
BAB II

SEKILAS TENTANG AHMAD HASSAN

A. Biografi Ahmad Hassan

1. Kelahiran dan Wafatnya Ahmad Hassan

Nama lengkapnya adalah Hassan bin Ahmad, Ia menuliskan nama

ayahnya di depan namanya sendiri, sehingga menjadi ahmad hassan. Hal itu

dilakukannya karena mengikuti kebiasaan orang India. Dia menulis “Hassan”

dengan ganda atau tasydid, karena ia lahir di Singapura dan ayahnya menulis

cara Inggris yang suka menulis huruf mati dengan tanda dobel tetapi

mengucapkannya tanpa tasydid.1 Disamping itu ketika beliau berdomisili di

Bandung tahun 1930-an, panggilan Hasan Bandung lebih populer dalam

masyarakat.2 Meski tidak sepopuler nama Hasan Bandung , namun ketika

beliau tinggal di kota Bangil Jawa Timur, panggilan Hasan Bangil juga terasa

akrab di masyarakat.

Tokoh yang menjadi tema sentral kajian ini lahir pada tahun 1887 M. di

Singapura. Berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India.3 Ayahnya

bernama Ahmad Sinna Vappu Maricar, seorang penulis yang ahli dalam agama

Islam dan kesustraan Tamil. Sedangkan ibunya bernama Muznah yang berasal

dari Palekat Madras, tetapi lahir di  Surabaya. Ahmad dan Muznah menikah di

Surabaya dan kemudian mereka menetap di Singapura.

1 A. Latief Muchtar, Gerakan Kembali Ke Islam; Warisan Terakhir (PT. Remaja Rosda
Karya, 1998 M), hal. 168.

2 Sri Suyanta, Hasan Bandung & Kontribusi Pemikirannya Bidang Hukum Islam,
Yogyakarta: AK Group, 2006, hal. 19.
3 Siddiq Amien, dkk, Panduan Hidup Berjama’ah Dalam Jam’iyyah Persis, (Bandung:

PP PERSIS, 2007 M), hal. 147.
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Ahmad Hassan ini merupakan ulama besar yang mempunyai karisma

dan sangat disegani oleh kawan maupun lawan-lawan diskusinya, Ia memiliki

sifat-sifat yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama rekan beliau yang lain.

Seorang ulama yang mengajar dan mendidik pemuda-pemuda hidup dan

berdiri di atas kaki sendiri, dengan maksud mengajarkan kepada para pemuda-

pemuda tentang hidup dalam penuh kemandirian. Beliau tidak kaya, tapi tak

pernah kekurangan. Hidup dalam agama, dan senantiasa menegakkan agama,

adalah filsafat hidupnya. Beliau berdakwah dengan segala jalan yang di

tempuhnya. Dengan pendiriannya yang teguh, jiwanya yang kuat pantang

mundur dalam menegakkan agama sampai akhir hayatnya.4

Pada hari Senin, tanggal 10 November 1958 di Rumah Sakit

Karangmenjangan (Rumah sakit Dr. Soetomo) Surabaya, Ahmad Hassan

berpulang ke Rahmatullah dalam usia 71 tahun. Ulama besar yang dikenal

dengan Hassan Bandung (ketika masih di Bandung) atau Hassan Bangil (sejak

bermukim di Bangil) telah menorehkan sejarah baru dalam gerakan pemurnian

ajaran Islam di Indonesia dengan ketegasan, keberanian, dan kegigihannya

dalam menegakkan Al-Qur’an dan As-Sunnah meski kadang disampaikannya

dengan pemikiran yang “radikal’. 5

2. Pendidikan dan Profesi

Masa kecil Ahmad Hassan dilewatinya di Singapura. Pendidikannya dimulai

dari sekolah dasar, tetapi ia tidak sempat menyelesaikannya. Kemudian ia masuk

sekolah Melayu dan menyelesaikannya hingga kelas empat; dan belajar di sekolah

4 Dadan Wildan, Yang Da’I Yang Politikus; Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh
Persis,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 31-32.

5 Dadan Wildan, Ibid, hal. 31.



dasar pemerintah Inggris sampai tingkat yang sama, sambil belajar bahasa Tamil

dari ayahnya.6 Pada usia tujuh tahun ia sudah belajar al-Qur’an dan memperdalam

agama Islam.

Tamar Djaja ( Riwayat hidup A. Hassan ) mencatat bahwa Hassan belajar

agama Islam di beberapa tempat pengajian. Guru-gurunya selama di Singapura

adalah H. Ahmad di kampong Tiung, H. Muhammad Thaib di kampong Rokoh,

Said Munaci Mausili, Abdullatif, H. Hassan, dan Syekh Ibrahim India. Namun ia

tidak sempat menyelesaikan sekolah dasarnya karena pada usia 12 tahun sudah

bekerja mencari nafkah sendiri. Meskipun demikian ia mengambil pelajaran

bahasa Arab secara privat sebagai usaha untuk memperdalam pengetahuannya

tentang Islam.7 Pelajaran yang di terima Ahmad Hassan pada saat itu sama saja

dengan apa yang diterima oleh anak-anak lain, seperti tata cara shalat, wudhlu,

dan shaum.8

Ahmad Hassan  lebih banyak mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf pada

Muhammad Thaib. Pada saat gurunya ini pergi menunaikan ibadah haji, ia beralih

mempelajari bahasa Arab pada Said Abdullah Al-Musawi selama tiga tahun. Di

samping itu, ia pun belajar pada pamannya, Abdul Lathif seorang ulama yang

terkenal di Malaka dan Singapura, serta belajar pula pada syekh Ibrahim ulama

asal india. Dalam mempelajari dan memperdalam agama Islam dari beberapa

orang guru tersebut kesemuanya sampai pada tahun 1910, menjelang ia berusia 23

tahun.

6 Ibid, hal.  20.
7 A. Latief muchtar, op.cit., hlm. 168-167.
8 Shiddiq Amien dkk,Panduan Hidup Berjama’ah Dalam Jam’iyyah Persis, Bandung,

2007.  hal. 152.



Di samping belajar memperdalam agama Islam, dari tahun 1910 hingga

1921, Ahmad Hassan menekuni berbagai macam pekerjaan di Singapura. Sejak

tahun 1910 ia telah menjadi guru tidak tetap di madrasah orang-orang India di

Arab Street, Baghdad Street, dan Geylang hingga 1913, kemudian menjadi guru

tetap menggantikan Fadhlullah Suhaimi pada Madrasah Assegaf di jalan sulthan.

Sekitar tahun 1912-1913, A. Hassan menjadi anggota redaksi surat kabar Utusan

Melayu yang diterbitkan oleh Singapore Press di bawah pimpinan Inche Hamid

dan Sa’dullah Khan.9

Setelah begitu lama Ahmad Hassan tinggal di Singapura Pada tahun 1921

M. Ahmad Hassan hijrah dari Singapura ke Surabaya (Jawa Timur) dengan

maksud untuk mengambil alih pimpinan toko milik Abdul Lathif pamannya. Pada

masa itu Surabaya menjadi tempat pertikaian antara kaum muda dan kaum tua.

Kaum muda dipelopori oleh Faqih Hasyim, seorang pendatang yang menaruh

perhatian dalam masalah-masalah keagamaan. Ia memimpin kaum Islam di

Surabaya dengan cara tukar pikiran, tabligh, dan diskusi-diskusi keagamaan. Haji

Abdul Latif, paman Ahmad Hassan yang juga gurunya pada masa Ahmad Hassan

masih kecil, mengingatkan Ahmad Hassan agar tidak melakukan hubungan

dengan Faqih Hasyim yang dikatakannya telah membawa masalah-masalah

pertikaian agama di Surabaya, dan dianggap pula oleh pamannya sebagai

wahabi.10 Karena membawa masalah-masalah kontroversial ( khilafiyah ), seperti

talaffuzh bin-niat ( melafalkan niat atau ushalli ), talqin, tahlil, dan sebagainya.11

9 Ibid.
10 Siddiq Amin, dkk., Op. Cit. hlm. 148.
11 A. Latief Muchtar, Op, cit. hal. 170.



Usahanya dalam bidang pertekstilan tampaknya tidak beruntung, bahkan

rugi, sehingga ia terpaksa membuka usaha vulkanisir ban mobil untuk

menyambung hidupnya. Mungkin usaha ini juga kurang memuaskan, karena

kepuasannya terletak pada upaya pengembangan dirinya dalam bidang ilmu

agama Islam. Sementara pergaulannya dengan para tokoh terkemuka Serikat

Islam telah membuka matanya tentang adanya pergolakan yang ada dalam tubuh

organisasi politik itu. Ada dua golongan dalam Serikat Islam pada waktu itu:

pertama, Serikat Islam Putih yang islami, dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto;

dan yang kedua, Serikat Islam Merah yang komunis dan berkiblat ke Moskow,

dipimpin oleh Semaun.12

Tetapi lain halnya dengan Ahmad Hassan, ketika dalam suatu kunjungannya

kepada kiai Abdul Wahhab Hasbullah yang kemudian menjadi tokoh Nahdatul

Ulama, Ahmad Hassan lebih banyak mendengarkan tentang pertikaian antara

kaum muda dan kaum tua. Dalam percakapannya dengan kiyai Haji Abdul Wahab

ini, Kiyai Wahab mengambil salah satu contoh pertentangan dalam masalah

ushalli ( pembacaan niat sebelum shalat ) yang dipraktikan oleh kaum tua sebelum

melakukan ibadat shalat dengan bersuara, tetapi kaum muda menolak praktik

ushalli ini karena tidak ada dasarnya dari al-Qur’an dan Hadis Nabi. Kaum muda

berpendapat bahwa agama, agar dapat dikatakan agama, hendaklah didasarkan

atas dasar al-Qur’an dan Hadis shahih. Oleh karena ushalli merupakan suatu yang

hal baru yang diintrodusir oleh ulama yang datang kemudian dan tidak terdapat

dalam kedua sumber hukum tersebut, maka kaum muda menolaknya dan dianggap

12 A. Latief Muchtar, loc. Cit.



tidak tepat dibacakan pada saat sebelum shalat. Masalah yang ditemukan Ahmad

Hassan dalam pembicaraannya dengan Kiyai Wahab, menyebabkan ia berfikir

lebih jauh tentang masalah tersebut, dan lambat laun ia sampai kepada kesimpulan

berdasarkan pada penelitiannya terhadap al-Qur’an dan hadis shahih bahwa kaum

mudalah yang benar, ia tidak menemukan suatu dalil mendukung terhadap praktik

ushalli kaum tua tersebut. 13

Melihat persoalan yang muncul ke permukaan, terutama masalah gerakan

pembaharuan pemikiran Islam yang sedang ramai dan pertentangan antara kaum

muda dan kaum tua yang terus berlanjut di Surabaya, Ahmad Hassan lebih banyak

lagi mencurahkan perhatiannya untuk memperdalam agama Islam.

Usahanya di Surabaya pada akhirnya mengalami kemunduran, dua orang

sahabatnya Bibi Wantee dan Muallimin mengirim Ahmad Hassan untuk

mempelajari pertenunan pemerintah yang ada di Bandung. Di Bandung inilah

beliau tinggal pada keluarga Muhammad Yunus, salah seorang pendiri organisasi

Persatuan Islam (PERSIS). Dengan demikian tanpa sengaja Ahmad Hassan telah

mendekatkan dirinya pada pusat kegiatan penelaahan dan pengkajian Islam dalam

jam’iyyah PERSIS. Ia sangat tertarik terhadap masalah-masalah keagamaan. Pada

akhirnya ia pun tidak lagi berminat mendirikan usaha tenunnya di Surabaya, tetapi

di Bandung, yang rupanya disetujui oleh kawan-kawannya. Akan tetapi

perusahaan tenun yang didirikannya gagal sehingga terpaksa ditutup. Sejak itulah

minatnya untuk berusaha tidak ada lagi, malahan kemudian ia mengabdikan

13 Siddiq Amin, dkk.,Op. Cit. hal. 150.



dirinya dalam penelaahan dan pengkajian Islam lalu berkiprah secara total dalam

jam’iyyah Persis.14

Untuk menelusuri perubahan sikap Ahmad Hassan dalam agama, sukarlah

untuk disimpulkan; apakah terjadinya perubahan itu sejak ia belajar kepada para

guru dan ulama ketika masih di Singapura ataukah ketika ia bergaul baik dengan

kaum muda di Surabaya atau jam’iyyah Persis di- Bandung. Namun, nampaknya

perubahan ini datang lambat laun karena berbagai hal yang mempengaruhi sikap

Ahmad Hassan terhadap agama, antara lain pengaruh keluarga, pengaruh bacaan,

dan pengaruh pergaulan. Sehingga pada akhirnya ia mempunyai sikap keagamaan

yang mirip-mirip dengan gerakan wahabi.15

Ahmad Hassan juga seorang yang memberikan pencerahan tentang Islam

kepada Soekarno. Perkenalannya dengan Bung Karno diawali ketika keduanya

sama-sama bertemu di percetakan Drukerij Economy milik orang Cina. Pada

waktu itu Soekarno sedang mencetak surat kabar Propaganda politiknya Fikiran

Rakyat, sementara Ahmad Hassan mencetak majalah-majalah dan buku-buku

yang ia terbitkan. Dalam setiap pertemuannya di- percetakan itu, antara keduanya

sering terjadi dialog berbagai masalah. Rupanya sejak bergaul dengan Ahmad

Hassan, Soekarno yang tadinya kurang memahami betul tentang Islam, berangsur

terbuka hatinya. Demikianlah, Soekarno mulai banyak belajar agama Islam

kepada Ahmad Hassan meski pada tahap permulaan hanya melalui obrolan di

14 Op. Cit. hal. 149-150.
15 Op. Cit. hal.151.



percetakan. Lambat laun Soekarno belajar lebih aktif melalui buku dan majalah-

majalah karangan Ahmad Hassan.16

3. Karya-karya Ahmad Hassan

Semasa hidupnya Ahmad Hassan dikenal sebagai seorang pendakwah

ulung, baik lisan maupun tulisan, Ia merupakan salah seorang tokoh pemikir yang

produktif menuliskan ide-idenya. Dalam hal tulisan beliau sangat banyak sekali

menghasilkan karya-karya  baik dalam bentuk  majalah-majalah maupun dalam

bentuk buku. Selama hidupnya Ahmad  Hassan telah menuliskan sekitar 80 judul

buku. Termasuk tafsir al-Furqan yang terbit pada tahun 1956. Dengan gaya

penulisan yang khas, lugas dan mudah dipahami, buku-bukunya diterbitkan ribuan

eksemplar dan sering kali dicetak ulang.17

Berikut adalah buku-buku tulisan A. Hassan yang dikutip dari Djaja (1980:

166-168); lihat pula Fiederspeil (1970); Mughni (1980); Dadan Wildan (1997):

1)Pengajaran Shalat,Tahun 1930, 2) Pengajaran Shalat, (huruf Tahun 1930,3)

Kitab Talqin, Tahun 1931,4) Risalah Jum’at, Tahun 1931, 5) Debat Riba, Tahun

1931,6) Al-Mukhtar, Tahun 1931, 7) Soal Jawab, Tahun 1931, 8) Al-Burhan,

Tahun 1931, 9) Al-Furqan,  Tahun 1931, 10) Debat Talqin, Tahun 1932, 11)

Kitab Riba,Tahun 1932, 12) Risalah Ahmadiyah, Tahun 1932,13)  Pepatah,

Tahun 1934,14)  Debat Luar Biasa, Tahun 1934, 15) Debat Taqlid, Tahun 1935,

16) Debat Taqlid, Tahun 1936, 17) Surat-surat Islam dari Endeh, Tahun 1937,

18) Al-Hidayah, Tahun 1937,19)  Ketuhanan Yesus Menurut Bibel, Tahun

1939,20)Bacaan Sembahyang, Tahun 1939, 21) Kesopanan Tinggi, Tahun 1939,

16 Siddiq Amin, dkk., Op. Cit. hlm. 153-154.
17 Ibid.



22)Kesopanan Islam, Tahun 1939,23)  Hafalan, Tahun 1940, 24) Qaidah

Ibtidaiyah, Tahun 1940, 25) Hai Cucuku, Tahun 1931, 26) Risalah Kerudung,

Tahun 1931, 27) Islam dan Kebangsaan, Tahun 1931,28)  An-Nubuwah, Tahun

1932, 29) Perempuan Islam, Tahun 1932,30)  Debat Kebangsaan, Tahun 1932,

31) Tertawa, Tahun 1934, 32) Pemerintahan Cara Islam, Tahun 1934, 33) Kamus

Rampaian, Tahun 1935,34) A, B. C. Politik, Tahun 1936, 35) Merebut Kekuasaan,

Tahun 1937, 36) Al-Manasik,Tahun 1937, 37) Kamus Persamaan ,Tahun 1984,

38) Al-Hikam, Tahun 1948, 39) First Step, Tahun 1948, 40) Al-Faraidh, Tahun

1949, 41) Belajar Membaca Huruf Arab, Tahun 1949, 42) Special Edition, Tahun

1949,43) Al-Hidayah, Tahun 1949, 44) Sejarah Isra Mi’raj, Tahun 1949, 45) Al-

Jawahir, Tahun 1950, 46) Matan Ajrumiyah, Tahun 1950, 47) Kitab Tajwid,

Tahun 1950, 48) Surat Yasin, Tahun 1951, 49) Is Muhammad a Prophet, Tahun

1951,50)  Muhammad Rasul?, Tahun 1951, 51) Apa Dia Islam, Tahun 1951, 52)

What Is Islam?, Tahun 1951, 53) Tashauf, Tahun 1951, 54) Al-Fatihah, Tahun

1951, 55) At-Tahajji, Tahun 1951,56)  Pedoman Tahajji, Tahun 1951,57)  Syair,

Tahun 1953, 58) Risalah Hajji, Tahun 1954, 59) Wajibkah Zakat?, Tahun 1955,

60) Wajibkah Perempuan Berjum’at?, Tahun 1955, 61) Topeng Dajjal, Tahun

1955,62)  Halalkah Bermadzhab, Tahun 1956, 63) Al-Madzhab, Tahun 1956 ,64)

Al-Furqan (Tafsir Qur’an), Tahun 1956, 65) Bybel-Bybel, Tahun 1958, 66)  Isa

Disalib, Tahun 1958, 67) Isa dan Agamanya, Tahun 1958, 68) Bulughul Maram,

Tahun 1959, 69)  At-Tauhid, Tahun 1959, 70) Adakah Tuhan?, Tahun 1962, 71)

Pengajaran Shalat, Tahun 1966, 72) Dosa-dosa Yesus, Tahun 1966, 73) Bulughul



Maram II, 74) Hai Puteriku, 75) Nahwu, 76) Al-Iman, 77) Aqaid, 78) Hai

Puteriku II.

Selain menerbitkan buku-buku, ia juga rajin menulis dalam majalah-majalah

dan selebaran-selebaran yang cukup luas penyebarannya. Dalam

perkembangannya, buku-buku Ahmad Hassan sering kali dicetak ulang dan

dijadikan referensi oleh para ulama ataupun santri yang sedang menuntut ilmu di

berbagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya ulama dan santri Persis, tetapi

juga para ulama dan santri di luar persis.18

B. Pengenalan Tafsir al-Furqan

Tafsir al-Furqan adalah sebuah karya yang ditulis oleh Ahmad Hassan.

Tafsir al-Furqan terdiri dari 1 jilid. Penulisan tafsir ini merupakan langkah

pertama dalam sejarah penerjemahan al-Qur’an kedalam bahasa Indonesia dalam

kurun waktu 1920-1950. Bagian pertama tafsir ini diterbitkan pada tahun 1928,

sedangkan edisi kedua diterbitkan pada tahun 1941, namun hanya sampai surat

Maryam, sedangkan tafsir ini selesai hingga tiga puluh juz, terjadi di tahun 1953

atas bantuan pengusaha Sa’ad Nabhan. Penjelasan mengenai tafsir ini akan

dijelaskan secara komprehensif pada bagian, adapun penjelasannya sebagai

berikut.

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Dalam menulis Tafsir al-Furqan Ahmad Hassan tidak menjelaskan secara

khusus alasannya mengapa ia menulis kitab Tafsir al-Furqan. namun, jika

18Ibid.



menilik mukaddimahnya, kita bisa menangkap beberapa poin yang

melatarbelakanginya untuk menyusun kitab tafsir tersebut.

Ahmad Hassan sangat menekankan pentingnya posisi al-Qur’an dan hadis

sebagai sumber agama Islam. Menurutnya, hubungan manusia dengan tuhan

sangat tergantung pada interpretasi dan implementasi yang benar terhadap

agama. Hukum agama hanya bersumber dari al-Qur’an dan sunah Nabi. Kedua

sumber tersebut menyajikan Islam murni yang dapat dipraktikkan sesuai

dengan situasi dan kondisi. dengan kata lain, segala permasalahan dapat

dipecahkan dengan merujuk pada kedua sumber agama tersebut. karena itulah

tafsir al-Qur’an sangat dibutuhkan.

a. Anggota persis memerlukan tafsir yang dapat digunakan sebagai

pegangan.

b. Tawaran dari Sa’ad Nabhan, seorang pemilik usaha penerbitan buku di

Surabaya, untuk menerbitkan tafsirnya secara lengkap. Ahmad Hassan

tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. segera Ia merampungkan kitab

tafsirnya.

Tafsir al-Furqan   mendapat sambutan antusias dikalangan masyarakat

muslim Indonesia. Terbukti tafsir ini mengalami beberapa kali cetak ulang. Pada

tahun 1962 M saja sudah naik cetak 10 kali. Ada juga cetakan dalam edisi luks.

Abdurrahim dalam artikel bertajuk” Studi perbandingan antara tafsir Tradisional

dan Tafsir Modern” menyebut karya ini embrio lahirnya tafsir Modern khususnya

di Indonesia.



2. Bagaimana Ahmad Hassan Menulis Tafsir al-Furqan

Dalam melakukan penulisan terhadap tafsirnya al-Furqan, yang dimulai

dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas, Ahmad Hassan menulisnya sesuai

dengan urutan  mushaf usmani. Dalam melakukan penulisan terhadap tafsir al-

Furqan tersebut ayat-ayat al-Qur’an ditulisnya di sebelah kanan. Dan

terjemahan ditulisnya disebelah kiri halaman.  Ahmad Hassan mempunyai cara

penulisan yang berbeda dengan ulama tafsir lainnya. Misalnya dalam penulisan

nomor pada ayat dalam surat al-Fatihah. surat al-Fatihah menurut  Ahmad

Hassan terdiri dari 7 ayat. Ia memulai nomor ayat pertama pada ayat

alhamdulillahi rabbal’alamin. Sementara kalimat bismillahi rahmanirrahim

tidak diberi nomor ayat. Dan setiap menulis awal surah , beliau menjelaskan

arti dari surah tersebut dengan menggunakan bahasa dan tulisan yang mudah

dipahami.

Kemudian dalam menulis tafsirnya tersebut ahmad Hassan meberikan

nomor footnote atau catatan kaki terhadap kata-kata atau ayat-ayat yang

memerlukan penafsiran, yang diletakkan digian bawah sebelah kiri. Dalam kitab

tafsirnya tersebut Ahmad Hassan menggunakan footnote dari awal sampai ahir

terdapat sebanyak 4544.  Footnote yang terdapat pada bagian bawah sebelah kiri

lembaran kitab, merupakan sebagai tafsir dari kata-kata yang memerlukan

penafsiran dalam kitab tafsirnya tersebut


