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BAB II

SEKILAS TENTANG BIOGRAFI ALI MUSTAFA YAQUB

A. Riwayat Hidup Ali Mustafa Yaqub

Riwayat hidup pada dasarnya adalah gambaran dari kehidupan seseorang.

Riwayat hidup ini dimulai dari saat seseorang dilahirkan sampai meninggal.

Namun dalam hal ini -karena penulis memilih tokoh yang masih hidup- maka

biografi ini hanya sampai saat sekarang. Dengan mempelajari dan menyelidiki

riwayat hidup seseorang secara tidak langsung, berarti akan dapat menyerap dan

mengambil intisari dari hal-hal yang terkandung dalam kehidupan yang

dialaminya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika membedah ide-ide

atau pemikirannya.

Ali Mustafa Yaqub dilahirkan di Desa Kemiri, Kecamatan Subah,

Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada tanggal 2 Maret 1952. Nama belakangnya

diambil dari nama orang tuanya, sehingga kadang-kadang Ali Mustafa Yaqub

menyingkat namanya menjadi "Alfabiya" yang berarti Ali Mustafa Yaqub bin

Yaqub.1 Ali Mustafa Yaqub bin Yaqub terlahir dari keluarga taat beragama yang

telah mengarahkannya untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Arahan orang

tuanya ini memupuskan obsesi Ali Mustafa Yaqub untuk belajar di sekolah

umum.2 Maksud orang tuanya adalah agar kelak Ali Mustafa Yaqub menjadi

orang yang alim yang ahli dalam bidang agama. Harapan ini tampaknya tidak sia-

1 Ali Mustafa Yaqub, Islam Masa Kini (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. IX.
2 M. Syuhudi Ismail,Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan

Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: bulan Bintang, 1995), hlm.249.
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sia dengan melihat Ali Mustafa Yaqub masa kini yang telah menjadi seorang ahli

Hadits di Indonesia.

Pendidikan Ali Mustafa Yaqub dimulai di kota kelahirannya dengan

menempuh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di

samping itu, ia  juga belajar agama atas bimbingan orang tuanya.

Tahun 1966, Ali Mustafa Yaqub memulai babak kehidupan baru sebagai

santri di pondok pesantren Seblak, Jombang. Di pesantren ini Ali Mustafa Yaqub

menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat sanawiyah dan tamat pada tahun

1969. Setelah tiga tahun di pesantren Seblak, Ali Mustafa Yaqub nyantri lagi di

pesantren Tebuireng yang jaraknya tidak jauh dari pesantren yang lama. Di

pesantren ini, Ali Mustafa Yaqub belajar formal di Fakultas Syari’ah, Universitas

Hasyim Asy’ari. Ketekunan Ali Mustafa Yaqub di pesantren ini terlihat tidak

hanya belajar formal tetapi juga non formal dengan mendalami kitab kuning di

bawah asuhan para kyai yang antara lain K.H. Idris Kamali, K.H. Adlan Ali, K.H.

Shobari dan K.H. Syamsuri Badawi. Pasca itu, ia menjabat sebagai staf pengajar

bahasa Arab sampai awal 1976.

Kegemaran Ali Mustafa Yaqub dalam menuntut ilmu tidak pernah pupus,

meskipun beliau telah menyelesaikan pendidikan setingkat sarjana (S-1) di

Universitas Hasyim Asy’ari. Hal ini terbukti, setelah menyelesaikan pendidikan di

pesantren Tebuireng, Ali Mustafa Yaqub melanjutkan pendidikan S-1 di

Universitas King Sa'ud, Riyadh, Saudi Arabia yang diselesaikan tahun 1980

dengan ijazah licance (Lc). Tidak hanya itu, Ali Mustafa Yaqub masih

melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) dengan spesialisasi Tafsir dan Hadits,



18

juga di Universitas King Sa'ud, Riyadh. Ijazah Master diperoleh pada tahun 1985.

Di Universitas inilah Ali Mustafa Yaqub bertemu dengan Muhammad Mustafa al-

A'zhami yang menjabat sebagai Guru Besar Hadits dan Ilmu Hadits di Universitas

King Sa'ud. Pendidikannya di Universitas ini memberikan keistimewaan tersendiri

bagi Ali Mustafa Yaqub karena bisa bertemu dan belajar langsung dengan pakar

Hadits kenamaan ini. Selama menempuh pendidikannya di Riyadh, selain aktif di

kampus, Ali Mustafa Yaqub juga aktif di kegiatan ekstra kampus terutama pada

organisasi kemahasiswaan Indonesia di Riyadh yang bergabung dalam wadah

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Dalam organisasi ini, Ali Mustafa Yaqub

pernah menjadi ketua umum. Keaktifannya di PPI ini dijalaninya sewaktu

menempuh pendidikan S-1 di Universitas King Sa'ud, Riyadh Saudi Arabiya.

Hubungan Ali Mustafa Yaqub dan Mustafa al-A'zhami tetap terjalin baik

semasa ia di bawah bimbingan Mustafa al-A'zhami atau pun sampai ia wafat. Ali

Mustafa Yaqub sangat menghormati gurunya ini. Namun tidak berarti, Ali

Mustafa Yaqub begitu saja mengikuti semua pandangan Mustafa al-A'zhami.

Pada bagian tertentu Ali Mustafa Yaqub mengkritik pandangan gurunya ini.

Hubungan yang baik ini menjadikan Mustafa al-A'zhami memberi izin kepada

Ali Mustafa Yaqub untuk menerjemahkan buku Mustafa al-A'zhami yang

berjudul Studies in Early Hadits Leterature. Ali Mustafa Yaqub menerjemahkan

buku tersebut dari bahasa Arab yang berjudul Dirasat fi al-Hadits an- Nabawi wa

Tarikh Tadwinih, Beirut: al-Maktab al-Islami,1980.

Salah satu kritik Ali Mustafa Yaqub terhadap Mustafa al-A'zhami adalah

dukungan Mustafa al-A'zhami pada kritikus Hadits kenamaan, yakni Nashir al-
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Din al-Albani meskipun tidak secara total. Dukungan ini disebut Ali Mustafa

Yaqub berada di bawah ketiak al-Albani,3 dan yang dimaksud tidak lain adalah

Mustafa al-A'zhami guru Ali Mustafa Yaqub sendiri yang sangat dihormatinya.

Kritik tersebut dinyatakan dalam ungkapan Ali Mustafa Yaqub sendiri:

”Salah satu ulama yang mendukung al-Albani, kendati tidak secara total adalah

guru kami sendiri Muhammad Mustafa al-A'zhami, seorang pendekar Hadits

kelahiran India...Namun ketika al-A'zhami men-takhrij Hadits-Hadits dalam kitab

Shahih Ibn Huzaimah, al-A’zhami pasrah bongkokan al-Albani”.

Menurut pengakuan Ali Mustafa Yaqub, studinya di Saudi Arabia

didorong oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur).4 Tidak diketahui apa

pertimbangan Gus Dur atas dorongan ini. Apakah karena di Universitas tersebut

ada Mustafa al-A'zhami sehingga ada orang Indonesia yang belajar langsung pada

Mustafa al-A'zhami dan Gus Dur adalah orang pertama yang memperkenalkan

pemikiran Mustafa al-A'zhami di Indonesia.5

Tokoh lain yang juga dikagumi oleh Ali Mustafa Yaqub sebagai pembela

eksistensi Hadits adalah Mustafa as-Siba’i dan Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib. Yang

pertama, adalah guru besar di Universitas Damaskus, Syiria dan termasuk

cendikiawan muslim terkemuka di Timur Tengah. Yang kedua, guru besar Hadits

dan Ilmu Hadits di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Dua pakar ini sering

dikutip pendapatnya oleh Ali Mustafa Yaqub dalam banyak bukunya. Dua pakar

ini dan gurunya sendiri Mustafa al-A'zhami adalah orang-orang yang istimewa

3 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2003), hlm. 125-126.

4 Ali Mustafa Yaqub, M.M. Azami Pembela Eksistensi Hadis, (ed) Nurul Huda Ma’arif
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 11.

5 Ibid., hlm. 8-9.



20

bagi pribadi Ali Mustafa Yaqub.  Pengaruh dari ketiga tokoh ini pada diri Ali

Mustafa Yaqub sangat kuat dalam hal tertentu yaitu dengan mengikuti pandangan

ketiganya tanpa kritik seperti kritik terhadap orientalis dan sanad Hadits yang

menyejarah.6

Setelah menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana di Universitas King

Sa'ud, Riyadh, Ali Mustafa Yaqub kemudian kembali ke Indonesia. Sesampainya

di Indonesia Ali Mustafa Yaqub mengabdikan ilmunya pada berbagai perguruan

tinggi sebagai dosen di antaranya Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Institut Studi

Ilmu Al-Qur’an (ISIQ/PTIQ), Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) al-

Hamidiyah yang bertindak juga sebagai direkturnya dan pada tahun 1989 diminta

sebagai dosen di IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Di semua perguruan

tinggi tersebut Ali Mustafa Yaqub tercatat sebagai pengajar yang sesuai dengan

keahliannya yakni Hadits dan Ilmu Hadits.

Kegigihan Ali Mustafa Yaqub dalam studi Hadits yang diabdikan dari

seluruh hidupnya telah mengantarkan Ali Mustafa Yaqub dianugerahi Guru Besar

Madya dalam bidang Hadits di Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur’an

(IIQ), Jakarta. Penganugerahan jabatan Guru Besar ini dilaksanakan pada hari

Kamis 3 Desember 1998 dengan judul pidato orasi ilmiah “Peran Ilmu Hadits

dalam Pembinaan Hukum Islam.”7 Promotor jabatan Guru Besar tersebut tidak

lain adalah Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML yang juga rektor IIQ.8 Jabatan

tersebut semakin mengukuhkan posisi Ali Mustafa Yaqub sebagai ahli Hadits.

6 Ibid., hlm. 14-30.
7 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 1998), hlm. XVI
8 Ibid., hlm. XV.



21

Sebab, jabatan guru besar merupakan pengukuhan ilmiah tertinggi untuk seorang

pakar dan jabatan puncak di kalangan Perguruan Tinggi dan akademis.

Saat ini, Ali Mustafa Yaqub memimpin sebuah pesantren Darussunah di

Jakarta.  Sesuai namanya pesantren ini merupakan pesantren yang konsen

mengkaji Hadits Nabi Muhammad saw. Sedangkan di Depok, ia juga memimpin

sebuah pesantren Al-Hamidiyah yang ditinggal oleh pendirinya K.H. Achmad

Sjaichu yang wafat 1995. Pendiri pesantren ini memberikan kepercayaan kepada

Ali Mustafa Yaqub untuk mengelola pesantren tersebut. Pesantren lain yang

menjadi tanggung jawab pengelolannya adalah pesantren Darussalam yang

didirikan bersama keluarganya di kota kelahirannya pada  tahun 1989.

Untuk lebih mengembangkan studi Hadits tampaknya Ali Mustafa Yaqub

juga tidak mau ketinggalan dalam menguasai bahasa asing selain bahasa Arab,

yakni bahasa Inggris dan Belanda. Penguasaan tiga bahasa asing yakni, Bahasa

Arab, Inggris dan Belanda memberikan ruang gerak bagi Ali Mustafa Yaqub

untuk lebih leluasa dalam membaca khazanah keilmuan Islam khususnya

khazanah keilmuan Hadits dalam tiga bahasa ini. Kajian orientalis yang ditulis

selain dalam bahasa Arab (Inggris dan Belanda) dapat diakses cepat oleh Ali

Mustafa Yaqub.

B. Aktivitas pada Organisasi Kemasyarakatan

Selain kegiatan keilmuan akademis di kampus, Ali Mustafa Yaqub juga

aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, yakni MUI yang betindak sebagai

Anggota Komisi Fatwa, Sekjen Pimpinan Pusat Ittihadul Mubalighin, Dewan
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Syariah Nasional.9 Prestasi Ali Mustafa Yaqub di dunia akademik ternyata

berdampak positif bagi kariernya di luar akademik. Hal ini terlihat dari

keanggotaannya di MUI pusat sebagai anggota komisi fatwa. Komisi ini

merupakan komisi yang menentukan arah kebijakan MUI dan bisa dikatakan

sebagai jantung MUI. Tentunya keberadaan Ali Mustafa Yaqub di komisi ini atas

pertimbangan pada keahlian dan prestasi yang diraihnya. Posisi Ali Mustafa

Yaqub pada komisi ini bukanlah suatu hal yang aneh, sebab pendahulunya

Ibrahim Hosen yang juga promotornya meraih jabatan guru besar di IIQ pernah

menjabat di komisi ini, dengan jabatan sebagai ketua komisi fatwa.

Keanggotannya di Ittihadul Mubalighin juga hampir menempati karier dan

prestasi puncak. Di Dewan Pimpinan Pusat Organisasi (DPP), Ali Mustafa Yaqub

menjabat Sekretaris Jendral (Sekjen). Posisi ini menjadikan Ali Mustafa Yaqub

sebagai orang yang diperhitungkan dalam mengambil keputusan organisasi.

Jabatan lain yang diembannya dalam bidang akademik adalah ketua rektor di

pendidikan tinggi. Dalam hal ini Ali Mustafa Yaqub menjabat sebagai ketua

rektor Sekolah Tinggi Dakwah (STIDA) Al-Hamidiyah, Jakarta.

Kegiatan lainnya, Ali Mustafa Yaqub juga aktif memberikan seminar

sebagai pembicara yang berkaitan dengan Hadits juga tema-tema keislaman lain,

di antaranya:

a) Simposium Kitab Kuning dan Lektur Islam yang diselenggarakan oleh ICMI

pada tahun 1994.

b) Diskusi Kajian Kitab yang diselenggarakan PBNU pada tahun 1986.

9 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Bermasalah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.
XIV.
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c) Seminar Nasional temu ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) pada tahun 1988.

d) Musyawarah Nasional Ittihadul Mubalighin, Juli 1990.

Untuk mengembangkan kajian Hadits di Indonesia, Ali Mustafa Yaqub

beserta teman-temannya mendirikan Lembaga Pengkajian Hadits Indonesia

(LePHI) di mana ia bertindak sebagai direktur. Tujuan dari lembaga ini adalah

sebagai laboratorium kajian Hadits dan riset untuk pengembangan Hadits di masa

depan.10

Walaupun Ali Mustafa Yaqub besar di Pesantren dan Saudi  Arabia, Ali

Mustafa Yaqub juga tidak ketinggalan dengan pemikiran Barat. Tudingan-

tudingan dari sejumlah orientalis, seperti Ignaz Goldziher dan Josep Schacht dan

para inkar as-sunnah, tentang Hadits-Hadits Nabi Muhammad saw. menurutnya,

disebabkan mengikuti cara pandang para orientalis yang  perbendaharaan dan

pemahaman tentang Hadits masih sangat minim.11

Kesungguhan konsultan syariah di sejumlah perbankan ini, demi menjaga

keontentikan dan keshahihan Hadits Nabi Muhammad saw., juga dilakukan

dengan mendidik dan mengkader mahasisiwa di pesantren yang didirikannya.

Demi perjuangan itu pula, mantan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu dakwah al-

Hamidiyah ini membebaskan biaya para mahasiswanya. Mereka dibatasi hanya

enam puluh orang tiap tahunnya, dengan sistem seleksi. Setidaknya sampai saat

ini sudah ada 47 alumni  yang mengkhususkan diri mengkaji ‘ulum al- Hadits.

Dengan menekuni bidang ini diharapkan para alumni bisa menjadi ulama-ulama

Hadits, meneruskan risalah Nabi Muhammad saw. bisa menghayati bagaimana

10 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1998)., hlm. XV.

11 www.eramuslim.com.
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Nabi Muhammad saw. menjadi Rasul dan manusia biasa. Terang murid  Mustafa

A'zhami, satu dari sepuluh ulama yang disegani para orientalis.

Ali Mustafa Yaqub tergolong ulama yang sangat peduli dengan

perkembangan dan kemajuan umat Islam. Usaha jerih payahnya didedikasikan

untuk pembelaan Islam dan umatnya dari serangan orang-orang yang benci Islam,

karena itu ketika muncul kasus pesantren-pesantren yang mengajarkan kesesatan

ia menilai semua ini tidak lepas dari desain kelompok Islamophia yang melakukan

penghinaan terhadap Islam.

Demikian pula halnya dengan merebaknya virus leberalisme dan

sekulerisme yang diusung oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam pandangannya

hal ini tidak lepas dari Amerika Serikat dan Barat. Ali Mustafa Yaqub termasuk

orang yang gigih melakukan serangan balik atas pemikiran-pemikiran yang

diimpor dari luar Islam. Menurutnya perkembangan studi ’Ulum al-Hadits di

tanah air saat ini relatif lebih baik dibandingkan era tahun 1970. Minimal sekarang

ini literatur-literatur yang berkembang sejak satu Hijriah sudah banyak walaupun

tidak sekomplit di Timur Tengah. Untuk itu Ali Mustafa Yaqub ingin kelak para

santri dan putranya untuk melanjutkan ilmu warisan Nabi Muhammad saw.

sahabat dan tabi’in dan para ulama itu. Kepakaran Ali Mustafa Yaqub dalam

’Ulum al-Hadits tidak bisa dipisahkan dari keuletan dan kesabarannya dalam

mempelajari ilmu Hadits ketika di pesantren. Di usianya yang masih belasan

tahun ia hampir tiada lelah membaca kitab-kitab Hadits seperti: shahih al-

Bukhari dan shahih Muslim dan kitab Hadits lainnya.
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Dengan kecintaan dalam bidang Hadits dan ingin seluruh hidupnya

diabadikan untuk mempelajari bidang Hadits, walau banyak tawaran yang datang

padanya untuk masuk dunia politik dan janji jabatan untuk jadi anggota legislatif

pun sudah di tangan, tapi lantaran kondisi politik di Indonesia yang cenderung

kotor ia pun menolaknya.

C. Karya-Karya Ali Mustafa Yaqub

Aktivitas tulis menulis Ali Mustafa Yaqub dimulai semenjak masih

menjadi mahasiswa tingkat sarjana di Saudi Arabia. Menurut pengakuannya

motifasi utama untuk menulis saat itu hanya ingin mengetahui apakah tulisannya

sudah layak dimuat atau belum.12 Tulisan-tulisannya telah mencakup berbagai

pengetahuan Islam mulai al-Qur’an, Hadits tafsir, fiqh, haji dan sebagainya. Hasil

tulisannya kemudian dibukukan dengan judul Islam Masa Kini.

Hampir sebagian besar tulisannya yang dalam bentuk artikel telah dimuat

di Majalah Amanah dan harian umum ibukota. Artikel yang telah dimuat tersebut

kemudian dirangkum menjadi sebuah buku yang kebanyakan diterbitkan oleh

Pustaka Firdaus Jakarta.

Selain kariernya dalam dunia keilmuan, Ali Mustafa Yaqub telah banyak

melahirkan karya baik buku yang ditulis sendiri, karya terjemahan ataupun karya

suntingan. Karya yang berupa karya tulis:

1. Nasihat Nabi Kepada Pembaca dan Penghafal Al-Qur’an (1990)

2. Imam al-Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadits (1991)

3. Kritik Hadits (1995)

12 Ali Mustafa Yaqub, Islam Masa Kini., op.cit, hlm. IX.
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4. Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (1997)

5. Peran Ilmu Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam (1999)

6. Kerukunan Umat Islam dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits (2000)

7. Islam Masa Kini (2001)

8. Fatwa-fatwa Kontemporer (2002)

9. M.M. Azami Pembela Eksistensi Hadits

10. Pengajian Ramadhan Kyiai Duladi (2003)

11. Hadits-Hadits Bermasalah (2003)

12. Hadits-Hadits Palsu Seputar Ramadhan (2003)

Karya-karya dalam bentuk terjemahan, suntingan buku dan diberi kata

pengantar oleh Ali Mustafa Yaqub:

1. Memahami Hakikat Hukum Islam . Alih bahasa dari Ali Bayuni, (1986)

2. Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya, Alih bahasa dari M.M. A'zhami,

(1994)

3. Aqidah Imam Empat: Abu Hanifah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad, Alih bahasa

dari Abdurrahman Al-Khumayis, (2003)

4. Imam Jalal-Din as-Suyuti, Musnad Fatimah az-Zahra, alih bahasa Abdul

rasyid Shiddiq (1997)

5. Imam  Nawawi, Dasar-dasar Ilmu Hadits, alih bahasa Syarif Hademasya,

(2001)

6. Syeikh Ahmad Surkati, Hadits-Hadits Lemah dan Palsu, (2001)

7. Muhammad Mustafa al-Siba’i, Hikmah dan Falsafah Puasa, alih bahasa

Ahmad husnul Hakim, (2001)
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8. Usman Sya’roni, Otentisitas Hadits Menurut Ahli Hadits dan Kaum Sufi,

(2002)

9. Muhammad Nashir al-Din al-Albani, Sifat-Salat Nabi, 2002

10. Syeikh Isma’il al-Ansari, Otentisitas Hadits Salat Tarawih 20 Rakaat,

sanggahan terhadap al-Albani, alih bahasa Mahfud Hidayat lukman, (2003)

Karya-karya di atas semuanya diterbitkan penerbit dalam negeri. Ada satu

karya Ali Mustafa Yaqub yang diterbitkan penerbit Saudi Arabia  merupakan

terjemahan yang berjudul Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat (1418

H).

Di samping itu sebagian artikel terbaru yang ditulis dalam menaggapi

berbagai peristiwa yang ada di masyarakat bisa diakses lewat

www.swaramuslim.com. Dalam menanggapi prediksi tentang hari kiamt oleh

banyak media massa, Ali Mustafa Yaqub menulis artikel: Tafsir Gerhana, Imam

Mahdi dan Kiamat Menjelang Imam Mahdi dan Gerhana: Perspektif Hadits

(2003).

Dari seluruh karyanya terutama yang berupa buku terbitan telah

diselesaikan olehnya dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Maksudnya ada

yang lama dan sebentar proses pengerjannya. Alasannya adalah sebagian buku-

buku yang ditulis Ali Mustafa Yaqub yang awalnya hanya berupa artikel dan

makalah tersebut dikumpulkan dan diedit kemudian diterbitkan. Karya tulisnya

yang dipersiapkan dalam waktu sembilan tahun adalah Hadits-Hadits Bermasalah

yang membahas tentang kedudukan 30 Hadits yang beredar di masyarakat.



28

Menurut Ali Mustafa Yaqub, artikel pertama ditulis pada bulan Desember 1994

dan artikel terakhir disiapkan pada bulan Maret 2003.13

Berdasarkan pengamatan, dari seluruh karyanya tersebut ada tiga buku

yang menjadi karya penting untuk melihat keseriusan Ali Mustafa Yaqub dalam

studi Hadits dan studi ke-Islaman pada umumnya. Pertama, buku Islam Masa kini

(2001), kedua, buku Hadits-hadits Bermasalah (2003), dan ketiga, Hadits-Hadits

Palsu Seputar Ramadhan (2003). Ketiga buku tersebut bisa dianggap sebagai

karya besar dan karya puncaknya dalam Hadits yang dilakukannya selama

keriernya sebagai ilmuwan Hadits.

D. Karier Puncak Ali Mustafa Yaqub

Dalam sebuah berita mingguan yang terbit 12 Desember 1998  dimuat

statemen Ali Mustafa Yaqub yang menyatakan bahwa begitu pentingnya Hadits,

Ali Mustafa Yaqub sampai pada kesimpulan bahwa mempelajari Hadits itu lebih

utama daripada membaca al-Qur’an. Terlepas dari betul tidaknya statemen itu,

yang jelas Ali Mustafa Yaqub memberikan perhatian yang begitu besar terhadap

Hadits. Statemen Ali Mustafa Yaqub tersebut tidak bisa dipahami secara apa

adanya tanpa memperhatikan faktor yang melatarbelakangi munculnya statemen

tersebut. Ini tidak berarti Ali Mustafa Yaqub menyuruh orang untuk beralih pada

Hadits tanpa memperhatikan al-Qur’an, tetapi lebih pada tanggung jawab moral

Ali Mustafa Yaqub yang prihatin terhadap kondisi umat yang enggan menjadikan

Hadits sebagai pijakan hidup apalagi mengkajinya secara serius.

13 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-hadis Bermasalah., op.cit , hlm. 179.
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Pengukuhan Ali Mustafa Yaqub sebagai guru besar Hadits dan Ilmu

Hadits pada tahun 1998 mengundang banyak komentar di media massa pada

waktu itu. Komentar harian umum Republika yang terbit  jum’at 4 Desember

1998 menyebutkan:

”Hingga saat ini belum ada Guru Besar Hadits dan Ilmu Hadits, baik di

perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau di PerguruanTinggi Swasta (PTS) selain

K.H. Ali Mustafa Yaqub. Oleh karenanya, beliau sangat berhak menyandang gelar

tersebut”14

Setelah selang beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 16 Desember 1998

Panji Masyarakat menurunkan berita tentang seputar pribadi Ali Mustafa Yaqub

yaitu: ”Ali Mustafa Yaqub memang tergolong makhluk yang langka dalam dunia

Ilmu Hadits. Bahkan disebut-sebut Ia adalah satu-satunya Guru Besar di bidang

Ilmu Hadits yang dimiliki Indonesia”.

Tidak diketahui secara pasti ukuran yang digunakan dua media tersebut

dalam menilai Ali Mustafa Yaqub. Apakah betul pada 1998 belum ada satupun

Guru Besar Hadits di Perguruan tinggi Islam di Indonesia atau betulkah Ali

Mustafa Yaqub satu-satunya Guru Besar Hadits yang dimiliki Indonesia, atau

hanya penilaian yang dilebih-lebihkan.

Terlepas dari persoalaan tersebut, adalah mungkin pada waktu itu Ali

Mustafa Yaqub termasuk salah satu Guru Besar dalam Ilmu Hadits di Indonesia.

Jadi bukan satu-satunya. Karena pada waktu itu terdapat nama pakar Hadits dan

14 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis, op. cit. ,hlm. IX
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ilmu Hadits kenamaan yakni M. Syuhudi Ismail.15 Pakar Hadits ini tidak bisa di

pandang sebelah mata, karena ia telah memberikan corak baru terhadap penelitin

dan perkembangan Hadits di Indonesia. keberadaan Ali Mustafa Yaqub serta M.

Syuhudi Ismail, muncul dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga tidak

mungkin jika Ali Mustafa Yaqub dianggap sebagai ilmuwan Hadits yang dimiliki

Indonesia satu-satunya. Pernyataan yang tepat adalah Ali Mustafa Yaqub sebagai

salah satu Guru Besar Hadits dan Ilmu Hadits di Indonesia, bukan satu-satunya.

15 Muhmmad shudi ismail dilahirkan di lumajang,jawa timur,pada tanggal 23 April 1943
.Lihat, M. Syuhudi Ismail,Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: bulan Bintang, 1995), hlm.249.


