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4. MEMAHAMI TEKS 



3. CONTOH-CONTOH AKTIVITAS BERPIKIR 

1. Berpikir yang dapat dipikirkan dan yang tidak 

2. Berpikir ttg Alam Semesta, Kehidupan dan Manusia 

3. Berpikir ttg Hidup 

4. Berpikir ttg Kebenaran 

5. Berpikir ttg Cara (Uslub) 

6. Berpikir ttg Sarana (Wasilah) 

7. Berpikir ttg Tujuan  dan Target 

8. Berpikir Dangkal, Mendalam, Cemerlang 

9. Berpikir Serius 

10. Berpikir ttg Perubahan 

 

 



4. BERPIKIR MEMAHAMI TEKS 

• Memahami Teks Sastra 

• Memahami Teks Pemikiran 

• Memahami Teks Hukum 

• Memahami Teks Politik 

Berpikir memahami suatu teks berbeda 
dengan berpikir menghadapi langsung realita. 
 

Betapa banyak orang membaca suatu teks, 
namun mereka tidak memikirkannya !!! 
 

Membaca dan menulis tidak selalu 
memberikan apa-apa kepada akal !!! 
 

Di masa lalu ada profesi warraq.  Tugas 
mereka menyalin, tanpa memikirkannya. 



1. Memahami Teks Sastra 

• Masalah teks sastra adalah soal cita rasa. 

• Teks sastra dibaca untuk mendapatkan 
kesenangan & kenikmatan. 

• Orang yang tidak memiliki pengetahuan 
sebelumnya tentang teks-teks sastra 
akan sulit memahami teks-teks sastra. 

• Tafsir Fi Zhilal (Sayyid Qutub) adalah 
tafsir sastrawi. 

Contoh puisi: 

BUATAN MANUSIA TAK PERNAH FINAL & SEMPURNA 
 
Ketika sebuah UU diketok oleh Dewan para manusia, 
Maka itu bukan akhir dari mereka yang berpendapat berbeda. 
 
Yang penting ketika UU itu berlaku, orang tidak melanggarnya. 
Tetapi orang-orang boleh saja tetap mendiskusikannya. 
Bahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugatnya. 
Karena politik adalah soal siapa yang berkuasa. 
Sedangkan hukum adalah soal hati nurani dan logika. 
 
Ini bukan soal "move on" atau "berpikir yang lebih dewasa", 
Ini semut Ibrahim yang biar hanya setetes, air tetap dibawanya, 
Semut tak akan mampu memadamkan api yang menyala-nyala, 
tetapi biarlah Tuhan dan dunia tahu, dia berpihak kemana? 
 
Kekuasaan tanpa kritik itu seperti mobil yang dicopot remnya. 
Lantas kekuasaan yang mengkriminalkan kritik itu bagaimana? 
Generalisasi, bahwa kritik dan kekerasan itu di jalur yang sama. 
Tidak terbayangkan, kekuasaan itu akan berakhir seperti apa? 
 





2. Memahami Teks Pemikiran 

• “Sultan Siak menyumbang 13 juta Gulden” 

  Benarkah itu senilai 1000 Trilyun? 

 

• “Kita ini penghasil minyak, kenapa BBM mahal?” 

  Cukupkah hasil minyak kita jika dibagikan ke 
seluruh penduduk?  Apa dampaknya bagi APBN? 

 

 

 

• Teks pemikiran dibaca untuk dijadikan 
basis atau standar pemikiran. 

• Teks pemikiran mencakup sains-keras 
(seperti fisika) maupun humaniora. 

• Apabila informasi terdahulu hanya sekedar 
diketahui, tanpa dijangkau pengertiannya 
untuk memahami faktanya, maka orang 
tak mungkin paham suatu teks pemikiran. 

• Jadi fakta dari suatu konsep itu wajib 
dipahami terlebih dahulu !!! 

• Sekedar penguasaan bahasa belum cukup! 



KRITIS TERHADAP LEGENDA SUMBANGAN SULTAN SIAK 

Ada 3 yang harus dikritisi: 

1. Apakah 13 juta gulden itu semua berupa uang tunai?  
Ataukah sebagian besar berupa saham atas beberapa perusahaan 
Hindia-Belanda yang ada di wilayah Siak, termasuk Stanvac-Oil Co? 

2. Harta itu harta pribadi atau harta publik yang dalam kendalinya? 
Maklum itu para sultan berkuasa absolut.  
Mirip Sultan Brunei atau Raja Saudi saat ini.  
Kalau itu harta publik, maka ya memang seharusnya begitu. 
Perusahaan-perusahaan itu menjadi BUMN RI. 

3. Benarkah 13 juta gulden itu hari ini sama dengan 1000 Trilyun?  
Menurut catatan, pada tahun 1916, f 40.000 (Gulden) dapat 
membeli 5600 gram emas, atau berarti f 7,14 / gram.  
Bila sekarang 1 gram Rp. 900.000, maka f 1 = Rp. 126.000.  
Artinya 13 juta Gulden itu setara dengan Rp. 1.638.000.000.000 
alias 1.638 Milyar atau 1,6 Trilyun. Jadi bukan 1000 Trilyun !!!!  



Cukupkah hasil minyak kita jika dibagikan gratis ke 
seluruh penduduk?  Apa dampaknya bagi APBN? 

1.  Bagi rata saja BBM yang dihasilkan ke setiap warga negara sama rata. 

      Kalau hasil produksi BBM lokal (dari seluruh perusahaan) dibagi rata ke 
seluruh warga Indonesia, maka setiap orang akan dapat jatah 83 liter setahun. 
Perhitungannya begini: 

      Lifting nasional (termasuk persh asing di Indonesia) = 800.000 barrel / hari 

      1 barrel = 159 liter, 1 tahun = 365 hari 

      Koefisien hasil minyak mentah yang akhirnya jadi BBM = 0,5,  
lainnya jadi elpiji, avtur pesawat, bahan petrokimia, asphalt, dsb. 

      penduduk Indonesia = 280 jt 

      Jadi: 800.000 x 159 x 365 x 0,5 = 23,2 juta kilo liter 

      kalau 23,2 juta kl dibagi 280.000.000 orang = 83 liter / tahun). 

      Kalau orang cuma pakai motor, BBM gratis 83 liter setahun (0,2 liter/hari) 
cukuplah. Tapi bagi orang Bogor pemilik mobil yang kerja di Jakarta, 83 liter itu 
cuma cukup buat maksimum 2 minggu.  

2. Pembagian rata BBM gratis 
model di atas, tidak 
mensisakan satu Rupiahpun 
untuk APBN. 

   Kalau BBM dibagi gratis gini, 
APBN kehilangan pemasukan 
sekitar Rp 198 Trilyun / tahun. 



3. Memahami Teks Hukum 

• Penggalian (istinbath) hukum syara’ perlu tiga hal: 

• Kata & susunan dalam bahasa Arab 

• Pemikiran syar’i (hukum) 

• Fakta yang akan dihukumi 

• Teks hukum dibaca untuk dipraktekkan 
atau dikritisi. 

• Memahami teks hukum perlu 2 hal secara 
simultan: (1) makna kata dan sususan kata 
dan makna yang ditunjukkannya; (2) 
menggunakan informasi tertentu untuk 
mehamai pemikiran atau menggali 
pemikiran (“naskah akademis”) 

• Hukum syara’ terpancar dari aqidah, bukan 
dibangun dari aqidah.   

• Solusi kehidupan kita hanya boleh diambil 
dari Allah, dan ini terkait keimanan. 



 



4. Memahami Teks Politik 

• Berpikir untuk mengatur berbagai urusan manusia 
atau masyarakat. 

• Dibutuhkan untuk menjaga lurusnya kekuasaan 
daripada mewujudkan kekuasaan. 

• Tidak bisa diterapkan satu kaidahpun! 

• Proses berpikir dengan menerapkan seluruh proses 
berpikir yang ada. 

• Dapat membingungkan seorang pemula serta mudah 
menjerumuskan dalam aneka kesalahan. 

• Membutuhkan informasi yang multi-dimensi, akurat, 
jujur dan terus menerus! 

• Hindari generalisasi dan analogi ! 



 



Politik itu, 
melayani umat sepenuh hati, 
agar semua hak bisa diberi arti, 
dan semua kewajiban bisa terpenuhi. 
 

Politik itu, 
mengkondisikan agar semua muslim bisa shalat, 
meski shalat sendiri adalah persoalan ibadat, 
bukan persoalan politik bulat-bulat. 
 

Politik itu, 
bagaimana agar setiap manusia mengenal Rabb-nya, 
tidak cuma yang dekat dengan mushola, 
atau yang pak ustadz masih saudara. 
 

Politik itu, 
menyelesaikan masalah sosial ekonomi hankam dan budaya, 
dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada, 
yang jumlahnya terbatas, dan kualitasnya masih ala kadarnya. 
 

Politik itu, 
bagaimana sebuah aktivitas yang aslinya tampak sederhana, 
tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar manusia, 
dan berdampak nyaris sepanjang masa. 
 

Politik itu, 
seni mempengaruhi orang-orang yang semula memusuhi kita, 
menjadi minimal tidak menghalangi-halangi kita, 
bahkan lama-lama mendukung kita. 
 

Politik itu, 
bagaimana memprovokasi perlawanan pada penjajahan nyata 

maupun maya, 
agar manusia tidak saling memperbudak sesamanya, 
tetapi hanya menghamba Allah semata. 
 

Politik itu, 
menyampaikan seluruh kebenaran pada orang yang tepat, 
di tempat yang tepat, di saat yang tepat, 
dengan uslub dan bahasa yang tepat. 
 

Politik itu, 
ketika logika ilmiah tidak seluruhnya dapat diterima, 
ketika argumentasi bisnis dimentahkan realita, 
dan ketika orang-orang bertanya tentang isu rahasia. 
 

Politik itu, 
seni menyelesaikan masalah orang-orang yang bersengketa, 
tanpa membuat sebagian kehilangan muka, 
tanpa membuat yang lain bertepuk dada. 
 

Politik itu, 
aktivitas para Nabi yang mulia, 
untuk mengubah kehidupan manusia dengan kata-kata, 
agar mereka menjadi hamba-Nya dan rahmat ke seluruh dunia. 
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