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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Sejarah Tahun Baru Masehi

Tahun baru masehi pertama dirayakan pada tanggal 1 Januari SM tidak

lama setelah Julius Caesar dinobatkan menjadi raja kerajaan Romawi. Dirinya

memutuskan untuk mengganti sistem penanggalan pada abad ke-7 SM.

Penanggalan tersebut dengan mengikuti revolusi matahari yang biasa dilakukan

oleh orang mesir kuno.

Satu tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365

seperempat hari dan Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 SM sehingga

tahun 46 SM dimulai pada 1 Januari. Caesar juga memerintahkan agar setiap

empat tahun, satu hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis

bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum

Caesar terbunuh di tahun 44 SM, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan

namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian, nama bulan Sextilis diganti dengan

nama pengganti Julius Caesar, Kaisar Augustus, menjadi bulan Agustus.1

Pada mulanya kalender yang digunakan oleh kerajaan Romawi

sebelumnya berasal dari Etruskan yaitu orang-orang yang berasal dari Asia kecil,

yang memiliki peradaban yang tinggi, serta cara hidup dan corak kebudayaan

yang tinggi, dan berabad-abad orang Romawi memandang tinggi bangsa tersebut

sehingga menjadikannya sebagai guru. Pada abad ke-7 dan ke-6 banyak para

pemuda bangsawan Romawi datang  menyempurnakan ilmu mereka ke

Etruskan.2

1Sumber bacaan: http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun_baru diakses pada tanggal 2 Februari 2017

2Alpizar, “Agama-Agama Dunia (Kajian Terhadap Sejarah Agama)” Jilid 1, Yayasan Pusaka
Riau:Pekanbaru-Riau (2008),83
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Perayaan tahun baru masehi dibeberapa negara berkaitan dengan ritual

keagamaan atau kepercayaan. Seperti yang di ketahui, bagi agama Kristen awal

tahun masehi merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih (Yasus Kristus

adalah kata Yunani bagi “yosuah san mesiah” atau dalam bahasa Ibrani”

Masiah” yang berarti “orang yang diangkat ”). Yesus Kristus dilahirkan pada

tanggal 25 Desember tahun 4 SM disebuah desa yang bernama Batlehem (Baitul

Lahmin). Dalam hitungan Leit Anderson perhitungan kelender berdasarkan

tahun-tahun matahari dan bulan (365 hari dibandingkan hari per tahun), membuat

sedikit pebedaan dalam tahun kelahiran Yesus. Kelender Gregorius pada tahun

1582 menetapkan 1 masehi, tetapi karena Yesus dilahirkan pada saat

pemerintahan raja Herodes, seperti yang terdapat dalam Injil Matius 2:1

mengatakan :

“Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja

Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem pada zaman

Heredos”

jadi kelahirannya paling lambat pada 4 SM yaitu tahun meninggalnya

Herodes yang meninggal pada bulan Maret atau 4 April tahun 4 SM, maka

dengan demikian Yesus Kristus kemungkinan besar lahir antara tahun 6 SM dan

4  SM.3

Encyclopedia Americana, menjelaskan bahwa sebelum Yesus lahir seluruh

wilayah yang dikuasai oleh Impirium Romawi, berlaku kalender Roma. Dennys

le Petit, yang wafat di Roma tahun 540 M, yang merupakan orang pertama yang

merumuskan hari kelahiran Yesus. Yang dirumuskannya pada tahun 532 M,

dengan mengambil tahun 753 Romawi sebagai dasar penetapan bagi tahun

pertama Masehi, yakni tahun kelahiran Yesus.4

Sedangkan dalam sumber lain mengatakan bahwa 25 September bukan

tanggal kelahiran Yesus, melainkan tanggal 25 Desember dimulai sebagai

3Muhklisin Purnomo, “Sejarah Kitab-Kitab Suci”, Forum:Yogjakarta (2014),165-166

4Herbert W. Atmstrong dan Masyhud SM, “Misteri Natal: sebuah kritik dari tokoh Kristen
internasional”,Pustaka Da’i: Jakarta (1981), 55-56
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perayaan kelahiran matahari karena diakhir musim salju tanggal 25 tersebut

matahari mulai kembali menampakkan sinarnya yang kuat.

Walaupun tidak tertulis dalam al-Kitab bahwa 25 Desember adalah kelahiran

Yesus, akan tetapi umat Kristen secara umum merayakan Natal pada salah satu

hari di bulan Desember sampai pada Januari demi keseragaman.5 Perayaan natal

umat Kristen sebenarnya baru dikenal di Roma tahun 320, menggantikan

perayaan“ kelahiran matahari yang tidak terkalahkan” peninggalan budaya Persia

yang disebut Mithraic.6 Umat Kristen meyakini bahwa nabi Isa lahir pada tanggal

25, namun mereka tidak mengetahui pasti bulan yang sebenarnya. Dengan

demikian, bulan Desember dipilih untuk menggantikan peringatan “Matahari

yang tidak terkalahkan” setiap akhir pergantian tahun.

Menurut sarjana Kristen liberal, mengatakan bahwa setiap perayaan utama

tahunan Kristen adalah kelanjutan dari tradisi kepercayaan sebelum Kristen.

Dalam usaha misionaris Katolik Roma berhubungan dengan orang-orang

Primitif. Kemudian orang-orang gereja mengambil kepercayaan orang-orang

Primitif untuk di sesuaikan dan dialihkan ke dalam kepercayaan Kristen. Seperti

Natal, Natal adalah hari raya agama Kristen yang di peringati setiap tanggal 25

Desember oleh pengikutnya di seluruh dunia baik secara sederhana maupun

secara besar-besaran. Natal itu sendiri memiliki arti khusus yaitu peringatan hari

kelahiran Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan. Sebenarnya para

pemeluk Kristen pada abad pertama sampai abad ke lima tidak pernah

menyelenggarakan perayaan Natal tersebut. Baru pada abad kelima itulah hari

kelahiran Yesus dirayakan.

Ada dua fakta kuat yang memerlukan pertimbangan diantaranya: bahwa 25

Desember adalah tanggal kelahiran matahari dalam kalender Julian. Dan ke dua

ialah tidak ada bukti menentukan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember.7

5Imron, M. Ali, “Sejarah Terlengkap Agama-Agama Di Dunia”, Cet-I Jogyakarta:IRCiSoD,
(2015),423

6Dikutip Dari Suara Pemberitahuan tentang: “Asal Usul Perayaan Natal dan Santa Claus” Tahun
1991 Oleh Harry Alexander Kawilarang

7Muhammad Fazlur Rahman Ansari, “Islam Dan Kristen Dalam Dunia Modern”,Bumi Aksara :
Jakarta (1998), 71
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Namun kini kenyataannya sudah menjadi tradisi sekuler yang manjadikannya

sebagai hari libur nasional untuk seluruh warga di dunia.

Banyak cara dalam merayakan tahun baru masehi contohnya bangsa pada

bagian Barat. Perayaan tahun baru dirayakan sangat beragam, seperti ibadah di

gereja, maupun aktifitas non-ibadah seperti parade atau karnaval, manikmati

berbagai hiburan, manikmati makanan tradisional, berkumpul dengan kelurga

dan lain sebagainya.

Pada zaman Romawi, pesta tahun baru adalah suatu penghormatan bagi

Dewa Janus yaitu Dewa yang digambarkan bermuka dua. Kemudian perayaan

ini terus dilestarikan dan menyebar ke Eropa (abad permulaan Masehi). Seiring

muncul dan berkembangnya agama Nasrani, akhirnya perayaan ini diwajibkan

oleh para pemimpin gereja sebagai satu perayaan “suci” yang berdampingan

dengan perayaan Natal. Itulah sebabnya ucapan Natal dan Tahun baru dijadikan

satu yaitu “Merry Christmas and Happy New Year”.

Maka dari itu, umat Kristiani belahan benua Eropa tahun baru masehi

dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al- Masih, sehingga agama

Kristen sering disebut sebagai agama Masehi. Pada mulanya perayaan ini di

rayakan oleh orang Yahudi yang dihitung sejak akhir bulan dan masuk pada

awal di bulan baru, atau yang lebih dikenal dengan hari raya Paskah. Pada hari

raya tersebut umat Yahudi akan merayakan dan menyucikan hari tersebut

dengan melakukan upacara kurban dan penjamuan makan bersama.8 Menurut

kelender Julianus, tahun Romawi dimulai pada tanggal 1 Januari. Kemudian

Paus Gregorius XIII mengubah menjadi 1 Januari pada tahun 1582 dan hingga

sekarang seluruh dunia merayakannya pada tanggal tersebut.

Setiap agama memiliki hari besar, yang dinamakan hari raya. Selain dari

pada itu, hari raya memiliki makna yang berbeda-beda bisa dikatakan itu sebagai

suatu dogma atau ajaran dan bisa juga merupakan hanya sekedar peringatan hari

bersejarah. Dengan demikian setiap orang yang beragama di dunia ini pasti akan

8Ibid,. 383
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selalu menanti-nantikan hari perayaan keagamaan mereka tersebut. Seperti

agama Yahudi dengan hari raya Paska9, Buddha dengan hari raya Wesak10,

Kristen dengan hari raya Natal11, dan Islam dengan hari raya Idul Fitri dan Idul

Adha.

2.1.2 Pelaksanaan Tahun Baru Masehi

Dalam melaksanakan pergantian malam tahun baru masehi setiap negara

merayakannya dengan berbagai kebiasaan dan budaya masing-masing. Bahkan

di beberapa negara, tardisi perayaan tahun baru masehi dikaitkan dengan ritual

keagamaan dan keyakinan pada hal-hal yang yang bersifat mistik.

Kebanyakan orang di masa silam memulai tahun yang baru pada hari

panen. Mereka melakukan kebiasan-keniasaan untuk meninggalkan masa lalu

dan memurnikan dirinya untuk tahun yang baru. Orang-orang Romawi

mempersembahkan hadiah kepada Kaisar. Yang kemudian lambat laun para

Kaisar mewajibkan hadiah-hadiah seperti itu.

Menurut sejarah, bulan Januari diambil dari nama seorang dewa bermuka

dua yaitu dewa Janus (satu sisi mengarah ke belakang dan satu sisinya lagi

mengarah ke depan), pada zaman romawi kuno perayaan tahun baru dengan

saling memberikan kacang dan koin lapis emas dengan gambar wajah dewa

Janus. Di negara Amerika Serikat kebanyakan perayaan dilakukan malam

sebelum tahun baru pada tanggal 31 Desember, dimana orang-orang pergi ke

pesta dan menonton televisi di kota New York, dimana banyak orang yang akan

berkumpul disana. Pada saat lonceng tengah malam berbunyi, sirine dinyalakan,

kembang api diledakkan dan orang-orang akan meneriakkan ”Selamat tahun

baru”.

Di negara-negara lain termasuk Indonesia pergantian malam tahun baru

mirip dengan perayaan yang dilakukan orang-orang di Amerika dengan

9 Michael Keene, “Agama-Agama Dunia”, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (2006),60

10 Ibid.,82

11 Ibid.,114
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berkumpul di keramaian dan ikut memeriahkan pergantian malam tahun baru

dengan membakar petasan kembang api.

2.1.3 Pandangan Islam Dalam Pelaksanaan Tahun Beru Masehi

Dalam ajaran agama, tahun baru masehi merupakan perayaan agama bagi

orang Jahilliyah. Adapun larangan merayakan tahun baru masehi di riwayatkan

oleh Imam Abu Daud dan an-Nasa’i dalam kitab sunah-nya yang berbunnyi:

افِیِھَمایَْلَعبُونَ َسنَةٍ ُكلِّ فِيیَْوَمانِ اْلَجاِھلِیَّةِ لِ ِألَھْ َكانَ  ُ َصلَّىالنَّبِيُّ قَِدمَ فَلَمَّ هللاَّ

ُ أَْبَدلَُكمْ َوقَدْ فِیِھَماتَْلَعبُونَ یَْوَمانِ لَُكمْ َكانَ قَالَ اْلَمِدینَةَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ  َخْیًرابِِھَماهللاَّ

اْألَْضَحىَویَْومَ ْطرِ اْلفِ یَْومَ ِمْنھَُما

Artinya: “ dari Anas, ia  berkata: ketika Rasulullah saw datang ke

Madinah, penduduknya mempunyai dua hari yang biasa dirayakan (Nairuz

dan Mihrajan). Tanya Rasul Shallallahu’alaihi wa sallam:” Ada apa dengan

dua hari itu?” mereka menjawab:” Kami sudah biasa merayakannya sejak

zaman Jahillayah.”Sabda Rasul Sallallahu’alaihi Salam:”Sesungguhnya

Allah telah meggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang

lebih biak, yaitu hari Adha dan hari Fitri.” 12

Berdasarkan hadist di atas, bahwa Rasulullah SAW telah

menghapuskan hari raya  Nairus dan Muhrojan13 dan menggantikannya

dengan hari raya I’dul Adha dan Id’ul Fitri. Lalu mengapa masih banyak

kaum Muslimin yang mengikuti tahun baru masehi yang telah dihapuskan

oleh Rasulullah SAW?

Hari raya Nairuz adalah hari pertama dalam awal tahun, dan itu

adalah dianggap sebagai awal tahun matahari. Hari raya Nairuz dalam

perhitungan bangsa Arab sama dengan hari pertama Muharram berdasarkan

12Sunah Abi Dawud kitab as-shalat bab shalat al-i’dain no. 1136 dan sunah an-Nasa’i kitab shalat
al-‘idain no. 1567

13Merupakan hari raya pada masa pra-Islam orang  suku Quraisy yang mana ini merupaka sarana
penyerahan upeti dari rakyat pada zaman Jahiliyyah kepada penguasanya.
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bulan Hijjriyah. Sedangkan hari Muhrajan adalah hari pertengahan tahun,

tepatnya ketika matahari berada di awal musim semi.

Dan juga dalam al-Qur’an firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 72

yaitu:







Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu,

dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan

perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan

menjaga kehormatan dirinya.”

Dari ayat diatas Allah swt telah melarang kaum muslim mengahdiri

perayaaan orang-orang musyrikin. Dan dalam sebuah hadist sahih al-Bukhri

dan Muslim yang berbunyi:

Yang artinya: “ Sesungguhnya bagi setiap kaum (agama) ada

perayaan dan hari ini (idul adha) adalah hari perayaan kita”

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa dilarang melahirkan rasa gembira

pada perayaan kaum musyrikin dan meniru mereka (dalam perayaan).

Perayaan malam tahun baru masehi ini sebenarnya telah dihapuskan

Rasulullah SAW dalam Hadist-nya yang berbunyi:

منھممن تشبھ بقؤ م فھؤ

Artinya:“Siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum (agama

tertentu), maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Daud )

Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لَْیَس ِمنَّا َمْن تََشبَّھَ بَِغْیِرنَا

“Bukan golongan kami orang yang menyerupai selain kami."( HR. At

Tirmidzi).14

14HR. At Tirmidzi No. 2695
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Menurut Alwi Shihab sejarah hubungan Islam-Kristen bermula dengan

lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sejarah ini telah

diwarnai oleh aneka corak, yaitu terkadang bercorak semangat saling pengertian,

namun lebih sering curiga dan bahkan bermusuhan. Di dalam al-Quran misalnya

sejak awal telah menyatakan bahwa beberapa ajaran Isa telah mengalami

distorsi.15

Setiap agama memiliki kebenaran, keyakinan tentang yang benar itu di

dasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Sering kali

persoalan keagamaan yang muncul terletak pada permasalahan penafsiran atau

pemahaman. Al-Qur’an sebagai wahyu Allah dalam pandangan dan keyakinan

umat Islam adalah sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Namun,

kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakalah ia tidak berinteraksi dengan

realitas sosial yang ada. Setiap manusia harus menerima kenyataan keragaman

budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada tiap-tiap komunitas dalam

menjalankan ibadahnya.16

Umat Islam memiliki kalender Hijriyah yang di dasarkan pada perputaran

bulan untuk menentukan pelaksanaan berbagai ibadah. Sementara itu, Indonesia

menggunakan kalender Grogerian  atau masehi yang berakar dari tradision ala

Barat untuk menentukan berbagai aktifitas kegiatan pemerintahan resmi. Karena

itu, di Indonesia terdapat dua kali peringatan tahun baru, yaitu 1 Muharram dan

1 Januari atau tahun baru masehi yang kedua-duanya merupakan hari libur

nasional.

Masyarakat menyikapi dua peringatan ini dengan cara yang jauh berbeda.

Dalam penyambutan tahun baru Hijriyah masyarakat Islam akan menggelar

berbagai pawai keagamaan, dzikir atau do’a bersama. Sementara itu peringatan

tahun baru masehi selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya berhura-hura.

Pada awalnya peringatan 1 Januari juga terkait dengan sebuah tradisi

keagamaan di Barat. Tetapi kini di Indonesia dan banyak tempat lain di dunia,

15Adeng Muchktar Ghazali, “Agama dan Kebragamaan Dalam Konteks Perandingan
Agama”,cet-I Bandung: CV Pustaka Setia, (2004), 97

16 Ibid., 106-107
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peringatan ini telah bersifat menyeluruh. Bahkan telah banyak melanggar nilai-

nilai agama secara umum. Pada awalnya peringatan tahun baru masehi hanya di

peringati sebatas di perkotaan atau kalangan tertentu, tetapi kini peringatan 1

Januari telah meluas keseluruh penjuru negeri.

Dalam ajaran Islam memperingati hari raya agama lain memang dilarang.

Tentang hukum merayakan tahun baru masehi. Sebagian mengharamkan dan

sebagaian lagi membolehkan dengan syarat. Ini terdapat beberapa pendapat dari

para ulama tentang tahun baru sebagai berikut:

1. Pendapat yang mengaharamkan

Mereka yang mengharamkan perayaan tahun baru masehi, berhujjah

dengan beberapa argumentasi sebagai berikut:

a. Perayaan tahun baru adalah ibadah orang Kafir

Perayaan tahun baru pada hakikatnya adalah ritual peribadatan

para pemeluk agama bangsa di Eropa, baik yang beragama Nasrani

ataupun agama lain. Sejak masuknya ajaran agama Nasrani ke Eropa,

beragam budaya paganis (keberhalaan) masuk dalam ajaran itu. Salah

satunya perayaan tahun baru masehi. Bahkan menjadi satu kesatuan

dengan perayaan Natal yang dipercaya secara salah oleh bangsa Eropa

sebagai hari lahir nabi Isa as. Hasilnya perayaan tahun baru masehi itu

adalah perayaan hari besar orang kafir. Maka hukumnya haram

dilakukan oleh umat Islam.

b. Perayaan tahun baru menyerupai orang Kafir

Dalam sebuah hadist nabi yang artinya:”Siapa yang

menyerupai suatu kaum (agama tertentu), maka dia termasuk bagian

dari mereka.”

Meski ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun

baru tergantung pada niatnya, namun paling tidak seseorang muslim

yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai

ibadah orang Kafir. Dan menyerupai itu pun sudah haram hukumnya.
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c. Tahun baru masehi merupakan malam yang penuh dengan

maksiat

Sulit untuk dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang

merayakan malam tahun baru dengan minum Khamar, berzinah,

tertawa dan hura-hura bahkan bergadang sampai larut malam untuk

menghabiskan waktu dengan sia-sia. Padahal Allah swt telah

menjadikan malam untuk beristirahat. Adapun diharamkannya

perayaan malam tahun baru bagi umat Islam adalah upaya untuk

mencegah dan melindungi umat Islam dari pengaruh buruk.

d. Malam tahun baru adalah bid’ah

Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw adalah syariat

yang lengkap dan tuntas. Sedangkan fenomena sebagian umat Islam

yang mengadakan perayaan malam tahun baru masehi di mesji-mesjid

dengan melakukan shalat malam berjama’ah tampa alasan lain kecuali

kerena datangnya malam tahun baru adalah sebuah perbuatan bid’ah.

Karena perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw,

para sahabat dan salafus shalih.

Maka hukumnya bid’ah bila dilakukan khusus untuk malam

tahun baru. Ibadah-ibadah yang di gelar seperti qiyamullail, do’a

bersama, istighatsah, renungan malam, tafakkur alam, dan ibadah

lainnya. karena tidah ada landasan syar’inya.

e. Mengganggu lingkungan masyarakat sekitar

Suatu kemungkaran seringkali dianggap sebagai sesuatu yang

“biasa” karena adanya pembiaran bahkan pewajaran atau pembenaran

terhadap aksi tersebut. Contohnya adalah kegiatan yang dianggap

“rutin” dalam setiap perayaan tahun baru seperti menyalakan mercon,

petasan, atau membunyikan terompet atau suara lainnya. Hal yang

“biasa” ini tanpa disadari sebetulnya bisa saja menjadi gangguan bagi

orang lain yang butuh istirahat seperti orang yang lagi sakit atau orang

yang mengalami gangguan tidur. Aktifitas tahun baru tersebut bisa

berubah menjadi “bencana” bagi orang-orang ini dan menimbulkan
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kesusahan pada orang lain terutama kalangan muslim tentu saja

merupakan hal yang terlarang. Hal ini tertuang dalam sabda Nabi

Muhammad SAW:

“Seorang muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya

tidak mengganggu orang lain.”

Hasan Al Bashri mengatakan: “Orang yang baik adalah orang

yang tidak menyakiti walaupun itu hanya seekor semut”. Jika semut

yang sangat kecil bahkan tidak tampak jika terinjak saja tidak boleh

disakiti, apalagi manusia yang mempunyai fisik sempurna, punya akal

dan perasaan pastinya sangat tidak boleh untuk menyakitinya dengan

suara-suara riuh yang dapat menganggu mereka.

f. Perayaan tahun baru cenderung identik dengan pemborosan

Pola konsumsi dalam merayakan kegiatan menyambut tahun

baru umumnya meningkat dengan tajam. Aktifitas perbelanjaan

semakin intens bahkan untuk pembelian komoditas yang sebetulnya

tidak begitu penting tetapi menghabiskan biaya yang sangat besar.

Praktik ini menjurus kepada pemborosan besar-besaran hanya dalam

waktu singkat satu malam saja. adahal Allah telah menegaskan dalam

firman Nya surah Al-Isro’ ayat 26-27:

















Yang artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat

akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
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Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

2. Pendapat yang membolehkan

Pendapat yang menghalalkan berangkat pada argumentasi bahwa

perayaan malam tahun baru masehi tidak selalu berkaitan dengan ritual

keagamaan tertentu. Semua tergantung pada niatnya. Kalau diniatkan

untuk beribadah atau ikut-ikutan orang Kafir maka hukumnya haram.

Tetapi sebaliknya kalau niatnya bukan mengikuti ritual orang Kafir, maka

tidak ada larangan.

Sudah menjadi tugas para ulama dalam memimpin masyarakatnya agar

perayaan tahun baru tersebut berjalan secara positif dan Indonesia sebagai

masyarakat yang mayoritas berpenduduk Muslim tentu harus memasukkan

nilai-niali keislaman dalam memperingati hari tersebut.

2.1.4 Pandangan Kristen Dalam Pelaksanaan Tahun Baru

Agama Kristen dapat kita lihat pada masa sekarang yang tersebar luas

di negara-negara Barat dan lain-lain yang berasal dari pengajaran nabi Isa a.s.

yang telah dirobohkan sedemikian jauh dari ajaran pokoknya yang asli oleh

penganut-penganutnya sendiri. Nabi Isa as lahir dikalangan bangsa Yahudi.

Beliau putra seorang wanita termasyur kesuciannya yaitu Maryam.

Nabi Isa a.s di utus Tuhan ke tengah-tengah bangsa Israel guna

menuntun mereka ke jalan yang benar. Kerena pada masa itu bangsa Israel

sudah amat rusak akhlaknya dan imannya berbelok dari pengajaran Taurat

yang ditinggalkan nabi Musa kepada mereka.

Nabi Isa a.s diutus membawa ajaran yang amat bertentang dengan

nafsu mereka. Kesombongan mereka ditekan oleh Isa Almasih dengan ajaran

rendah hati dan tawadhu’, sifat mengutamakan diri dan rakus kepada harta di

tentang oleh Isa Almasih dengan ajaran mencintai sesama manusia.
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Kepercayaan kepada akhirat yang sudah hilang dari tengah bangsa Israel

dikembalikan lagi oleh Nabi Isa as.

Kepercayaan terhadap Tuhan sebenarnya pengajaran yang asli dari

Nabi Isa a.s yaitu Tauhid yang suci. Yaitu manuhankan Allah Yang Maha

Esa, seperti kepercayaan dalam seluruh agama samawi dan telah diajarkan

juga oleh para Nabi sebelumnya. Akan tetapi orang Nasrani di belakang nabi

Isa a.s telah menjadikan agama Tauhid yang suci menjadi agama musyrik

seperti agama paganis (berhala), menjadi Trinitas bertuhan tiga, yaitu

menuhankan Nabi Isa a.s dan Rohul Kudus disamping Allah swt. Mereka

mengambil kemusyrikan bangsa Yunani dan Romawi, serta pengajaran

trimurti agama Mesir kuno dan agama Brahma.

Nabi Isa diberi kitab oleh Tuhan yang bernama Injil, yang

disampaikan kepada kaum Bami Israel. Injil artinya “kabar suka” atau “berita

gembira” dan bahasa Injil berasal dari bahasa Yunani. Orang-orang Kristen

pada sekarang memahami Injil dengan “ Perjanjian Baru” atau “Wasiat

Baru.” 17

Peristiwa kelahiran Yesus merupakan awal sejarah keselamatan yang

berpuncak pada sangsara, mati, dan kebangkitannya. Perstiwa kelahiran ini

kemudian diperingati sebagai hari Natal. akan tetapi kelahiran Kristus

menjadi sorotan dari berbagai pihak baik diluar Kristiani maupun dari pihak

Kristiani itu sendiri. Kerena menurut mereke Yesus tidak lahir pada tanggal

25 Desember. Hal itu dapat dipahami, karena Alkitab tidak menuliskan

tanggal kelahiran Yesus.

Para penentang tersebut berpendapat bahwa tanggal 25 Dessember

adalah hari raya kaum Kafir. Pada tahun 274 M di kerajaan Romawi, tanggal

25 Desember dimulai sebagai perayaan kelahiran matahari. Ketika Kristen

dijadikan agama negara oleh kekaisaran Romawi di Romawi, kebiasaan

perayaan itu sangat sulit untuk ditinggalakan oleh masyarakat Roma yang

sudah menjadi Kristen. Oleh karena itu, para pemimpin gereja kemudian

17Agus Hakim,”Perbandingan Agama Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-
Shabiah-Yahudi-Kristen-Hindu-Budha & Sihk”, (Bandung:CV Diponegoro),95-96
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mengalihkan perhatian mereka yang mana pada mulanya perayaan matahari

diganti dengan  perayaan peringatan kelahiran Yesus.

Pada tanggal 25 Desember tahun 336 M secara resmikan dijadikan

sebagai hari kelahiran Yesus Kristus oleh gereja di Roma. Peringatan hari

kelahiran Kristus akhirnya diperkenalkan  oleh Kaisar Konstantin. Perayaan

Natal kemudian dilakukan di Antiokia pada tahun 375 dan pada tahun 380

Natal dirayakan di Konstatinopel, lalu tahun 4230 di Alexanderia, dan

kemudian ditempat-tempat agama Kristen berkembang termasuklah di

Indonesia.

Dalam agama Kristen pelaksanaan tahun baru berdampingan dengan

hari Natal yang mana pergantian malam tahun di peringati dengan berbagai

kegiatan diantaranya dengan berkumpul dengan keluarga dan juga

mengunjungi sanak keluarga. Bagi pemeluk agama Kristiani tahun baru

menjadi suatu yang sangat berharga dan hal ini berdampingan dengan hari

kelahiran Isa almasih dan perayaan ini di mulai saat malam pada tanggal 25

Desember dan sampai pada awal tahun baru di bulan Januari.

Pelaksanaan tahun baru tidak lepas dari bentuk dari proses sosial yaitu

proses interaksi. Karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya

aktifitas-aktifitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-perorang,

kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorang dengan

kelompok manusia.

Interaksi sosial terjadi kerana beberapa syarat yaitu: Adanya kontrak

sosial dan adanya komunitas. Selain itu, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat

berupa kerja sama, persaingan, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan

atau pertikaian.18

2.2 Penelitian Terdahulu

18Suerjono Suekanto dan Budi Sulistyiowati,”Sosiologi Suatu Pengantar”(ed) Revisi Jakarta:Raja
Wali Pers (2003),64
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Diantara penelitian yang membahas tentang pelaksanaan tahun baru masehi

ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad Noor19 yang berjudul:

“Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa

tasyabuh adalah perbuatan yang menyerupai orang non-muslim, melakukan

sesuatu seperti apa yang mereka lakukan. Bertingkah laku seperti mereka, gaya

hidud seperti gaya mereka, dan berfikir seperti mereka. Adapun tasyabuh pada

zaman sekarang yaitu lebih ke dalam hal cara berfikir yang menyerupai mereka.

Kemudian dalam hal hubungan dengan non-muslim adalah hanya sebatas

hubungan yang bersifat ta’aruf (saling mengenal), saling tolong menolong, saling

berbuat kebaikan dan adil. Hubungan tersebut akan menciftakan perdamaian,

kebaikan dan interaksi yang harmonis dengan mereka.

Kemudian beliau mengatakan bahwa hukum merayakan ibadah non-muslim

adalah haram apabila di dalamnya terdapat kekufuran dan juga kemaksiatan. Dan

beliau mengatakan bahwa hukum merayakan ibadah non-muslim ialah mubah

yakni terlepas dari kerusakan yang di timbulkan akibat penyerupaan tersebut.

Hukum merayakan ibadah non-muslim adalah mubah apabila diniatkan hanya

untuk menjaga hubungan antar umat beragama, memenuhi undangan dan

menghormati mereka.

19Muhammad Irsyat Noor, “Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim” (Skripsi S1, Fakultas
Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)


