tepi Sungai Amu 

Darya, yaitu sekitar 51.7 °C (125.1 °F) pada Juli 1983. 

Letak Geografi Negara Trukmenistan 

Terletak di Asia Tengah yang sebagian besar merupakan wilayah gurun 

pasir yang dibatasi oleh barisan pegunungan menyebabkan 80% wilayahnya 

diselimuti oleh gurun Karakum. Di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah 

Dataran rendah Turpan. Di bagian barat daya wilayah ini terdapat pegunungan 

Kopet Dag yang memiliki puncak tertinggi Kuh-e Rizeh (Gunung Rizeh) sekitar 

2,912 meter (9,553 kaki) 

Di bagian barat negara ini terbentang Barisan Pegunungan Balkan Besar 

(sebagian besar terletak di Provinsi Balkan) dan juga Barisan Pegunungan 

Köýtendag di bagian timur laut yang berbatasan dengan Uzbekistan, yakni di 

Provinsi Lebap. Barisan Pegunungan Balkan Besar menjulang tinggi dengan 

puncak tertingginya Gora Arlan (Gunung Arlan) sekitar 1,880 meter (6,710 

kaki)[7] dan puncak tertingginya, Ayrybaba yang terletak di Barisan Pegunungan 

Kugitangtau sekitar 3,137 meter (10,292 kaki)[8]. Terbentang pula sungai-sungai 

besar seperti Amu Darya, Mughrab dan Hari. 

 

Demografi 
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Sebagian besar penduduk Turkmenistan merupakan etnis Turkmen dan 

diikuti oleh etnis-etnis minoritas lainnya seperti etnis Uzbek dan Rusia. Jumlah 

kecil minoritas lainnya berasal dari etnis Kazakh,Tatar, Ukraina,Azerbaijan, 

Armenia dan Balokh. Persentasi etnis Rusia menurun dari 18.6% pada tahun 1939 

menjadi 9.5% pada tahun 1989.Bahasa yang di gunakan Negara 

Trukmenistan.Bahasa Turkmen merupakan bahasa resmi di Turkmenistan, 

walaupun masih banyak penduduknya yang menggunakan bahasa Rusia untuk 

komunikasi antaretnis. Sekitar 72% penduduknya menggunakan bahasa Turkmen, 

12% menggunakan bahasa Rusia, 9% menggunakan bahasa Uzbek dan 7% 

menggunakan bahas 

Wilayah Turkmenistan telah lama dikenal banyak orang dalam sejarah. 

Banyak pasukan dari berbagai kerajaan yang dikirim ke wilayah ini, demi 

mendapatkan wilayah yang lebih makmur. Wilayah ini sudah lama dikenal 

terutama oleh berbagai kekaisaranPersia. Sejarah wilayah ini dimulai saat Kaisar 

Akhemeniyah (Kekaisaran kuno pertama Persia) menaklukan wilayah ini dan 

membaginya dalam tiga wilayah, Margiana,Khwarezmia,Parthia 

 

 Agama  

 Berdasarkan pada CIA World Factbook, Islam dianut oleh sekitar 89% 

penduduk, sementara 9% penduduknya menganut kristen Gereja Ortodoks dan 

lainnya sekitar 2% dilaporkan sebagai penganut atheis. Islam masuk ke 

Turkmenistan melalui kegiatan misionaris, dimana para misionaris merupakan 

orang suci yang terkadang dianggap sebagai leluhur dari suku atau etnik tertentu, 

kemudian mereka menjadi "pendiri" kelompok suku.  

 

Mata Uang 

Mata uang Turkmenistan adalah Manat 
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Mata  Pencaharian 

Turkmenistan terkenal peternakan kudanya. Peternakan kuda yang 

terkenal adalah peternakan kuda Akhal-Teke yang berada di bagian selatan 

Turkmenistan. Kuda-kuda ini dulunya digunakan untuk perang, tetapi sekarang 

dipakai untuk pacuan kuda. Di samping kuda, juga ada peternakan unta Arvana. 

Kuda Akhal-Teke menjadi gambar dari emblem Turkmenistan. 
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 Mumi kuda yang ditemukan di pemakaman raja Scythian, di Russia, 

dipercaya sebagai mumi kuda Akhal-Teke. 

 
 

Makanan Khas 

 Makanan yang populer di Turkmenistan adalah Plov (nasi, daging, dan 

sayuran), seperti halnya di seluruh Asia Tengah. Kita juga bisa menemukan 

Kebab, Donar, dan Langman, meski bumbunya berbeda di sini. Manty (kue bola 

daging domba kukus) dengan krim susu asam juga terkenal di sini. Corek (roti) 

dianggap suci dan tidak disediakan dan sebagai gantinya adalah susu asam sebagai 

sarapan pagi. Salad banyak disajikan sebagai makanan pembuka dan menjadi 

bagian penting dari produk lokal. Aroma masakannya yang spesial adalah salad 

timun dan tomat. 
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 .  

Karena beberapa alasan, Pizza diserap sebagai makanan budaya Turkmen, 

dan kamu bisa menemukan Pizza di mana-mana, meski pengertiannya berbeda-

beda dan kamu bisa menemukan jagung di pizzamu. Hamburger juga banyak di 

sana, meski kebanyakan terbuat dari daging domba atau campuran daging sapi 

dan domba. 

 

Bangunan-Bangunan  Penting 

Di pusat kota di taman lain terdapat patung para sarjana muslim terkenal, 

yaitu Abdur Rahim, Khan-i-Khana dari Akbar dan era Jahagir India. Masjid 

Kipchak adalah yang terbesar di Yurkmenistan yang dibangun oleh Niyazov 

untuk mengenang ibunya. Niyazov sendiri dikubur di luar masjid. Masjid ini 

memiliki kubah emas dan ruang untuk salat yang besar. Empat menara masjidnya 

tidak hanya bertuliskan ayat-ayat Qur’an tetapi juga terdapat kutipan-kutipan dari 

Ruhnama, yaitu buku sejarah Saparmurat Niyazov, agama dan juga kebudayaan. 
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Hotel Avaza adalah proyek bangunan multi milliar dollar di dekat 

Turkmenbashi yang bertujuan menciptakan “zona turis nasional” yang terdiri dari 

60 hotel berkelas dunia, shopping center, dan bandara internasional. Pemerintah 

meniru proyek Dubai, tetapi investor asing yang masuk lebih kecil dari yang 

diharapkan. 

  
Buku Ruhmana merupakan perjanjian seorang megalomania yang 

menuntut bahwa buku ini harus ditempatkan sejajar dengan Alqur’an dan akan 

dihukum bagi orang yang tidak melakukannya. Lukisan dan patung pahlawan 

Turkmen semuanya dibuat dari imajinasinya. 
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  Tempat lain yang terkenal adalah museum yang penuh dengan tempat 

minuman, yang dinamakan dengan Rhytons, yang terbuat dari gading; bejana 

seperti tanduk, dan bentuk gelas lainnya. Juga terdapat patung putri raja Parthian 

yang terbuat dari marmer dan elang emas, koin, mahkota dari gading, kapak 

prajurit, pisau, dan perisai. 

  
                                         

  



432 
 

 

Di ibukota Ashgabat diberlakukan jam malam. Artinya, kamu tidak boleh 

berjalan-jalan melebihi jam 11 malam. 

  Di Turkmenistan, dua orang yang berlainan jenis (kecuali sudah menikah), 

tidak diperbolehkan bersama dalam satu kamar. Jika pihak hotel merasa curiga, 

maka pihak keamanan akan menelitinya dan kemudian polisi berusaha meminta 

suap/sogok. 

Turkmenistan melarang orang merokok di tempat umum tetapi 

diperbolehkan di restoran, kafe, dan sebagainya. Larangan juga diberlakukan bagi 

iklan dan sponsor rokok. 

 Di Turkemnista terdapat dua taxi, yang terdaftar dan tidak terdaftar. Yang 

terdaftar adalah “Cab Kuning” yang banyak terdapat di bandara lengkap dengan 

argo biaya. Sedangkan taxi yang tidak resmi dinamakan “Cab Gypsy”, yaitu 

menggunakan mobil keluarga dan tidak mencantumkan tarif resmi. 

Terdapat legenda Turkmenistan tentang desa kuno, Nohur, yaitu sekitar 

empat jam perjalanan dari ibu kota Ashgabat. Terlatak diantara gunung Kopetdag 

di perbatasan Iran, tempat itu dipercaya berasal dari nama “Noh” (nabi Nuh) dan 

“Ur” (berenang), yang artinya tempat di mana Nabi Nuh mendarat setelah selamat 

dari Banjir Besar. Wilayah lembah Nohur juga merupakan peninggalan Alexander 

Agung yang meninggalkan tentaranyanya yang terluka di Nohur dan 

memerintahkan mereka untuk menempati wilayah ini. Salah satu pemandangan 

yang tidak biasa di kota Nohur adalah pemakaman lokal, yang semua nisannya 

dipasang dengan tanduk kambing gunung. Nohur juga terkenal dengan tenun 

suteranya. 
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 Turkmenistan mempunyai banyak cagar alam, yaitu cagar alam Köpet Dag 

di gunung dekat Ashgabat, Syunt Hasarday di gunung sebelah selatan jalan 

Ashgabat, Esenguly di Laut Kaspia, Krasnovodsk di gurun Karakum, Quzilqum 

bersama dengan Amur Darja di perbatasan dengan Uzbekistan, Repetek di gurun 

di jalan antara Mary dan Turkmenabat, dan Kugitang di gunung di tenggara 

Turkmenistan. 

 Turkmenistan juga kaya dengan bangunan dan monumen, yaitu monumen 

Abivert (kota abad pertangahan dari abad ke-11 sampai 18), makam Abu Said 

Mithkene (abad 11-15), Astana-baba, Dayakhaty, Darganata, Dekhistan, 

Devkesengala, gua Ekedeshik, Geok-tepe, Imukshir, Konye Urgench, makam 

Mane Baba, Parau, Sarakhs, masjid Seyitdzhemaledin, masjid Shakhsenem, 

Talkhatan-baba, dan Tasharvat. 
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Peradaban 

 Para ilmuwan menunjukkan bahwa pada zaman prasejarah wilayah 

Turkmenistan dihuni oleh manusia Neanderthal karena jejak mereka tinggal 

Haurdak dekat desa, di lereng Big Balahany (area Chardzhouskom, velayat 

sekarang Lebapskyy) [1] Menurut para ilmuwan lainnya, Neanderthal hidup di 

Turkmenistan sekarang. Dalam Turkmenistan juga menemukan gua Mesolithic 

Jebel parkir (dekat Nebitdag) [2] Media yang di VI milenium SM. bermigrasi ke 

Volga. Orang-orang ini telah menguasai teknik pembuatan tembikar dan primitif 

di prezhenemu digunakan alat-alat batu. Ras antropologi mereka milik 

drevneuralskoy[3]. Sejumlah indikator mempertemukan Jebel parkir 

Keltiminarskoy budaya, yang biasanya berhubungan dengan nenek moyang 

orang-orang Finno-Ugric. Klasik disajikan Neolitik budaya Dzheytunskoy 

pertanian (VI-V milenium SM. E. E.), yang mewakili pinggiran kompleks 

arkeologi Tengah. Menurut linguistik modern, pembawa budaya ini berbicara 

Sino-Kaukasia bahasa, yang didasarkan pada hipotesis bahwa mereka bisa 

membawa budaya Neolitik di Cina (Jansa)  

Pada akhir VI -. Pada awal milenium budaya BC Dzheytunskuyu telah 

mengubah budaya Anna pembawa yang mewakili gelombang baru imigran dari 

Iran [4], yang sudah menguasai kuningan casting bisnis. Sinkronisasi Anna dengan 

budaya di V milenium SM. muncul pemukiman Namazga-Tepe, yang terbentuk 

Marhianskaya peradaban, bagian dari lingkaran tanaman dravydskyh Timur 

Tengah (peradaban Harappskaya, Elam). ribu  

 Dalam II. SM wilayah Turkmenistan suku Arya mendiami budaya 

Andronovo, dan gelombang pertama penakluk dianggap operator bahasa dardskih. 

Para peneliti menunjukkan bahwa di IX-VII abad. SM di sini (dan di daerah yang 

berdekatan utara Afghanistan) dibentuk seperti yang dijelaskan dalam Avesta 

protoiranskiy Aryoshayana Union, yang sebagian hancur, sebagian 

menggulingkan sub-Turany massahetskyh nomaden [5] .  

Dalam Kekaisaran Aheminidov  

 Setelah membentuk drevneiranskoy peradaban Zoroaster tanah Turkmen 

jatuh ke dalam orbitnya. Pada abad VI-IV. SM. e. Ini menciptakan satrapy 

Marhiana (berpusat di Merv), bagian dari negara Aheminidov  
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Parthia  

Negara pertama yang pusatnya berada di Turkmenistan adalah Parthia 

dengan ibukotanya di Nisa. Pusat penting lain dari negara pada waktu itu Merv. 

Negara Parthia inti adalah parnov suku Saka, mengembara di wilayah 

Turkmenistan. Mengambil keuntungan dari melemahnya Kekaisaran Seleukus, 

mereka pertama kali menaklukkan wilayah yang berdekatan dengan pengaruh 

mereka Hyrkanyy dan Khorasan, dan kemudian semua Persia, Mesopotamia, 

Armenia dan Baktria. Namun, Partia musuh serius yang nomaden di Asia Tengah, 

yang berbicara bahasa Indo-Eropa – Tochars (Yuezhi)  

 Setelah jatuhnya tanah Parthia Turkmen lagi beralih ke pinggiran Iran 

(Sassanid). Turkmenistan Territories pada waktu itu dikenal sebagai Khorasan 

Utara. Pada abad IV di wilayah Kristen Turkmenistan merambah: di 334 Merv 

didirikan Episcopal Departemen [6] abad V-VI .. Di wilayah kepunyaan Sasanids 

Turkmenistan ditaklukkan oleh eftalitami Iran nomaden, setelah kekalahan 

Sassanid yang lagi ternyata pengaruhnya hilang. Namun, di perbatasan Iran utara 

Turkmenistan dibentuk khanat Turki. Pada abad VIII, orang-orang Arab 

mengalahkan negara Sassanid dan dibawa ke dalam wilayah Turkmenistan Islam. 

Dalam 776-783 tahun. Penduduk berpartisipasi dalam pemberontakan antyarabski 

dipimpin oleh Hasyim bin Hakim hurramita (moo).  

Dalam IX-X berabad-abad. di negara-negara Takhirid, Samanid 

The Seljuk  

Usaha pertama untuk menciptakan sebuah negara Turki di wilayah 

Turkmenistan buatan Alp Tegin, yang pada abad kesepuluh mendirikan negara 

berumur pendek Haznevydiv. Pembentukan orang Turkmen karena migrasi Oguz 

suku dipimpin Togrul-bek Seljuk, yang mendirikan negara mereka sendiri seperti 

di 1037. Sebelum XI. Seljuk mengambil kontrol atas wilayah Turkmenistan, 

melainkan serangkaian kemenangan militer memungkinkan mereka untuk 

menciptakan sebuah negara yang besar. Dalam 1055 Seljuk mengambil Baghdad. 

Tapi pusat kerajaan yang kuat dari Seljuk tetap wilayah Turkmenistan [7] . Sebagai 

hasil dari kampanye Seljuk Turkmens menetap di kelompok-kelompok terpisah di 
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Timur Tengah. Mereka membuat mayoritas (Turkmen), tetapi ada telah 

menciptakan sejumlah lembaga publik (Kara Koyunlu).  

akhir abad pertengahan Turkmenistan  

Pada Turkmens abad XII, yang tinggal di Turkmenistan berada di bawah 

kekuasaan horezmshahov: di 1141 Ala al-Din Atsyz dijarah Merv, dan 1193 Ala 

al-Din tekes permanen melekat pada tanah Turkmenistan Khorezm. Pada saat itu 

pindah ke barat ada sebenarnya Turkmen Negara Asosiasi Kesultanan Rum, 

daerah yang merupakan inti dari orang-orang Turki.  

Pada awal 1219 wilayah Turkmenistan tunduk Khorezm, telah 

opustoshytelnomu invasi Mongol. Merv dan kota Urgench berubah menjadi 

puing-puing. Wilayah Turkmenistan permanen mengubah pinggiran negara-

negara tetangga: kerajaan Mongol-Persia Hulahuydov (abad XIII-XIV.) Dan 

kemudian (abad XIV-XVI.) Uzbek kerajaan Tamerlane, Bukhara dan Khiva 

kerajaan. Selama periode ini, gratis Turkmens kembali ke jajaran suku. Karpet 

yang terbuat dari khusus [8] .  

Pada tahun 1654 Century dari Turkmens dari semenanjung Mangyshlak 

awalnya bergerak ke utara ke stepa Astrakhan, dan di bawah tekanan dari 

Kalmyks bermigrasi ke Kaukasus Utara (Truhmeny) [9] . Sisa dari Mangyshlak 

Turkmens saat ini bermigrasi ke Selatan, di mana membentuk klan tekyntsev 

besar dan berpengaruh [10] . Ketiga bagian Mangyshlak Turkmens pindah ke Amu 

Darya dan membentuk suku ersari [11]  

Sebagai bagian dari  

Pada tahun 1869, Laut Kaspia didirikan oleh lebih dulu Bahasa Rusia 

benteng Krasnovodsk. Dalam 1880-1881 tanah Turkmen akhirnya dianeksasi ke 

Rusia sebagai akibat dari Akhal-Teke ekspedisi yang dipimpin oleh Jenderal 

Mikhail Skobelev. yang terkenal ilmuwan militer Rusia GA Leer mengatakan dari 

Skobelev bahwa “ekspedisi ahaltekynskaya telah mengidentifikasi dia sebagai 

komandan.” Pasukan negara, taktik dan senjata selama ekspedisi. Jika Anda 

membandingkan keadaan pasukan kita, taktik dan senjata selama Skobelevskoy 

ekspedisi dengan yang sama parameter lawan, maka tentu saja kita melampaui 

mereka di sekitar sangat banyak. Hal ini memungkinkan untuk menang di Asia 

Tengah dengan jumlah yang relatif kecil dari pasukan  
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Oasis lalu turun Geok-Tepe.. Sebagai benteng referensi dibangun 

Ashgabat dan negara ini berganti nama daerah Zakaspyyskuyu. Pada tahun 1885 

(Berjuang untuk Kushko) n harta di timur ditutup dengan British mendefinisikan 

perbatasan Turkmen-Afghanistan modern. Pada periode Rusia di Turkmenistan 

dibaringkan Sredneazyatskaya kereta api. Perekonomian daerah itu sapi dan 

kapas, tapi operasi telah dimulai dan sumber daya minyak. Jadi pada tahun 1876 

saudara perusahaan Alfred Nobel dan Ludwig dibor di bagian barat Turkmenistan 

sumur minyak pertama [12] . Penduduk setempat tetap pedesaan dan perkotaan 

penjajah Rusia menetap.  

Soviet Turkmenistan  

Bolshevik Rusia memiliki pengaruh di kalangan pekerja Rusia kota 

Turkmen dan karena itu berusaha untuk membangun kekuasaan Soviet dibuat 

serentak pusat, bahwa pada bulan November tahun 1917, tetapi pekerja Rusia 

segera lokal menggulingkan mengangkat Bolshevist pemberontakan. Akibatnya, 

di wilayah Turkmenistan membentuk demokrasi internasional [ sumber diketahui 1030 hari 

] kollaboratsyonystskoe Transcaspian pemerintah sementara, yang meminta 

bantuan Inggris.  

Pada tahun 1920 Tentara Merah menduduki Krasnovodsk. Bagian utama 

dari wilayah Turkmenistan, 7 Agustus 1921 sebagai wilayah Turkmen menjadi 

bagian dari Turkestan ASSR. 27 Oktober 1924 oleh batas pemerintah nasional 

Soviet republik Asia Tengah berubah menjadi Turkmen SSR. Komunis 

memberikan tanah yang dikuasai negara Soviet untuk koperasi pertanian, terlibat 

terutama kapas. Industri minyak maju. Memiliki memerangi buta huruf di ideologi 

ateis perkebunan.  

Pada malam tanggal 6 Oktober 1948 di Ashgabat ada gempa terkuat yang 

merenggut nyawa 60 sampai 100 ribu. Pada tahun 1954, konstruksi dimulai 

Karakum saluran irigasi  

Pada tahun 1967 ditugaskan pipa gas “Asia Tengah – Pusat”, yang pergi 

gas Turkmenistan di daerah pusat Rusia [13] Pada bulan Oktober 1990, Parlemen 

didirikan presiden Turkmen SSR . republik  

Setelah runtuhnya Uni Soviet Turkmenistan merdeka, negara mendirikan 

sebuah rezim otoriter Saparmurat Niyazov (mantan pertama sekretaris cabang 
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lokal dari Partai Komunis), memenangkan 22 Oktober 1993 gelar resmi 

Turkmenbashi.  

Pada tahun 1994 -1995 di negara ini membahas masalah konversi diduduki 

Saparmurat Niyazov “Turkmenbashi” posisi yang lebih tinggi di Shah dan 

Presiden Turkmenistan iklan shahstvom. Dari nama negara “Republik 

Turkmenistan” dihapus Republik kata, dan nama resmi negara itu 

“Turkmenistan”. Namun, pada pertemuan tetua, yang diselenggarakan di velayat 

Balkan pada tahun 1994, ide ini tidak dengan suara bulat didukung oleh orang tua 

yang mewakili beberapa marga Turkmenistan ([2], dan lain-lain.). Dalam hal ini, 

dan mengingat lebih rahasia diungkapkan selama konsultasi sikap negatif terhadap 

ide ini panduan tetangga Iran, Uzbekistan, Rusia, dan diberi hubungan yang 

tegang dengan anak Murad mungkin penggantinya Niyazov, Shah Niyazov 

mengumumkan tidak. Kemudian, pada bulan Desember 1999, Saparmurat 

Niyazov dinyatakan presiden seumur hidup.  

Keabadian kultus Turkmenbashi sudah termasuk pendirian monumen dan 

masjid Gerakan Turkmenbashi, jalan-jalan mengubah nama dan pegunungan dan 

bahkan seluruh kota (Turkmenbashi Krasnovodsk mulai). Oposisi dan internet 

gratis dilarang dikenakan penyensoran “tirai besi” dan pengawasan warga dan 

pendatang, melainkan penduduk ideologi Soviet di semua tingkatan harus 

dikenakan cukup nasionalis ideologi “suci” buku Ruhnama Turkmenbashi 

(“Philosophical Studi sejarah spiritualitas orang Turkmen “perintah menguraikan 

dan laporan sekarang dan generasi masa depan negara 2001-2004), dekat dengan 

status Quran. Dalam politik, sosial, ekonomi dan masyarakat yang hidup 

diperkenalkan banyak inovasi sampai tidak masuk akal. Namun, karena ekspor 

gas alam dan beberapa langkah-langkah dukungan sosial, Turkmenistan berhasil 

mempertahankan tingkat yang cukup tinggi dari kehidupan  

Bertentangan dengan memprediksi populasi dan beberapa analis onset 

krisis sistemik di Turkmenistan dalam hal kematian mendadak Turkmenbashi, 

setelah itu cepat dan tak terduga untuk orang-orang kematian Turkmenistan 

Niyazov 21 Desember 2006 perubahan kekuasaan politik berlalu damai di luar, 

setiap krisis yang jelas terjadi. Namun, konstitusi ditetapkan tugas dari Presiden 

Speaker-Parlemen Mejlis (dibandingkan memegang posisi ini Ovezheldy Atayev 
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adalah kasus pidana bersemangat) gagal. Keputusan Dewan Keamanan kepala 

sementara Turkmenistan negara menjadi Wakil Perdana Menteri, Menteri 

Kesehatan Gurbanguly Berdimuhamedov, yang kemudian terpilih sebagai 

presiden kedua Turkmenistan dalam pemilihan 11 Februari 2007. Ada dicabut 

paling inovasi Turkmenbashi dan sebagian besar dihapuskan kultus 

kepribadiannya, rezim otoriter telah diliberalisasi sampai batas tertentu dan 

membuat reformasi lainnya. 
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UNI EMIRAT ARAB (UEA) 

(Anis Khoirun Nisa, Nurul Amalina) 

 

Latar Belakang 

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah negara di kawasan Timur 

Tengah yang menganut sistem federal, presidensial, dan monarki konstitusional 

yang terdiri dari tujuh emirat monarki absolut, yakni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 

Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain dan Ras Al Khaimah. Abu Dhabi merupakan 

ibukota negara ini. 

Saat ini, UEA menjadi negara yang kaya raya dan potensial. Dahulu, 

negara ini dikenal dengan negara miskin, dimana mayoritas wilayahnya berupa 

gurun. Memasuki dekade kelima, UEA melesat tajam dan menjadi negara terkaya 

keenam di dunia, melebihi negara-negara maju. Produksi minyak dan gas yang 

melimpah ruah ditambah stabilitas peningkatan di sektor nonhidrokarbon 

membuat negara ini menjadi negara kedua terkaya di kawasan Timur Tengah 

setelah Qatar. 

Meskipun memilki wilayah yang tidak cukup besar, UEA telah berhasil 

menunjukkan dirinya sebagai salah satu aktor penting dalam ranah regional 

maupun internasional. Pada tahun 1971, almarhum Presiden Yang Mulia Sheikh 

Zayed bin Sultan Al Nahyan mengunifikasi negara-negara miskin dan terbelakang 

menjadi federasi yang merupakan satu-satunya di kawasan Arab. Dengan gaya 

pemerintahan dan kepemimpinannya yang berintegritas dan visioner, kekayaan 

minyak dibudidayakan dan digunakan untuk mengembangkan dan menguatkan 

perekonomian UEA, sehingga saat ini menjadi salah satu negara dengan 

perekonomian terkuat, terbuka, dan sukses. 

 

Profil Negara 
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Nama Negara  : Uni Emirat Arab (UEA) 

atau Dawlat al Imarat alArabiyya al Muttahidah 

Ibu Kota Negara : Abu Dhabi 

Hari Nasional  : 2 Desember 

Waktu   : 3 jam di belakang Indonesia 

Mata Uang  : Emirati dirham (AED) 

Letak Negara  : 26,08 ° LU - 22,5 ° LU dan 55,5 ° BT - 58,37 ° BT. 

Bentuk Negara : Federasi. 

Terdiri atas 1 pemerintah pusat dan 7 negara federal. 

 

Sistem Pemerintahan 

Berdasar Konstitusi UEA pada Bab IV pasal 45 menyatakan bahwa 

lembaga tinggi negara federasi UEA terdiri dari : Federal Supreme Council (FSC), 

Presiden, Council of Ministers (Dewan Mentri), Federal National Council 

(Parlemen), Federal Judiciary (Supreme Court à semacam Mahkamah Agung). 
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- Eksekutif 

Dewan Menteri yang mana berwenang mengatur semua urusan dalam 

negeri dan luar negeri, serta Memantau pelaksanaan kebijakan umum 

negara di dalam dan di luar negeri. 

- Legislatif 

Dewan Nasional UEA. Parlemen: FNC à Unikameral (Majlis) sebagai 

lembaga legislasi dan supervisi. 

- Yudikatif 

Mahkamah Yudisial Emirat terdiri dari: 1. Mahkamah Pertama, terdiri 

dari pengadilan sipil, yang mendengar seluruh klaim sipil, Pengadilan 

Kriminal, yang mendengar klaim dari keluhan polisi, dan Pengadilan 

Syariah, yang bertanggungjawab atas masalah antara Muslim. Non-

Muslim tidak masuk ke Pengadilan Syariah; 2. Mahkamah Banding; 3. 

Mahkamah Kasasi, mahkamah tertinggi emirat dan hanya mendengar 

sengketa dalam hukum. 

- Konstitusi 

Konstitusi UEA. 

Bendera: 

 
 

Sejarah Singkat 

Sejarah UEA berawal dari perdagangan dan kedatangan Islam ke wilayah 

tersebut pada tahun 630 Masehi. Wilayah tersebut terletak antara Eropa dan Timur 

Jauh, dimana wilayah ini membuat para pedagang China dan India tertarik untuk 

memasukinya. Selain itu, negara-negara Eropa juga terlibat dalam perdagangan, 

yakni Portugis, Belanda, dan Inggris. Negara-negara Eropa berupaya 

menaklukkan dan menguasai kawasan pantai dan pedalaman, sedangkan nenek 

moyang dari Badui membuat rumah mereka di gurun Abu Dhabi dan Dubai. Hal 
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ini membuat kawasan Abu Dhabi menjadi kawasan penting (Embassy of United 

Arab Emirates  in Washington DC, 2012). 

Sekitar abad 19, Inggris meratifikasi serangkaian perjanjian dengan 

individual emirates yang menghasilkan daerah yang diberi nama “The Trucial 

States”. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa yang berhak mengatur suatu 

wilayah adalah Inggris dan tidak melibatkan diri dalam perjanjian dengan pihak 

asing, kecuali Inggris. Sebagai imbalannya, Inggris pun bersedia untuk menjaga 

kawasan pantai dari semua agresi yang berasal dari laut dan membantu dalam 

kasus serangan darat (Embassy of United Arab Emirates  in Washington DC, 

2012). 

Perkembangan dan kemajuan industri mutiara pada abad 19 dan awal abad 

20 membuka kesempatan kerja yang luas dan peningkatan pendapatan bagi 

masyarakat Teluk. Banyak penduduk semi-nomaden bekerja di sektor tersebut di 

musim panas. Namun, depresi ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1920 dan 

awal 1930an, ditambah dengan pembudidayaan mutiara oleh Jepang, membuat 

industri ini akhirnya gulung tikar (Embassy of United Arab Emirates  in 

Washington DC, 2012). 

Pada awal 1930an, tim perusahaan minyak pertama mengadakan survei 

geologi. Pada tahun 1962, minyak mentah pertama diekspor dari Abu Dhabi. 

Pendapatan negara karena minyak pun makin meningkat dari tahun ke tahun yang 

berimbas pada terpilihnya Yang Mulia Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 

sebagai pemimpin Abu Dhabi pada tahun 1966. Beliau pun memasifkan program-

program pro rakyat, diantaranya membangun sekolah, perumahan, rumah sakit, 

dan jalan raya (Embassy of United Arab Emirates  in Washington DC, 2012). 

Langkah awal yang dilakukan Sheikh Zayed adalah meningkatkan 

kontribusi terhadap Trucial States Development Fund. Abu Dhabi pun menjadi 

donor atau pemberi bantuan terbesar. Sementara itu, Yang Mulia Sheikh Rashid 

bin Saeed Al Maktoum, pemimpin Dubai sejak 1939, mengembangkan pelayaran 

sebagai upaya covering pendapatan mutiara yang sempat memburuk. Pada tahun 

1969 ketika  minyak Dubai mulai diekspor, Sheikh Rashid mampu mengelola 

pendapatan minyak dan menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini pun 
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membuat kualitas hidup rakyat menjadi meningkat (Embassy of United Arab 

Emirates  in Washington DC, 2012). 

Pada awal tahun 1968, ketika Inggris mengumumkan niatnya untuk 

menarik diri dari Teluk Arab, Sheikh Zayed bergegas mempererat hubungan 

dengan emirat. Bersama Sheikh Rashid, Sheikh Zayed menyerukan sebuah 

federasi yang akan mencakup tidak hanya tujuh Emirat yang bersama-sama 

membentuk Trucial States, tetapi juga Qatar dan Bahrain. Kesepakatan dicapai 

antara enam penguasa dari Emirates (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm al-

Qaiwain, Fujairah dan Ajman), dan Federasi yang dikenal sebagai Uni Emirat 

Arab ini secara resmi didirikan pada tanggal 2 Desember 1971. Emirat ketujuh, 

Ra al-Khaimah, menyetujui Federasi ini tahun berikutnya (Embassy of United 

Arab Emirates  in Washington DC, 2012). 

Sistem politik UEA menggabungkan sitem politik tradisional dan sistem 

politik modern, memungkinkan negara untuk mengembangkan struktur 

administrasi yang modern sambil memastikan bahwa tradisi masa lalu tetap 

dipertahankan, diadaptasi, dan dilestarikan (Embassy of United Arab Emirates  in 

Washington DC, 2012). 

 

Demografi 

Emirat Arab berpenduduk sekitar 4 juta jiwa dan 1,6 juta jiwa yang bukan 

warganegara asli dengan 50% darinya datang dari Asia Selatan. Kebanyakan 

masyarakat pribumi datang dari keturunan Persia. Tingkat pertumbuhan 

penduduknya rendah dibandingkan negara-negara tetangganya. Hampir semua 

rakyat di Uni Emirat Arab Muslim. Sekitar 80% penduduknya bisa membaca dan 

menulis. Suku bangsa adalah  India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Yordania, Iran, 

Filipina, Arab lain,  (15-20% dari penduduk adalah warga negara UEA). Agama: 

Islam (96%), Hindu, Kristen. Bahasa: Arab (resmi), bahasa Inggris, Hindi, Urdu, 

Persia. Pendidikan: Wajib belajar usia 6-12, Kesehatan: Harapan Hidup  sekitar 76 

tahun, Tenaga kerja (2006) 2968000 (93% asing di kelompok usia 15-64), 

Pertanian  2,3% ; industri  61,9%; layanan  35,8%. 

 

Ekonomi 
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Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 

33% dari GDP negara itu. Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga 

terbesar di kawasan teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Sejak 1973, Uni Emirat 

Arab telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjadi 

negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. 

Sebelum ekspor minyak pertama pada tahun 1962, perekonomian UEA 

didominasi oleh produksi mutiara, perikanan, pertanian, dan menggiring. Sejak 

kenaikan harga minyak pada tahun 1973, Namun, minyak bumi telah 

mendominasi ekonomi, akuntansi untuk sebagian besar pendapatan ekspor dan 

memberikan peluang yang signifikan untuk investasi. UEA memiliki cadangan 

minyak terbukti besar, diperkirakan 98800000000 barel pada tahun 2003, dengan 

cadangan gas diperkirakan (212 triliun kaki kubik); pada tingkat produksi saat ini, 

persediaan ini akan bertahan lebih dari 150 tahun. Pada tahun 2006, UEA 

dihasilkan sekitar 2,8 juta barel minyak per hari. Peningkat impor terjadi pada 

barang-barang manufaktur, mesin, dan peralatan transportasi, yang bersama-sama 

meliputi 70% dari total impor. Pencari nafkah penting  lain pertukaran asing, Abu 

Dhabi Investment Authority yang mengontrol investasi Abu Dhabi, emirat 

terkaya  mengelola sekitar $ 600 milyar investasi di luar negeri. 

Lebih dari 6.000 perusahaan dari lebih dari 120 negara yang beroperasi di 

kompleks Jebel Ali di Dubai, yang mencakup pelabuhan dalam air dan zona 

perdagangan bebas untuk manufaktur dan distribusi di mana semua barang untuk 

re-ekspor atau transshipment menikmati pembebasan bea 100% . Sebuah 

pembangkit listrik utama yang terkait dengan unit desalinasi air, sebuah pabrik 

peleburan aluminium, dan unit fabrikasi baja adalah fasilitas menonjol di dekat 

kompleks.  Kecuali di zona perdagangan bebas, UEA membutuhkan kepemilikan 

warga negara paling sedikit 51% lokal di semua perusahaan yang beroperasi di 

negara itu sebagai bagian dari usahanya untuk menempatkan Emirati ke posisi 

kepemimpinan.  

Sebagai anggota Gulf Cooperation Council (GCC), UEA berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan GCC yang berfokus pada isu-isu ekonomi. Ini termasuk 

konsultasi reguler dan pengembangan kebijakan umum yang mencakup 
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perdagangan, investasi, perbankan dan keuangan, transportasi, telekomunikasi, 

dan bidang teknis lainnya, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual.  

Uni Emirat Arab (UAE) dinobatkan sebagai negara dengan kualitas hidup 

terbaik di Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara. Arabian Business yang 

mengutip "Quality of Life Index 2009" dalam Economist Intelligence Unit (EIU), 

Minggu, melaporkan, negeri para emir itu secara global telah dimasukkan sebagai 

negara  terbaik ke-15 di dunia dari 160 negara atau wilayah yang dinilai. 

Penetapan posisi UAE tersebut dilandasi pertumbuhan penghasilan kotor 

domestik yang tinggi, pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang 

mengesankan, serta layanan perawatan kesehatan dan keluarga, harapan hidup 

serta keselamatan dan keamanan. Rencana pembangunan pemerintah juga telah 

secara tajam meningkatkan posisi negeri itu di berbagai indeks dan laporan 

internasional di segala bidang, seperti persaingan, ekonomi dan penanaman modal 

internasional serta pariwisata dan keamanan. 

 

Makanan Khas 

1. Shawarma  

Adalah makanan yang berasal dari Uni Emirat Arab. Shawarma bisa 

disebut sebagai makanan terpopuler asal Dubai. Makanan ini terbuat dari daging 

domba atau ayam yang diasap, lalu disajikan bersama sayuran, kentang goreng, 

saus bawang putih, dan acar. Kadang juga disajikan dalam gulungan roti pipih 

seperti pada penyajian kebab. 
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2. Tabbouleh 

Makanan tradisional Uni Emirat Arab ini terselip dalam menu hidangan 

untuk Golden Globe 2014 lalu. Tabbouleh adalah makanan serupa salad yang 

dibuat dari potongan-potongan kecil tomat, mentimun, dan daun bawang lalu 

dibumbui dengan mint dan perasan jeruk lemon. Hidangan ini sering disebut 

sebagai salad ala timur tengah. 

 

 
3. Unta Isi 

Makanan ini terbuat dari seekor unta utuh yang diisi dengan daging 

domba, ayam, telur, dan ikan kemudian dipanggang. Unta isi sering muncul dalam 

pesta-pesta dan perayaan seperti halnya kambing guling dalam perayaan khas 

Arab. 

 

4. Matchbous 

Menu ini terbuat dari nasi, tomat , daging domba yang sudah dibumbui 

lalu dimasak dengan kuah kaldu. Makanan ini hampir sama dengan nasi kebuli. 

Sebagai pelengkap biasanya ditambahkan pula loomi, yaitu saus yang terbuat dari 

perasan jeruk limau dan air garam. 

5. Al Harees 

Al harees merupakan hidangan sejenis bubur khas Dubai. Terbuat dari 

gandum dan potongan daging yang dibumbui dengan garam. Setelah kental 

hidangan ini masih harus dipanggang selama beberapa jam sebelum siap untuk 
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disajikan. Al harees kadang dihidangkan dengan taburan kacang-kacangan di 

atasnya 

 

Bangunan-Bangunan Penting 

1. Dubai Museum 

Museum ini merupakan museum 

utama di Dubai, Uni Emirat Arab. Museum 

ini terletak di kawasan Benteng Al Fahidi 

yang dibangun pada 1787 dan disebut-sebut 

sebagai bangunan tertua di Dubai. Benteng 

itu digunakan untuk menjaga jalan menuju 

pusat kota dari serangan suku-suku tetangga. Selain itu bangunan tersebut dalam 

sejarahnya juga pernah dgunakan sebagai bangunan pemerintah, rumah para 

pemimpin, toko amunisi, bahkan penjara. 

  Dubai Museum berisi benda-benda antik khas Dubai. Museum ini juga 

akan memberikan pengetahuan cara hidup tradisional di Dubai, terlebih sebelum 

adanya penemuan minyak bumi di negara ini. 

2. Al Fahidi Historical Neighborhood 

 
Terletak di sebuah sudut kecil di samping sungai Dubai, Al Fahidi 

Historical Neighborhood adalah salah satu tempat tertua di Dubai. Di sinilah 

imigran pertama Dubai membangun rumah berdinding karang yang megah dan 

dikenal akan ketinggiannya, serta keanggunan menara anginnya. 

3. Rumah Shaikh Saeed Al Maktoum 
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. 

Rumah Shaikh Saeed Al Maktoum yang dibangun pada1896 dan 

merupakan rumah peninggalan dari pemimpin Dubai yang memerintah hingga 

1958. Dua puluh delapan tahun kemudian, tepatnya1986, setelah Shaikh Saeed Al 

Maktoum tidak menjabat, rumah ini dipugar menjadi museum dan dihiasi dengan 

berbagai lukisan kuno dan dekorasi yang mencerminkan awal pemerintahan di 

Dubai. 

4. Museum Mutiara. 

Sebelum minyak atau mutiara hitam menjadi komoditi penting di Dubai, 

kota ini terkenal akan penyelaman mutiaranya. Adapun sejarah museum mutiara 

ini bermula pada Sultan Al Owais yang merupakan salah satu pedagang mutiara 

terpenting di Dubai. Kegemarannya adalah mengumpulkan batu-batu berharga. 

 

Beliau mulai mengumpulkan mutiara-mutiara ini di awal 1970. Sebagian 

dari mutiara berkualitas di Teluk adalah bagian dari koleksi beliau. Di kemudian 

hari, beliau mendonasikan koleksinya tersebut pada rakyat UAE. Kemudian Bank 

Nasional UAE membangun museum di kantor pusatnya untuk menampilkan 

koleksi mutiara Owai yang sangat menakjubkan. 

Museum Mutiara ini menampilkan berbagai mutiara ikan terbaik dari 

lautan Arabia. Bahkan Mutiara yang berasal dari Teluk dikenal sebagai mutiara 

terbaik di dunia. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini jangan lupa untuk reservasi 

terlebih dahulu, karena museum ini hanya akan dibuka sesuai dengan perjanjian. 

5. Museum Perempuan Dubai. 

Museum ini didedikasikan kepada perempuan Uni Emirat Arab (UEA) dan 

perannya bagi pembangunan di UAE. Perempuan telah berperan penting dalam 

sejarah UAE. Pada 1819, perempuan Emirat berperang bersama para lelaki untuk 

menentang invasi Inggris. 
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Kemudian, pada 1971, gadis-gadis yang bersekolah bergabung dalam 

sebuah protes menentang pendudukan tiga pulau UAE oleh kekuatan asing. Di 

Museum ini pengunjung juga dapat mengetahui kehidupan perempuan UAE dan 

menghargai berbagai pencapaian mereka, seperti di bidang pendidikan, 

kedokteran, politik, dst. 

  Museum Perempuan Dubai menyimpan foto-foto langka, dokumen, dan 

berbagai karya seni indah yang dibuat oleh perempuan. Salah satu lantai di 

museum ini dikhususkan bagi Penyair Emirat yang terkenal, yaitu Ousha binti 

Khalifa Al Suwaidi atau dikenal juga sebagai Binti Al Arab 

 

Peradaban 

a. Sistem Perekonomian 

Di dunia Arab, UEA adalah negara terkaya kedua setelah Qatar, sementara 

kenaikan GDP-nya (Gross Domestic Product) melambung hingga menempati 

tempat kedua dalam ukuran ekonomi, yang hanya dilampaui oleh Arab Saudi. 

Data resmi menunjukkan bahwa UAE diperkirakan akan mempertahankan 

posisinya sebagai ekonomi Arab terbesar kedua karena GDP-nya diproyeksikan 

akan memperoleh hingga hampir USD 17,8 triliun pada 2012. 

b. Industri 

Selain sektor minyak, sumber pertubuhan ekonomi UEA mulai diwarnai 

dengan  dari sektor industri, Seperti: industri garmen, tekstil, perhotelan dan jasa, 

kosmetik, semen, hingga industri penerbangan. Salah satu Negara yang paling 

besar kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri adalah Uni 

Emirat Arab. 

c. Pariwisata 

Lokasi wisata andalan di Timur Tengah 

adalah Uni Emirat Arab. Keunggulan negara ini 

terletak pada jasa wisatanya yang modern dan 

lengkap dengan fasilitas mutakhir. Selain itu, 

tempat ini menawarkan udara sejuk pantai 

berpasir yang indah tanpa meninggalkan kekhasannya sebagai negara gurun. 

Beberapa objek wisata andalan antara lain; Museum Louver, Museum 
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Guggenheim, Warner Broyhers Theme Park, Gran Prix Formula 1 di Yas Island, 

dan yang dikenal di seantero dunia yakni hotel dengan kelas tertinggi di dunia, 

The Burj Al Arab Hotel yang terletak di pantai artifisial di Dubai. 

d. Mata Pencarian 

 
Masyarakat yang merupakan warga negara, terbagi lagi menjadi empat 

kelompok sosial: 

1.  keluarga syekh yang memiliki kekuasaan dan posisi politik paling 

tinggi serta memiliki kekayaan yang luar biasa jumlahnya, 

2.  kelompok saudagar atau pedagang (Al-Tujjar) mutiara tradisional 

yang sekarang menjadi pengusaha internasional di berbagai sektor, 

3.  kelompok pekerja profesional yang mendapat bekal dari pendidikan 

gratis yang diselenggarakan oleh negara dan 

4.  kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang 

direpresentasikan oleh masyarakat Bedouin nomaden, contoh : penyelam mutiara 

dan petani oasis yang mulai menetap di kota. 

e. Sumber Daya Manusia 

Jumlah warga negara di negara UEA yang hampir mencapai 2 Juta jiwa 

(bimbie.com). Negara harus mengimpor tenaga kerjanya dari Phillipines, 

Vietnam, dan negara kawasan Asia Selatan; seperti India dan Pakistan. 

 

Kebudayaan 

Uni Emirat Arab mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan 

masyarakat Arab lain di seluruh dunia. Pemerintah berdedikasi untuk 
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mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam kesenian dan kebudayaan 

termasuk melalui Yayasan Kebudayaan Abu Dhabi. Perubahan dalam kehidupan 

sosial juga berubah, perasaan terhadap kaum wanita sedang berubah, dan 

olahraga-olahraga baru sedang terkenal di samping balap unta. 

Sedangkan kebudayaan dubai adalah kebudayaan Arab yang berakar dari 

kebudayaan Islam, namun terdapat toleransi yang tinggi bagi pendatang yang 

menganut agama selain Islam. Para pendatang bebas beribadah menurut 

keyakinan masing-masing, tidak ada diskriminasi bagi kaum wanita, bahkan 

dalam sebuah antrian kaum wanita didahulukan. Seluruh penduduk asli Dubai 

beragama Islam Suni, Bahasa resmi adalah  bahasa Arab namun dalam kegitan 

sehari-hari digunakan bahasa Inggris, Urdu serta bahasa asing lainnya. Dubai 

adalah kota kosmopolitan, namun penghargaan terhadap kebudayaan setempat 

sangat dihargai, misalnya selama waktu puasa di bulan Ramadhan dimana para 

pendatang non-muslim tidak makan, minum dan merokok di tempat2 umum. 

Penduduk pribumi umumnya bersikap ramah terhadap orang asing dan 

menunjukkan sikap bersahabat baik dalam hubungan sosial maupun bisnis. 

 

Hasil Budaya 

Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar 

di dunia. Setelah merdeka dari Inggris, Uni Emirat Arab membentuk aparat 

administrasi di bidang finansial, perdial, kepolisian, dan jabatan dalam 

pemerintahan. Di samping itu juga terdapat sebuah majlis, kabinet, dan pasukan 

pertahanan federal.[7] Kota Dubai merupakan kota terbesar yang menjadi aktivitas 

politik dan kebudayaan masyarakat UEA. 

Beberapa kebudayaan yang dihaslikan yaitu : 

1. Masjid syekh Zayed di Abu Dhabi yang merupakn salah satu masjid 

terbesar di dunia. 

2. Museum klasik Louvre Abu Dhabi 

3. Museum maritim dan taman Biennale dengan 16 paviliun 

4. Museum Khunsthal untuk galeri da seniman 

5. Berbagai seni tari dan kebudayaan daerah[8]. 
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UZBEKISTAN 

(Salsabila, Siti Asiyah) 

 Nama negara 

Republik Uzbekistan (kadang-kadang dieja Uzbekstan atau 

Ozbekistan)(bahasa Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi atau O‘zbekiston 

Jumhuriyati: Sirilik: Ўзбекистон Республикаси; bahasa Rusia: Республика 

Узбекистан), adalah sebuah negara antar benua yang terletak sebagian di Asia 

Tengah dan Eropa Timur yang sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni 

Soviet. Negara dengan wilayah yang terkurung daratan ini berbatasan dengan 

Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kirgizstan dan Tajikistan di timur dan 

Afganistan dan Turkmenistan di selatan. 

Bahasa resmi satu-satunya adalah bahasa Uzbek sebuah bahasa Turkik 

tetapi bahasa Rusia tetap dipergunakan secara luas, sisa peninggalan pemerintahan 

Soviet. Sekitar 1 juta suku Tajik sebuah kelompok etnis yang masih serumpun 

dengan bangsa Persia menghuni negara ini [5] dan merupakan 4,8% dari seluruh 

jumlah penduduknya. Kata Ozbek terbentuk dari oz ("sejati/asli") dan bek 

("pemimpin/bangsawan") sehingga "Ozbek" berarti "bangsawan" atau "pemimpin 

sejati" (^ - Encylopedia of the Nations - Tajikistan) 

  

Luas Wilayah  

Luas area Uzbekistan adalah 447.000 meter persegi (kira-kira ukuran yang 

sama dengan Prancis), Uzbekistan membentang 1425 kilometer dari barat ke 

timur dan 930 kilometer dari utara ke selatan. Berbatasan dengan Turki disebelah 

Barat Daya , Kazakstan di utara, dan Tajikistan dan Kyrgyzstan ke selatan dan 

timur, Uzbekistan bukan satu-satunya negara besar di pusat asia tetapi juga satu-

satunya pusat asia yang mengelilingi semua dari beberapa dari 4.  

Uzbekistan juga kurang lebih berbagi batas dengan Afganistan ke selatan. 

Tentang 80 % daratan, gurun pasir, gunung yang mempunyai pemandangan luas 

di bawah di ujung tenggara dan di ujung timur laut dan menyebarangi bagian 

tengah dari negara bagian, timur ke barat. Lembah Fergana di tenggara sebuah 

daerah yang subur. Beberapa danau dan beberapa sungai ; Laut Aral yang sedang 
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menyusut, berbagi dengan Kazakstan, di barat laut. Negara yang terbiasa dengan 

gempa bumi yang aktif. (https://fentiuzbekistan.wordpress.com/about/) 

 

Jumlah Penduduk 

Uzbekistan adalah negara yang paling banyak populasinya di kawasan 

Asia Tengah. Jumlahnya mencapai 26,1 juta orang ( menurut penghitungan bulan 

Desember tahun 2004). Di Uzbekistan terdapat 134 etnis. Kebanyakan penduduk 

menganut agama Islam, golongan Sunni,. Bahasa resmi adalah bahasa Uzbekistan, 

bahasa Rusia sebagai bahasa umum. Agama utama adalah agama Islam, golongan 

Sunni, menyusul agama Gereja Kristen Orthodox. Taraf pendidikan warga 

Uzbekistan agak tinggi. (http://indonesian.cri.cn/1/2006/10/17/1@51877.htm)  

 

Presentase agama di Uzbekistan 

Kristen:  

Populasi: 631,120 

Persentase: 2.3% 

Muslim:  

Populasi: 26,534,480 

Persentase: 96.7% 

Yahudi:  

Populasi: 10,000 

Persentase: 0.04% 

Buddha:  

Populasi: 10,000 

Persentase: 0.04% 

Hindu:  
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Populasi: 0 

Persentase: 0% 

Yang tak menjadi anggota:  

Populasi: 219,520 

Persentase: 0.8% 

Agama rakyat:  

Populasi: 10,000 

Persentase: 0.04%  

(http://www.religion-facts.com/id/63) 

 

 Mata Uang  

Yang Uzbekistani Som adalah mata uang dalam Uzbekistan (UZ, UZB). 

(http://in.coinmill.com/IDR_UZS.html) 

 

Perekonomian di Uzbekistan 

Perekonomian Negara ini disandarkan kepada kekayaan hasil pertanian 

dan tambang. Di sana juga terdapat kapas, padi, dan sutera, di samping penghasil 

minyak dan batu bara (Ahmad Al-Usairy: 2011). Uzbekistan mempunyai sumber 

alam yang kaya raya, industri soko guru ekonomi nasional adalah emas, emas 

putih, yaitu kapas, emas hitam, yaitu minyak bumi, dan emas biru, yaitu gas alam. 

Akan tetapi, ekonominya mono struktur, dan industri pengolahan agak 

keterbelakang. Sektor-sektor pertanian, peternakan dan pertambangan sangat 

maju. Sumber daya pertambangan sangat kaya raya. 

(http://indonesian.cri.cn/1/2006/10/17/1@51877.htm)  
 

 Makanan 
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Palov (Plov atau Osh)   adalah hidangan utama biasanya dibuat dengan 

Rice , potongan daging , dan parut Wortel dan Bawang Nahor. Oshi, atau 

Morning Plov, disajikan di pagi hari (antara 06.00 dan 09:00 ) untuk pertemuan 

besar para tamu, biasanya sebagai bagian dari perayaan Pernikahan berlangsung. 

Lain hidangan nasional penting termasuk: Shurpa (Shurva atau Shorva), sebuah 

Soup yang terbuat dari potongan besar Lemak Daging (biasanya domba ) dan 

Segar Sayuran ; Norin dan Lagman , berbasis hidangan Mie yang mungkin 

menjabat sebagai Soup atau hidangan utama; Manti , Chuchvara , dan Somsa , 

boneka kantong Adonan menjabat sebagai hidangan pembuka atau hidangan 

utama, Dimlama (a rebusan daging dan sayur) dan berbagai kebab , biasanya 

disajikan sebagai hidangan utama.  

Teh Hijau adalah minuman panas nasional diambil sepanjang hari; rumah 

minum (Chaikhanas) adalah penting budaya. Semakin biasa Teh Hitam lebih 

disukai di Tashkent , baik hijau dan teh hitam biasanya diambil tanpa Susu atau 

Gula . Teh selalu menyertai makan, tetapi juga minum perhotelan, otomatis 

ditawarkan hijau atau hitam untuk setiap tamu. Ayran , Yogurt minuman dingin, 

yang populer di musim panas, tetapi tidak menggantikan Hot Tea.  

Penggunaan Alkohol kurang luas daripada di barat, tetapi Wine relatif 

populer untuk sebuah negara Muslim seperti Uzbekistan sebagian besar sekuler. 

Uzbekistan memiliki 14 Tur, yang tertua dan paling terkenal sebagai Winery 

Khovrenko di Samarkand (est 1927). Winery Samarkand ini menghasilkan 

berbagai Dessert Wines dari lokal Grape varietas: Gulyakandoz, Shirin, Aleatiko, 

dan likernoe Kabernet (harfiah Cabernet Dessert Wine di Rusia ). Uzbek Wines 

telah menerima penghargaan internasional dan diekspor ke Rusia dan negara-

negara lain.  

Pilihan makanan penutup di Bukhara Yahudi dan masakan Uzbek terbatas. 

Makanan khas meriah berakhir dengan buah atau kolak segar atau buah kering , 
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diikuti oleh kacang dan halvah dengan Green Tea. Sebuah khusus Yahudi 

Bukhara untuk tamu pada sore hari Sabat adalah Chai Kaymoki - Teh Hijau 

dicampur, bertentangan dengan praktek Uzbekistan standar, dengan ukuran murah 

susu (dalam 1:1 proporsi) dan satu sendok makan mentega di teko. Teh kadang-

kadang ditaburi dengan irisan almond atau kenari sebelum disajikan. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Uzbekistan) 

 

Bangunan – bangunan penting di Uzbekistan 

1. Kompleks Pemakaman Shah-i Zindia samarkand Uzbekistan 

The Shah-i-Zinda Ensemble termasuk makam dan bangunan ritual lainnya 

yang termasuk 5 makam paling megah di dunia sejak abad 9-14 dan ke-19. 

Terletak di atas bukit Necropolis di Kota Samarkand, kota kedua terbesar setelah 

ibukota Uzbekistan Tashkent. 

Nama Shah-i-Zinda (yang berarti "Living King/Raja hidup") terkait 

dengan legenda Kusam ibn Abbas, sepupu Nabi Muhammad yang dikuburkan di 

situ. Konon beliau datang ke Samarkand selama invasi Arab abad ke 7 untuk 

mensyiarkan Islam. Menurut legenda beliau dipenggal karena imannya. Tapi 

beliau mengambil kepalanya dan pergi ke sumur dalam (Taman Surga), di mana 

beliau masih hidup hingga sekarang. Kompleks Shah-i-Zinda dibangun  lebih dari 

sembilan tahun (dari abad 11 sampai abad 19) dan sekarang sudah meliputi lebih 

dari dua puluh bangunan. 

Ensemble ini terdiri dari tiga kelompok struktur: rendah, menengah dan 

atas yang dihubungkan oleh empat bagian lokal kubah melengkung yang disebut 

chartak. Bangunan awal tertanggal abad ke 11-12. Terutama basis dan batu nisan 

mereka tetap ada hingga sekarang. Sebagian yang lain tertanggal abad ke 14-15. 

Rekonstruksi dari abad 16 ke-19 tidak terlalu signifikan dan tidak mengubah 

komposisi dan penampilan secara umum. 

Nama utama komplek ini lebih dikenal sebagai – Kompleks Kusam-ibn-

Abbas - terletak di bagian timur laut ensemble dan terdiri dari beberapa bangunan. 

Yang paling kuno adalah makam Kusam-ibn Abbas dan masjid yang dibangun 

abad 16. 
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Kelompok bangunan atas terdiri dari tiga makam saling berhadapan. Yang 

paling awal adalah Makam Khodja-Akhmad (1340-an), yang melengkapi bagian 

ini dari utara. Makam 1361, di sebelah kanan, membatasi bagian yang sama dari 

timur 

Kelompok menengah terdiri dari makam kuartal terakhir abad ke-14 - 

paruh pertama abad ke-15 dan berkaitan dengan nama keluarga Timur, militer dan 

ulama aristokrasi. Di sisi barat Makam Shadi Mulk Aga, keponakan dari Timur, 

yang agak menonjol. Salah satu portal kubah premis crypt dibangun pada tahun 

1372. Dibaliknya adalah Makam Shirin Bika Aga, adik Timur.  

 
Mausoleum Shirin-Bika-Aga disebut octahedron, sebuah crypt yang tidak 

biasa dari paruh pertama abad ke-15. Dekat tangga multi-langkah bangunan paling 

baik proporsional dari kelompok rendah berada. Ini adalah makam dua cungkup 

awal abad ke-15. Makam ini dikhususkan untuk Kazi Zade Rumi, seorang 

ilmuwan dan astronom. Oleh karenanya makam dua kubah yang dibangun oleh 
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Ulugbek tahun 1434-1435 lebih tinggi dibandingkan dengan kubah dari makam 

keluarga kerajaan. 

Pintu gerbang masuk utama ke ensemble (Darvazakhana atau chartak 

pertama) kembali dibangun pada 1434-1435 di bawah Ulugbek. 

(http://sketsasekelumit.blogspot.co.id/2014/07/komplek-makam-shah-i-zinda-di-

samarkand.html) 

 

2. Madrasah Ulugh Beg 

 
Di era kejayaan Islam, Samarkand menjadi pusat studi para ilmuwan.  

Salah satu bukti sejarah yang menunjukkan Samarkand menjadi pusat ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan adalah didirikannya Observatorium Ulugh Beg. 

Selain itu, di kota itu juga banyak berdiri madrasah atau perguruan tinggi. Itulah 

mengapa, orang-orang Eropa mendaulatnya sebagai 'Tanah Para Saintis'. 

Khazanah ilmu pengetahuan makin berkembang di Samarkand, terutama 

pada masa kekuasaan Ulugh Beg (1447-1449 M). Nama lengkapnya Muhammad 

Taragai Ulugh Beg. Ia dilahirkan di Soltamiya pada 1394 M, dan meninggal dunia 

pada tahun 1449 di Samarkand. Tetapi, ada juga yang menyebutkan tahun 

kelahirannya adalah 1393 M. Ia adalah cucu Timur Lenk yang disebut sebagai 

penakluk Asia. Ulugh Beg mungkin satu-satunya ilmuwan Muslim yang pernah 

menjadi kepala negara. 

Dalam buku “Membangun Sains, Teknologi Menurut Kehendak Tuhan” 

karya Dr Ing Abdurrahman R Effendi dan Dr Ing Gina Puspita, disebutkan bahwa 

pada masa pemerintahannya, ia tidak hanya tertarik dan melakukan penelitian 

serta pengembangan dalam bidang astronomi dan matematika, tetapi juga 
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mendorong perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Tidak hanya memberi 

perhatian secara formal, tetapi juga dengan menyediakan fasilitas, sarana, dan 

prasarana fisik. 

Sesuai dengan minatnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, dia 

bangun kota tersebut menjadi sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan 

Muslim. Sampai sekarang bangunan-bangunan dan monumen-monumen 

peninggalan Ulugh Beg dapat kita lihat di Kota Samarkand. Di sanalah ia menulis 

lirik-lirik syair, buku-buku sejarah, dan mengkaji Alquran. 

(http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/25/m9bc0q-

madrasah-ulugh-beg-simbol-arsitektur-timurid-4) 

3. Madrasah Tilla Kari 

 
Madrasah Tilla Kari dibangun antara tahun 1649 sampai 1659. Madrasah 

Tilla-Kari (secara harafiah berarti ‘bersepuh emas’) adalah yang paling muda 

sekaligus yang paling mengundang decak kagum. Bagaimana tidak, gedung tua 

yang selesai pembangunannya pada pertengahan abad 17 ini memilik sebuah 

mesjid yang mihrab dan langit-langitnya berlapiskan emas murni. Tentu saja 

setelah berabad-abad berlalu, emas yang melapisi kaligrafi-kaligrafi di dinding itu 

sudah tidak sebanding dengan aslinya empat abad yang lalu. 

(http://agustinuswibowo.com/2875/dewi-2007-samarkand-perjalanan-melintasi-

waktu/)  
 

4. Madrasa Shir Dor 
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 Madrasa Shir Dor yang dalam bahasa Tajik berarti 'Punya Singa'. Dinamai 

demikian karena pada gerbangnya yang didominasi sejuknya mosaik hijau dan 

biru, dihiasi oleh sepasang singa yang ditunggangi oleh matahari berwajah 

manusia. Dekorasi yang menggambarkan makhluk hidup pada arsitektur Islami 

seperti ini termasuk unik, karena penggambaran hewan dan manusia tidak 

dianjurkan dalam agama Islam. 

(http://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/08245598/berkelana.ke.negeri-

negeri.stan.60) 

 

Peradaban di Uzbekistan  

Uzbekistan, bagi umumnya warga Indonesia, bisa dipastikan adalah nama 

yang asing. Padahal, sejarah menunjukkan justru para ulama dari negara inilah 

yang menjadi motor penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau 

Jawa, melalui para wali yang kita kenal hingga saat ini. Di kalangan warga 

Uzbekistan, nama Indonesia bahkan cukup populer. 

Bagi mereka yang pernah membaca atau mendengar sebuah hadis, nama 

Imam Bukhari (810-870) pastilah bukan nama yang asing. Beliau dianggap 

sebagai salah satu penyampai hadis yang diakui kesahihannya. Beliau adalah putra 

Bukhara, salah satu provinsi di wilayah barat Uzbekistan. 

Ibnu Sina (980-1037), yang dikenal sebagai filsuf dan ahli medis modern 

pada zamannya, juga kelahiran Afsyahnah, dekat Bukhara, Uzbekistan. Karyanya 

yang sangat terkenal, yaitu Qanun fi Thib, menjadi rujukan di bidang kedokteran 
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selama beberapa abad, termasuk di Indonesia. Dunia Barat mengenal dia dengan 

nama Avicenna. 

Sejarah para wali sembilan penyebar agama Islam di Indonesia juga tidak 

bisa dilepaskan dari Uzbekistan karena beberapa di antara para wali itu memiliki 

kaitan langsung dengan negara di Asia Tengah tersebut. Sisa-sisa peninggalan 

peradaban Islam masih banyak tegak berdiri di negara yang pernah menjadi 

bagian dari Uni Soviet itu meski pernah diabaikan, bahkan dibiarkan rusak oleh 

penguasa Soviet dulu. Ornamen-ornamen Islam yang banyak dipengaruhi Persia 

(Iran), dengan warna-warna biru yang menonjol, tersebar di banyak tempat, 

menunjukkan kekhasan arsitektur pada masa abad ke-11 hingga ke-17 Masehi. 

Wajarlah bila badan dunia PBB untuk perlindungan kekayaan budaya, UNESCO, 

menobatkan Samarkand sebagai salah satu kota warisan sejarah dunia, sejajar 

dengan Istanbul di Turki. 

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai keislaman juga tertanam dalam 

kehidupan rakyat Uzbekistan. Ketika bertemu dengan seseorang, baik yang telah 

dikenal maupun yang belum dikenalnya, warga Uzbek biasa menyapa dengan 

salam ”assalamualaikum”, sambil menaruh telapak tangan kanannya di dada 

sebelah kiri. Lebih jauh dari itu, penghormatan mereka yang tinggi terhadap para 

tamu dan keakraban yang mereka tunjukkan dengan tulus adalah pengamalan 

nyata ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Peradaban Islam 

Sebagai negara berpenduduk mayoritas pemeluk Islam, yaitu sekitar 85 

persen dari populasi Uzbek yang mencapai 27,5 juta jiwa, nilai-nilai keislaman 

pernah mendapatkan tekanan sangat berat ketika wilayah itu berada di bawah 

kekuasaan Soviet. Akan tetapi, tekanan yang berat justru membuat nilai-nilai 

keislaman itu tertanam dalam pada warga Uzbekistan. Maka, begitu Uzbekistan 

mendeklarasikan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1991, berbagai peninggalan 

peradaban Islam langsung dibenahi kembali dan hingga kini menjadi sumber daya 

tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke negara itu. 

Peradaban Islam masuk ke wilayah yang saat ini disebut Uzbekistan pada 

sekitar abad kedelapan lalu. Ketika itu pasukan kekhalifahan Arab dari Persia 

menguasai Mawarannahr (lahan yang berada di antara sungai), yaitu wilayah di 
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antara Sungai Amudarya dan Sungai Syrdarya. Masuknya pasukan kekhalifahan 

Arab itu membawa ajaran Islam, yang langsung bisa diterima rakyat setempat. 

Akan tetapi, jauh sebelum itu, beberapa abad sebelum Masehi, beberapa 

suku nomad dari Iran telah lebih dahulu tiba di wilayah yang sekarang bernama 

Uzbekistan itu. Mereka membangun kota-kota dan jaringan irigasi untuk 

menjadikan lahan padang rumput di wilayah itu lahan pertanian produktif. Kota 

Bukhara dan Samarkand pun mulai muncul sebagai pusat pemerintahan dan 

kebudayaan. 

Dalam perjalanan menuju India, pada 327 sebelum Masehi, Raja 

Alexander yang Agung pun sempat singgah di wilayah Uzbekistan, khususnya di 

wilayah yang dahulu bernama negara-negara Soghdian dan Bactrian. Akan tetapi, 

perlawanan rakyat kemudian membuat pasukan Alexander Agung harus mundur 

dan wilayah yang kini bernama Uzbekistan kemudian dikuasai oleh kekaisaran-

kekaisaran Persia, yaitu Parthian dan Sassanid. 

Masuknya Islam melahirkan sejumlah filsuf cemerlang, seperti Abu Nasr 

Farabi, Imam al-Bukhari, Narshaki, Nadjimmiddin Kubro, Abu Ali ibnu Sina, 

serta para penyair seperti Rudaki, Yusuf khas Khadjib, Ahmad Yassavi, dan Abu 

Bakr-al-Khorezmi. Gerakan baru Islam pun berkembang pesat karena 

keistimewaan yang dimilikinya, antara lain kebebasan berpikir atau dikenal 

sebagai Mutaziliya, Ismailiya, dan Sufisme. Kota-kota Bukhara, Samarkand, 

Merv, Urgench, dan Kiva sangat terkenal di kalangan negara-negara Muslim. 

Karya-karya seni, arsitektur, dan proyek-proyek konstruksi berkembang cepat 

menandakan kejayaan kekhalifahan Islam. 

Pada awal abad ke-11, atas arahan Mamun Khorezm-Shakh, sebuah pusat 

riset baru didirikan di Khorezm, di mana para ilmuwan orientalis bekerja. Pusat 

riset ini belakangan didedikasikan untuk Khorezm-Shakh dan menjadi akademi 

pertama di Asia Tengah. 

Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari wilayah yang kemudian diberi 

nama Mawarannahr pun terkenal ke seluruh dunia. Akan tetapi, pertumbuhan 

cepat Mawarannahr itu terhenti pada awal abad ke-13 akibat invasi Mongol ke 

wilayah itu. Pemimpin Mongol, Genghis Khan, menghancurkan seluruh kota, 

jaringan infrastruktur irigasi, dan sumber-sumber pustaka budaya dari periode 
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abad kedua dan ketiga Masehi. Perjuangan untuk membebaskan diri dari 

pendudukan asing dilakukan selama setengah abad pada abad ke-14. Salah satu 

tokoh penting dalam perjuangan itu adalah Amir Temur, yang setahap demi 

setahap bisa membebaskan wilayah Mawarannahr dan Khorasan dari penguasa 

Mongol. Pada akhir abad ke-14, sebuah negara baru yang kuat dengan wilayah 

luas pun terbentuk. 

Amir Temur menekankan betul pentingnya kekuatan politik, ekonomi, dan 

pertumbuhan budaya. Prinsip-prinsip pengelolaan sebuah negara dia gambarkan 

dalam dokumen yang dikenal sebagai The Code of Temur. Setelah ditinggalkan 

Amir Temur, para keluarga penerus Temur memberikan perhatian besar terhadap 

pemajuan kesenian, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karena itulah Amir 

Temur menjadi sosok sangat penting dalam sejarah rakyat Uzbekistan, yang 

sekaligus meneruskan lagi kejayaan Islam di wilayah yang dikuasainya. 

Pemerintah Uzbekistan membangun sejumlah patung Amir Temur di 

hampir semua kota besar di Uzbekistan. Di ibu kota Tashkent, misalnya, patung 

Amir Temur antara lain terdapat di sebuah lapangan di pusat kota, berdampingan 

dengan sebuah museum khusus Amir Temur di seberang lapangan tersebut. 

(Kompas, Sabtu, 23 Januari 2010 | 04:53 WIB) 
 

 

Budaya 

Budaya Uzbekistan merupakan salah satu budaya asli cerdas dan Timur. 

Itu yg tak ada bandingannya nasional musik, tari dan seni lukis, unik nasional 

dapur dan pakaian. Uzbek nasional yang merupakan ciri musik sebagai mata 

pelajaran dan berbagai genre. Lagu dan alat bermain sesuai dengan fungsi dan 

bentuk penggunaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok dilakukan dalam waktu 

tertentu dan sesuai dengan keadaan tertentu dan dilakukan setiap saat. Lagu 

terhubung dengan adat dan tradisi, proses persalinan, berbagai upacara, 

representasi dramatized hiburan dan permainan milik kelompok pertama. 

Uzbek orang yang dikenal dengan lagu. Koshuk - rumah tangga lagu 

dengan melody diapason kecil, yang meliputi satu atau dua baris teks yang puitis. 

Yang menari karakter dari lagu ini genre kinerjanya dalam memberikan dukungan 
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komik tarian. "Lapar" adalah dialog-lagu. Di beberapa daerah istilah - lapar akan 

diterapkan pernikahan lagu "Ulan" (yang dilakukan sebagai dialog antar manusia, 

dan perempuan). Genre "yalla" mencakup dua jenis lagu: a melody dari kisaran 

yang sempit, dan secara bersamaan dengan solo dance. Nasional dan profesional 

puisi dari Poets Timur digunakan sebagai teks untuk lagu. Tempat khusus di 

Uzbekistan musik warisan menempati "dastans" (epos legenda dengan sajak-

pahlawan konten). Juga "Makoms" - adalah dasar klasik dana profesional musik 

dari tradisi lisan.  

 

Tarian yang membedakan dari uzbeks kelembutan, kelancaran dan 

ekspresi dari gerakan, langkah mudah geser, asli gerakan di tempat dan pada 

lingkaran.  

Pembangunan nasional lukisan mulai berabad-abad lalu. Pada abad 16-17 seni 

dari naskah dan mengikat Bukhara dan beberapa pusat perkotaan telah mencapai 

keberhasilan signifikan. Dekorasi dari naskah yang termasuk seni kaligrafi, 

kinerja oleh air paints tipis dan perhiasan di bidang. Terutama di Samarkand dan 

Bukhara di Asia Tengah di sekolah yang miniatur telah mencapai keberhasilan 

yang besar dan dikembangkan berbagai gaya penjuru. Salah satunya, misalnya 

dihubungkan dengan tradisi Behzod, yang dicirikan dengan lembut gaya penulisan 

huruf dan arsitektur elemen. 

-  Pakaian nasional  

 Uzbek pakaian nasional di akhir abad XX tetap konstan sampai hari ini. 

Orang-orang di masa itu dibawa langsung menutup kaos, bawah dan atas Gowns 

dressing. Gowns dressing yang sangat ringan yang terbuat dari kapas dan wol. 

Terdapat luka di setiap sisi hoskut untuk kenyamanan di jalan. Celana yang dibuat 

lebar, yang langsung breed dipinjamkan dari atas ke bawah. Pakaian wanita: 

Gowns dressing, pakaian, "parandja" - yang juga lebar berkembang biak.  

- Kerajinan  

 Budaya, kerajinan dan pariwisata yang pesat dipisahkan menjadi mitra. 

Kerajinan lokal adalah elemen penting dari budaya, dan masyarakat untuk melihat 

perjalanan lainnya dan pengalaman budaya, tradisi dan cara hidup. Produk 

kerajinan berupa sebuah elemen penting dari pembelian yang dilakukan oleh 
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wisatawan, memberikan masukan ekonomi yang penting untuk perekonomian 

setempat.  

Diterapkan Uzbeks seni mempunyai banyak variasi ketika datang ke gaya, 

bahan dan proses. Sutra, keramik dan penenunan kapas, batu dan ukiran kayu, 

ukiran logam, kulit stamping, kaligrafi dan lukisan miniatur beberapa genre lulus 

dari kuno kali. Kembali di masa lalu, masing-masing daerah memiliki budaya dan 

tradisi etnis yang unik fitur yang dibentuk oleh Guilds lokal yang telah 

memperkuat karakteristik ini melalui seni. Pengrajin  membuat perhiasan teknik 

untuk pemotongan gemstones, butiran kerawang, granular pekerjaan, dan ukiran 

enamelling, mereka juga berusaha untuk memperhatikan kebutuhan fashion dan 

gaya. 

Sulaman adalah salah satu yang paling populer diterapkan tren seni di 

Uzbekistan. Setiap kota Uzbekistan memiliki fitur unik seperti dandanan, 

komposisi, warna dan berbagai jahitan. The finest jenis bordir, bordir emas masih 

dipraktikkan di Bukhara.  

Seni menenun karpet juga sangat kuno bentuk seni di seluruh Asia dan 

Timur, dan kini dapat ditemukan di beberapa kota di Uzbekistan hari ini. Seni 

ukiran kayu yang digunakan dan diadaptasi dalam desain interior modern. Diukir 

dan dilukis meja, stools, caskets, kotak pensil dan bookstands adalah potongan-

potongan furnitur yang populer di kalangan masyarakat setempat dan wisatawan. 

Miniatur seni lukis dan kaligrafi telah bangkit kembali dalam bentuk tradisional 

maupun modern beberapa varian. Misalnya miniatures dicap pada kulit, dilukis di 

atas kertas miniatures, lacquered kotak kecil, bingkai foto, kotak pensil, dan 

banyak lainnya ide cakap dilukis oleh tuan dapat ditemukan di Uzbekistan. 

(http://uzbemb.or.id/?g=Informasi&lang=in&cmsID=CMS000009)  
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YAMAN 

(Ahmad, Muhammad Najib, Yusuf Haikal) 

 

Nama Negara 

Republika Yaman 

 (Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah) الجمھوریة الیمنیة 

Bendera : 

 

 

 

  

Motto    :  هللا, الوطن, الثورة, الوحدة  

(Tuhan, Negara, Revolusi, Persatuan) 

Lagu Kebangsaan  : “Republika Serikat” 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Yaman) 

 

Luas Wilayah Negara 

Luas negara ini sekitar 536.870 km2, dengan perincian wilayah asal 

Yaman Utara 200.000 km2 dan wilayah asal yaman utara 336.870 km2  (Isawati, 

M.A. hal 7) dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, 

Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai 

Somalia.  

Dan ibu kota dari Negara Yaman adalah Sana’a, bagian Kota Tuanya yang 

telah dihuni sejak lebih dari 2.500 tahun dinyatakan sebagai salah satu Warisan 

Dunia UNESCO pada tahun 1986. Bandar Udara Internasional Sana'a juga 

terletak di Sana'a. Perlu di ketahui pula bahwa zona waktu dari Negara ini adalah 

UTC+3. Pada Februari 2004, Yaman dibagi menjadi dua puluh kegubernuran 

(muhafazat) dan satu kotamadya disebut "Amanat Al-Asemah" (yang terakhir 

yang berisi ibu kota, Sana'a). Kegubernuran dibagi lagi menjadi 333 distrik 

(muderiah), yang dibagi lagi menjadi 2.210 kecamatan, dan kemudian ke dalam 

38.284 desa (per 2001). 
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Keterangan : 

Divisi Ibu kota Populasi 

Sensus 2004 

Populasi 

perk. 2006 

Kunci 

'Aden Aden 589,419 634,710 1 

'Amran  'Amran 877,786 909,992 2 

Abyan  Zinjibar  433,819 454,535 3 

Ad-Dali' Ad-Dali'  470,564 504,533 4 

Al-Bayda' Al-Bayda' 577,369 605,303 5 

Al-Hudaydah  Al-Hudaydah 2,157,552 2,300,179 6 

Al-Jawf  Al-Jawf  443,797 465,737 7 

Al-Mahrah  Al-Ghaydah 88,594 96,768 8 

Al-Mahwit Al-Mahweet  494,557 523,236 9 

Amanat Al-

Asemah  

Sana'a  1,747,834 1,947,139 10 

Dhamar Dhamar  1,330,108 1,412,142 11 

Hadhramaut  Al-Mukalla  1,028,556 1,092,967 12 
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Hajjah Hajjah 1,479,568 1,570,872 13 

Ibb  Ibb 2,131,861 2,238,537 14 

Lahij  Lahij 722,694 761,160 15 

Ma'rib  Ma'rib 238,522 251,668 16 

Raymah  Kosmah 394,448 418,659 17 

Sa'dah Sa`dah 695,033 746,957 18 

Sana'a Sana'a  919,215 957,798 19 

Shabwah Ataq 470,440 494,638 20 

Taiz Taiz  1,121,000 2,513,003 21 

 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Yaman) 

 

Jumlah Penduduk 

Penduduk Yaman di perkirakan berjumlah 23 juta jiwa, dengan sensus 

populasi pada tahun 2004 dan 2006 seperti yang telah tertera di atas. Adapun 

sensus yang di lakukan pada tahun 2007 adalah berjumlah 22.230.231 dan pada 

tahun 2009 diperkirakan  berjumlah 23.580.000. Kepadatan penduduk pada 

Negara Yaman adalah 44,7/km2. Indeks Pengembangan Manusia (IPM) / Human 
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Development Indeks (HDI) dari Negara ini adalah 0,462 yang juga terbilang 

rendah di dalam urutan ke-154.  

Sistem pemerintahan Yaman yaitu Kesatuan Republik Presidensiil, dimana 

Presidennya yang menjabat pada saat ini adalah Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi dan 

Perdana Menterinya yaitu Mohammed Basindawa serta badan legislatifnya adalah 

Majelis Perwakilan. Di antara info lain dari negara ini : Bahasa resmi adalah 

Arab; kode telepon Negara Yaman yaitu 967; ranah internetnya .ye; dan lajur 

kemudi kendaraannya adalah kiri. (https://id.wikipedia.org/wiki/Yaman) 

 

Agama 

Secara presentase keagamaan Negara Yaman terbagi menjadi 4 : 

- Muslim  : 95 % 

- Kristen  : 0,2 % 

- Hindu  : 0,6 % 

- Tak Beragama : sisanya 

Mayoritas suku bangsanya adalah Arab, India, Somalia, dan sebagian kecil 

Negroid. (Arab Spring, Agasya Abm : 133) 

 

Mata Uang 

Rial Yaman (YER) 

1 YER = 63,5698 IDR 

 

Mata Pencaharian 

Mayoritas mata pencaharian penduduk Yaman adalah berdagang, selain itu 

juga pertanian dan peternakan. Total Produk Domesik Bruto (PDB) Negeri 

Yaman yaitu $43,229 Milliar (urutan ke-89) dan dihitung per kapitanya $1,235 

(urutan ke-150) berdasarkan perkiraan pada tahun 2014.  

Sebelum revolusi, yaitu pada saat unifikasi yaman selatan dan yaman utara 

sama-sama berjuang keluar dari keterbelakangan ekonomi. Sejak unifikasi, 

perekonomian telah dipaksa untuk mempertahankan konsekuensi ketika yaman 

mendukung iraq selama perang teluk (1990 – 1991). Arab Saudi mengeluarkan 

hampir 1 juta pekerja yaman dan Arab Saudi serta Kuwait secara signifikan 
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mengurangi bantuan ekonomi ke Yaman. Sebagai akibatnya, selama 10 tahun 

terakhir Yaman sangat bergantung pada bantuan dari badan-badan multilateral 

untuk mempertahankan ekonominya. Sebagai imbalannya Yaman telah berjanji 

untuk melaksanakan revormasi ekonomi yang signifikan. Namun, karena 

kemajuan tidak menunjukkan hasil maka IMF menghentikan pendanaan antara 

1991 – 2001.  

Saat ini meskipun memiliki sumber daya alam yang signifikan dari minyak 

dan gas serta cukup banyaknya lahan produktif masih tetap menjadikan Yaman 

menjadi salah satu negara termiskin di dunia lebih dari 45 % penduduknya hidup 

dalam kemiskinan. 

Masuknya 1000 pengungsi Somalia ke Yaman mencari pekerjaan 

menambah beban ekonomi negara dengan harus menghadapi tingkat 

pengangguran sebesar 20–40 %. Yaman tetap di  bawah tekanan untuk 

melaksanakan revormasi ekonomi/menghadapi kehilangan dukungan lembaga 

keuangan Internasional. Hal ini dikarenakan pendidikan di Yaman bisa dibilang 

tidak mencukupi untuk disebut negara berkembang sekalipun. Yaman adalah 

negara termiskin di timur tengah dan Afrika Utara. Tingkat buta huruf sangat 

tinggi dan standar hidup juga sangat rendah, hanya 1/3 dari 23,5 juta penduduk 

Yaman tinggal di perkotaan. Itupun kebanyakan para pendatang dari desa. 

(Revolusi Timur Tengah, Apriadi Tambukara,S.IP. : 187 – 188) 

 

Makanan Khas 

 

a. Nasi Mandhi Hadramaut Yaman 

Nasi Mandhi atau dikenal dengan Mandi Food, adalah kategori makanan 

utama (main course) yang terkenal berasal dari Hadramaut, Yaman. Biasanya 
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terdiri atas beras basmati dengan daging (ayam atau kambing) serta menggunakan 

berbagai rempah-rempah sebagai bumbu. Restaurant yang menjual nasi mandhi di 

Madinah disebut Mathbakh mandhi. Makanan ini terkenal di seluruh jazirah arab 

bahkan di Indonesia ada beberapa restaurant menyajikan menu khusus nasi 

mandhi. (http://www.kompasiana.com/bunda.com) 

b. Saltah 

 

Saltah (bahasa Arab: سلتة) dianggap sebagai masakan kebangsaan, dan 

dimakan secara meluas di Yaman. Biasanya dihidangkan untuk makan di waktu 

siang hari. Pada dasarnya berisi rebusan daging coklat yang disebut maraq, 

segumpal buih halba, dan sahawiq atau sahowqa (campuran cili, tomato, bawang 

putih, dan bahan herba salsa). Nasi, kentang, telur hancur, dan sayuran merupakan 

tambahan biasa bagi saltah. Ia secara tradisional dimakan bersama dengan roti rata 

Yaman, yang berfungsi sebagai alat untuk mengaut makanan. Dipercayai bahwa 

saltah berasal dari Sana'a dan sejarahnya bermula sejak 1000 tahun, tetapi 

kepercayaan ini tidak mempunyai bukti kukuh. Ada kemungkinan besar bahwa 

hidangan tersebut adalah berasal dari Turki. (https://ms.wikipedia.org/wiki/Saltah) 

c. Foul (فول) 

Foul فول (kadang-kadang dieja ful) adalah BahasaArab darikacang 

favaatau kacangyang luas daninilah masakan kulinerYaman. Sebuahsup 

kentalyang terbuat darikacang-kacangansepertitomat, bawang merah, bawang 

putih danbeberapa rempah-rempahjuga yang disebut'Foul'. Makanan dikenal 

sebagai kuliner paling terkenal untuk orang Yaman. Salah satu sarapan ala Timur 

Tengah yang paling sempurna. 
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Bangunan Penting 

a. Masjid Al-Muhdhor, Tarim 

Bila anda termasuk pengagum bangunan-

bangunan pencakar langit maka jangan pernah 

melupakan yang satu ini, dalam wisata rohani anda perlu 

untuk menilik Masjid Muhdar yang sudah sangat 

terkenal di semua kalangan. Masjid megah yang 

dibangun di atas ketaqwaan, masjid yang terkenal 

anggun dengan keunikan seni dan gaya bangunannya, 

masjid yang dibangun oleh Imam Umar Muhdar. 

Inilah masjid yang setiap hari tidak pernah sepi 

dari segala macam warna dzikir dan tasbih, siang dan 

malam masjid ini dipenuhi oleh orang-orang yang 

melakukan berbagai macam bentuk ketaatan dan 

pendekatan diri kepada Allah SWT.  

Hal yang paling unik dari masjid ini adalah menaranya, dengan tinggi 

mencapai 175 kaki, dalam bentuk persegi empat menara ini sangatlah unik sebab 

menara setinggi ini kontruksinya hanya terdiri dari tumpukan labin (batu bata 

mentah yang terbuat dari tanah liat dan jerami). 

Konon menara ini mulai dibangun pada tahun 1333 H, rancangannya 

merupakan buah karya seniman Tarim, Abu Bakar Bin Syihab, yang meninggal 

setahun kemudian pada 1334 H, dan pembangunannya dilaksanakan oleh Awad 

Salman Afif Tarimi. Masjid Al-Muhdor ini berada di kota tarim-hadramaut sekitar 

1 km dari Al-Ahgaff University. Masjid tersebut dibuat dari tanah liat dan telah 

berusia ratusan tahun. Pada bagian bawah masjid, terdapat kolam air untuk wudlu. 

Karena posisi kolam berada dibawah masjid sehingga membuat airnya dingin 

walaupun kota tarim terkenal bersuhu sangat panas. 

Khususnya dibulan Ramdhan, Masjid ini sangat dipenuhi oleh orang orang 

sekampung baik itu dari kalangan anak anak kecil sampai para Habaib dan 

Masyaikh. Hampir tiap malam Ramadhan mereka mengadakan khataman qur’an 

dan membagikan bingkisan berupa makanan khas Tarim yaitu Sumburoh. Bahkan 

kalau sudah waktunya bertepatan dengan Shalat Tarawih dan Khatam qur’an, 
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maka masjid, jalan dan halaman rumah pun dipenuhi demi acara tersebut. Dan ini 

sudah mereka lakukan dari zaman nenek moyang mereka dahulu hingga sampai 

saat ini tanpa ada pengurangan dan bahkan semakin bertampah karena banyaknya 

para penuntut ilmu yang datang ke kota Tarim ini khususnya dari Indonesia, 

Malaysia, Thailain, Singapura dan dari Afrika seperti Somalia, Tanzania Dll yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

(https://pecintahabibana.wordpress.com/2013/05/17/al-imam-al-habib-umar-al-

muhdhor-bin-abdurrahman-assegaf/) 

b. Shibam, Kota pencakar langit tertua di dunia 

Kota Shibam, yang terletak di daerah barat Provinsi Hadhramaut, di gurun 

al-Sab `Ramlat atau yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langit dari 

bata lumpur yang menjulang. Kota yang dihuni oleh 7000 penduduk ini dikemas 

dengan sekitar 500 rumah lumpur, dari 5 sampai 11 lantai dan tingginya mencapai 

100 kaki, semua dibangun seluruhnya dari batu bata lumpur. Bangunan-bangunan 

tinggi ini menyebabkan  kota Shibam dijuluki  "Manhattan of the Desert." Shibam 

sering disebut "kota pencakar langit tertua di dunia" dan merupakan salah satu 

contoh tertua dan terbaik dari perencanaan kota didasarkan pada prinsip 

konstruksi vertikal. 

Shibam didirikan pada abad ke 3, 

tapi sebagian besar rumah yang kita lihat 

di sini dibangun pada abad ke-16, 

dikarenakan banjir yang menghancurkan 

Shibam di tahun 1532-1533. Namun, 

beberapa rumah tua dan bangunan besar 

masih tetap dari abad pertama Islam, 

seperti Masjid Jumat (Friday Mosque), 

yang dibangun pada tahun 904 M, dan 

benteng yang dibangun pada tahun 1220.  

Secara umum lantai bawah yang tak berjendela itu digunakan untuk 

penyimpanan biji-bijian, dan lantai untuk keperluan rumah tangga di atasnya 

untuk keluarga dan ruang bersantai di atasnya lagi. Ruang utama di lantai dua 

digunakan untuk laki-laki bersosialisasi. Sering memiliki plasterwork berukir 
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indah dan kolom kayu berdiri yang dihiasi untuk menghiasi langit-langit, 

sementara daerah perempuan terletak lebih tinggi, biasanya di lantai tiga atau 

keempat. Kamar-kamar tertinggi adalah untuk penggunaan komunal oleh seluruh 

keluarga, dan di tingkat atas sering ada jembatan dan pintu yang menghubungkan 

antar rumah-rumah. Ini adalah fitur-fitur yang kuat, tetapi juga praktis - terutama 

bagi orang tua yang merasa sulit untuk berjalan naik turun tangga.  

Rumah-rumah perlu dibangun kembali selama berabad-abad. Hujan dan 

erosi telah menjadi ancaman konstan bagi bangunan-bangunan di sini. Untuk 

melindungi rumah mereka, warga harus melapisi atap dan fasad dengan sealant, 

dan memastikan bangunan terpelihara dan direnovasi secara teratur. Mereka yang 

mampu, membeli limewash rumah untuk melindunginya dari rayap. Shibam telah 

ditambahkan ke dalam daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1982. 

(http://katalogwisata.com/shibam-kota-pencakar-langit-tertua-di-dunia) 

c. Bendungan Ma’rib 

Semua orang tahu tentang tujuh keajaiban dunia kuno - tapi ada struktur 

monumental kuno yang para sejarawan dan arkeolog sering menyebutnya sebagai 

keajaiban dunia kuno yang kedelapan: yaitu Bendungan Agung Ma'rib yang 

dibangun oleh kerajaan Saba' yang terletak di semenanjung Arabia bagian selatan, 

yang saat ini adalah Yaman. 

Situs dari Dam besar Ma'rib ( Arab سد مأرب : sadd Ma'rib , atau Sudd 

Ma'rib), terletak di barat daya dari kota kuno Ma'rib yang pernah menjadi ibukota 

Kerajaan kuno Saba'. Kerajaan Saba' adalah negara perdagangan yang makmur, 

yang mengontrol rute dagang rempah-rempah dan kemenyan ke Saudi dan 

Abyssinia. Bangsa Saba' membangun bendungan untuk menangkap hujan 

periodik yang jatuh di pegunungan di dekatnya yang kemudian digunakan untuk 

mengairi lahan di sekitar kota. 

Temuan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa bendungan sederhana dan 

jaringan kanal telah dibangun sejauh 2000 SM. Namun yang pasti, Bendungan 

Agung Ma'rib bertanggal kembali ke sekitar abad ke 8 SM dan dianggap sebagai 

bendungan tertua di dunia, dan dianggap sebagai salah satu prestasi yang paling 

indah dari teknik bangunan di dunia kuno.Ibukota dari Saba adalah Ma'rib yang 

sangat makmur, berkat letak geografisnya yang sangat menguntungkan. Ibukota 
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ini sangat dekat dengan Sungai Adhanah. Titik dimana sungai bertemu Jabal 

Balaq sangatlah tepat untuk membangun sebuah bendungan. Dengan 

memanfaatkan keadaan alam ini, kaum Saba membangun sebuah bendungan di 

tempat dimana peradaban mereka pertama kali berdiri, dan sistem pengairan 

merekapun dimulai. Mereka benar-benar mencapai tingkat kemakmuran yang 

sangat tingi. Ibukotanya yaitu Ma'rib, adalah salah satu kota termodern saat itu. 

Penulis Yunani bernama Pliny yang telah mengunjungi daerah ini dan sangat 

memujinya, menyebutkan betapa hijaunya kawasan ini. 

Ketinggian dari bendungan di 

Ma'rib mencapai 16 meter, lebar 60 

meter dengan panjang 620 meter. 

Berdasarkan perhitungan, total 

wilayah yang dapat diari oleh 

bendungan ini adalah 9.600 hektar, 

dengan 5.300 hektar termasuk 

dataran bagian selatan bendungan 

dan sisanya termasuk dataran sebelah barat seluas 4.300 hektar. Dua dataran ini 

dikatakan sebagai "Ma'rib dan dua dataran tanah" dalam prasasti Saba'.  

Ungkapan dalam Al Qur'an menyebutnya "dua buah kebun disisi kiri dan 

kanan"menunjukkan akan kebun yang mengesankan di kedua lembah ini. Berkat 

bendungan ini dan system pengairan tersebut maka daerah ini sangnat terkenal 

memiliki pengairan yang terbaik dan kawasan paling subur di Yaman. J. Holevy 

dari Perancis dan Glaser dari Austria membuktikan berdasarkan dokumen tertulis 

bahwa bendungan Ma'rib telah ada sejak jaman kuno. Dalam dokumen tertulis 

dalam dialek Himer dikatakan bahwa bendungan inilah yang menyebabkan 

kawasan ini sangat produktif.  

Bendungan ini diperbaiki secara besar-besaran selama abad 5 dan 6 M. 

Namun demikian, perbaikan yang dilakukan ini ternyata tidak mampu memcegah 

keruntuhan bendungan ini tahun 542 M. Runtuhnya bendungan tersebut 

mengakibatkan "Banjir Besar Arim" yang disebutkan dalam Al Qur'an serta 

mengakibatkan kerusakan yang sangat hebat. Kebun-kebun dan ladang-ladang 

pertanian dari kaum Saba yang telah mereka panen selama ratusan tahun benar-



484 
 

 

benar dihancurkan secara menyeluruh. Dan kaum Saba' pun segera mengalami 

masa resesi setelah hancurnya bendungan tersebut. Akhirnya Negeri Saba pun 

berakhir tak lama setelah hancurnya bendungan Ma'rib. 

 

Peradaban 

Negeri Yaman Makmur karena tanahnya subur. Hujan pun banyak turun di 

sana. Anak negerinya membuat waduk-waduk dan bendungan-bendungan air. 

Anak negerinya membuat waduk-waduk dan bendungan-bendungan air, agar 

dengan adanya waduk-waduk dan bendungan-bendungan air itu, air hujan dapat 

dipergunakan dengan baik; dan juga kota-kota dan kampung-kampung serta 

tanaman mereka tiada dilanda air bah di musim hujan. Penduduk Yaman pun 

pernah memegang peranan besar dalam melancarkan perniagaan antara Timur dan 

Barat. 

 Sebaliknya, faktor-faktor yang disebutkan itu pulalah yang menyebabkan 

nasab mereka tidak murni lagi; bahasa mereka menjadi rusak, karena banyaknya 

kaum-kaum saudagar dari India, Sumatra, Tiongkok, Mesir dan Siria berdatangan 

ke negeri mereka tiada luput dari penjajahan, yang dilancarkan oleh negara-negara 

tetangga yang lebih kuat dan yang mempunyai ambisi untuk menjajah. Karena 

adanya kestabilan dan kehidupan yang makmur, maka telah pernah lahir di 

Yaman raja-raja yang mempunyai mahkota dan istana yang besar-besar. Bila lahir 

seorang raja yang kuat, tunduklah seluruh negeri Yaman kepadanya. Ia dipatuhi 

oleh raja-raja kecil dan oleh kepala-kepala daerah diseluruh daerah Yaman, 

bahkan Hadramaut pun tunduk kepadanya. 

a. Kerajaan Ma’in dan Quthban 

Berdasarkan petunjuk yang dikemukakan dalam prasasti dan Taurat serta 

berita yang ditulis oleh sebagian sejarawan Yunani, sebagaimana ditulis Hasan 

Ibrahim Hasan, kerajaan Ma’in berdiri antara tahun 1200-600 SM yang 

merupakan kerajaan yang kuat dan sangat kaya melebihi kerajaan Saba’ yang 

kisahnya lebih terkenal dalam sejarah.  

Para rajanya berasal dari Irak yang mencari tempat subur untuk dijadikan 

tempat tinggal di Yaman. Kerajaan ini berlokasi di wilayah yang disebut Al Jauf, 

sebelah tenggara Shan’a’, Yaman Selatan, di antara Najran dan Hadlramaut. 
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Ibukotanya adalah Al Qarni yang kekuasaannya meliputi wilayah-wilayah 

Quthban, Hadlramaut dan Melukh hingga bagian utara Jazirah Arab. Ahmad Fuad 

Pasya menulis bahwa kerajaan ini melakukan hubungan dagang dengan Mesir 

dengan mengekspor kemenyan dan wewangian yang digunakan dalam rumah-

rumah peribadatan. 

 Kerajaan Qutban berdiri kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Kerajaan 

Qutban inilah yang jadi pengawa Selat Bab el Mandeb. Akan tetapi hal-hal yang 

mengenai kerajaan ini amat sedikit yang dikenal. Akhirnya kedua-duanya roboh, 

dan diatas puing kerobohannya berdirilah kerajaan Saba’. 

b. Kerajaan Saba’ 

Saba’adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 SM, 

terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran  negeri Saba’ benar-benar 

sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui 

kisahnya.Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, “Ya Rasulullah, kabarkanlah 

kepadaku tentang Saba’? Apakah Saba’ itu? Apakah ia adalah nama sebuah 

tempat ataukah nama dari seorang wanita?” Beliau pun menjawab, “Dia bukanlah 

nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-

laki yang memiliki sepuluh orang anak dari bangsa Arab. Enam orang dari anak-

anaknya menempati wilayah Yaman dan empat orang menempati wilayah Syam.” 

(HR. Abu Dawud, no. 3988 dan Tirmidzi, no. 3222). Dalam riwayat Ibnu Abbas 

radhiallahu ‘anhu ada tambahan nama-nama dari anak Saba, “Adapun yang 

menempati wilayah Yaman, mereka adalah: Madzhij, Kindah, al-Azd, al-

Asy’ariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah 

Lakhm, Judzam, Amilah, dan Ghassan (HR. Ahmad, no. 2898). Para sejarawan 

juga mencatat bahwa nama asli dari Saba’ adalah Abdu asy-Syams. Dan 

sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak 

Saba’. 

Awalnya kerajaan Saba’ dikenal dengan dengan Dinasti Mu’iinah 

sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba’. Ibu kotanya Sharwah, 

yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma’rib. Pada 

periode inilah bendungan Ma’rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 
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SM hingga 620 SM. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 SM – 115 SM, 

barulah mereka dikenal dengan nama Saba’. Mereka menjadikan Ma’rib sebagai 

ibu kotanya. 

Dahulu, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua 

bagian, bagian Utara dan bagian Selatan. Arab bagian Selatan lebih maju 

dibandingkan Arab bagian Utara. Masyarakat Arab bagian Selatan adalah 

masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban, mereka telah mengenal kontak 

dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-

pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab Utara 

adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir, mereka 

kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi 

kerajaan Saba’ sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. 

Kerajaan Saba’ terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, orang-

orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka 

begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta’ala 

berfiman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba’ 

 ْ ز ّ ِ ن ر ِ ُوا م ُل ٍ ك ال َ م شِ َ ٍ و ین ِ َم َن ی ِ ع َّتَان ن َ ٌ ج َة ای َ ْ ء م ِ كَنِھ سْ َ ٍ فِي م َإ ب َ َ لِس َدْ كَان َق ُورٌ ل ٌّ غَف ب َ ر َ ٌ و َة ّب ِ ی َ ٌ ط دَة ْ َل َھُ ب وا ل ُ ُر اشْك َ ْ و ُم ّك ِ ب َ ِ ر ق  

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Allah) di tempat 

kediaman mereka, yaitu dua buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri.” 

(QS. Saba’: 15) 

Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah 

Ma’rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan 

sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumallah mengisahkan, 

apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa 

keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan 

penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin 

Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, 

kalajengking, dan ular (Tafsir ath-Thabari, 20: 376-377).Menurut al-Qusyairi, 

penyebutan dua kebun tersebut tidak berarti bahwa di Saba’ kala itu hanya 

terdapat dua kebun itu saja, tapi maksud dari dua kebun itu adalah kebun-kebun 

yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau dianatara gunung tersebut. 
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Kebun-kebun di Ma’rib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang 

bervariasi (Fathul Qadir, 4: 422). 

Yang membuat tanah di Ma’rib menjadi subur adalah bendungan Ma’rib 

atau juga dikenal dengan nama bendungan ‘Arim, bendungan yang panjangnya 

620m, lebar 60m, dan tinggi 16m ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang 

penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma’rib.Literatur sejarah 

menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba’ bin 

Yasyjub sedangkan buku-buku tafsir mencatumkan nama Ratu Bilqis sebagai 

pemrakarsa dibangunnya bendungan ini.  

Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi 

perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling 

bertikai bahkan saling membunuh.Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-

orang Saba’ tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperbutkan 

sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, 

mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. 

Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Saba’ menyembah matahari dan 

bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-

bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman 

‘alaihissalam.Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba’ tetap mentauhidkan 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek 

moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa 

Ta’ala telah mengutus tiga belas orang rasul kepada mereka (Tafsir Ibnu Katsir, 

6: 507).  

Akan tetapi, mereka tetap tidak mau kembali ke agama monotheisme, 

mentauhidkan Allah  dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Allah 

pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka, sehingga 

terjadilah banjir dikarenakan hancurnya bendungan Ma’rib. 

Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah 

Subhanahu wa Ta’ala dan akibat dari kaum Saba’ yang kufur akan nikmat Allah 

terhadap mereka. Namun, Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima 

oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil 

pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar 
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dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Ma’rib. Subhanallah! Betapa 

mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor 

makhluk kecil yang dianggap eremah, tikus.Sebab lain yang disebutkan oleh 

sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Saba’ sementara 

bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka 

(at-Tahrir wa at-Tanwir, 22: 169), perang saudara tersebut mengalihkan mereka 

dari memperbaiki bendungan Ma’rib. Allahu a’lam mana yang lebih benar 

mengenai berita-berita tersebut. 

Bendungan ini hancur sekitara tahun 542 M. Setelah itu, mereka hidup 

dalam kesulitan, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak 

lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya dan Yaman saat ini termasuk 

salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. 

c. Kerajaan Himyar 

Kerajaan Himyar berdiri sekitar tahun 115 SM tepat pada saat runtuhnya 

kerajaan Saba’ yang pada awalnya hanya menguasai wilayah Quthban yang 

terletak di antara kerajaan Saba’ dan Laut Merah. Namun setelah itu, kerajaan ini 

memperlebar wilayah kekuasaannya dengan menduduki wilayah kekuasaan 

kerajaan Saba’. Dengan demikian, maka kerajaan Himyar menjadi pewaris 

peradaban bangsa Saba’ dan Ma’in yang hadir sebelumnya. 

Zafar ( pada masa kasik di sebut sappar dan separ/ sevar, dalam kitab 

kejadian. 10;30) kota di bagian dalam semenanjung, sekitar 100 Mil di sebelah 

timur laut Moha di atas jalan menuju San’a adalah ibukota dinasti Himyar. Kota 

itu menggantikan posisi Ma’rib, kota orang-orang Saba dan Qarnaw, kota orang-

orang minea. Reruntuhannya masih dapat dilihat di puncak bukit dekat kota 

yarib.pada masa penyusunan teh parripess rajanya adalah Kariba-il Watar 

(Charibael, dalam The Periplus). 

Pada masa Himyar inilah, pasukan Romawi yang bernasib sial di bawah 

pimpinan Aelius Gallus berhasil masuk hingga daerah Mariama. “ Ilasarus “ dari 

Strabo yang merupakan penguasa pada masa itu tertera dalam berbagai tulisan 

dengan nama Illi-syariha-Yahdhub.Raja dari periode Himyar pertama ini adalah 

seorang raja feodal yang tinggal di puri, memiliki tanah luas dan mencetak uang 

emas, perak dan perunggu, dengan menampilkan gambar wajahnya pada salah 
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satu sisinya dan seekor burung hantu  (lambang orang-orang aten) atau kepala 

banteng disisi lainnya. Beberapa logam yang lebih tua memuat gambar raja 

Atena-menunjukkan ketergantungan Arab selatan kepada model-model Atena 

sejak abad keempat sebelum masehi. Disamping uang logam, ditemukan juga 

sejumlah patung perunggu karya pengrajin Yunani dan Sasaniyah dalam 

penggalian di Yaman. (Hitti, 2002 : 70-71) 

Kerajaan Himyar pada permulaan berdirinya adalah suatu kerajaan yang 

kuat. Raja-rajanya telah dapat memperbaiki system pertanian dan pengairan, 

dengan memperbaiki kembali bendungan dan dam-dam air. Kekuasaan 

merekapun telah menjadi besar.  

Diceriterakan bahwa balatentara mereka telah menjelajah sampai ke Irak 

dan Bahrain. Akan tetapi kerajaan ini akhirnya mengalami kelemahannya pula. 

Mereka alpa memperbaiki dan mengawasi bendungan-bendungan dan dam-dam 

air itu. Oleh karena itu bendungan-bendungan dan dam-dam air dirobohkan pula 

oleh air bah dan banjir. Bendungan Ma’rib tidak dapat dipertahankan lagi. Dam 

raksasa itu roboh. 

 Kerobohan bendungan Ma’rib mengakibatkan sebagian dari bumi mereka 

tidak mendapat air yang diperlukannya lagi, sementara sebahagian yang lain 

karam di dalam banjir. Malapetaka ini menyebabkan mereka berduyun-duyun 

mengungsi ke bagian utara Jazirah Arab.Oleh sebab itu Yaman menjadi lemah. 

Dan kelemahannya itu membukakan jalan bagi kerajaan-kerajaan Persia dan 

Romawi untuk campur tangan dalam negeri Yaman dengan maksud hendak 

memiliki negeri yang subur dan makmur itu. (Syalabi, 1990 : 38) 

 

Jenis-Jenis Kebudayaan Karakteristik 

Yaman dikenal juga dengan sebutan “Arabia Felix” (Arab Sejahtera). 

Sebutan tersebut melekat pada Yaman karena pada saat itu Hadramaut merupakan 

kawasan yang kaya apabila dibandingkan dengan jazirah Arab lainnya. 

Dikawasan ini pula terdapat puncak tertinggi dari pegunungan Arab yakni Jabal 

Bani Shaib. Di daerah pegunungan banyak terdapat dataran-dataran tinggi yang 

subur yang digunakan untuk pertanian. Lokasi geografis Yaman menguntungkan 

karena merupakan satu-satunya negara Arab yang menerima curah hujan yang 
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substansial dan teratur. Bukan hanya itu saja, Yaman juga memiliki lembah hijau 

di kawasan Rasyan, Kepulauan Socotra yang dianggap merupakan kawasan taman 

nasional terbesar di Timur-tengah. Pada mulanya Yaman terbagi atas Yaman 

selatan dan Yaman Utara. Akan tetapi pada 22 mei 1992 mereka bersatu untuk 

membentuk negara Republik Yaman seperti yang kita kenal saat ini. 

Tradisi yang kontras antara Yaman dengan Indonesia bisa dilihat pada saat 

perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri di Yaman justru relatif sepi dan 

berkesan biasa saja. Jika di Indonesia menjelang lebaran suasananya begitu 

meriah, mulai dari takbir yang menggema di mana-mana, genderang bedug yang 

bertalu-talu, penganan yang berlimpah, silaturahmi yang tiada henti hingga ritual 

halal bihalal bahkan Idul Fitri menjadi salah satu hari libur Nasional, maka di 

Yaman menjelang hari raya Idul Fitri tak ada kue yang disiapkan di meja untuk 

menyambut tamu sebagaimana lazimnya di Indonesia. 

Bahkan budaya silaturahmi terhadap tetangga atau kerabat dekatpun tidak 

dijumpai. Situasi pasca-rangkaian ibadah Ied pun relatif lebih tenang 

dibandingkan dengan hari-hari biasa karena mereka cenderung memilih untuk 

berkumpul bersama keluarga masing-masing di rumah. Akan tetapi meskipun 

demikian, tidak semua wilayah Yaman memiliki tradisi seperti diatas. Ada 

diantaranya suatu wilayah di Yaman bagian selatan yakni Provinsi Hadramaut 

memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam hal tradisi perayaan Idul 

Fitri.Lazimnya warga Indonesia yang merayakan labaran dengan memakai 

pakaian yang serba baru, warga Hadramaut jugamembeli beberapa potong pakaian 

untuk lebaran.  

Bedanya, jika masyarakat Indonesia jauh-jauh hari telah 

mempersiapkannya, warga Hadramaut justru baru membelinya malam lebaran. 

Sehingga akibat dari adanya tradisi tersebut, pada malam lebaran jalanan di 

beberapa kota di Hadramaut akan macet total. Bukan macet karena disebabkan 

takbir keliling seperti di Indonesia. Namun, kemacetan tersebut timbul karena 

hampir semua warga Hadramaut pergi ke kota untuk membeli pakaian hari raya. 

Pasar-pasar kota akan penuh oleh penduduk sampai menjelang subuh. Pagi 

harinya, pakaian yang telah mereka beli tersebut di pakai tanpa lebih dulu 

menanggalkan cap yang tertempel di pakaian yang mereka beli sehingga siapapun 
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akan tahu merek baju dan sarung yang mereka beli lengkap dengan bandrol harga 

yang tertempel.  

Sarung telah menjadi pakaian tradisional masyarakat Yaman. Tradisi 

penggunaan sarung telah melekat kuat bagi masyarakat Yaman sejak dari dulu 

hingga saat dan menjadi identitas tersendiri bagi mereka. Bahkan sarung menjadi 

bagian dari seragam dinas kepemerintahan. Di Yaman petugas keamanan, petugas 

administrasi, pejabat pemerintah diperbolehkan menggunakan sarung ketika 

bertugas. Bahkan,  hingga saat ini sarung Yaman menjadi salah satu oleh-oleh 

khas tradisional dari Yaman. Berbeda dengan Indonesia sarung menjadi salah satu 

pakaian tradisi Muslim di Indonesia untuk melakukan rangkaian kegiatan 

peribadatan, misalnya : pakaian untuk sholat, pergi ke masjid, pergi tahlilan ke 

tempat saudara maupun teman yang meninggal, dan memperingati hari raya baik 

Idul Fitri maupun Idul Adha. Di Yaman sendiri sarung disebut dengan futah. 

Sebagaimana halnya kebiasaan memakai sarung, masyarakat Yaman juga 

terbiasa mengenakan jas dan Jambiya dalam kesehariannya. Petugas keamanan 

atau pedagang kaki lima juga sudah terbiasa mengenakan jas sewaktu menjajakan 

dagangan mereka. Oleh karena saking terbiasanya penduduk Yaman mengenakan 

jas, maka pakaian inipun dijual dipinggir-pinggir jalan oleh banyak pedagang kaki 

lima. Selain itu, ada pula jas yang dijual di toko atau butik-butik dan tentunya 

dengan harga yang relatife lebih mahal. Jambiya adalah sebilah pisau atau belati 

yang dibelitkan pada sebuah sabuk. Jambiya selalu diletakkan di bagian depan 

badan, dan tidak pernah diletakkan di bagian belakang sebagaimana keris dalam 

tradisi Jawa. Jambiya merupakan salahsatu ciri khas budaya pada pakaian 

tradisional Yaman. Kita bisa menemukan Jambiya di banyak tempat baik di 

pedagang kaki lima hingga di toko-toko seperti halnya jas. Hal ini bukan berarti 

menggambarkan bahwa disana adalah negara yang tidak aman dan sering terjadi 

kejahatan sehingga membutuhkan peralatan sebagai perlindungan. Akan tetapi, 

jambiya biasanya hanya menjadi simbol kejantanan seorang laki-laki. Mereka 

menganggap jambiya ini hanya sekadar senjata hiasan saja. 

Pakaian khas wanita di Negara Yaman adalah berwarna hitam dan 

menutupi seluruh tubuhnya kecuali tampak bagian mata dan telapak tangan. Akan 

sulit ditemukan seorang wanita dengan pakaian yang warna-warni apalagi yang 
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mengumbar bagian tubuhnya. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan 

biasa bagi orang-orang yang berada di Yaman baik laki-laki maupun perempuan. 

Banyak terdapat keunikan dan kekhasan dari budaya dan tradisi penduduk 

Yaman. Salahsatu yang paling menonjol adalah kebiasaan mengkonsumsi suatu 

jenis dedaunan yang bernama qat. Biasanya mereka mengunyah dedaunan ini 

pada sore hari. Meskipun dalam kadar yang relatif kecil, dedaunan ini ternyata 

memiliki sedikit efek psikotropika. Akan tetapi efeknya tidak begitu berbahaya 

namun sudah pasti menyebabkan efek kecanduan. Mereka mengkonsumsi 

dedaunan (qat) ini untuk meningkatkan gairah kerja dan membuat mereka tidak 

mudah lelah.  

Ketika seseorang sedang mengunyah dedaunan ini, salah satu bagian 

pipinya kelihatan menggelembung, seperti orang yang sedang mengulum sebuah 

permen sebesar bola pingpong. Biasanya pada sore hari banyak terlihat pemuda 

berkeliaran dengan pipinya menggelembung. Ini berarti bahwa mereka 

mengkonsumsi daun qat tersebut. Dedaunan ini legal untuk dikonsumsi di Yaman. 

Ketika seseorang sedang mengunyah dedaunan ini, salah satu bagian pipinya 

kelihatan menggelembung, seperti orang yang sedang mengulum sebuah permen 

sebesar bola pingpong.  

Biasanya pada sore hari banyak terlihat pemuda berkeliaran dengan 

pipinya menggelembung. Ini berarti bahwa mereka mengkonsumsi daun qat 

tersebut. Makanan pokok tradisional Yaman adalah sorgum. Selain itu mereka 

menggunakan lentil dan kacang polong sebagai makanan pengganti sorgum. 

Sebagaiman lazimnya mereka makan tiga kali dalam satu hari. Pada saat sarapan 

biasanya mereka menyajikan teh dan roti yang terbuat dari sorgum dan barley. 

Siang hari mereka biasanya menikmati minum segelas teh atau kopi. Makan 

malam dengan bubur yang dibuat dari fenugreek dengan daging, telur, sayuran, 

dan rempah-rempah yang disajikan panas diatas mangkuk tanah liat. 

Keunikan lain di Negara Yaman juga bisa dijumpai di kota Tarim Al-

Ghanna. Di kota ini syariat islam masih melekat pada kaum wanita, berbeda 

dengan kehidupan wanita di wilayah lainnya yang sudah terbiasa meninggalkan 

syariahnya. Kota yang besarnya tidak lebih dari luas sebuah kecamatan di 

Indonesia ini memang sangat istimewa. Walaupun kecil namun jumlah mesjidnya 
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saja sangat banyak, kurang  lebih 365 buah, dan zawiyah-zawiyah yang makna 

asalnya adalah pojok-pojok yang berfungsi sebagai tempat ibadah para ubbad 

(ahli ibadah). 

Proses perkawinan di Yaman pada umumnya masih tradisional. 

Pernikahan diatur oleh keluarga kerabat mempelai wanita yang menyarankan 

pengantin potensi untuk dia dan ayahnya.  Dalam kebanyakan kasus, ayah wanita 

tersebut mengajukan beberapa pertanyaan tentang keinginan calon pengantin 

sebelum kontrak pernikahan dipersiapkan. Ayah dari pengantin pria harus 

membayar mahar dan keluarga pengantin wanita diharapkan dapat membantu 

ketika dibutuhkan.  

Peraturan perkawinan di Yaman memungkinkan seorang laki-laki untuk 

menikahi hingga empat istri jika ia memperlakukan mereka secara adil. Dalam 

stereotip budaya, wanita dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini 

dipengaruhi pula oleh salahsatu tugas pokok laki-laki sebagi tulang punggung 

keluarga, penyedia keuangan keluarga, bertanggungjawab atas kesejahteraan dan 

prestise keluarga sedangkan wanita sebagian besar hanya sebagai ibu rumah 

tangga saja meskipun ada diantaranya beberapa wanita di perkotaan yang 

memiliki pekerjaan dalam pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Laki-laki 

maupun wanita dapat meminta bercerai jika masing-masing pihak merasa tidak 

nyaman dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Apabila perceraian itu diprakarsai oleh sang suami, maka mantan istri baru bisa 

kawin lagi setelah empat bulan dan sepuluh hari. Apabila keduanya sudah 

mempunyai anak maka sampai usia tujuh tahun anaknya tetap dengan ibu.  

Penduduk muslim Yaman sangat memperhatikan lima rukun islam dan 

seluruh rangkaian ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Hari libur yang berlaku 

secara umum adalah hari jum`at. Sedangkan perayaan agama mencakup perayaan 

pada tanggal 27 Ramadhan serta 1 Syawal (hari raya Iedul Fitri), Pesta Leser, 

Iedul Adha (hari raya Qurban), peringatan Maulid nabi Muhammad SAW, 

peringatan kesyahidan Imam Husain (10 muharram), peringatan Isra dan Mi`raj 

Nabi Muhammad SAW, dan ziarah kubur yang menjadi ciri tersendiri bagi 

penduduk Yaman. Ziarah biasanya dilakukan terhadap kuburan orang-orang 
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kudus lokal. Berikut akan disajikan cara/proses pemakaman oleh penduduk 

Yaman : 

•      Tubuh orang yang meninggal dicuci/dimandikan 

•      Diberikan/dioleskan minyak weangian 

•      dibungkus dengan kain kafan putih   

•      Almarhum harus dimakamkan sebelum matahari terbenam. 

Sudah menjadi tradisi bahwa pada saat hari kematian.  Wanita tidak 

diperkenankan menemani jasad ke kubur, hanya diperkenankan tinggal di luar 

kuburan. Selama tiga hari pertama berkabung, Al-Qur`an dibaca dan kerabat serta 

teman-teman mengunjungi keluarga orang yang meninggal.  Peringatan kematian 

orang meninggal biasanya diadakan pada hari ketujuh dan keempat puluh sesudah 

kematian. Pada umumnya, budaya dan tradisi yang melekat pada penduduk dan 

atau negara Yaman sendiri sama halnya dengan negara-negara Arab lainnya baik 

dilihat dari gaya komunikasi, bahasa, peraturan transportasi, dan sebagainya. 
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YORDANIA 

(Arinta Nuruljanah Mudzani, Ro Hani) 

 

  
Gb. Bendera    Peta Negara Yordania 

(hhtp://semestafakta.wordpress.com/2015/06/05/52-fakta-menarik-tentang-

yordania, 2015:10)  

 

Nama Negara Dan Sejarahnya   

Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hasyemiyah adalah nama asli dari negara 

Yordania (Nara sumber = KBRI Amman Yordania dan Buku pintar, 2015:10). 

Sejarah wilayah yang kini dikenal sebagai Yordania itu dimulai sekitar 9000 tahun 

yang lalu, yaitu ketika sekelompok suku pemburu mendirikan suatu pemukiman 

pertanian yang permanen yang dikenal sebagai masyarakat paling tua di dunia di 

tempat yang kemudian menjadi kota Yeriko.  

Seperti yang tersurat di dalam Injil, daerah modern Yordania sekarang ini 

merupakan tempat beradanya kerajaan Moab, Edom, Ammon, dan Gilead. Setelah 

abad ke-10 SM, bagian barat wilayah itu dimasukkan ke dalam kerajaan Ibrani 

Yudea. Kemudian bangsa Yunani (abad ke-4 SM) dan bangsa Romawi (abad ke-1 

sampai ke-4 M) menguasai tanah ini. Pada abad ke-7 M, daerah ini ditaklukkan 

oleh orang Arab pengikut Nabi Muhammad SAW dan menjadi daerah kekuasaan 

kerajaan muslimin. Para pendatang Arab itu memperkenalkan agama Islam 

kepada rakyat wilayah itu. Yordania kemudian di kuasai oleh Bani Usmani selama 

4 abad (1516-1918). 

Imperium turki Usmani itu hancur pada akhir perang Dunia I (1918) dan 

Liga Bangsa-Bangsa menjadikan Transyordania bagian timur Yordania sekarang 

sebuah daerah mandate Inggris. Pada tahun 1923, Inggris membentuk emirat 

(kerajaan) Transyordania setengah merdeka di bawah pemerintahan Emir 
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Abdullah ibn Hussein seorang anggota Bani Hasyim, yang mengaku sebagai 

keturunan Nabi Muhammad SAW. dengan demikian, Yordania menjadi suatu 

Negara yang berdiri sendiri untuk pertama kali dalam sejarahnya. 

Transyordania mendapat kemerdekaan penuh pada tahun 194 6, sedangkan 

nama Negara itu diubah menjadi kerajaan Yordania, pada tahun 1948, segera 

setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa membagi Palestina ke dalam suatu Negara 

Arab (yang tak pernah terwujud) dan negara Yahudi (sekarang Israel), Yordania 

ikut dalam perang Arab-Israel yang pertama (1948-1949). Ketika suatu perlucutan 

senjata antara Israel dan Negara-negara Arab ditandatangani pada tahun 1949, 

pasukan Yordania menguasai Tepi Barat Sungai Yordan. Daerah ini dikuasai oleh 

Yordan pada tahun 1950. 

Raja Abdullah terbunuh pada tahun 1951. Setelah suatu kekuasaan singkat 

oleh putra Abdullah, Talal, Raja Hussein I (putra Talal) raja sekarang menduduki 

takhta Yordania. Sang raja yang mendapat kekuasaan penuh pada usia 18 tahun 

itu, terpaksa menghadapi banyak masalah. Pendudk Israel atas Tepi Barat Sungai 

Yordan setelah perang Arab-Israel tahun 1967 mengakibatkan kerugian-kerugian 

hebat dalam ekonomi. Beban tambahan ditimbulkan oleh ribuan pengungsi baru 

dan timbulnya nasionalisme Palestina yang kuat. 

Raja Hussein adalah seorang tokoh yang dominan dalam urusan-urusan Yordania. 

Keterlibatannya yang utama sejak penduduk Israel atas Tepi Barat pada tahun 

1967 itu adalah upaya mengembalikan lahan itu kepada kekuasaan Yordania dan 

mencari suatu penyelesaian yang adil terhadap “masalah Palestina” itu. 

Bersamaan dengan itu, dia berusaha mendapat kekuasaan atas suatu Negara yang 

kini di dominasi oleh bangsa Palestina.  

Hubungan Yordania dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang 

mewakili kepentingan Palestina di Timur Tengah, bervariasi mulai dari kerjasama 

sampai perang. Pada tahun 1970 dihadapkan kepada semakin meningkatnya 

keresahan Palestina, ternyata memadamkan suatu pergerakan Palestina dan 

mengusir para pemimpin PLO di Negara itu. Namun pada tahun 1974, di bawah 

tekanan dari para pemimpin Arab yang lain, dia setuju mengakui PLO sebagai 

guru bicara tunggal untuk hak-hak Palestina atas Tepi Barat. Pada tahun 1982 dia 

menolak suatu rencana yang didukung oleh Amerika Serikat untuk menciptakan 



498 
 

 

suatu daerah otonom Palestina di Tepi Barat dalam federasi dengan Yordania 

sebab rencana itu membawa kepada perundingan langsung dengan Israel tanpa 

PLO. Setelah usahanya yang terus-menerus untuk membawa Palestina kepada 

proses perdamaian menemui kegagalan, Hussein pada tahun 1986 membatalkan 

perundingan selanjutnya dengan pemimpin PLO Yasser Arafat. 

(Tim Kingfisher: 2007) 

 

Fisiografi  

Yordania adalah sebuah negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan 

Suriyah di sebelah utara, Arab Saudi di timur dan selatan, Irak di timur laut, serta 

Israel dan Tepi Barat di barat. Negara Yordania beribu kota di Amman. Negara ini 

memiliki akses ke Laut Merah, di barat daya. Wilayah permukaan negara ini 

dipenuhi oleh dataran tinggi yang  gersang. Di barat laut, lembah Sungai Yordan 

dan lekukan laut Mati menjadi pusat hunian mayoritas penduduk beserta aktivitas 

perekonomiannya.  

Luas wilayah negara ini adalah 88.946 km2, letak geografisnya yang 

berada di tengah-tengah negara Timur Tengah, terutama karena berbatasan 

langsung dengan Israel, Suriah dan Arab Saudi, membuat negara ini menjadi pusat 

perhatian dunia (Louis dan Nicolas: 2011). 

Sebelum Tepi Barat di caplok Israel dalam Perang Arab-Israel 1967, luas 

Yordania mencapai 97.748 km2. Sungai Yordan membelah wilayahnya atas Tepi 

Timur dan Tepi Barat. Sejak Perang Arab-Israel 1967, Israel menguasai Tepi 

Barat yang didiami seperempat penduduk Yordania. Tepi Timur yang disebut juga 

Transyordania, jauh lebih luas daripada Tepi Barat yang merupakan bagian dari 

Palestina. Yordania mempunyai 4 wilayah utama, yaitu: 

1. Lembah Sungai Yordan, yaitu wilayah yang terhampar dari bagian selatan 

Laut Galilea sampai ke Laut Mati. 

2. Perbukitan Palestina, merupakan barisan bukit melintasi Israel, Yordania 

dan Libanon. Wilayah ini berbatasan dengan lembah Sungai Yordan. 

3. Dataran Tinggi Transyordania, yaitu daerah yang berbatasan dengan 

lembah Sungai Yordan bagian timur. Dataran ini berada 610-910 m di atas 

permukaan laut.  
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4. Plato Gurun Pasir, merupakan bagian timur Dataran Tinggi Transyordania. 

Yordania dipengaruhi iklim Laut Tengah. Negri ini memiliki 2 musim, 

musim panas yang berlangsung lama serta kering, dan musim dingin yang sejuk 

disertai hujan. udara di wilayah bagian utara dan barat lebih lembab daripada 

selatan dan timur (Van Hoeve : 1997). 

 

Jumlah Penduduk 

Negara Yordania mempunyai jumlah penduduk sekitar  5.703.000 

penduduk dengan harapan hidup mencapai usia 72 tahun (Louis dan Nicolas: 

2011). 

Adapun berdasarkan laporan Jerusalem Post tahun 2008 jumlah penduduk 

Gaza adalah sekitar 1.416.000 jiwa sedangkan jumlah penduduk Tepi Barat 

adalah sekitar 2.345.000. Penduduk yordania hampir separuh atau sebesar 3,5 

persen merupakan arus pengungsi dari palestina yang berlangsung lebih dari tiga 

dasawarsa.  

Berdasarkan cara hidup, penduduk yordania dibedakan atas penduduk kota 

sekitar 70 persen dari jumlah pendududk seluruhnya, penduduk desa yang 

sebagian besar hidup dari pertanian, serta pengembara, suku-suku nomad yang 

umumnya menempati daerah gurun, stepa, dan pegunungan, hidup dari peternakan 

unta, kambing, dan biri-biri, jumlah mereka sudah jauh berkurang berkat usaha 

pemerintah dalam memukimkan mereka. Mayoritas penduduk Yordania 

merupakan etnis Arab, mencapai 98% dari total  populasi, sementara sisanya 

terdiri atas kelompok etnis Armenia dan Sirkasia yang terdiri atas masing-masing 

1% dari total populasi (Central Intelligence Agency 2013). Dengan tingkat 

pertumbuhan populasi yang terbilang rendah, yaitu sebesar 0,965%  pada tahun 

2012, total penduduk Yordania saat ini adalah sebanyak 6.482.081 jiwa (Central 

Intelligence Agency 2013) (http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm, 2015: 10). 

 

Agama Penduduk Yordania 

Konstelasi agama di Yordania (Central Intelligence Agency 2013), sama 

halnya dengan banyak negara Timur Tengah lain, didominasi oleh Islam Sunni 

yang dianut oleh 92% penduduk sekaligus diakui sebagai agama resmi negara, 
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disusul oleh Kristen sebesar 6% dengan mayoritas kelompok Ortodoks Yunani 

disusul oleh denominasi Katolik Roma, Katolik Yunani, Ortodoks Suriah, 

Ortodoks Koptik, Ortodoks Armenia, dan Protestan. 

Kelompok Islam Syiah dan Druze yang melengkapi sisa 2% dari total populasi, 

hampir mencapai 93,6 % mayoritas Islam (Sunni). Sedangkan yang beragam 

Kristen sekitar 6,4 %. 

(http://ristaanakgeografi.blogspot.co.id/2015/06/makalah-negara-yordania.html, 

2015:10). 

Laporan dari CIA  mengatakan bahwa persentase umat beragama di Tepi 

Barat adalah 75% Muslim, 17% Yahudi, sedang 8% sisanya adalah Nasrani dan 

umat agama yang lain (http://candrawiguna.com/benarkah-50-persen-penduduk-

palestina-beragama-yahudi/https://roedijambi.wordpress.com/2010/07/05/profil-

yordania/, 2015: 10). 

 

Mata Uang 
Mata uang negara Yordania adalah Dinar Yordania (JOD), 1 Dinar sama dengan 

US$ 1.41. 

 (Louis dan Nicolas: 2011; http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm, 2015:10). 

 

Mata  Pencaharian 
Yordania miskin dalam sumber daya alam. Perkembangan ekonominya 

amat dipengaruhi oleh penduduk Israel atas Tepi-Barat yang merupakan wilayah 

paling produktif Yordania dari tahun 1949-1967 dan jumlah bantuan luar negeri 

yang besar dari sumber Amerika Seeikat dan Arab dibutuhkan untuk menunjang 

pengungsian besar penduduk Arab Palestina dan membiayai perluasan ekonomi.  

Kira-kira 20% angkatan kerja bekerja di pertanian, tapi hanya lebih sedikit 

dari 6% tanah itu cocok untuk pertanian. Lahan pertanian yang paling produktif 

adalah Lembah Yordan yang ribuan hektar lamanya telah mendapat irigasi sejak 

tahun 1967. Ada juga lahan pertanioan yang diolah tanpa irigasi di dekat daerah 

tanah tinggi karena disokong oleh curah hujan yang cukup. Hasil bumi utama 

adalah gandum, jewawut, kacang-kacangan, dan berbagai buah-buahan dan 

sayuran termasuk buah ara, jeruk, anggur, tomat, mentimun, dan kentang. 94% 
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sisa lahan di negara itu, yang terlalu kering untuk pengolahan hasil bumi, pada 

umumnya disediakan bagi penghidupan kaum gembala namod. 

20% angkatan kerja Yordania lainnya bekerja di pertambangan dan kegiatan 

perindustrian. Fosfat adalah sumber daya mineral utama. Mineral itu digunakan 

secara luas, bersama kalium karbonat, dalam pengolahan pupuk dan menghasilkan 

pendapatan Yordania yang cukup besar dari sektor ekspor. Pemanufakturan lain 

adalah dalam ukuran kecil, dengan penekanan pada produksi sabun, tembakau, 

semen, tekstil, sepatu, dan barang konsumsi lainnya. Amman, El-Zerqa, dan Irbid 

adalah pusat pemanufakturan utama, sedangkan  Aqaba adalah satu-satunya 

pelabuhan laut negara itu.(Grolier International : 1988) 

 Secara ekonomi, Yordania memiliki pendapatan GDP mencapai 13 

miliyar dollar pada tahun 2005, untuk jumlah pekerja mencapai 1.843.594 orang 

di tahun 2005. Di bidang agrikultur yordania kurang begitu baik, ditandai ketika 

Yordania kehilangan wilayah “West Bank” yang diambil oleh Israel pada saat 

perang di tahun 1967 (http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm, 2015: 10). 

 

Makanan Khas 
Makanan bangsa Yordania sma dengan makanan di Negri Arab lainnya. 

Pembangkit selera makan dibuat dari chick-pea yang di tumbuk atau terong yang 

dicampur dengan minyak wijen, air jeruk, dan rempah-rempah. Hidangan utama 

sering terdiri atas daging anak lembu atau daging ayam yang dikombinasikan 

dengan labu siam, terong, atau okra dan dihidangkan dengan nasi dan biji pinus. 

Sebuah roti tawar yang bundar dimakan dengan hidang an ini. Hidangan pencuci 

mulut yang digemari adalah baklava dan katayif, yaitu juadah yang dibuat dengan 

kacang dan sirop. (Grolier International: 1988) 

 

Bangunan Serta Peninggalan  
1. Masjid al-Husayni 
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Masjid Al-Husayni yang terletak di jantung kota Amman, berdekatan 

dengan Pasar Al Ballad. Masjid ini pada mulanya dibangunpada masa kejayaan 

Khalifah Umar bin Al Khattab RA tahun 640 Masehi, dan ini merupakan masjid 

tertua di Amman. Nama masjid ini dinisbahkan kepada al-Sharif al-Husayn bin 

Ali. 

Masjid al-Husayn ini panjangnya 58,5 meter dan lebarnya 12,5 meter. 

Memiliki dua menara, masing-masing tingginya 70 m yang sebelah kanan dan 35 

m yang sebelah kiri.  

Masjid ini pernah runtuh, namun tahun 1923/1924 M dibangun kembali 

oleh raja Abdullah pertama yang berkuasa waktu itu, dengan tetap 

mempertahankan sentuhan arsitektur gaya Turki, yang terlihat hampir di setiap 

sudut bangunan masjid. Meski telah berusia ratusan tahun, namun masjid ini 

masih terpelihara baik. Setiap Jumat tiba, penduduk Amman yang tinggal di 

sekitar masjid, melaksanakan sholat jama’ah dengan khusyuk 

(http://zuhdidh.blogspot.co.id/2015/05/jejak-peradaban-islam-di-yordania.html, 

2015:10). 

2. Laut Mati 

 
.Al-bahr al-mayyit (laut mati) juga disebut dengan bahirah Lu’t. Laut mati 

ini merupakan tempat terendah di permukaan bumi, terletak 408meter di bawah 
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permukaan laut. Menginjakkan kaki di tempat ini akan terasa sentuhan Islam 

melalui kisah perjuangan di masa Nabi Luth AS. Menjadi tanda peringatan akan 

kekejian perilaku kaum Nabi Luth, yang memuja dewa-dewa dan berperilaku 

menyimpang, saling mencintai sesama jenis.  

Ketika Nabi Luth menyuruh mereka meninggalkan perilaku maksiat dan 

menyampaikan perintah Allah, mereka ingkar, dan menolaknya sebagai seorang 

Nabi dan melanjutkan perilaku menyimpang mereka. Sebagai balasannya, mereka 

dihancurkan dengan bencana yang sangat mengenaskan. 

Ketika membaca Perjanjian Lama, kitab suci umat Nasrani dan Yahudi, 

akan kita ketahui bahwa hal ini dilukiskan dengan istilah yang sama sebagaimana 

dalam Al Qur’an. Menurut Perjanjian Lama, tempat tinggal kaum berperilaku 

menyimpang ini adalah kota Sodom. Temuan purbakala hasil penggalian 

mengungkapkan, kota tersebut dibangun dekat Laut Mati, di sepanjang perbatasan 

Israel danYordania. Para arkeolog yang bekerja di wilayah tersebut menemukan 

bukti telah tejadinya bencana mengerikan. Kerusakan parah pada rangka manusia 

yang berhasil digali menandakan telah terjadinya gempa bumi dahsyat. 

Al Qur’an surat Hud ayat 82-83, mengungkapkan bahwa malaikat datang 

kepada Nabi Luth dan memperingatkan hal ini di malam sebelum terjadinya 

bencana. 

Semua penduduk Kota Sodom Amura termasuk istri Nabi Luth, terkubur 

di dasar bumi. Bekas tanah yang dibalik Allah itulah, yang sekarang menjadi laut 

mati (al-bahr al-mayyit). Itulah peninggalan Kota Sodom dan Amura, yang masih 

bisa dilihat sampai sekarang. Kini, sebagian kota tersebut menjadi wilayah 

Palestina dan sebagian lain menjadi wilayah Yordania 

(http://zuhdidh.blogspot.co.id/2015/05/jejak-peradaban-islam-di-yordania.html, 

2015:10). 

3. Makam Nabi Shu’ayb 
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Nabi Shu‘ayb AS. Syu'aib (sekitar 1600 SM - 1500 SM) adalah seorang 

nabi yang diutus kepada kaum Madyan dan Aikah. Ia diangkat menjadi nabi pada 

tahun 1550 SM. Namanya disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur'an dan ia 

wafat di Madyan. 

Makam ini pernah mengalami renovasi dan kini terletak di dalam sebuah 

area masjid. Alkisah, Nabi Shu‘ayb AS berdakwah kepada kaumnya di Negeri 

Madyan atau sekarang wilayah selatan Palestina. Kaum Madyan adalah 

penyembah berhala dan alam seperti pohon-pohon dan hutan. Penduduk Madyan 

akhirnya musnah disambar petir, karena pengingkarannya terhadap dakwah Nabi 

Syu’ayb, kecuali Nabi Shu‘ayb dan seluruh pengikutnya.  

Demikianlah, Allah SWT mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk 

adzab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah 

timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam 

akan mengusir Nabi Syu’ayb dan para pengikutnya (QS. Al A’raaf: 91). Dia juga 

menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokkan mereka 

kepada Nabi mereka (QS. Huud: 87). Dan Dia juga menimpakan kepada mereka 

naungan awan yang daripadanya keluar bunga api sebagai jawaban atas 

permintaan mereka untuk ditimpakan adzab berupa gumpalan dari langit (QS. Asy 

Sysu’araa': 187-188). 

Allah menyelamatkan Nabi Syu’ayb As dan orang-orang yang beriman 

bersamanya, Dia berfirman:“ Dan ketika datang adzab Kami, Kami selamatkan 

Syu’ayb dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari Kami, 

dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu 

jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum 
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pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan 

sebagaimana kaum Tsamud telah binasa.”  

(http://zuhdidh.blogspot.co.id/2015/05/jejak-peradaban-islam-di-yordania.html, 

2015:10). 

4. Gua Ashab al-Kahfi 

 
Ashab al-Kahfi adalah para pemuda yang diberi taufik dan ilham oleh 

Allah SWT. sehingga mereka beriman dan mengenal Rabb mereka. Mereka 

mengingkari keyakinan yang dianut oleh masyarakat mereka yang menyembah 

berhala. Mereka hidup di tengah-tengah bangsanya dan tidak menampakkan 

keimanan mereka ketika berkumpul sesamanya, karena khawatir akan gangguan 

masyarakatnya.  

Mereka adalah terdiri dari  tujuh pemuda dan seekor anjing yang mendapat 

petunjuk dan beriman kepada Allah tertidur lelap dalam gua selama 309 tahun. 

Mereka melarikan diri dari kekejaman raja Dikyanus. Selengkapnya dapat dibaca 

dalam al-Qur’an surat al-Kahfi.  

Goa ini sekarang populer dengan nama gua Ashab al-Kahfi. Lokasi gua ini 

terdapat di Yordania di perkampungan Al-Rajib atau dalam Al-Quran di sebut Al-

Raqim, yang berjarak 1.5 km dari kota Abu A’landa dekat kota Amman- 

Yordania. Info terakhir yang didapatkan bahwa Raja Abdullah ke 2 (Raja 

Yordania) telah meresmikan untuk mendirikan di muka gua Ashhabul Kahfi 

masjid dan ma’had yang diberi nama “Masjid Gua Ahlul Kahfi” dan Ma’had 

Da’wah dan Da’i (http://zuhdidh.blogspot.co.id/2015/05/jejak-peradaban-islam-

di-yordania.html, 2015:10). 

5. Jabal (Gunung) Nebo dan Musa 
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Pengkaji Barat menduga bahwa sejarah Jordan bermula di Bukit Nebo 

(Mount Nebo). Bukit Nebo ini terletak dekat Madaba dan diyakini sebagai tempat 

di mana Musa dikebumikan. Dari atas Mount Nebo, pengunjung dapat menikmati 

pemandangan Lembah Jordan, Laut Mati dan juga Jerusalem serta Bayt al-Lahm. 

Pada 393 M sebuah gereja telah didirikan. Pada abad ke-7 M, bukit ini menjadi 

tempat perkumpulan bagi para haji yang dating dari jauh. Memorial dari bangsa 

berbentuk ular yang meliliti palang Salib dibuat oleh Gian–Paolo Fantoni of 

Florence. Ular yang ditunjukkan adalah simbolik kepada ular yang konon 

ditemukan di padang pasir dan dipelihara Musa dan begitu juga dengan 

penyaliban Isa yang bertujuan untuk menebus dosa umatnya. 

Kawasan ini pernah melalui zaman kerajaan Mesir, Syria, Babylon, Parsi, 

Macedonia, Rom, Bizantium, Arab, Mamluk dan Turki. Menjadi perhatian 

Kubilai Khan cucu Genghis Khan dari Mongol, juga diminati oleh Napoleon 

Bonaparte dan Adolf  Hitler. Merupakan persinggahan alternatif perdagangan 

sutera, rempah dan lain- lain ke Mediterranian selain dari Laut Merah 

(http://zuhdidh.blogspot.co.id/2015/05/jejak-peradaban-islam-di-yordania.html, 

2015:10). 

6. Petra  
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Petra (Kota Kuno /Rekem) adalah kota kholifah Nabatean yang mulai 

ditempati sejak zaman prasejarah. Kota petra terletak di antara Laut Merah dan 

Laut Mati kota ini berada di persimpangan antara Arab, Mesir dan Suriah-

Palestina. Petra merupakan kota yang baru setengah dibangun dan dikelilingi oleh 

pegunungan dengan jalan yang berliku-liku dan banyak jurang. Kota ini juga 

merupakan salah satu situs purbakala yang terkenal. Tradisi kuno timur bercampur  

dengan arsitektur Hellenistik. Petra berlokasi di Governorate Ma’an, Yordania dan 

berdiri di amfiteater alami yang terbentuk oleh tebing tinggi. (Santosa,Agus: 

2009). 

7. Pohon Sahabi 

 
Pohon Sahabi yang menjadi saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad SAW 

dengan Biarawan Kristen bernama Buhaira. Telah ditemukan kembali oleh 

Pangeran Ghazi bin Muhammad dan otoritas pemerintah Yordania. ketika 

memeriksa arsip negara di Royal Archives. Mereka menemukan referensi dari  

teks-teks kuno yang menyebutkan bahwa Pohon Sahabi Berada di wilayah padang 

pasir di utara Yordania. Setelah 1400 tahun berlalu,  pohon ini ditemukan masih 

hidup dan tetap tumbuh kokoh di tengah ganasnya gurun Yordania. 

Bersama beberapa ulama terkenal termasuk Syekh Ahmad Hassoun, Mufti 

Besar Suriah, Pangeran Ghazi mengadakan pengamatan dan ternyata benar bahwa 

pohon tua itulah yang disebutkan dalam catatan biarawan Buhaira.  

Kini Pohon tersebut dilestarikan oleh pemerintah Yordania dan dipantau 

secara rutin keberadaannya. Keberadaan pohon ini memang cukup unik dan 

dinilai tidak cocok tumbuh dilingkungan sekitarnya. Pasalnya lingkungan sekitar 

pohon  itu, merupakan tanah kering dan sangat gersang, sementara pohon Sahabi 

menjadi satu-satunya pohon yang tumbuh subur dengan daun yang rimbun.  



508 
 

 

Tiga manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibn Hisham, Ibn Sa'd al-Baghdadi, 

dan Muhammad Ibn Jarir al-Tabari menceritakan tentang kisah Buhaira yang 

bertemu dengan bocah kecil, calon Rasul terakhir. 

Saat itu Muhammad baru berusia 9 atau 12 tahun. Ia menyertai pamannya 

Abu Thalib dalam perjalanan untuk berdagang ke Sham (Suriah). Pada suatu hari, 

Biarawan Buhaira mendapat firasat, kalau ia akan bertemu dengan sang nabi 

terakhir. Tiba tiba ia melihat rombongan kafilah pedagang Arab, dan melihat 

pemuda kecil yang memiliki ciri-ciri  sesuai yang digambarkan dalam kitabnya.  

Kemudian Buhaira mengundang kafilah tersebut dalam sebuah 

perjamuan. Semua anggota kafilah menghadiri  kecuali anak yang Ia tunggu-

tunggu. Ternyata, Muhammad kecil sedang menunggu di bawah pohon untuk 

menjaga unta-unta.Buhaira keluar mencarinya dan ia sangat takjub menyaksikan 

daun-daun pohon Sahabi merunduk melindungi sang pemuda dari terik Matahari. 

Dan segumpal awan pun ikut memayungi ke manapun ia pergi. Buhaira pun 

meminta agar bocah kecil tersebut diajak serta berteduh dan bersantap dalam 

perjamuan.  

Dia pun segera meneliti dan menanyai pemuda kecil ini dan 

menyimpulkan bahwa Dia adalah utusan terakhir yang dijelaskan dalam Al-

kitab. Buhaira pun meyakinkan paman anak itu yakni Abu Thalib untuk kembali 

ke Makkah, karena orang-orang Yahudi tengah mencari Muhammad SAW kecil 

untuk membunuhnya.  

Setelah berselang 1400 tahun kemudian, pohon yang pernah meneduhi 

Muhammad itu masih berdiri tegak, menjadi satu-satunya pohon yang berhasil 

hidup di tengah padang pasir gersang, menjadi saksi sejarah tentang kenabian 

Muhammad SAW.   

Inilah pohon yang memahami cinta untuk Nabinya Muhammad SAW, 

sebuah pohon yang diberkahi. Sampai sekarang pohon ini masih hidup di 

Yordania. Sebab itu ia dijuluki “The only living Sahabi” atau satu-satunya 

‘sahabat’ Nabi yang masih hidup” (http://zuhdidh.blogspot.co.id/2015/05/jejak-

peradaban-islam-di-yordania.html, 2015:10). 

8. Quseir Amra 
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Quseir Amra adalah sebuah situs kastil di gurun pasir yang gterletak di 

sebelah timur sekitar 85 km dari Amman. Dibangun pada abad ke-8 merupakan 

kastil daerah gurun pasir yang digunakan sebagai benteng pertahanan, sekaligus 

sebagai kediaman para khalifah Dinasti Umayyah. Salah satu karakter paling 

menarik dari istana kecil nana menawan ini terletak pada aula perjamuan serta 

bagian hamman. Keduanya kaya akan hiasan dekoratif berupa lukisan dinding 

figuratif yang mencerminkan corak seni sekuler dari masa itu 

(Santosa,Agus:2009). 

9. Um Er-Rasas 

Sebagian besar situs purbakala Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) belum 

digali. Situs ini berisi reruntuhan zaman Romawi, Byzantium dan awal Islam 

sekitar akhir abad ke-3 hingga ke-9. Awalnya dipergunakan sebagai kamp militer 

Romawi dan berkembang menjadi sebuah kota sampai abad ke-5. Situs ini 

memiliki beberapa bangunan gereja, beberapa diantaranya berlantai mosaik yang 

masih terpelihara. Salah satunya adalah mosaik lantai gereja St. Stephen dengan 

gambar kota yang ada di wilayah ini (Santosa,Agus:2009). 

 

Peradaban 
Pada zaman dahulu, wilayah yang kini bernama Yordania merupakan 

jantung peradaban kuno yang diuntungkan oleh letak geografisnya di kawasan 

Bulan Sabit Subur yang meliputi Babilonia dan Kanaan. Kemudian, Yordania 

menjadi rumah bagi beberapa kerajaan kuno meliputi: Kerajaan Edom, Moab, 

Ammon, dan kerajaan Nabath dan yang menonjol Petra. Tetapi, melintasi 

berbagai era sejarah yang berbeda-beda, sebagian wilayah negara ini menjadi 

berada di bawah kendali beberapa kekuatan tetangga, seperti Mesir Kuno pada 

masa peperangannya dengan Babilonia dan Hittit; dan pada beberapa peride yang 

berlainan oleh Bani Israil yang diambil pada masa penahanan Babilonia, dan yang 

kemudian dikalahkan oleh Bani Moab seperti yang tertulis dalam Batu Moab. 

Lebih jauhnya, dan karena lokasinya yang strategis di pertengahan dunia kuno, 

Yordania juga di bawah kendali kekaisaran-kekaisaran kuno Yunani, Persia, 

Romawi, dan yang berikutnya oleh Bizantium.  
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Masih, orang Nabath mendirikan kerajaan merdeka yang meliputi sebagian 

besar wilayah Yordania modern dan wilayah lain yang berdekatan, selama 

beberapa abad, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Tetapi, 

terpisah dari Petra, orang Romawi memelihara kemakmuran sebagian besar kota-

kota kuno di Yordania yang menikmati otonomi negara-kota yang singkat di 

bawah payung aliansi Dekapolis. Dengan mundurnya Kekaisaran Romawi, 

Yordania menjadi berada di bawah kendali kerajaan Arab Ghassan. Pada abad ke-

7, dan karena kedekatannya dengan Damaskus, Yordania menjadi salah satu ranah 

penting bagi Kekhalifahan Islam-Arab dan oleh karenanya pula mengamankan 

beberapa abad kestabilan dan kemakmuran, yang mengizinkan bergulirnya 

identitas Arab Islam terkini.  

Pada abad ke-11, Yordania menyaksikan sebuah fase ketidakstabilan, 

sebab ia menjadi salah satu zona inti Perang Salib yang berujung pada kekalahan 

oleh Dinasti Ayyubiyah. Yordania juga menderita akibat serangan Mongol yang 

dihalang-halangi oleh Mamluk. Pada tahun 1516, Yordania menjadi bagian dari 

Kesultanan Utsmaniyah dan tetap dalam keadaan demikian hingga tahun 1918, 

ketika Angkatan Darat Pemberontak Arab Raya mengambil alih, dan 

mengamankan Yordania terkini atas bantuan dan dukungan suku-suku Yordania 

setempat. 

Sebagai saksi bagi kekayaan sejarah Yordania, peradaban Nabath 

meninggalkan banyak situs arkeologi yang besar di Petra, yang dianggap sebagai 

salah satu Tujuh Keajaiban Dunia Baru juga telah diakui oleh Organisasi 

Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai Situs Warisan 

Dunia. Selain Petra, peradaban-peradaban lain juga meninggalkan jejak 

arkeologinya di Yordania seperti Hellenistik dan Romawi melalui reruntuhan di 

kota-kota Dekapolis: Jerash, Umm Qais, Amman, Kapitolias (Beit Ras), Rafana, 

Pella, dan Irbid dan situs Bizantium Umm ar-Rasas (sebuah Situs Warisan Dunia). 

Kekhalifahan Islam-Arab juga meninggalkan jejak arsitektur yang unik yang 

terwujud dalam istana-istana gurun di antaranya Qasr Mshatta, Qasr al Hallabat, 

dan Qasr Amra yang diakui sebagai Situs Warisan Dunia; selain itu kastil Ajloun 

dan Al Karak yang memadukan era Perang Salib, Dinasti Ayyubiyah, dan 
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Mamluk. Yang terakhir Kesultanan Utsmaniyah meninggalkan beberapa ciri kota, 

seperti masjid, kuburan, stasiun kereta api, dan kastil. 

Sebagian besar wilayah Yordania modern telah berciri perkotaan. 

Yordania digolongkan sebagai negara dengan tingkat "pembangunan manusia" 

yang tinggi menurut Laporan Pembangunan Manusia tahun 2010. Lebih jauh lagi, 

Yordania juga digolongkan sebagai pasar yang sedang tumbuh dengan sebuah 

ekonomi pasar yang bebas menurut CIA World Factbook. Yordania juga 

dipandang sebagai sebuah ekonomi "berpendepatan menengah-atas". Perjanjian 

perdagangan bebas dengan Amerika Serikat berlaku sejak bulan Desember 2001 

menghapus segala pungutan untuk hampir semua komoditas di antara kedua-dua 

negara. Yordania juga menikmati "status maju/terdepan" dengan Uni Eropa sejak 

bulan Desember 2010 juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-

Timur Tengah. Yordania mengikuti lebih banyak perjanjian perdagangan bebas 

daripada negara lain di kawasan.  

Yordania memiliki kebijakan "pro-Barat" dengan hubungan yang sangat 

akrab dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan menjadi sekutu utama 

(yang bukan anggota NATO) Amerika Serikat sejak tahun 1996. Yordania adalah 

salah satu negara pendiri Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). 

Baru-baru ini, Yordania telah diundang untuk menggabungi Dewan Kerjasama 

Teluk (GCC). 

 Pemerintah Yordania adalah satu di antara tiga anggota 22 negara Liga 

Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dua lainnya adalah 

Pemerintah Mesir dan Pemerintah Palestina. Yordania adalah anggota Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO), Dana Arab untuk Pembangunan Sosial dan Ekonomi, 

Parlemen Arab, Organisasi Pertambangan dan Pembangunan Industri Arab, Dana 

Moneter Arab, Dana Moneter Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, 

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kawasan Perdagangan 

Bebas Arab Raya, Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia Barat, Kebijakan 

Lingkungan Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Yordania menerima arus pengungsi Palestina selama lebih dari 3 

dasawarsa, menjadikannya sebagai salah satu penampung pengungsi terbesar 
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dunia. Negara yang miskin bahan tambang ini mengimpor minyak bumi dari 

negara-negara tetangga (https://id.wikipedia.org/wiki/Yordania,2015:10). 

Pada tahun 1946, Yordania membentuk sebuah negara merdeka yang 

bertempat di timur Sungai Yordan. Dua tahun kemudian, negara ini merangkul 

Cisjordania yang terletak di tepi barat sungai tersebut. Namun, lahan yang subur 

itu kemudian direbut oleh Israel pada tahun 1967. Sejak semula Yordania selalu 

berada di tengah kancah konflik Israel-Palestina. Dalam hal ini, Yordania berada 

di pihak negara-negara Arab tanpa pernah berhenti mencari posisi damai dengan 

Israel. 

Pecahnya Perang Teluk mengakibatkan datangnya para pengungsi secara 

berbondong-bondong, menambah jumlah pengungsi Palestina yang bermukim di 

negara ini selama 3 dasawarsa dan menjadikannya sebagai salah satu penampung 

pengungsi terbesar dunia. Meskipun terjepit dalam situasi sulit, Yordania yang 

kaya akan kebudayaan dan tempat bersejarah (Kerak, Petra, Djerach) tetap 

menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata (Louis dan 

Nicolas:2011). 

Yordania merdeka pada tahun 1946, selanjutnya mengambil nama kerajaan 

Hasemit Yordan (1950). Tetapi kemerdekaan ini ternoda satu tahun kemudian 

ketika Emir Abdullah Ibn Hussein terbunuh satu tahun setelah  kemerdekaan ini 

diraih, kemudian digantikan oleh cucunya, Hussein. Pendudukan oleh Israel 

(1967) di Yordania Barat cukup memukulnegara ini secara sosial dan ekonomi. 

Kehilangan Tepi Barat berarti kehilangan bagian terbesar dari penghasilan negara 

yang menyumbang separuh industri dan jasa serta dua pertiga dari hasil pertanian. 

Hal ini semakin bertambah buruk dengan banyaknya pengungsi di Palestina yang 

menjadi tanggungan negara (Drs.Robert Tjahyono Adi,Mhum: 2007). 

 

Kebudayaan 
Yordania mempunyai beberapa seni budaya tari. Salah satunya adalah tari 

sirkasia. Tarian ini biasanya berupa tari kelompok yang ditampulkan oleh 

beberapa penari yang telah mahir. 
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(www.spdi.eu/tarian-budaya-sirkasia-di-yordania/,2016:01) 

 

Keterangan Dasar  

Nama Asli Negara : Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hasyemiyah 

The Hashemite Kingdom of Jordan 

Bentuk Negara : Kerajaan 

Bentuk Pemerintahan : Monarki  Konstitusional 

Kepala Negara : Raja Abdullah II bin Hussein (lahir 30 Januari 

1962) Sejak Tahun 1998 

Raja-raja Yordania 

Sebelumnya 

: Abdullah I (1946-1951) 

: Talal (1951-1952) 

  Hussein (1952-1998) 

Perdana Menteri : Abu Arroghib 

Ibukota : Amman (737.279 Jiwa tahun 1999) 

Bahasa Resmi : Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 

Luas Wilayah : 96.082 km² 

Pemerintah Local : 8 Gubernur 

Mata Uang : Dinar Yordania, 1 Dinar = US$ 1.41 

Sistem Ekonomi : Market Oriented 

Batas Negara : Utara    : Syiria 

  Selatan : Saudi Arabia 

  Barat    : Palestinadan Israel 

  Timur   : Iraq 
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Jumlah Penduduk : 4.102.000 (Tahun 1995) 

  35% Yordania (Pribumi) 

  62% Palestina 

  03% Lain-lain 

Kepadatan Penduduk : 90 Jiwa/mil² 

Pertambaham : 3.2% per Tahun 

Suku Bangsa : Arab dan sebagian kecil Sirkasia, Armenia dan 

Kurdi 

Iklim dalam Setahun : 4 musim: Terdingin, (Januari -3dc). Terpanas, 

(Agustus 44dc) 

Agama : Islam (Sunni) 93,6% 

: Kristen Ortodox, Roma Yunani dan Armenia 

Baca – Tulis : 71% (1989) 

Lagu Kebangsaan : The Royale Salute 

Hasil Tani : Padi-padian, Buah Zaitun, Sayuran dan Buah-

buahan 

Sumber Alam : Pospat, Garam dan lain-lain 

Industri : Textil, Plastik, Semen, Prosessing Makanan 

Income Perkapita : $US. 1.190,- (1995) 

Hari Besar : 25 Mei 1946 (Hari Kemerdekaan) 

(Nara sumber: KBRI Amman Yordania dan Buku pintar, 2015:10). 
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