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BAB II

BIOGRAFI AHMAD HASSAN

A. Riwayat Hidup Ahmad Hassan

Ahmad Hassan atau sering disebut A Hassan adalah salah satu tokoh

utama organisasi Persatuan Islam (Persis). Sosok ulama yang satu ini tidak

hanya dikenal luas di Indonesia, tetapi juga di negeri tetangga Malaysia dan

Singapura. Sebagai seorang ulama, Ahmad Hassan dikenal sangat militan,

teguh pendirian, dan memiliki kecakapan luar biasa. Pemahamannya dalam

bidang ilmu pengetahuan agama, sangat luas dan mendalam.

Hassan lahir pada tahun 1887 M. di Singapura. Ayahnya bernama

Ahmad Sinna Vappu Maricar yang digelari “Pandit“ berasal dari India dan

ibunya bernama Muznah berasal dari Palekat, Madras. Ahmad menikahi

Muznah di Surabaya ketika ia berdagang di kota tersebut, kemudian menetap

di Singapura.1 Ahmad adalah seorang pengarang dalam bahasa Tamil dan

pemimpin surat kabar “Nurul Islam” di Singapura. Ia suka berdebat dalam

masalah bahasa dan agama serta mengadakan tanya jawab dalam surat

kabarnya.2

Ahmad Hassan merupakan nama yang dipengaruhi oleh budaya

Singapura. Nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad, namun karena mengikuti

kelaziman budaya Melayu yang meletakkan nama keluarga atau orang tua di

1 Syafiq A. Mughni, Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal, (Cet. II; Surabaya: PT.
Bina Ilmu, 1994 M), hlm. 11.

2 Ibid
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depan nama asli, akhirnya nama Hassan bin Ahmad berubah menjadi Ahmad

Hassan.3

Pada tahun 1921 M., A. Hassan berangkat ke Surabaya (Jawa Timur)

untuk berdagang dan mengurus toko milik Abdul Lathif pamannya. Selain

berusaha memajukan perusahaan tekstil pamannya, di kota ini ia memperoleh

kesempatan untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan politik

terkemuka dari Sarekat Islam, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Sangaji, H.

Agussalim, Bakri Siroatmodjo, dan Wondoamiseno.4 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.5

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

3D. Wildan, Dai yang Politikus: Hikayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis, (Bandung:
Rosda Karya, 1997), hlm.  9.

4 A. Latief Muchtar, Op.Cit. hlm.170.
5 Siddiq Amin, dkk., Op.Cit. hlm. 148.
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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 SI pada waktu itu:

pertama, SI Putih yang islami, dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto; dan

yang kedua, SI Merah yang komunis dan berkiblat ke Moskow, dipimpin oleh

Semaun.6

Ketika dibawa berkunjung oleh pamannya kepada kiai Abdul Wahhab

Hasbullah yang kemudian menjadi tokoh Nahdatul Ulama, Ahmad Hassan

memperoleh gambaran tentang ketegangan kaum muda dan kaum tua.

Berawal dari pertemuannya itu Abdul Wahab Hasbullah mengajukan

pertanyaan kepadanya mengenai hukum membaca ushalliy sebelum takbirat

al-ihrām. Sesuai dengan pengetahuannya ketika itu, A. Hassan menjawab

bahwa hukumnya “sunnah”. Ketika ditanyakan lagi mengenai alasan

hukumnya, ia menjawab bahwa soal alasannya dengan mudah dapat diperoleh

dari kitab manapun juga. Namun dari pertemuan ini, ia heran, mengapa soal

semudah itu yang dipertanyakan kepadanya. Setelah menceritakan perbedaan-

perbedaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda, Abdul Wahhab Hasbullah

meminta agar A. Hassan memberikan alasan sunnatnya membaca ushalliy

dari Al-Qur’an dan Hadis, karena menurut Kaum Muda, agama hanyalah apa

yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya. A. Hassan kemudian berjanji akan

memeriksa dan menyelidiki masalah itu. Tetapi sesuatu yang berkembang

menjadi keyakinan dihatinya bahwa agama hanyalah apa yang dikatakan oleh

6 A. Latief Muchtar, Loc. Cit. hlm. 149
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Allah dan Rasul-Nya. Keesokan harinya A. Hassan mulai memeriksa kitab

Shahīh al-Bukhāriy dan Shahīh Muslim, dan mencari ayat-ayat Al-Qur’an

mengenai alasan sunnatnya ushalliy namun ia tidak menemukannya,

pendiriannya membenarkan Kaum Muda akhirnya bertambah tebal.

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. Maksud sebenarnya berdagang ke Surabaya untuk berdagang tidak

dapat dipertahankan, bahkan kemudian ia lebih banyak bergaul dengan Faqih

Hasyim dan kaum muda lainnya.

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 dirinya dalam
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penelaahan dan pengkajian Islam lalu berkiprah secara total dalam jam’iyyah

PERSIS.7

Sebab seorang mushlih (pelaku  ishlah) atau  mujaddid (pelaku  tajdid)

akan selalu menentang arus masanya dan menghadapi suatu masyarakat yang

memerlukan proses dan berubah. Pemikir-pemikir dalam tradisi Hambali,

misalnya Ibnu Taymiyyah (w.1328), yang misi utamanya ialah kritik

pemikiran dan kehidupan sosial, mendapatkan reaksi yang keras dari lawan-

lawannya, tetapi beberapa  abad kemudian, khususnya  dua abad terakhir ini,

memberikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan Islam, mungkin bukan

dalam bentuk detail pemikirannya, tetapi dalam metode dan semangatnya.8

Secara umum barangkali bisa  disebut bahwa karir A. Hassan merupakan

refleksi gerakan pemikiran yang akar-akarnya bisa dilihat dalam tradisi ishlah

yang dilakukan oleh  penerus-penerus Ahmad ibn Hanbal (w.855) setelah

melalui proses pergeseran dan tarik-menarik dengan kekuatan pemikiran

lainnya maupun dengan kenyataan sosial yang ada. Pergeseran dan tarik-

menarik antara berbagai kekuatan yang dialami telah membentuk A. Hassan

sebagai seorang mushlih. Dalam riwayat hidupnya yang panjang itu ada

beberapa momentum yang diduga sangat penting dalam menentukan arah

hidupnya. Di tengah-tengah masuknya arus pemikiran  ishlah ke Asia

Tenggara di awal  abad ke-20, A. Hassan ketika masih muda telah

menyaksikan polemik di Singapura tentang mencium tangan seorang sayyid

(orang yang mengaku keturunan Nabi), suatu polemik yang menggugat hak-

7 Siddiq Amin, dkk.,Op. Cit. hlm. 149-150.
8 Syafiq A. Mughni, Op Cit., hlm., 22.
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hak tertentu bagi suatu kelas yang  menuntut perlakuan istimewa dari

masyarakat umumnya.

A. Hasan juga banyak melahirkan tokoh besar di Indonesia. Di antaranya,

Mohammad Natsir, K.H. M. Isa Anshory, K.H. E. Abdurrahman, dan K.H.

Rusyad Nurdin. Ia juga memberikan andil besar terhadap pemikiran

keislaman Presiden Soekarno. Bung Karno suka meminta buku dan majalah

karya A. Hasan saat menjalani masa pembuangan oleh penjajah Belanda di

Ende, Flores.

Surat-surat Bung Karno kepada A. Hasan menjadi saksi akan kedekatan

mereka. Meskipun sebelumnya, di antara mereka terjadi perdebatan

pemikiran berkepanjangan tentang Islam dan nasionalisme.

Saat Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin, A. Hasan kerap

mengunjunginya dan memberikan buku-buku bacaan. Ia menganggap Bung

Karno sebagai kawannya. Saking dekatnya, ketika A. Hasan dirawat di

Rumah Sakit Malang, Soekarno memberikan sejumlah uang untuk biaya

pengobatan A. Hasan.

Pada hari Senin, tanggal 10 November 1958 di Rumah Sakit

Karangmenjangan (Rumah sakit Dr. Soetomo) Surabaya, A. 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
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kegigihannya dalam menegakkan Al-Qur’an dan As-Sunnah meski kadang

disampaikannya dengan pemikiran yang “radikal’. 9

B. Pendidikan Ahmad Hassan

Pendidikan Ahmad Hassan sebagian besar diperoleh dari ayahnya ketika

ia kecil. Pada usia tujuh tahun ia sudah belajar Al-Qur’an. Selama empat

tahun anak tunggal ini belajar di Sekolah Melayu. Empat tahun berikutnya

digunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari bahasa secara privat yang

diperlukannya, yaitu bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Arab, dan bahasa

Inggris.10

Secara formal, Ahmad Hassan tidak pernah benar-benar menamatkan

pelajarannya di sekolah dasar yang ditempuhnya di Singapura itu, karena

pada usia 12 tahun Ahmad Hassan sudah ikut berdagang, menjaga toko

iparnya yang benama Sulaiman. Sambil berdagang, Ahmad Hassan

memperdalam ilmu agamanya pada Haji Ahmad di Bukittiung dan

Muhammad Thaib di Minto Road. Haji Ahmad bukanlah seorang alim besar ,

tetapi buat ukuran Bukittiung ketika itu, ia adalah seorang guru yang disegani

dan berakhlak tinggi. Pelajaran yang diterima Ahmad Hassan sama saja

dengan apa yang diterima anak-anak muda waktu itu, yakni bagaimana cara

shalat, wudu, puasa dan lain-lain.

Ahmad Hassan mempelajari ilmu nahwu dan sharaf pada Muhammad

Thaib. Ahmad Hassan sebagai seorang yang keras kemauannya dalam belajar

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

10AH. Zakki Fuad, Negara Islam atau Negara Nasional: Pemikiran Fundementalis vs
Liberalis, (Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2007),  hlm. 146.
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ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan sharaf, tidak merasa keberatan menerima

segala persyaratan yang diperuntukan baginya. Persyaratan itu antara lain:

pertama, Ahmad Hassan harus datang pagi-pagi sebelum sembahyang

shubuh. Kedua, Ahmad Hassan tidak boleh naik kendaraan ke tempat

gurunya itu. Setelah kira-kira empat bulan belajar nahwu dan sharaf, ia

merasa bahwa pelajarannya tidak mendapat kemajuan. Namun apa yang

disuruh gurunya dikerjakan dan dihafal juga, tanpa dimengerti, ahirnya

semangat belajarnya menurun. Dalam keadaan demikian, untunglah gurunya

tersebut pergi haji dan beliau beralih belajar pada Abdullah Masnawi. Beliau

semata-mata belajar bahasa arab dan menempuhnya selama waktu tiga

tahun.11

C. Pekerjaan Ahmad Hassan

Pada masa remaja, Ahmad Hassan sudah mencari nafkah dari pelayan

toko sampai membuka Volkanisir Ban. Beliau pun tetap rajin menuntut ilmu,

dan setelah ilmunya dirasa cukup, pada tahun 1910, Ahmad Hassan mengajar

di Madrasah, dari tingkat Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah. Pada tahun 1912,

Hassan bekerja di surat kabar “Utusan Melayu” yang diterbitkan oleh

Singapore Press. Ahmad Hassan menulis artikel yang berisikan nasehat-

nasehat, mengajak pada kebaikan, dan menjauhi kemunkaran. Tidak jarang

Ahmad Hassan menulis dalam bentuk puisi yang cukup mengelitik dan

menyentuh.12

11Syafiq A. Mughni, Op.Cit, hlm. 12
12Herry Mohammad dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20, (Bandung:

Gema Insani, 2006), hlm. 15.
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Suratan takdir Ahmad Hassan rupanya tidak hanya bermukim di

Singapura. Pada tahun 1921, Ahmad Hassan berangkat ke Surabaya,

mengelola toko milik paman yang sekaligus gurunya, Abdul Lathif. Sebelum

berangkat, Abdul Lathif berpesan pada sang keponakan, jangan bergaul

dengan Faqih Hasyim yang dianggap sesat karena berfaham Wahabi.

Rupanya di Surabaya waktu itu sedang terjadi konflik antara kaum muda

yang dipelopori oleh Faqih Hasyim, seorang padagang yang sekaligus

pendakwah. Faqih Hasyim, yang berasal dari Padang itu, mengunakan

rujukan dari buku-buku yang dikarang oleh Abdullah Ahmad, Abdul Karim

Amrullah, dan Zainuddin Labay, ketiganya asal Sumatra.

Ahmad Hassan datang ke Surabaya, awalnya, semata-mata hanya sebagai

pedagang. Ia tinggal dirumah pamannya yang bernama Abdullah Hakim.

suatu hari, sang paman meminta agar Ahmad Hassan menemui K.H. A.

Wahab Hasbullah. Belakangan, Kiai Wahab menjadi terkenal karena ia

adalah salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama’ pada tahun 1926. Namun pada

akhirnya Ahmad Hassan berkesimpulan bahwa kaum muda yang ada di

Surabaya berada di jalan yang benar. Kesimpulan itu ia dapat setelah

berbincang-bincang dengan Kiai Wahab. Maka ia pun bersahabat dengan

Faqih Hasyim yang mewakili golongan muda.13

Pada perkembangan selanjutnya, karena Ahmad Hassan tertarik pada

ilmu menenun, pada tahun 1924 Ahmad Hassan pergi ke Bandung.

Tujuannya hanya satu, memperdalam ilmu pertenunan selama 9 bulan. Ia

13Syafiq A. Mughni, Op.Cit, hlm. 20
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tinggal bersama keluarga Yunus, seorang pendiri Persis. Usai sekolah tenun,

Ahmad Hassan sempat dipercaya mengelola pabrik tenun selama satu tahun.

Tapi karena kesulitan bahan dasar atau bahan baku, pabrik tersebut akhirnya

ditutup pada tahun 1926. Selama di Bandung inilah Ahmad Hassan sering

ikut aktifitas di Persis, dan secara resmi manjadi anggota pada tahun 1926.

Hassan masuk Persis ketika Ormas Islam ini berusia 3 tahun. Dan rupanya,

beliau segera popular dikalangan kaum muda yang progresif. Tahun-tahun

berikutnya, Ahmad Hassan identik dengan Persis, begitu pula Persis, identik

dengan Ahmad Hassan.

D. Pengaruh Pemikirannya

Perkembangan alam pikiran dan sikap seseorang tak bisa lepas dari

pengaruh hubungan seperti keluarga, pergaulan, dan bacaannya. Begitu pula

Ahmad Hassan. Ketika masih di Singapura, diusianya yang masih belia, ia

sering melihat ayahnya, sesudah mengubur jenazah langsung pulang. Tak ada

acara talqin, tahlil dan sebagainya. Begitu pula ketika mau melaksanakan

shalat, tak ada ushalli (niat dalam shalat). Selain dari ayahnya, Ahmad

Hassan juga dipengaruhi oleh tiga ulama asal India. Mereka adalah Thalib

Raja Ali, Abdurrahman, dan Jaelani. Tiga orang ini, bersama ayahnya,

dikenal berpaham Wahabi .

Di awal aktifitasnya, gerakan Wahabi tak jarang mengunakan aksi

kekerasan, dalam bentuk merobohkan bangunan-bangunan yang dipakai

untuk aktifitas yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena

itu, gerakan ini tak segan-segan untuk menghancurkan kuburan para sahabat
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Nabi, karena telah dinilai telah digunakan sebagi pemujaan. Ahmad Hassan

sendiri terpengaruh pada sikap dan semangat membersihkan noda syirik dari

kalangan Wahabi ini. Adapun caranya, Hassan lebih suka melakukanya

dengan cara berdebat secara langsung, atau menulis dalam bentuk artikel atau

buku.

Bacaan yang ikut mempengaruhi jalan fikiran beliau antara lain majalah

Al-Manar yang terbit di Mesir. Majalah Al-Iman yang mula-mula dipimpin

oleh al-Hadi kemudian Thahir Jalaluddin. Thahir Jalaluddin dikenal sebagai

pembawa paham baru, dan Hassan pun mendengarnya sebagai seorang yang

mengubah agama. Selain itu, Ahmad Hassan mendapat buku “Kafa'ah”,

tulisan Ahmad Surkati, yang mengeluarkan fatwa bahwa muslim dengan

muslimah boleh kawin tanpa memandang golongan dan derajat. Dan ketika di

Surabaya, beliau melihat buku karangan Ibnu Rusyd "Bidayatul Mujtahid"

pada saat betemu di rumah sahabatnya Bibi Wabte.

Pada waktu di Singapura, selain mendapat pengaruh ayahnya, beliau juga

bergaul dengan salah seorang guru dari mesir yang sama-sama mengajar di

sekolah Assegaf. Dalam bebarapa kali pertemuan Hassan mencium tangan

seseorang yang tergolong sayyid. Kemudian Pada waktu makan malam di

rumah kawanya itu Hassan dicaci-maki, karena sikapnya dianggap

menghinakan diri terhadap sesama manusia. Hal ini mendorong Hassan

menulis dalam "Utusan Melayu" tentang mencium tangan.

Pada waktu di Surabaya, beliau bergaul akrab dengan Faqih Hasyim serta

menghadiri pertemuan-pertemuan al-Irsyad di bawah bimbingan Ahmad
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Surkati. Dan pada waktu di Bandung, ia bergaul akrab dengan Muhammad

Yunus dan Zamzam, pendiri Persatuan Islam.

Awal abad ke-20 yang dikenal dengan gerakan ishlah atau tajdid, atau

dalam sosiologi Barat disebut reformasi. Dalam kerangka itu, A. Hassan

merupakan seorang figur yang sangat penting, bahkan mungkin paling

penting. Kecuali karena pikiran-pikirannya, ada faktor sampingan yang

sangat mendukung penilaian itu; antara lain, keberaniannya secara terbuka

untuk menentang arus pemikiran yang dipandang menjadi  kendala bagi

kemajuan umat, dan ketekunannya untuk menggarap bidang-bidang yang

strategis bagi sebuah gerakan pemikiran. Untuk membuat penilaian

keberhasilan sebuah gerakan  ishlah tentu saja tidak cukup dengan melihatnya

dalam kurun masa hidup seorang penggerak, tetapi harus dilihat dalam

pengaruh yang timbul sesudahnya.

Sebab seorang mushlih (pelaku  ishlah) atau  mujaddid (pelaku  tajdid)

akan selalu menentang arus masanya dan  menghadapi suatu masyarakat yang

memerlukan proses dan berubah. Pemikir-pemikir dalam tradisi Hambali,

misalnya Ibnu Taymiyyah (w.1328), yang misi utamanya ialah kritik

pemikiran dan kehidupan sosial, mendapatkan reaksi yang keras dari lawan-

lawannya, tetapi beberapa  abad kemudian, khususnya  dua abad terakhir ini,

memberikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan Islam, mungkin bukan

dalam bentuk detail pemikirannya, tetapi dalam metode dan semangatnya.14

14 Syafiq A. Mughni, Op Cit., hlm., 22.
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Secara umum barangkali bisa  disebut bahwa karir A. Hassan merupakan

refleksi gerakan pemikiran yang akar-akarnya bisa dilihat dalam tradisi ishlah

yang dilakukan oleh  penerus-penerus Ahmad ibn Hanbal (w.855) setelah

melalui proses pergeseran dan tarik-menarik dengan kekuatan pemikiran

lainnya maupun dengan kenyataan sosial yang ada. Pergeseran dan tarik-

menarik antara berbagai kekuatan yang dialami telah membentuk A. Hassan

sebagai seorang mushlih. Dalam riwayat hidupnya yang panjang itu ada

beberapa momentum yang diduga sangat penting dalam menentukan arah

hidupnya. Di tengah-tengah masuknya arus pemikiran  ishlah ke Asia

Tenggara di awal  abad ke-20, A. Hassan ketika masih muda telah

menyaksikan polemik di Singapura tentang mencium tangan seorang sayyid

(orang yang mengaku keturunan Nabi), suatu polemik yang menggugat hak-

hak tertentu bagi suatu kelas yang  menuntut perlakuan istimewa dari

masyarakat umumnya.

A. Hasan juga banyak melahirkan tokoh besar di Indonesia. Di antaranya,

Mohammad Natsir, K.H. M. Isa Anshory, K.H. E. Abdurrahman, dan K.H.

Rusyad Nurdin. Ia juga memberikan andil besar terhadap pemikiran

keislaman Presiden Soekarno. Bung Karno suka meminta buku dan majalah

karya A. Hasan saat menjalani masa pembuangan oleh penjajah Belanda di

Ende, Flores.

Surat-surat Bung Karno kepada A. Hasan menjadi saksi akan kedekatan

mereka. Meskipun sebelumnya, di antara mereka terjadi perdebatan

pemikiran berkepanjangan tentang Islam dan nasionalisme.
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Saat Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin, A. Hasan kerap

mengunjunginya dan memberikan buku-buku bacaan. Ia menganggap Bung

Karno sebagai kawannya. Saking dekatnya, ketika A. Hasan dirawat di

Rumah Sakit Malang, Soekarno memberikan sejumlah uang untuk biaya

pengobatan A. Hasan.

E. Karya-karya Ahmad Hassan

Bagi peminat soal-soal agama di Indonesia, nama A. Hassan bukan

merupakan sesuatu yang asing. Karya-karyanya telah tersebar luas di

Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara umumnya. Hassan banyak

menulis tentang agama yang berupa nasihat, anjuran berbuat baik, dan

mencegah kemungkaran. Beliau juga mengetengahkan berbagai-bagai

persoalan yang dikembangkannya dalam bentuk syair.Tulisannya banyak

mengandungi kritikan masyarakat demi untuk kemajuan Islam. Dan tema

tulisan sedemikian itulah yang banyak mewarnai hasil karyanya pada masa-

masa berikutnya.

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 Terbit 45000 eks.

2. Pengajaran Shalat (huruf arab) Tahun 1930 Terbit 5000 eks.

3. Kitab Talqin Tahun 1931 Terbit 5000 eks.

4. Risalah Jum’at Tahun 1931 Terbit 4000 eks.

5. Debat Riba Tahun 1931 Terbit 2000 eks.

6. Al-Mukhtar Tahun 1931 Terbit 8000 eks.

7. Soal Jawab Tahun 1931 Terbit 7000 eks.

8. Al-Burhan Tahun 1931 Terbit 2000 eks.
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9. Al-Furqan Tahun 1931 Terbit 2000 eks

10. Debat Talqin Tahun 1932 Terbit 7000 eks.

11. Kitab Riba Tahun 1932 Terbit 2000 eks.

12. Risalah Ahmadiyah Tahun 1932 Terbit 3000 eks.

13. Pepatah Tahun 1934 Terbit 2000 eks.

14. Debat Luar Biasa Tahun 1934 Terbit 3000 eks.

15. Debat Taqlid Tahun 1935 Terbit 6000 eks.

16. Debat Taqlid Tahun 1936 Terbit 10000 eks.

17. Surat-surat Islam dari Endeh Tahun 1937 Terbit 10000 eks.

18. Al-Hidayah Tahun 1937 Terbit 2000 eks

19. Ketuhanan Yesus Menurut Bibel Tahun 1939 Terbit 4000 eks.

20. Bacaan Sembahyang Tahun 1939 Terbit 15000 eks.

21. Kesopanan Tinggi Tahun 1939 Terbit 15000 eks.

22. Kesopanan Islam Tahun 1939 Terbit 2000 eks.

23. Hafalan Tahun 1940 Terbit 5000 eks.

24. Qaidah Ibtidaiyah Tahun 1940 Terbit 8000 eks.

25. Hai Cucuku Tahun 1931 Terbit 7000 eks.

26. Risalah Kerudung Tahun 1931 Terbit 2000 eks.

27. Islam dan Kebangsaan Tahun 1931 Terbit 2000 eks

28. An-Nubuwah Tahun 1932 Terbit 7000 eks.

29. Perempuan Islam Tahun 1932 Terbit 2000 eks.

30. Debat Kebangsaan Tahun 1932 Terbit 3000 eks.

31. Tertawa Tahun 1934 Terbit 2000 eks.

32. Pemerintahan Cara Islam Tahun 1934 Terbit 3000 eks.

33. Kamus Rampaian Tahun 1935 Terbit 6000 eks.

34. A. B. C. Politik Tahun 1936 Terbit 10000 eks.

35. Merebut Kekuasaan Tahun 1937 Terbit 10000 eks.

36. Al-Manasik Tahun 1937 Terbit 2000 eks

37. Kamus Persamaan Tahun 1984 Terbit 2000 eks.

38. Al-Hikam Tahun 1948 Terbit 4000 eks.

39. First Step Tahun 1948 Terbit 2000 eks.

40. Al-Faraidh Tahun 1949 Terbit 3000 eks.

41. Belajar Membaca Huruf Arab Tahun 1949 Terbit 3000 eks.

42. Special Edition Tahun 1949 Terbit 2000 eks.

43. Al-Hidayah Tahun 1949 Terbit 6000 eks.

44. Sejarah Isra Mi’raj Tahun 1949 Terbit 6000 eks.

45. Al-Jawahir Tahun 1950 Terbit 5000 eks.

46. Matan Ajrumiyah Tahun 1950 Terbit 2000 eks.
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47. Kitab Tajwid Tahun 1950 Terbit 8000 eks.

48. Surat Yasin Tahun 1951 Terbit 2000 eks.

49. Is Muhammad a Prophet Tahun 1951 Terbit 5000 eks.

50. Muhammad Rasul? Tahun 1951 Terbit 5000 eks.

51. Apa Dia Islam Tahun 1951 Terbit 5000 eks.

52. What Is Islam? Tahun 1951 Terbit 3000 eks.

53. Tashauf Tahun 1951 Terbit 30000 eks.

54. Al-Fatihah Tahun 1951 Terbit 5000 eks.

55. At-Tahajji Tahun 1951 Terbit 5000 eks.

56. Pedoman Tahajji Tahun 1951 Terbit 5000 eks.

57. Syair Tahun 1953 Terbit 2000 eks.

58. Risalah Hajji Tahun 1954 Terbit 2000 eks.

59. Wajibkah Zakat? Tahun 1955 Terbit 3000 eks.

60. Wajibkah Perempuan Berjum’at? Tahun 1955 Terbit 4000 eks.

61. Topeng Dajjal Tahun 1955 Terbit 3000 eks.

62. Halalkah Bermadzhab Tahun 1956 Terbit 7000 eks.

63. Al-Madzhab Tahun 1956 Terbit 7000 eks.

64. Al-Furqan (Tafsir Qur’an) Tahun 1956 Terbit 85000 eks.

65. Bybel-Bybel Tahun 1958 Terbit 5000 eks.

66. Isa Disalib Tahun 1958 Terbit 5000eks.

67. Isa dan Agamanya Tahun 1958 Terbit 5000eks.

68. Bulughul Maram Tahun 1959 Terbit 20000 eks.

69. At-Tauhid Tahun 1959 Terbit 15000 eks.

70. Adakah Tuhan? Tahun 1962 Terbit 12000 eks.

71. Pengajaran Shalat Tahun 1966 Terbit 3000 eks.

72. Dosa-dosa Yesus Tahun 1966 Terbit 3000 eks.

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

majalah dan selebaran-selebaran yang cukup luas penyebarannya. Dalam

perkembangannya, buku-buku A. Hassan sering kali dicetak ulang dan

dijadikan referensi oleh para ulama ataupun santri yang sedang menuntut



33

ilmu di berbagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya ulama dan santri

Persis, tetapi juga para ulama dan santri di luar persis.15

15Ibid.


