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KAKANCAH BALIGA SUNDA 
Richadiana Kartakusuma

Sampurasun Baraya, Kidulur balarea anu mulya 

Seluruh Posting Kang Roni Suprayogi (Abah Gontor) ini sengaja ditempel di sini, disamping 

penjelasannya komprehensif sangat mengena untuk menyimak negri NUSANTARA yang 

MAJEMUK! (hatur nuhun Kang Roni _//\\_) 

Selamat menikmati semoga bermanfaat. 

 

Pengertian tentang 'ALLAH' 
Lafazh Allah bukanlah "proper name", melainkan istilah Orang Arab untuk menyebut 

Tuhannya, tercatat dalam kitab kuno Al Kafi jilid I, bab al Ma'bud : 

 
“Lafazh ALLAH berasal dari kata ilah yaitu Tuhan yang disembah, dan nama (Allah tsb) 

bukanlah (hakekat Tuhan) yang dinamai itu sendiri.”- Imam Ja’far Ash Shadiq- cicit 

Nabi Muhammad SAW. 

Dengan demikian, pengertian ini sepadan dengan yang dipahami bahasa kita yakni Tuhan ( t 

kapital ); sedangkan ilah sebagai tuhan (t kecil). 

 

Jikalau di-Sunda-kan maka Allah itu sama dengan Gusti (g kapital) atau Pangeran (p kapital). 

Demikian pula asma-ul husna 99 plus 1 (Allah) bukanlah Al Musamma (hakekat Allah) 

melainkan segala sifat yang baik yang disematkan manusia kepada Tuhan yang dipujanya itu, 

yakni Allah SWT. 

 

Maka itu Orang Arab (khususnya kalangan ‘Alawiyin/turunan Nabi SAW) memaknai lafazh 

Allah itu sebagai "Tuhan" bukan nama diri Tuhan. Yang mengherankan adalah mengapa kita 

lalu menjadikan “Allah” sbg "Nama asli-Nya"? Mungkin kita terpengaruh oleh ta’rif (definisi) 

Allah dlm Kamus al Munjid (susunan Fransiskus Louis Ma’luf al-Yassu’i, Pastur Katolik 

Arab Libanon, terbitan "Dar al Masyriq" Beirut taun 1908) halaman 16, yg menyebutkan 

Allah sebagai "ismudz dzatil wajibil wujud" (nama Dzat yang wajib adanya). 
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Sangat wajar bila ada miss-understanding karena Bahasa Arab jauh berbeda dengan bahasa 

kita dalam banyak hal, sehingga kita banyak miss dlm memahami teks-teks berahasa Arab, 

baik dari segi etimologis, kesesuaian dgn latar falsafah, kultur dan sosial Arab. 

 

Lalu apa dan bagaimana lafazh Allah sebenanya? Apa pula arti 'bismillah' dan bagaimana 

terjemahannya ? bukankah disitu ada bismi (ismun)? 

 

Ismun artinya macam-macam. Semua kata yang diakhiri tanwin atau diawali alif-lam adalah 

ismun. Sebagai ilustrasi, insanun (manusia) adalah ismun dan bukan berarti al-insanu adalah 

proper name manusia. Begitu juga dengan ilahun dan al ilahu -> Allahu. Bagi yg pernah 

mempelajari nahwu (gramatika Arab) tentunya dapat memahami ini. Dengan demikian arti 

bismillah adalah "dengan nama Tuhan". Siapakah nama Tuhan? Wallahu a'lam. 

 

Bahasa arab pun tidak memiliki kata khusus untuk mewakili “noun” dan “name”, dan mereka 

menyebut untuk kedua arti tsb dengan ismun. Ismun untuk noun dan ismun pula untuk name. 

 

Demikianlah bahwa Sense of language Arab (dzauq Araby) sangat jauh berbeda dengan 

bahasa kita (Sunda khususnya maupun Indonesia umumnya). 

 

Jikalau ingin benar-benar mengetahui sejelas-jelasnya tentang arti dan makanya 

‘ALLAH’maka dianjurkan agar benar-benar pula memahami ‘referensi’ yang benar-benar 

dari acuan aslinya dan bukan sekedar hanya mengacu dari terjemahan semata. Terlebih lagi 

yang memakai acuan hanya dari guru/ustadz yang sama-sama belajar (hanya) dari terjemahan, 

bahkan sama sekali tidak mengenal Bahasa dan Tatabahasa Arab Klasik (Darmana Bani 

Sasmita, yakni Bahasa Quran yang memepergunakan Bahasa Arab Klasik dari abad VII 

Masehi). 

Ada perbedaan ini antara Bahasa Arab Modern yang ada sekarang dengan Bahasa Arab 

Klasik (Quran). Karena, bukankah setiap bahasa memiliki keuinikan dan kekhususannya 

masing-masing. 

 

Sesungguhnya, agak berat jikalau menyamakan Bahasa Sunda itu sebagai Qurani. Mengingat 

Latar adanya perbedaan budaya, falsafahnya dan dzauq lughawi-nya antara Arab dengan kita. 

 



 

Sebelum lupa dan terlewatkan, ingin saya katakan bahwa Kitab Allah yang asli memakai 

‘Bahasa Langit’ yang tersimpan ‘LAUH AL MAHFUZH‘, tiada yang tahu kecuali Allah. 

Sedangkan Al Quran yang ada sekarang memakai ‘Bahasa Bumi’ (bilisani qaumihim). 

Apakah Al Quran yg ada di genggaman kita saat ini sama persis dgn Lauh al Mahfuzh? Tidak 

ada satu pun manusia yg bisa membuktikan. 

 

Saya punya seorang teman yang senang membaca Novel yang mempergunakan Bahasa 

Inggris, dia tidak mau novel-novel tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia karena 

kurang ‘asyik’ katanya. 

Demikian juga saya banyak punya teman yang berprofesi ‘Penterjemah’ dan mereka pun 

menyatakan bahwa hal paling lumrah yang dilakukan oleh mereka adalah cara ‘guessing’. 

Maka itu, tidaklah mengherankan jikalau suatu saat ada kata, istilah atau kalimat yang sangat 

sukar untuk ditrejemahkan sesuai makna isi dari buku hasil terjemahan itu, karena kosakata 

yang ada dalam suatu buku juga bergantung dari si Penterjemahnya. 

 

Kecuali mungkin jika si Penterjemah juga MENGUASAI materi, maka sekurang-kurangnya 

dapat menangkap makna isi dari apa yang dimaksud oleh penulis aslinya, kalau tidak maka 

kita sendiri yang akan PUSING TUJUH KELILING. Bukankah pula dalam Bahasa Indonesia 

SHALAT diterjemahkan SEMBAHYANG (SEMBAH HYANG). 

 

KETUA at Yayasan Madinat ul‐Islam

Studied at Pondok Modern Darussalam Gontor

Lives in Bandung, Indonesia

Unlike · · Follow Post · Thursday at 12:31pm 

You, Chev Ireng and 3 others like this. 
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Komentar : 

•  
Yunan Buwana Rampes ! 

Thursday at 12:38pm via mobile · Like · 1

•  
Roni Suprayogi hapunten @ sadayana _/\_ 

Thursday at 12:41pm · Like · 2

•  
Richadiana Kartakusuma Beginilah seharusnya seorang AGAMAWAN - apapun jenis 

agama nya tetap menghargai sesama mengumandangkan KEBENARAN yang 

dianutnya mesk ringkas namun paparannya fenomenologis pembeberan (description) 

mengenai kesadaran yang disadari dan tidak hanya penjelasan (explanation) rasional. 

melainkan kesaran memerima dan mengolah tanpa merekayasa melainkan netralisasi. 

Thursday at 12:50pm · Like · 1

 

•  
Richadiana Kartakusuma semoga yang membaca posting ini bukan sekedar hanya 

membaca tapi BENAR2 memahaminya dengan baik apa dan bagaimana sebenarnya 

ALLAH itu. Bahwa ternyata pula tidak semua yang membaca itu disertai pemahaman 

yang baik - dan tidak semua penganut AGAMA tertentu BENAR2 MEMAHAMI 

AGAMA yang DIANUTnya ! 

Thursday at 1:59pm · Like · 1

•  
Yunan Buwana kang roni, klhtnnya banyak membaca kita dari mazhab syiah, kbtln 

dulu saya pernah mendalami dan menganut syiah imamiyah, kbtln teman2 saya 

dijakarta dulu banyak yang ahli bait, yang dijadikan salah satu acuannya dari Imam 

Ja'far assidiq salah satu Imam jenius dalam mazhad syiah,, kajian dalam syiah 

memang cukup memadai dalam dimensi metafisik, karna lebih cenderung "kelangitan" 
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karna memang ilmu hakekat rusulullah dibawa imam ali hijrah ke bashra, setelah 

perang unta dgn siti aisyah, jd kalo cari ilmu tasawwuf di makkah dan madinah bakal 

diikatakan ilmu sesatt, sama diindonesia juga, shalom 

Thursday at 2:19pm via mobile · Like

•  
Roni Suprayogi Rampes kang Yunan Buwana.., 

Saya hanya membaca bbrp kita mazhab syi'ah seperti Zubdatul Ahkam, Asy-syirku fil 

Islam, al hajj, al Kafi dan Nahjul Balaghah. Dan itupun belum semuanya tamat. 

Namun saya bukan syi'ah dan bukan pula sunni. Saya hanyalah muslim biasa yg tidak 

mau terkotak-kotakan dan terikat dalam kungkungan mazhab, tarekat maupun aliran.  

Secara formal saya adalah muslim yang mungkin saja (tapi saya tidak mau) di suatu 

saat nanti berubah menjadi Kristen, Hindu, Budha atau agama lian; dan secara batiniah 

saya adalah Sunda yang tidak mungkin berubah menjadi Batak, Padang, Bugis, Timor, 

Papua, Jepang, Cina, Arab atau bangsa lain. 

 

Al Quran pun tegas bahwa jenis kelamin, ikatan bangsa /suku adalah sesuatu 

yg asasi dan "abadi". Hal ini dijelaskan scr gamblang dalam surat al hujurat ayat 13 

yg artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 

 

Dan tentunya, saya tidak boleh narsis men-declare umat Islam sbg umat 

pilihan Allah yg paling berhak mendapatkan syurga dan menganggap 

remeh kpd umat agama lain. 

Thursday at 3:45pm · like · 5

•  
Richadiana Kartakusuma Wilujeng Kang Roni Suprayogi mangga dihaturanan digelar 

di dieu sami2 urang NYAWALAKEUN saGOTRA saPAKEUNeun. pamuga 

PERBEDAAN AGAMA tidak menjadi PENGHALANG berBANGSA karena inilah 
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yang telah lama diRINDUkan, juga pertautannya kepada TAKDIR atas kondisi situasi 

NUSANTARA ini dengan sifat majemuknya yang terdiri dari ANEKA RAGAM 

ETNIS - BUDAYA dan AGAMA. Hatur Nuhun _//\\_ 

Thursday at 4:10pm · Edited · Like · 2

•  
Yunan Buwana Bagja... ! 

Thursday at 4:51pm via mobile · Like · 2

•  
Suryakancana Goparana Tujuan belajar apa yang sekarang di sebut agama (istilah 

yang sangat banyak kekurangannya untuk dijadikan tolak ukur perjalanan panjang 

sejarah sunda) adalah WISDOM (Kebijaksanaan). Sebetulnya, kita sebagai orang 

sunda memiliki kesadaran intuitif untuk menghindari jebakan dogma yang membuat 

kita terperangkap dalam kesempitan berpikir. 

 

Kita harus menyadari bahwa kita mewarisi Filsafat Wiwitan, yang mampu 

membantu kita untuk memiliki pencapaian lebih dari sekedar kemampuan menjadi 

seorang penganut agama tertentu. 

Thursday at 10:53pm · Like · 3

• Richadiana Kartakusuma Suryakancana Goparana" Sapuk nataku 
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