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ABSTRAK 
 

Sebagai sumber utama kedua setelah al-Qur’an, sangat ironis dan memperihatinkan studi dan 
pengajaran hadis relatif tertinggal dibandingkan studi al-Qur’an, pengajaran fikih, dan studi tentang 
tauhid dan tasawuf. Bisa dikatakan studi hadis di Indonesia relatif marjinal, tertinggal, kalau tidak 
dikatakan sangat langka. Padahal studi hadis di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-17 oleh 
Nuruddin al-Raniri melalui karyanya (w. 1068 H/1658 M) Hidayat al-Habib al-Tarhib wa al-Tarhib 
dan ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili (w. 1105 H/1693 M) dengan karyanya al-Mau’izah al-Badi’ah.Studi hadis 
ini bisa dibilang langka dan termarjinalkan dengan melihat tiga faktor utama. Pertama, tidak 
adanya lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, masjid, madrasah, dan perguruan tinggi 
yang mengajarkan literatur hadis pada permulaannya. Terbukti pesantren sebagai lembaga 
pendidikan keislaman tertua di Indonesia baru mengajarkan literatur hadis pada abad awal abad ke-
19. Kedua, terbatasnya literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian hadis. Para santri maupun 
pelajar ilmu keislaman memang menjumpai banyak hadis, tetapi informasi diterima bukan dari 
literatur-literatur hadis melainkan dari literatur-literatur fikih, tafsir dan lainnya. Ketiga, langkanya 
pakar maupun sarjana yang ahli di bidang hadis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah muhaddis (ahli 
hadis) di Indonesia yang sampai saat ini bisa dihitung dengan jari. Nama terakhir adalah pendiri dan 
pengasuh Darus-Sunnah Internasional Institute for Hadith Sciences Jakarta (1997-2016). Seorang 
ulama ahli hadis (muhaddis) yang sekaligus menjadi Imam Besar Istiqlal (2006-2016) dan Ketua 
Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Indonesia (2013-2016). Kiai Ali Mustafa Yaqub tidak hanya 
dikenal di seantero Indonesia tetapi juga di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Sosok ulama 
yang menggagas dan membangkitkan kajian hadis di Indonesia yang tertinggal dan termarjinalkan. 
Maka dari itu, Pesantren Darus-Sunnah yang dipimpinnya akhirnya disebut sebagai pesantren hadis 
pertama dan satu-satunya pesantren hadis di Indonesia. 

 
Kata Kunci: Pesantren, Darus-Sunnah, hadis-muhaddis, Ali Mustafa Yaqub 
 
Pendahuluan 
 
Sufyan al-Tsauri berkata; al-mala’ikat hurras al-sama’ wa ashab al-hadits hurras al-ardh (malaikat 
adalah penjaga langit sedangkan ahli hadis adalah penjaga buminya).1 Hadis merupakan sumber 
hukum kedua setelah al-Qur’an. Meski begitu, posisi hadis ini setara dengan al-Qur’an. Al-Qur’an 
menyebutkan bahwa setiap yang disampaikan Nabi Muhammad Saw bukan berasal dari hawa nafsu 
melainkan berasal dari wahyu yang diwahyukan.2 Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan 
manusia untuk selalu patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya.3 Ditegaskan dalam firmanNya juga 
bahwa orang yang taat kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ia telah taat Allah SWT.4 

                                                           
1
 Jalal al-Din Al-Suyuthi, Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah, (Madinah al-Munawwarah: al-Jami’ah 

al-Islamiyyah, 1399 H), h. 1. Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadits, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1997 
M/1418 H), h. 1 

2
 QS. Al-Najm [53]: 3-4   

3
 QS. An-Nisa’ [4]: 59 

4
 Lihat firman Allah surat an-Nisa’ ayat 50. 
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Maka dari itu, Rasulullah Saw bersabda; “Aku tinggalkan dua pusaka, siapa yang berpegang 
teguh kepada keduanya ia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang teguh 
kepada al-Qur’an dan sunnah.”5 Sampai-sampai Hissan bin ‘Athiyyah berkata bahwa dahulu Jibril 
turun kepada Nabi dengan membawa sunnah sebagaimana ia turun membawa al-Qur’an.6 Al-Qur’an 
dan hadis keduanya saling melengkapi, saling mendukung dan menguatkan. Ali Mustafa Yaqub 
menyebutnya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.7 Al-Qur’an tidak bisa dipisahkan 
dari hadis sebagaimana hadis juga tidak bisa dipisahkan dari al-Qur’an. Hadis sebagai bayan 
(penjelasan), tentu tidak bisa dipisahkan dari yang dijelaskan, yaitu sal-Qur’an. Atas dasar inilah, 
dengan mendasarkan pada argumentasi imam al-Syafi’i dalam kitab al-Risalah, Ali Mustafa Yaqub 
berkesimpulan bahwa sunnah memiliki tingkat setara dengan al-Qur’an dalam hal menjadi dalil 
agama Islam seperti halnya al-Qur’an menjadi dalil agama Islam, dan keduanya tidak dapat 
dipisahkan.8 

 
Maka apa yang tidak ada di dalam al-Qur’an, hadislah yang menjelaskan dan 

menjabarkannya secara rinci. Sebagai contoh ibadah shalat dan zakat, di dalam al-Qur’an hanya 
disebutkan dirikanlah shalat dan zakat. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara dan seperti 
apa bentuknya. Barulah ibadah tersebut dijelaskan secara detail teknis pelaksanaannya di dalam 
hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, banyak ayat yang hanya 
menyebutkannya secara global dan kemudian dijelaskan secara terperinci di dalam hadis. Melihat 
fungsi hadis sebagai bayan (penjelas) ini, Ali Mustafa Yaqub bahkan berkesimpulan bahwa 
kebutuhan al-Qur’an terhadap hadis lebih besar daripada kebutuhan hadis terhadap al-Qur’an. 
Dengan ungkapan berbeda, saking pentingnya hadis, Ali Mustafa Yaqub sampai pada kesimpulan 
bahwa mempelajari hadis lebih utama daripada membaca al-Qur’an.9 

 
Al-Qur’an turunnya berasal dari langit dan yang membawanya adalah malaikat, atas dasar 

itulah penjaga langit adalah malaikat. Karena itu al-Qur’an selalu dijunjung tinggi walaupun sudah 
membumi di bumi manusia. Untuk itu, bumi harus menjadi pondasi yang kokoh bagi tiang-tiang 
langit. Di sinilah ahli hadis itu disebut sebagai penjaga bumi. Menjadi dasar atau pondasi yang kokoh 
bagi bumi agar senantiasa terpelihara secara baik. Kalam langit tidak mudah dicerna dengan bahasa 
bumi. Untuk itu, diutuslah Nabi Muhammad SAW yang mengerti bahasa langit, yang sering 
berinteraksi dengan malaikat dan pernah sampai ke langit untuk memahamkan umat manusia. 
Tujuannya antara lain untuk menjaga bumi agar selalu terpelihara secara baik. Maka dari itu, sebagai 
estafet dari kalam Rasulullah SAW, ahli hadis diberikan tugas sebagai penjaga bumi (hurras al-
sama’). 

 
Begitulah kira-kira menangkap pesan Sufyan al-Tsauri tentang posisi vital ahli hadis di muka 

bumi. Posisi inilah yang diduduki Ali Mustafa Yaqub selama berada di bumi sampai akhirnya kembali 
ke langit-Nya. 
Sekilas Tentang Ali  Mustafa Yaqub 
 

Ali Mustafa Yaqub lahir di desa Kemiri, kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 
tanggal 2 Maret tahun 1952. Sejak kecil hingga dewasa Ali Mustafa tumbuh dalam lingkungan yang 
religius. Lingkungan yang penuh dengan nuansa keagamaan ini menginspirasi Ali Mustafa untuk 

                                                           
5
 Malik bin Anas, al-Muwattha’, Taqiq: Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, (Mesir: Dar Ihya’ al-Turats, tt), J. 

2, h. 899 
6
 Abu Muhammad Al-Darimi, Sunan al-Darimi, Tahqiq: Fawwaz Ahmad Zamrali dan Khalid al-Sab’ al-

‘Alami, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1407)), J. 1, h. 153 
7
 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 

h. 34-35 
8
 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam…, h. 36 

9
 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam…, h. Cover 
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menjadi seorang yang ahli agama di kemudian hari. Bak gayung bersambut, setelah menempuh 
pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kampung halamannya, Ali 
Mustafa lebih memilih mondok ke pesantren daripada melanjutkan pendidikannya ke sekolah 
umum. Maka Ali Mustafa diantar oleh ayahnya mondok di Pesantren Seblak, Jombang, sampai 
tingkat Tsanawiyah. Rentang waktu 1966-1969. Setelah itu, Ali Mustafa nyantri lagi di Tebuireng 
Jombang yang lokasinya tidak jauh dari Pesantren Seblak. Di sini ia menghabiskan waktu empat 
tahun, 1969-1972.10 

 
Untuk mengasah dan memperluas wawasan serta pengetahuannya, pada pertengahan  

tahun  1972 Ali Mustafa melanjutkan studinya pada program studi Syari’ah Universitas Hasyim 
Asy’ari Jombang dan selesai pada tahun 1975.11 Setelah itu, meski sudah menyelesaikan studi 
perguruan tinggi, pada pertengahan tahun 1976 atas beasiswa penuh dari pemerintah Arab Saudi, 
Ali Mustafa meneruskan studinya di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Imâm Muhammad bin Su’ud, 
Riyad, Saudi Arabia, sampai tamat dengan ijazah Licance (Lc) tahun 1980. Masih di kota yang sama, 
beliau melanjutkan studi lagi di Universitas King Sa’ud Departemen Studi Islam jurusan Tafsir dan 
Hadis sampai tamat dengan ijazah master tahun  1985. Dipilihnya Fakultas Syari’ah (S1) dan 
Departemen Tafsir Hadis (S2) oleh Ali Mustafa bukan sebuah kebetulan, tetapi karena dalam 
pandangannya kedua ilmu ini (Syari’ah dan Hadis) sangat diperlukan masyarakat.12 Setelah 
menyelesaikan studi S2, Ali Mustafa kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya 
kepada agama Islam di Indonesia, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 
Baru pada tahun 2006 Ali Mustafa melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Nizamia 

Hyderabad India di bawah bimbingan M. Hasan Hitou, Guru Besar Fiqh Islam dan Usûl Fiqh 
Universitas Kuwait dan Direktur lembaga studi Islam International di Frankfurt Jerman. Pada 
pertengahan tahun 2007 Ali Mustafa mampu menyelesaikan program doktor by reseachnya pada 
konsentrasi Hukum Islam Universitas tersebut.13 Melalui Tesis Hartono, Ali Mustafa menjelaskan 
bahwa faktor penyebab studi magister dan doktoralnya berjarak jauh disebabkan persayaratan S3 di 
Saudi saat itu harus terdiri lebih dari 50 persen mahasiswa asli Saudi. Tetapi, saat itu dari 20 orang 
mahasiswa program S2 di Universitas King Sa’ûd  Riyâdh hanya ada 2 orang saja yang asli Saudi 
sehingga program S3 tidak bisa diadakan.14 Kondisi ini yang membuat Ali Mustafa tidak bisa langsung 
melanjutkan kuliahnya pada program doktor dan akhirnya memilih kembali ke Indonesia hingga 
akhirnya menjadi ulama ahli hadis yang begitu dikenal luas. 
 
Studi Hadis di Indonesia 

 
Pada tahun 2014 yang lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia merilis sebuah data yang 

menyatakan bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 27.230. 
Data ini bisa berubah, naik dan meningkat lebih banyak lagi jika dilakukan pendataan ulang pada 
2017 tahun ini. Data ini bisa menjadi acuan bahwa pendidikan keagamaan di Indonesia sangat kuat 
dan begitu dominan. 

 
Pesantren ciri khasnya bercorak keagamaan, mengajarkan dan membekali santri-santrinya 

dengan pengajaran al-Qur’an, hadis, fiqih, akidah, akhlak, bahasa Arab, dan lainnya. Di pesantren-

                                                           
10

 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 143. Ali  
Mustafa  Yaqub, Sejarah  Dan  Metode  Dakwah  Nabi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 240 

11
 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan, h. 143. Ali  Mustafa  Yaqub, Sejarah  dan  

Metode  Dakwah  Nabi, h. 240 
12

 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia; Studi Atas Pemikiran Abdul 
Hakim Abdat dan Ali Mustafa Yaqub (Tesis), (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2009), h. 83 

13
 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia…, h. 84 

14
 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia…, h. 84  
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pesantren, cabang-cabang ilmu keagamaan Islam ini berjalan dinamis dengan perkembangan dan 
peningkatannya yang cukup signifikan dari masa ke masa. Hampir bisa dipastikan pakar-pakar ilmu 
agama, kiai-kiai dan ilmuan-ilmuan muslim di Indonesia berasal dari pendidikan pesantren atau 
paling tidak pernah mengenyam pendidikan Islam yang berbasis pesantren. Dari seluruh cabang ilmu 
agama yang disebutkan sudah banyak ahli dan pakar yang sangat menguasai serta mumpuni. Tetapi 
ada satu cabang keilmuan yang dianggap stagnan, jalan di tempat, dan tidak berkembang, begitu 
juga sangat sulit mencari pakar dan ulama yang ahli di dalamnya, yaitu bidang kajian hadis dan ilmu 
hadis. 

 
Oleh karena itu, M. Tasrif menulis bahwa Upaya penelusuran sejarah perkembangan kajian 

hadis di Indonesia belum dilakukan secara sistematis. Hal ini bisa diduga disebabkan  oleh beberapa 
hal. Pertama, kenyataan bahwa kajian hadis tidak seintens kajian di keislaman  yang lain, seperti al-
Qur’an, fikih, akhlak dan sebagainya. Kedua, kajian hadis bisa dikatakan berkembang sangat lambat, 
terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa para ulama Nusantara telah menulis di bidang hadis 
sejak abad ke-17. Namun demikian, seperti terlihat kemudian, tulisan-tulisan tersebut tidak 
dikembangkan lebih jauh. Kajian hadis setelah itu mengalami kemandekan hampir satu setengah 
abad lamanya. Untuk itulah, perhatian para pengamat terhadap kajian hadis di Indonesia masih 
sangat kurang. Kalaupun ada pengamat yang menaruh perhatian, perhatiannya masih parsial dan 
tidak komprehensif.15 

 
Berangkat dari ihwal tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin 

menyatakan, sebagai salah satu cabang utama ilmu keislaman, studi dan pengajaran hadis relatif 
tertinggal dibandingkan studi al-Qur’an, pengajaran fiqih, dan studi tentang tauhid dan tasawuf. Bisa 
dikatakan bahwa studi hadis di Indonesia relatif marjinal, kalau tidak dikatakan sangat langka.16 
Muhajirin menegaskan bahwa sampai masa awal abad ke-20 kajian hadis di Indonesia masih kurang 
populer, masih tercecer, langka dan termarjinalkan.17 Hal ini sangat ironis apabila melihat hadis yang 
menempati posisi yang sangat sentral dalam Islam di mana hadis menjadi sumber otoritatif kedua 
setelah al-Qur’an. Hal ini akan semakin ironis apabila studi hadis ini dikaji secara historis. Maka dari 
itu, Agung Danarta kemudian menyebut studi hadis di Indonesia merupakan kajian yang relatif 
baru.18 
 
Sejarah Hadis di Indonesia 
a. Abad ke-17 dan 18 

Berbicara hadis di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari awal masuknya Islam di Indonesia 
pada abad ke-13.19 Secara otomatis hadis masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam 
sebagai perangkat dari ajaran Islam yang diajarkan pada masa itu. Akan tetapi, studi hadis di 
Indonesia secara historis baru berkembang pada abad ke-17.20 Nuruddin al-Raniri (w. 1068 
H/1658 M) melalui karyanya Hidayat al-Habib al-Tarhib wa al-Tarhib dan ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili 
(w. 1105 H/1693 M) karyanya al-Mau’izah al-Badi’ah,21 merupakan tokoh awal yang 

                                                           
15

 M. Tasrif, Studi Hadis di Indonesia Telaah Historis terhadap Studi Hadis dari Abad 17-Sekarang, (Jurnal 
Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 5. No.1 Januari 2004), h. 141-142 

16
 Penjelasan ini disampaikan pada acara pada acara Wisuda Sarjana ke-13 Darus-Sunnah International 

Institute for Hadith Sciences tahun 2015. 
17

 Muhajiri, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 48 
18

 Agung Danarta, Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia Sebuah Pemetaan, (Jurnal Tarjih edisi 7, 
Januari 2004), h.74 

19
 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, 

(Bandung: Mizan, 2004), h. 14 
20

 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah…, h. 14 
21 Menurut M. Tasrif, karya dua ulama ini lebih diarahkan kepada pembinaan praktek keagamaan, 

terutama fikih dan akhlak daripada kepada penelitian keotentikan nilai hadis-hadis yang digunakan. Hal ini 
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memperkenalkan dan mengembangkan studi hadis di Indonesia. Dari sini, kita dapat melihat 
terbentang jarak yang cukup jauh (5 abad) dari awal masuknya Islam abad ke-13 sampai pada 
akhirnya studi hadis itu dimulai pada abad ke-17. Kenyataan ini cukup memperihatinkan sebab 
bisa menimbulkan kesan dan persepsi yang kurang baik bagi sejarah intelektual Islam di 
Indonesia.22 

 
Abad ke-17 memang merupakan awal studi hadis dikembangkan, akan tetapi kajian hadis 

pada masa itu masih terbilang langka. Oleh karena itu hampir semua data yang berbicara tentang 
perkembangan studi hadis di Indonesia baru mengalami perkembangan signifikan pada akhir 
abad ke-19 atau awal abad ke-20. Praktis dua abad sebelumnya studi hadis masih terbilang 
langka dan tidak banyak yang menggelutinya. Oleh karena itu, Van den Berg dalam penelitiannya 
tentang pesantren di Nusantara pada tahun 1886 sama sekali tidak menyebut hadis sebagai salah 
satu mata pelajaran di pesantren pada masa itu.23 Martin Van Bruinessen juga menyimpulkan 
bahwa hadis memang belum menjadi salah satu mata pelajaran di pesantren. Menurut Martin, 
para santri memang banyak menjumpai hadis selama belajarnya, hal ini disebabkan tidak ada 
karya fikih yang tidak didukung oleh argumen-argumen berdasar hadis, tetapi hadis-hadis 
tersebut sudah diproses dalam bidang ilmu lain.24 

 
Maka dari itu, dalam penelitian Muhajirin tentang hadis di Nusantara abad 17 dan 18 

hanya menyebut dua tokoh yang mengembangkan studi hadis di Indonesia, yaitu Nuruddin al-
Raniri dan Abd al-Ra’uf Sinkili. Sehingga atas dasar inilah Muhajirin menyimpulkan kalau tidak 
mau dikatakan ‘tidak sama sekali’ kajian tentang hadis pada abad ke-17 dan ke-18, nyaris tidak 
tersentuh.25 Pada kesimpulan yang lain, Muhajirin menegaskan bahwa setelah kitab hadis al-
Raniri, tidak diketahui lagi adanya karya ulama Nusantara yang menulis buku dalam bidang hadis, 
bahkan hingga dua abad kemudian.26 Hal ini membuktikan bahwa studi hadis meski sudah 
dimulai sejak abad ke-17, tetapi sampai pada abad 18 masih tidak populer, masih sepi, langka 
bahkan termarjinalkan. Menurut M. Tasrif, faktor marginalisasi hadis ini disebabkan oleh adanya 
kecenderungan kepada tasawuf yang lebih dominan daripada kepada syari’at, baru pada abad ke-
20 munculnya pembaharuan akibat dampak modernisme yang membawa slogan dan spirit 
“kembali kepada al-Qur’an dan sunnah” membuat hadis mendapatkan perhatian yang cukup 
besar.27 

 
b. Abad ke-19 dan 20 

 
Setelah melalui dua abad yang ‘lesu’ dan memperihatinkan, studi hadis di Indonesia 

akhirnya menunjukkan perkembangan yang positif pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Pada 
abad ini, studi hadis mulai digemari ditandai dengan munculnya dua sosok ulama yang sangat 
terkenal dan diakui kebesarannya (tidak hanya di Nusantara) tetapi juga di Timur Tengah bahkan 
menjadi pengajar tetap di Masjid al-Haram Makkah,28 yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani29 (1815-

                                                                                                                                                                                     
menunjukkan bahwa pada masa itu kajian ‘ilm musthalah al-hadits belum mendapatkan perhatian yang besar 
dari ulama Indonesia. Lihat M. Tasrif, Studi Hadis di Indonesia…, h. 144 

22
 Saifuddin, Dzikri Nirwana dan Bashori, Peta Kajian Hadis Ulama Banjar, (Jurnal Tashwir Vol. 1 No.2, 

Juli –Desember 2013), h. 18 
23

 Agung Danarta, Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia..., h.73 
24

 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, (Bandung: Mizan, 1993), h.161 
25

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara, h.40 
26

 Muhajirin, Muhammad Mahfuzh at-Tarmasi: Ulama Hadits Nusantara Pertama, (Yogyakarta: Idea 
Pres, 2016), h.3 

27
 M. Tasrif, Studi Hadis di Indonesia…, h. 145 

28
 Hasep Saputra, Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia (Al-Quds: Jurnal Studi al-Qur’an 

dan Hadis vol. 1, No.1, 2017), Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Curup-Bengkulu, h.60 
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1897 M) dan Syaikh Mahfuzh Termas30 (1868-1919 M). Dua ulama inilah yang memutus mata 
rantai stagnansi studi hadis di Indonesia.31 Sosok Syaikh Mahfuzh Termas bahkan disebut sebagai 
ulama Nusantara pertama yang menyandang gelar muhaddis (ahli hadis).32 

 
Pada abad inilah studi hadis bangkit dan semakin diminati, setelah dua sosok ulama di 

atas, akhirnya muncul beberapa ulama yang memberikan perhatian serius terhadap studi hadis di 
Indonesia. Selain kedua tokoh di atas, Muhajirin menyebutkan beberapa ulama yang dianggap 
berperan terhadap studi hadis di Indonesia, mereka antara lain; Syaikh Utsman bin Syihabuddin 
al-Funtiani al-Banjari, Syaikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga, Syaikh Idris al-Marbawi, 
Syaikh Husein Nashir bin Muhammad Thiyib al-Mas’udi al-Banjari al-Qodhi, dan Hadratussyaikh 
Hasyim Asy’ari.33 Namun sebelum menyebut tokoh-tokoh ini, Muhajirin memberikan catatan 
bahwa sampai pada akhir abad ke-19 kajian hadis di Nusantara masih sangat langka.34 Muhajirin 
menyimpulkan, bahwa materi pelajaran ilmu hadis berikut kitab-kitabnya, belum ditemukan di 
berbagai lembaga pendidikan di Nusantara sebelum tahun 1900-an.35 Hasep Saputra menguatkan 
kesimpulan ini, dari 38 literatur tentang studi hadis pada abad ke-19 sampai abad ke-20 di 
Indonesia, Hasep tidak menyebutkan satupun literatur yang ditulis sebelum tahun 1900-an.36 

 
Dari literatur-literatur ini cukup untuk membuktikan bahwa studi hadis di Indonesia 

memang benar-benar langka dan termarjinalkan. Azyumardi Azra mengatakan bahwa perhatian 
dan aspirasi umat Islam terhadap kajian hadis cukup memperihatinkan dan bahkan dapat 
dikatakan sangat tercecer.37 Selain contoh yang dipaparkan di atas tentang studi hadis yang 
termarjinalkan, Suwito dan Mubib melalui penelitiannya yang berjudul Peta dan Wacana Studi 
Islam, Analisis Substansi dan Metodologi Tesis Peserta Pascasarjana IAIN Jakarta, membuktikan 
dari 430 tesis yang dikaji hanya menemukan 9 tesis yang membahas tentang hadis dan ulumnya, 
5 tesis membahas tokoh, 2 tesis bertemakan tematik dan 2 tesis lainnya mengkaji tentang ilmu 
hadis.38 Penjelasan serupa disampaikan Muqowim dalam penelitiannya, bahwa dari 85 disertasi 
yang ada di Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak awal berdirinya 
sampai tahun akademik 2003-2004 tidak ada satu disertasi pun yang secara khusus mengkaji 
hadis.39 Betapa hal ini menggambarkan secara jelas bahwa hadis memang sangat termarjinalkan. 

                                                                                                                                                                                     
29

 Syaikh Nawawi banyak mengarang kitab yang antara lain berkaitan dengan hadis, seperti kitab Syarah 
kitab Lubab al-Hadits, Nasha’ih al-‘Ibad, Hadits Arba’in, dan lain-lain. 

30
 Syaikh Mahfuzh Termas juga mengarang banyak kitab, namun kitab yang paling terkenal adalah kitab 

Manhaj Dzawi al-Nadzar fi Syarhi Manzhumah ‘Ilmi al-Atsar. Sampai-sampai para pakar dan pengajar di 
Universitas al-Azhar Kairo menganggap kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar sebagai salah satu syarah terbaik dalam 
nazham ilmu atsar. Fathul Mukhlis, Peranan Syaikh Mahfuzh Termas dalam Perkembangan Ulama Hadis, 
(Studi Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar), Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, h. 54  

31
 Hasep Saputra, Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia, h.60 

32
 Muhajirin, Muhammad Mahfuzh at-Tarmasi: Ulama Hadits Nusantara Pertama, h.4 

33
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara, h. 53-69 

34
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara, h. 52 

35
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara, h. 52 

36
 Hasep Saputra menjelaskan karakteristik dari karya-karya hadis di Indonesia lebih banyak bersifat 

pengantar dari pada pembahasan, apalagi yang bersifat analisa. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 
sedikitnya informasi ketika menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan hadis. Kecenderungan untuk  
mengkaji kajian sejarah lebih dominan daripada kajian hadis yang sesungguhnya, sehingga sekalipun masuk 
pada kategori karya dengan karakteristik pembahasan, kajian sejarah masih dominan daripada kajian hadis. 
Hasep Saputra, Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia, h. 60-61 

37
 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenia Baru, (Jakarta: Logos, 

1999), h.175-1999. Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara, h. 48 
38

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 48 
39

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 49 
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Oleh karena itu, sosok ulama yang disebut sebagai ahli hadis atau muhaddis di Indonesia 
pun juga sangat langka dibandingkan dengan ulama yang ahli tafsir (mufassir) dan ahli fikih 
(faqih). Dari tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, hanya Syaikh Mahfuzh Termas, Syaikh Nawawi 
Banten, dan Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari yang termasuk ulama ahli hadis. Selebihnya bukan 
sebagai muhaddis, tetapi sebagai ulama yang berkontribusi terhadap perkembangan kajian hadis 
di Indonesia. Ahmad Lutfi Fathullah40 menyebutkan hanya ada 17 ulama ahli hadis di Indonesia 
sejak abad 17 yang lalu hingga abad 21 sekarang. Jumlah yang sangat sedikit mengingat studi 
hadis sudah dimulai sejak 5 abad yang lalu. 

 
Para muhaddis itu antara lain Syaikh Mahfuzh Termas (1868-1919 M), Syaikh Nawawi al-

Bantani (1815-1897 M), Syaikh Yasin al-Fadani (1914-1990 M), Hasbi al-Siddiqi (1904-1975M), 
Ahmad Hasan Bangil (1887-1958 M), Abdul Qadir bin Bilfaqih al-Alawi (1896-1962 M), Abdullah 
bin ‘Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-Alawi (1935-1991 M), Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari 
(1871-1947 M), Muhajirin Amsar al-Dary (1924-2003 M), Syuhudi Ismail (1943-1995 M), Mahmud 
Yunus (1899-1983 M), Daud Rasyid (1962-sekarang), Sobron, Syarifuddin Abdul Ghani,41 
Shihabuddin, Ahmad Lutfi Fathullah (1964-sekarang), dan Ali Mustafa Yaqub (1952-2016).42 

 
Nama terakhir adalah pendiri dan pengasuh Pesantren Darus-Sunnah Internasional 

Institute for Hadith Sciences Jakarta (1997-2016). Ali Mustafa adalah Imam Besar Istiqlal (2006-
2016) dan Ketua Ikatan Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia (2013-2016), ahli hadis yang 
tidak hanya dikenal di seantero Indonesia tetapi juga di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. 
Ali Mustafa Yaqub disebut-sebut sebagai sosok ulama yang telah membangkitkan kembali kajian 
hadis dan ilmu hadis di Indonesia yang sudah hampir punah. Sehingga pesantren yang 
dipimpinnya Darus-Sunnah akhirnya disebut sebagai satu-satunya pesantren hadis dan ilmu hadis 
yang ada di Indonesia saat ini. 

 
Hadis di Pesantren dan Perguran Tinggi 
 

Disepakati oleh para sejarawan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah 
berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah, dan pusat 
pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.43 Hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah al-
Qur’an sudah sepatutnya dikaji secara serius di pesantren. Tetapi sayangnya di lembaga pendidikan 
seperti pesantren hadis tidak mendapatkan tempat yang prioritas karena lebih memprioritaskan 
studi fikih dan bahasa Arab dibandingkan studi hadis.44 Dari awal dirintisnya kajian hadis pada abad 
ke-17, pesantren baru mulai mencurahkan perhatiannya terhadap hadis pada abad ke-20.45 Hal ini 
ditandai dengan adanya kitab-kitab hadis yang dijadikan bahan ajar kurikulum di surau, madrasah, 
dan pesantren. 

 

                                                           
40

 Ahmad Lutfi Fathullah selain aktif mengajarkan kajian hadis, adalah ahli hadis yang mengembangkan 
kajian hadis di dunia elektronik dan digital. Melalui lembaga Pusat Kajian Hadis (PKH), Lutfi Fathullah sudah 
memproduksi banyak aplikasi, software dan program kajian yang berkaitan dengan kajian hadis dan ilmu hadis.  

41
 Nama Sobron dan Abdul Ghani hanya disebutkan oleh Luthfi Fathullah tanpa memberikan keterangan 

perihal biografinya. 
42

 Lihat aplikasi PKH-Metode Belajar Interaktif Hadis dan Ilmu Hadis karya Ahmad Lutfi Fathullah. 
Software mengupas tuntas kajian hadis dan ilmu dari masa ke masa. Dalam program ini juga dijelaskan studi 
hadis di Indonesia. 

43
 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dalam Transformasi Kebudayaan, 

(Jakarta: The Wahid Institute, 2008), 136-137 
44

 Muhammad Samsukadi, Paradigma Studi Hadis di Dunia Pesantren, (Religi: Jurnal Studi Islam, Vol. 6, 
Nomer 1, April 2015), h. 51 

45
 Rahmadi dan M. Husaini Abbas, Islam Banjar; Genealogi dan Refrensi Intelektual dalam Lintasan 

Sejarah, (Banjarmasin: Antasari Press, 2012), h. 118 
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Sebelum itu, pada abad ke-19, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari,46 murid dari muhaddis 
pertama di Nusantara Syaikh Mahfuzh Termas, sangat berkontribusi dalam menggagas kajian hadis 
di pesantren. Sebagaimana diketahui, pesantren Tebuireng pada awal berdirinya lebih dikenal 
dengan pesantren hadis yang mengajarkan mata pelajaran ilmu hadis seperti kitab Alfiyah karya al-
Suyuthi.47 Selain itu, pesantren ini juga mengajarkan kitab Shahih al-Bukhari. Menurut Saifuddin 
Zuhri, Menteri Agama RI periode 1962-1967, Kiai dari pesantren manapun, bisa saja membaca kitab 
Sahih al-Bukhari, tetapi tetap saja daya tarik kharismatik KH. Hasyim Asy’ari dalam memberikan 
pengajian Sahih al-Bukhari mendapatkan tempat paling istimewa di kalangan pesantren. Pengampu 
kitab Sahih al-Bukhari di dunia pesantren, jelas bukan sarjana sembarangan. Sebab, Sahih al-Bukhari 
dianggap induk dari semua kitab hadis yang ada. Karena itu KH. Hasyim Asy’ari akhirnya ditasbihkan 
sebagai ahli hadis sebagaimana gurunya Syaikh Mahfuzh Termas.48 

 
Pada dekade berikutnya, kajian hadis semakin mendapat ruang dan tempat di pesantren 

seiring dengan munculnya gerakan purifikasi (pembaharuan) pada awal abad ke-20. Pelajar-pelajar 
Nusantara sepulangnya dari Haramain (Makkah dan Madinah) dan juga mesir turut berperan penting 
dalam mengisi kekosongan studi hadis di pesantren. Beberapa kitab hadis dan ilmu hadis mulai 
dikenal dan dipelajari, seperti al-Kutub al-Sittah ataupun al-Kutub al-Tis’ah, kitab Bulugh al-Maram, 
Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram, Riyadh al-Shalihin, Arba’in al-Nawawi, dan lain-lain. 
Bahkan karya-karya di bidang hadis saat itu mulai bermunculan, hampir di semua lembaga 
pendidikan, termasuk di dunia pesantren, bahkan hampir tidak ada satu pesantren pun yang tidak 
mengajarkan hadis dan ilmu hadis.49 Bahkan setelah itu, kitab-kitab hadis berbahasa Indonesia pun 
mulai bermunculan.50 

 
Sampai sekarang hadis dan ilmu hadis di pesantren-pesantren masuk dalam kurikulum 

pembelajaran pesantren, baik melalui madrasah ataupun sekolah-sekolah di dalamnya. Materi hadis 
yang diajarkan biasanya muhafazah (hafalan) hadis-hadis pilihan, Arba’in Nawawi, Mukhtar al-
Ahadits, Bulugh al-Maram dan Syarahnya (Ibanat al-Ahkam dan Subul al-Salam), Shahih al-Bukhari, 
Shahih Muslim, dan lain-lain. Untuk pelajaran ilmu hadis biasanya, Minhat al-Mughtits, Matn al-
Baiquniyyah, dan Taisir Musthalah Hadits. 

 
Adapun kiajian hadis di Perguruan Tinggi dibagi menjadi dua fase: sebelum 1970 dan 1970-

an sampai sekarang. M. Tasrif menjelaskan klasifikasi dan faktor-faktor penyebabnya sebagai 
berikut:  

“Pada masa sebelum 1970-an, kajian hadis masih menggunakan literatur yang sangat 
terbatas. Literatur yang tersedia pada masa ini, bisa dikatakan, hampir sama dengan yang 
digunakan di pesantren dan madrasah. Sedangkan pada masa 1970-an, kajian hadis telah  
menggunakan literatur yang mencakup kitab-kitab primer atau induk. Tersedianya literatur 
tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, dibukanya program Postgraduate 
Course pada 1971 untuk jurusan fiqh dan tafsir bagi sarjana Institute Agama Islam Negri 
(IAIN), dengan masa studi tiga bulan. Program ini selanjutnya ditingkatkan menjadi Studi 

                                                           
46

 KH. Hasyim Asy’ari, ulama kharismatik Jawa yang banyak menyedot perhatian para peneliti dalam 
maupun luar negeri, yang tidak lain adalah murid kesayangan Syaikh Mahfuzh Termas. Dari guru besarnya 
inilah KH. Hasyim Asy’ari mendapatkan ijazah pengajaran Shahih al-Bukhari. Sepulangnya ke Indonesia, KH. 
Hasyim Asy’ari mengabdikan ijazah yang diperolehnya di Tebuireng. Karenanya saat itu Pesantren Tebuireng 
dikenal sebagai pesantren hadis. Berdasarkan hal inilah Syaikh Mahfuzh Termas dianggap paling berjasa dalam 
mengembangkan kajian hadis di dunia pesantren di Indonesia. Hingga pada akhirnya, pelajaran hadis dan ilmu 
hadis menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Lihat 
Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Indonesia, h. 89 

47
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 77 

48
 Muhammad Samsukadi, Paradigma Studi Hadis di Dunia Pesantren…, h. 61-62 

49
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 77-78 

50
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 78 
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Purna Sarjana dengan masa studi satu tahun; dan merupakan cikal bakal program 
pascasarjana di IAIN. Kedua, banyaknya alumni perguruan tinggi Timur Tengah, yang pulang 
ke tanah air dengan membawa kitab-kitab berbahasa Arab, termasuk di dalamnya kitab-
kitab hadis. Ketiga, dipermudahnya impor buku-buku dari luar negeri, termasuk dari Timur 
Tengah. Meningkatnya jumlah literatur hadis ini pada gilirannya juga menjadikan kajian 
hadis di IAIN maupun PTAIS yang lain, lebih berkembang. Kajian-kajian tersebut tertuang 
dalam bentuk materi kurikulum yang tersusun secara sistematis dan terprogram dalam 
beberapa tingkat.”51 
 

Pada akhirnya M. Tasrif menyimpulkan bahwa perkembangan hadis di Perguruan Tinggi 
lebih dinamis dan lebih maju daripada di madrasah dan pesantren.52 Hal ini dapat dilihat dari ragam 
literatur-literatur hadis dan ilmu hadis yang semakin banyak, buku-buku hadis yang disusun oleh 
penulis Indonesia semakin bermunculan, dan banyak indikator lain yang dapat menjelaskan 
kemajuan kajian hadis di Perguruan Tinggi. Adapun nama-nama yang populer di Perguran Tinggi baik 
karena karya maupun pemikirannya di bidang hadis antara lain: M.T. Hasby Ash-Shiddiqie, Syuhudi 
Isma’il, Ali Mustafa Yaqub, Said Aqil Husein al-Munawwar dan lain-lain. 

 
Akhirnya, meski studi hadis tergolong lambat, namun pada akhirnya menempati posisi 

strategis dan sentral dalam studi keislaman Indonesia, baik di pesantren maupun Perguruan Tinggi. 
 

Pesantren Hadis Berbasis Riset dan Penelitian 
 

Pesantren berperan besar terhadap penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Ajaran Islam 
menyebar melalui para ulama, kiai, atau para santri yang pernah merasakan dan mengenyam 
pendidikan pesantren. Bahkan literatur-literatur keislaman yang tersebar luas di Indonesia tidak bisa 
dilepaskan sosok yang pernah bersentuhan dengan pesantren. Melacak studi hadis di Indonesia 
dapat dilihat dari suatu lembaga atau wadah (baik itu pesantren, madrasah, kampus, dll) yang 
memberikan pengajaran hadis atau literatur yang berkaitan dengan kajian hadis. Penjelasan tentang 
studi hadis di Indonesia, mulai dari sejarah, perkembangan dan penyebarannya, seperti telah 
dijelaskan dari di atas, lebih dominan melalui studi literatur-literatur, hanya beberapa saja yang 
membacanya melalui dunia pesantren. 

 
Hal ini bisa dimaklumi, karena memang tidak ada suatu lembaga yang secara khusus 

kurikulumnya berbasis hadis sebelum abad ke-20. Berdasarkan kajian Mahmud Yunus, Murni Jamal, 
Taufik Abdullah, Badri Yatim, Van den Berg dan Van Bruinessen, Muhajirin menyimpulkan bahwa 
sebelum 1900 atau sebelum abad ke-20 materi yang banyak dipelajari dan diajarkan di Nusantara 
adalah al-Qur’an dan beberapa kitab lainnya, seperti sharaf, nahwu, fikih, dan tafsir.53 Dengan kata 
tidak ada satu pun lembaga atau wadah yang mengajarkan hadis sebagai mata pelajarannya. 
Sehingga karena itu baru dikatakan setelah abad ke-20 hadis mulai diajarkan di lembaga-lembaga 
keislaman seperti pesantren, masjid, halaqah, madrasah dan perguruan tinggi.54  

 
Tetapi dari seluruh lembaga yang mengajarkan hadis dan ilmu hadis ini tidak ada satupun 

lembaga ataupun pesantren yang berbasis hadis. Hadis memang diajarkan tetapi bidang keilmuan 
lain yang diajarkan terasa lebih dominan seperti Nahwu, Sharaf, Fiqih, Tafsir, Tauhid, Hadits, 
Musthalah al-Hadits, Mantiq, Ma’ani, Bayan, Badi’ dan Ushul Fiqh.55 Muhajirin secara detail 

                                                           
51

 M. Tasrif, Studi Hadis di Indonesia…, h. 155 
52

 M. Tasrif, Studi Hadis di Indonesia…, h. 163 
53

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 49-50 
54

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 73  
55

 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 1996), 
h.54. Lihat juga Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 74 
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membahas pembelajaran hadis di Nusantara ini dalam bukunya Sejarah Kebangkitan Islam di 
Nusantara. Tetapi tidak ada satu data pun yang menyebutkan bahwa pelajaran hadis itu diajarkan 
oleh suatu lembaga pendidikan yang khusus berbasis hadis.56 Pada masa KH. Hasyim Asy’ari 
Pesantren Tebuireng memang dikenal sebagai pesantren hadis, tetapi tetap saja kajian bukan hadis 
suatu yang dominan apabila melihat sekarang. Kalaupun hadis diajarkan, lembaga tersebut 
kurikulumnya tidak berbasis hadis. Biasanya lembaga tersebut bercorak lembaga keislaman yang 
komprehensif, atau jika tidak bercorak al-Qur’an, tafsir, fikih, bahasa Arab dan tasawuf. 

 
Baru pada tahun 1945 muncullah pesantren pertama yang berbasis kajian hadis di Malang 

Jawa Timur, yaitu Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah li Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang didirikan 
pada tahun 12 Februari 1945 oleh seorang muhaddis Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan kemudian 
diteruskan oleh putranya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Tetapi penulis ada beberapa 
catatan tentang pesantren ini. Pertama, hemat penulis pesantren ini tidak hanya berbasis kajian 
hadis semata tetapi juga bercorak kajian fikih. Hal ini tampak dari nama pesantren tersebut yang 
menyertakan kata al-Fiqhiyyah, yaitu Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Kedua, seandainya pesantren 
tersebut benar-benar berbasis kajian hadis, semestinya ulama yang muhaddis di Indonesia tidak 
langka. Ketiga, boleh saja dikatakan pesantren tersebut sebagai pesantren berbasis hadis pertama di 
Indonesia. Akan tetapi pada perkembangannya, corak fikihlah yang lebih dominan sebagaimana 
corak pesantren-pesantren di Jawa Timur yang banyak berciri khas fikih. Meski demikian pesantren 
ini sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan kajian hadis di Indonesia. 

 
Lebih lanjut, tidak ada satu data pun yang menyebutkan tentang adanya pesantren yang 

berbasis pengajaran dan penelitian. Hampir dari seluruh pesantren yang ada semuanya berbasis 
pengajaran saja. M. Tasrif menjelaskan bahwa pada kisaran tahun 1980-an memang banyak karya di 
bidang penelitian yang berbasis hadis, tetapi karya-karya tersebut bukan berasal dari pesantren, 
melainkan berasal dari Perguran Tinggi baik yang dihasilkan dari penelitian tesis, disertasi, maupun 
tulisan yang ditulis untuk keperluan penerbitan jurnal-jurnal ilmiah di berbagai Perguran Tinggi 
Islam.57 Hingga pada akhirnya, penelitian hadis dapat ditemukan di dunia pesantren seiring dengan 
didirikannya pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah pada tahun 1997 oleh KH. Ali Mustafa Yaqub. 
Pesantren ini sangat unik dan langka karena mengkombinasi sistem dan nilai pesantren dengan 
sistem kampus yang berbasis riset. 

 
Pesantren ini berkembang cukup cepat sehingga akhirnya pada tahun 2012 berganti nama 

menjadi Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences. Darus-Sunnah inilah yang kelak 
disebut sebagai pesantren hadis pertama dan satu-satunya di Indonesia. Lebih spesifik lagi, Darus-
Sunnah adalah pesantren hadis pertama dan satu-satunya di Indonesia yang fokus dan konsen 
terhadap pengajaran hadis dengan sistem riset dan penelitian hadis sebagaimana dilakukan di 
Perguruan Tinggi. Sebelumnya, tidak pernah ditemukan satu pun pesantren hadis yang memadukan 
sistem pesantren dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama 
Republik Indonesia) mengatakan, hanya ada satu dua pesantren yang secara khusus mengajarkan 
dan mempelajari hadis sebagai ilmu dan salah satu dari pesantren itu adalah Darus Sunnah.58 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 73-82 
57

 M. Tasrif, Studi Hadis di Indonesia…, h. 163 
58

 Disampaikan pada acara Wisuda ke-13 Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, 
Sabtu 6 Juni 2016 di Ciputat Tangerang Selatan Banten. 
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Potret Pesantren Hadis Ideal 
 

Hartono dalam tesisnya menyebut model pesantren Darus-Sunnah merupakan salah satu 
pembaharuan dalam tradisi pesantren di Nusantara.59 Hartono menilai Darus-Sunnah berbeda dari 
pesantren kebanyakan baik secara sistem maupun corak pesantrennya. Oleh karena itu, Asrori S. 
Karni dalam bukunya Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam memasukkan Darus-
Sunnah ke dalam salah satu model pesantren dengan sistem yang kuat, berkarakter dan formatnya 
ideal.60 

 
Pesantren bercorak kajian hadis seperti Darus-Sunnah sampai saat ini masih tergolong 

langka. Hal ini tercermin dari banyaknya pesantren di Indonesia yang lebih bercorak tasawuf, fikih, 
dan tafsir. Berangkat dari hal ini Ramli Abdul Wahid menyimpulkan bahwa kajian hadis di Indonesia 
masih dalam permulaan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, literatur hadis masih terbilang 
minim dan langka. Kedua, jumlah para sarjana dan pakar hadis di tengah masyarakat Indonesia yang 
mayoritas Islam masih jauh dari harapan. Ketiga, lembaga pendidikan bercorak kajian hadis yang 
juga terbilang langka.61 

 
Berkaitan dengan literatur-literatur hadis dan perkembangannya sebagaimana sudah 

digambarkan pada tabel-tabel di atas. Namun tentang pakar dan sarjana hadis, kesimpulan Ramli 
Wahid perlu dikritisi karena saat ini sarjana hadis sudah mulai bermunculan. Sebagai contoh Darus-
Sunnah, pesantren yang fokus pada studi hadis dan ilmu hadis ini sejak tahun 2003 sampai 2017 
sudah mewisuda 362 sarjana hadis dan ilmu hadis.62 Data ini membantah penelitian Ramli Wahid 
tentang langkanya sarjana dan pakar hadis tadi. Sedangkan lembaga pendidikan yang khusus 
bercorak kajian hadis memang masih dibilang langka. Urain sekaligus membantah Abdul Aziz Muslih 
dalam penelitiannya yang hanya menyampaikan satu pesantren bercorak hadis di Indonesia, yaitu 
Darul Hadits al-Fiqhiyyah Malang Jawa Timur.63 

 
Di sinilah kita bisa melihat eksistensi dan signifikansi Darus-Sunnah terhadap kajian hadis. 

Nasaruddin Umar menjelaskan, keberadaan Darus-Sunnah sebagai lembaga yang memfokuskan diri 
pada disiplin ilmu Hadis sangatlah signifikan, karena memahami al-Qur’an saja tidak cukup tanpa 
didukung Hadis.64 Nasar melanjutkan, posisi Darus-Sunnah yang berdekatan dengan UIN sangat 
berperan besar dalam membentengi dan mengawal arah perkembangan UIN di masa yang akan 
datang. Di mana para santrinya bisa menjadi model di kalangan mahasiswa UIN. Di samping 
banyaknya persoalan masyarakat muslim yang membutuhkan penanganan kopseptual dan 
pragmatis.65 Maka dari itu, Hartono menyimpulkan bahwa metode pembelajaran yang 
dikembangkan adalah suatu aktif yang membawa kemajuan suatu masyarakat.66 

 
Untuk melihat signifikansi Darus-Sunnah dalam perkembangan kajian hadis dan ilmu hadis di 

Indonesia, penulis akan sertakan kurikulum pembelajaran Darus-Sunnah supaya bisa menjadi 

                                                           
59

 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia…, h. 198 
60

 Asrori S. Karni, Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam, (Bandung: Mizan, 2009), h. 263-
272 

61
 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara…, h. 49-50 

62
 Darus-Sunnah, Dzikrayat al-Takharruj Ma’had Darus-Sunnah al-Dauli li ‘Ulum  al-Hadits, (Ciputat: 

Darus-Sunnah, 2017), h. 
63

 Abdul Aziz Muslih, Sketsa Genealogi Kajian Hadis di Nusantara, (Kebumen: Senjamedia Kebumen, 
2016), h. 72 

64
 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia…, h. 198 

65
 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia…, h. 205-206 

66
 Hartono, Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia…, h. 206 
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perbandingan dengan periode-periode sebelumnya dan dapat menjadi acuan untuk perkembangan 
hadis ke depan. 

Materi Buku Panduan Semester 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Tahfizh al-Qur’an Al-Qur’an 2 2 2 2 2 2 2 2 

‘Ulum al-Qur’an Manahil al-‘Irfan - - - - - - - 2 

‘Ulum al-Tafsir          

Aqidah  Syarah Aqidah al-Thahawiyah 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ahadits al-Bukhari Shahih al-Bukhari 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ahadits Muslim Shahih Muslim 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ahadits Abi Dawud Sunan Abi Dawud 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ahadits al-Tirmidzi Sunan al-Tirmidzi 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ahadits al-Nasa’i Sunan al-Nasa’i 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ahadits Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah 2 2 2 2 2 2 2 2 

‘Ulum al-Hadits I Taisir Mushthalah al-Hadits 2 - - - - - - - 

‘Ulum al-Hadits II Al-Manzhumah al-Baiquniyyah - 2 - - - - - - 

‘Ulum al-Hadits III Tadrib al-Rawi 2 2 2 2 2 2 - - 

Thuruq al-Takhrij Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-
Asanid li Mahmud al-Tahhan 

- - 2 - - - - - 

‘Ulum al-Sanad   - - 2 - - - - 

Naqd al-Hadits al-
Mu’ashir 

Manhaj al-Naqd ‘Inda al-
Muhadditsin  

- - - - 2 - - - 

Dirasah Kutub al-
Haditsiyah wa Ulumuhu  

Turuq al-Takhrij Ahadits al-Rasul 
li ‘Abd al-Mahdiy 

- - - - - 2 - - 

Thuruq Fahm al-Hadits Al-Thuruq al-Shahihah fi Fahm al-
Sunnah al-Nabawiyyah 

- - - - - 2 2 2 

Dirasah al-Tayyarat al-
Fikriyah al-Mu’ashir I 

Asalib al-Ghazw al-Fikr li al-Syaikh 
Ali al-Jarisyah 

- - - - - - 2 2 

Dirasah al-Tayyarat al-
Fikriyah al-Mu’ashir II 

 - - - - - - 2 2 

Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Al-Mawahib al-Sunniyah (Hamisy 
al-Asybah wa al-Nazha'ir li  
al-Suyuti) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Ushul al-Fiqh Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh - - - - - - - 2 

Al-Fiqh al-Muqarin Bidayah al-Mujtahid li  
Ibn Rusyd 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Tahqiq al-Nushuh Tahqiq al-Nushush li ‘Abd al-
Salam Harun 

- - - - - - - 2 

Al-Lughah al-Arabiyyah Al-Lughah al-Arabiyyah li Ghair 
al-Nathiqin Biha 

2 2 2 2 - - - - 

Al-Lughah al-Arabiyyah Syarh Ibn ‘Aqil ‘ala Alfiyah Ibn 
Malik 

- 2 - - - - - - 
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Dari kurikulum pembelajaran ini dapat dilihat secara jelas kontribusi Darus-Sunnah terhadap 

perkembangan kajian hadis di Indonesia yang sudah dilakukan sejak awal didirikannya tahun 1997. 
Apabila dipetakan, kajian hadis yang dikembangkan di Darus-Sunnah terdiri dari beberapa aspek 
berikut: 

 
Pertama, aspek kajian hadis yang langsung dari kitab induknya. Al-Kutub al-Sittah sebagai 

kitab induk hadis dipelajari sampai selesai selama empat tahun dengan metode mudzakarah67 dan 
muhadharah.68 Tetapi pada prakteknya, kitab hadis seperti kitab-kitab Musnad, Mushannaf, 
Mustadrak, Muwattha’ dan kitab hadis yang lain juga dipelajari melalui pengajian studi kitab-kitab 
hadis, penelitian, diskusi, daurah dan lainnya.  

 
Kedua, aspek kajian ulum al-hadits. Studi ilmu musthalah hadis dijadikan sebagai landasan 

teori bagi pelajar hadis dalam mempelajari, menentukan kualitas hadis, dan mengamalkannya. 
Pengetahuan ilmu musthalah hadis inilah yang nantinya sangat membantu dalam menghukumi 
kualitas hadis pada tugas penelitiannya. 

  
Ketiga, aspek kajian berbasis takhrij hadits,69 yaitu kajian analisis implementatif dalam 

melacak dan menelusuri hadis, membahas rawi-rawi dalam sanad, kemudian menyeleksi dan 
menghukumi kualitas hadisnya, shahih, hasan atau dha’if. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian 
matannya. Nantinya studi takhrij hadits ini akan dikembangkan pada kajian ulum al-sanad dan 
risalah al-bahts (skripsi). 

 
Keempat, aspek kajian berbasis naqd al-hadits (kritik hadis).70 Pada kajian kritik hadis ini, 

para santri diajarkan metode kritik hadis para sarjana muslim sebagai counter terhadap metode 
kritik hadis orientalis. Karena itu, di Darus-Sunnah metode kritik hadis kontemporer baik Barat 
maupun Timur juga dipelajari. 

 
Kelima, dalam upaya membedung pemahaman hadis yang sempit, kaku dan radikal, para 

santri dibekali dengan ilmu yang berbasis pemahaman hadis (thuruq fahm al-hadits) dengan buku 
panduan al-Turuq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah karya Ali Mustafa Yaqub. Untuk 
mempekuat pemahaman hadis itu para santri juga wajib belajar fiqih, ushul fiqh, bahasa Arab-Inggris 
dan materi-materi penunjang lainnya. 

                                                           
67

 Mudzakarah adalah sistem belajar dengan metode membaca, memahami, dan mendiskusikan hadis-
hadis yang akan dikaji setelah subuh bersama pengampu mata kuliah. Mudzakarah ini dilakukan setelah shalat 
Isya sampai jam 21.30. 

68
 Muhadharah adalah metode bandongan di mana guru menerangkan dan mahasantri mendengarkan 

serta memahami. Diterapkan pula di sini sistem sorogan, yaitu santri membaca kitab, Kiai atau Ustadz 
menyimak, mengoreksi dan Kiai menanyainya. Lihat Asrori S. Karni, Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru 
Pendidikan Islam…, h. 267 

69
 Takhrij al-Hadits adalah ilmu tentang melacak atau menelusuri keberadaan hadis di dalam kitab-kitab 

induk-induk hadis dengan mencantumkan silsilah sanadnya dan  
70

 Naqd Hadits adalah membedakan antara hadis-hadis sahih dari hadis-hadis da’if kemudian 
menghukumi kedudukan, kredibilitas maupun kecacatan perawinya. 

Al-Balaghah al-Arabiyyah Jawahir al-Balaghah li al-Hasyimi - - 2 - - - - - 

Al-Nushuhs al-Adabiyyah Diwan al-Imam al-Syafi’i - - - 2 - - - - 

Al-Lughah al-Injliziyyah English for Studies - - - - 2 2 2 2 

Al-Baths Risalah al-Bahts al-Tathbiqi - - - - - - - 2 
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Kontribusi Ali Mustafa Yaqub 
 

Kontribusi nyata Darus-Sunnah sebagai institusi kajian hadis terhadap perkembangan hadis 
di Indonesia tidak perlu diragukan. Dengan sistem kombinasi pesantren dan perguruan tinggi akses 
kontribusi Darus-Sunnah mudah diterima oleh banyak orang, baik akademik maupun non akademik. 
Secara akademik misalnya, dengan prinsip Multi Level Marketing (MLM), para alumni Darus-Sunnah 
sangat berperan besar dalam menyebarluaskan khazanah keilmuan Islam, khususnya bidang studi 
hadis dan ilmu hadis. Ali Mustafa Yaqub menggambarkan dari 90 sarjana ilmu hadis saja, jika setiap 
alumninya memiliki sepuluh murid, paling tidak terdapat 900 orang yang belajar ilmu-ilmu keislaman 
dari Darus-Sunnah.71 

 
Namun rasanya tidak relevan berbicara tentang perkembangan studi hadis ini dengan hanya 

melihat Darus-Sunnah tanpa memandang Ali Mustafa Yaqub pendiri sekaligus pengasuh pesantren 
tersebut. Sosok ulama yang dianggap langka sejak dekade 1990-an bahkan hingga kini. Seperti 
disampaikan Majalah Berita Khas Panji Masyarakat bahwa Ali Mustafa Yaqub memang tergolong 
“makhluk langka” dalam dunia Ilmu Hadis. Bahkan disebut-sebut ia adalah satu-satunya Guru Besar 
di Bidang Ilmu Hadis yang dimiliki Indonesia.72 Maka dari itu, eksistensi Ali Mustafa yang telah 
menghadirkan Darus-Sunnah tidak bisa dinafikkan. Satu kontribusi besar yang sulit dicapai oleh 
banyak ulama, karena itu ulama seperti Ali Mustafa disebut makhluk langka. 

 
Selain berkontribusi besar dalam menghidupkan kajian hadis di lembaga pendidikan 

pesantren, Ali Mustafa juga berkontribusi besar terhadap perkembangan sumber kajian dan literatur 
hadis. Melalui karya-karyanya, studi dan pemikiran hadis di Indonesia bergerak dinamis menuju ke 
arah yang positif. Penulis menyimpulkan, Ali Mustafa Yaqub berkontribusi besar terhadap 
perkembangan studi hadis di Indonesia sedikitnya dalam tiga cabang keilmuan hadis; yaitu Takhrij al-
Hadits, Naqd al-Hadits, dan Fiqh al-Hadits. 

 
Pertama, Takhrij al-Hadits (penelitian hadis). Secara khusus Ali Mustafa tidak menulis karya 

tentang konsep atau metodologi penelitian hadis. Dalam materi pengajaran takhrij hadis, Ali 
Mustafa tidak menyiapkan diktat khusus, beliau mencukupkan buku panduannya (muqarrar) kepada 
buku karya Mahmud al-Thahhan yang berjudul Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid.73 Tetapi secara 
praktis dan aplikatif, Ali Mustafa menulis beberapa karya terkait kajian takhrij hadis, antara lain buku 
Hadis-Hadis Bermasalah dan Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan. Kedua buku ini penyajian dan 
metode penulisannya sangat berpedoman pada studi takhrij hadits. Kajiannya yang sangat kritis dan 
mendalam, membuat kedua buku itu selalu dicari dan diburu oleh banyak orang. 

 
Kedua, Naqd al-Hadits (kritik hadis). Ada banyak karya Ali Mustafa Yaqub yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan hadis di Indonesia khususnya dalam bidang kritik hadis, sebut 

                                                           
71

 Asrori S. Karni, Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam…, h.269 
72

 Majalah Berita Khas, Panji Masyarakat, edisi 16 Desember 1998. Dikutip juga oleh Ali Mustafa Yaqub, 
Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam, h. cover 

73
 Ali Mustafa Yaqub termasuk tokoh awal yang mengenalkan dan menerapkan kajian takhrij hadis di 

Indonesia secara independen melalui karya Mahmud Thahhan di Indonesia. Sebab apabila dilacak secara 
historis, kajian takhrij hadis di Indonesia mengacu pada dua buku, pertama buku Metodologi Penelitian Hadis 
Nabi karya Syuhudi Isma’il yang diterbitkan pada tahun 1992. Kedua, buku Metode Takhrij Hadis karya Said 
Aqil Husein al-Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar terjemahan dari kitab Turuq Takhrij Hadits Rasululillah 
SAW karya Abu Muhammad Abd al-Muhdi bin Abd al-Qadir bin Abd al-Hadi tahun 1994. Ali Mustafa sudah 
berkiprah di Indonesia sejak tahun 1985 di Institute Ilmu al-Qur’an (IIQ) untuk mata kuliah Hadis dan Ilmu 
Hadis yang kemudian mengukuhkannya sebagai Guru Besar pada tahun 1998. Rentang waktu ini, Ali Mustafa, 
Syuhudi Isma’il dan Said al-Munawwar menjadi perintis awal studi takhrij di Indonesia. 
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saja antara lain buku Kritik Hadis, Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Hadis, Peran Ilmu Hadis 
dalam Pembinaan Hukum Islam, dua buku terjemah yang berjudul Hadis Nabawi dan Sejarah 
Kodifikasinya dan Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum, dan lain-lain, yang selalu dijadikan sumber 
rujukan banyak orang khususnya di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, Muhajirin menyatakan, Ali 
Mustafa Yaqub (dengan Syuhudi Isma’il) sangat terkenal dan dikenal dengan berbagai kreatifitas 
intelektualnya dalam bidang hadis, bahkan hingga sekarang karya-karyanya masih banyak dijadikan 
referensi.74 

 
Sedikitnya ada empat jasa besar Ali Mustafa Yaqub terhadap perkembangan studi hadis di 

Indonesia. Pertama, kritikan tajamnya terhadap orientalis Barat tentang studi hadis membuat 
namanya begitu disegani dan diakui sebagai sosok muhaddis yang kritis dan handal. Tercatat, Ali 
Mustafa dalam bukunya yang berjudul Kritik Hadis ‘memberedel’ habis dua tokoh utama orientalis 
Joseph Sacht dan Goldziher dengan peluru pemikiran MM. Azami.75 Kelak Ali Mustafa-lah yang 
menghidupkan pemikiran sang guru di Indonesia. Lebih dari itu, berkat jasa Ali Mustafa inilah kajian 
kritik hadis pun semakin populer dan banyak dilirik kaum akademisi. Ketiga, Gus Dur disebut sebagai 
sosok pertama yang mengenalkan sosok MM. Azami di Indonesia pada tahun 1972 pada acara Dies 
Natalis ke-5 Universitas Hasyim Asy’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang.76 Tetapi Gus Dur belum sampai 
pada tahap mengembangkan pemikiran Azami. Baru pada sosok Ali Mustafa nama dan pemikiran 
hadis MM. Azami mulai dikenal luas di Indonesia pada tahun 1994, ketika buku MM. Azami yang 
berjudul Studies in Early Hadith Literature (edisi Inggris) atau Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa 
Tarikh Tadwinih (edisi) diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Hadis Nabawi dan 
Sejarah Kodifikasinya oleh Ali Mustafa Yaqub.77 Keempat, menghilangkan dikotomisasi ahli hadis dan 
ahli fikih.78 Menurutnya dikotomisasi ini adalah hal yang keliru. Abu Hanifah yang dikenal sebagai 
tokoh madrasah al-ra’y juga seorang ahli hadis. Begitu tiga imam madzhab lainnya adalah pakar 
hadis dan fikih sekaligus.79 Dalam masalah ini, selain mengkritisi pemikiran Joseph Schacht, Ali 
Mustafa juga mengkritik pandangan Ibnu Khaldun yang menilai ahli fikih di Irak tidak banyak yang 
pakar dalam hadis. Menurut Ali Mustafa Yaqub hal itu keliru, karena di antara para sahabat yang 
tinggal di Irak ada yang tergolong muktsirin (banyak periwayatan) seperti Ibn Mas’ud dan Ammar bin 
Yasir.80 

 
Ketiga, Fiqh al-Hadits (pemahaman hadis). Satu karya penting dalam bidang fiqh al-hadits 

yang ditulis Ali Mustafa adalah kitab yang berjudul al-Turuq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-
Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Cara Benar Memahami Hadis. Menurut Ali Mustafa 
Yaqub dewasa ini banyak orang salah kaprah dalam memahami hadis karena tidak tahu metode 
pemahaman hadis yang benar. Lebih jauh, karena pemahaman yang keliru itu, dapat menjadikan 
orang sesat dan menyesatkan.81 Di antara cara keliru dalam memahami hadis yang disorot Ali 
Mustafa adalah memahami hadis hanya dipandang dari aspek zhahir atau tekstualnya saja, cara 
seperti ini bisa keliru dan bahkan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, selain dipandang secara 
tekstual, hadis juga harus dipandang secara kontekstual agar tidak salah dan keliru dalam 
memahami hadis. 

                                                           
74

 Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara, h. 133  
75

 Selengkapnya lihat Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 7-38 
76

 Nurul Huda Ma’arif, MM. Azami Pembela Eksistensi Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 9 
77

 Nurul Huda Ma’arif, MM. Azami Pembela Eksistensi Hadis…, h.12 
78

 Pandangan Ali Mustafa dalam mengatasi dikotomi ahli hadis dan ahli fikih ini mengantarkan Ali 
Mustafa memperoleh penghargaan Guru Besar Hadis dari Institute Ilmu al-Qur’an Jakarta pada tahu 1998. Ali 
Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam…, h. xx 

79
 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam…, h. 8 

80
 Ali Mustafa Yaqub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam…, h. 8 

81
 Ali Mustafa Yaqub, al-Thuruq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Jakarta: Maktabah 

Darus-Sunnah, 2016), h. 13 
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Oleh karena itu, Hartono dalam tesisnya menyimpulkan bahwa dalam memahami hadis Ali 
Mustafa Yaqub adalah sosok ahli hadis yang lebih banyak menggunakan pendekatan kontekstual 
(ma’nawi) daripada pendekatan tekstual (lafzi).82 Menguatkan pernyataan ini, Hasep Saputra 
menegaskan bahwa pada abad ke-21 mulai terjadi rekonstruksi ilmu hadis dalam bidang 
pemahaman hadis atau fiqh al-hadith. Tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap kajian tersebut 
antara lain Muhammad Syuhudi Ismail, Said Agil al-Munawar, Ali Mustafa Yaqub, Ahmad Lutfi 
Fathullah, Kamarudin Amin, Daniel Djuned, Edi Safri, Buchari M, Daud Rasyid Sitorus, Nizar Ali, dan 
lain-lain.83  

 
Penutup 

 
Perkembangan Studi hadis yang sangat lamban di Indonesia sangat ironis dan 

memperihatinkan. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an seharusnya mendapatkan 
perhatian lebih karena posisinya yang sangat strategis dan vital dalam agama. Meski demikian, kita 
patut bersyukur karena saat ini studi hadis di Indonesia semakin diminati banyak orang. Banyak 
sosok yang berperan penting dalam menghidupkan kajian hadis di Indonesia. Di antaranya adalah Ali 
Mustafa Yaqub, seorang muhaddis yang tidak hanya populer di Nusantara tetapi mancanegara. 

 
Sosok Ali Mustafa Yaqub sangat berjasa besar terhadap perkembangan studi hadis di 

Indonesia tidak hanya dilihat dari karya-karyanya dalam bidang hadis. Tetapi juga bisa dilihat dari 
kelembaga pendidikan Islam pesantren yang didirikannya, Darus-Sunnah International Institute for 
Hadith Sciences. Pesantren yang disebut sebagai pesantren pertama dan satu-satunya pesantren 
yang berbasis hadis di Indonesia yang fokus pada pengajaran, kajian dan penelitian hadis dan ilmu 
hadis. Oleh karena itu, dengan kontribusinya yang nyata terhadap perkembangan studi hadis ini, 
sekiranya tidak salah apabila kemudian Ali Mustafa Yaqub disebut sebagai penggagas kajian hadis di 
Indonesia. 
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