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Abstracts 

Mostly, the discussion on the relation between Indonesia and India from an historical point of 
view focuses on the influence of Hinduism. The historical and cultural legacies show how 
important the influence was in the societal life at the times. The increasing trading network put 
an economic foundation for the kingdom and society in Nusantara, a term of Indonesian islands 
at the time, to embark the next era. However, a still neglected issue behind the bilateral relation 
is about Islam and Islamization that came from India. The process took place under a  shipping 
and commercial network involving Gujarat, India. This raises a question of their roles, the 
Indian Moslems in the early converting of Nusantara people to Islam. Thereafter, the Islamic 
dimension in the relation seldom is discussed and it seems being neglected. However, the 
interaction still developed  directly and indirectly ever since . For example, when looking back 
to the time of Indonesian struggle for independence during 1945-1949, the role of British troops 
from the Indian Moslem regime clearly showed up under a sympathetic and friendly attitude 
based on the similarity of faith. In the span of time, since the early time of Islamization to the 
post WW II the interaction still develops that is interesting to reveal. This early observation tries 
to trace back the issues from historical perspectives that counted on the published sources. Some 
thoughts and opinions of the process that found are discussed under a critical analyze and 
multidimensional approach. The multicultural and intercultural points of view also played an 
important role in the discussing of the problem to find a clear, deep and equal understanding. 
The early results show some hypotheses that raise sharp questions for further exploration and 
inquiry. 
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“Sebagai negara maritim, Indonesia harus mempertahankan dan menegakkan kedaulatan atas 

laut dan perairan miliknya. Berkaitan dengan letaknya yang strategis untuk jalur pelayaran 
antar benua dan samudra, kedaulatan ini menjadi penting.” 

(Hartarto Sastrosoenarto 2012) 
 
 

                                                 
* Makalah dalam pengembangan, harap tidak dikutip. 
1 Makalah untuk disajikan pada Seminar Internasional Multikulturalisme dan Globalisasi. Pusat Kajian 

Masyarakat dan Budaya & Departemen Kewilayahan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Depok, 
12-13 Desember 2012 
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A.  Pendahuluan 

Permasalahan yang kerap muncul dalam pembahasan hubungan Indonesia dan 
India berkenan dengan dimensi budaya yang diwarnai oleh kepercayaan atau keyakinan 
Hindu. Pendukung dan bukti adanya pengaruh budaya India yang bercorak Hindu dalam 
budaya Nusantara berupa peninggalan arkeologi, mulai dari bangunan, patung hingga 
prasasti, dan ajaran-ajarannya. Sejarah yang hidup di masa kini yang memperlihatkan 
pengaruh itu dapat dijumpai terutama di daerah Tengger, Jawa Tengah, pulau Bali dan 
sebagian pulau Lombok.2  

India tidak hanya mengenal dan memiliki budaya Hindu. India juga merupakan 
masyarakat dan budaya plural yang memiliki akar sejarah yang panjang. Dalam 
berinteraksi dengan budaya pendatang, India menyerap dan mengadopsi sejumlah 
unsurnya. Salah satu budaya yang datang dan berkembang di negeri itu adalah Islam. 
Dalam penyebarannya berikutnya, agama ini memasuki wilayah Nusantara. Salah satu 
teori tentang awal mula dan perkembangan Islam di Indonesia menyebut-nyebut suatu 
daerah di India, yakni Gujarat, yang sempat menjadi bagian dari jaringan pelayaran dan 
perdagangan global di masa lampau. Daerah India lainnya adalah Malabar dan Tamil. 

Setelah itu, hubungan Indonesia dan India dalam dimensi Islam tidak dibahas 
dan malahan terkesan diabaikan. Padahal, baik langsung ataupun tidak interaksi itu tetap 
berlangsung. Misalnya, arus kedatangan dari India pada abad ke-19 mengalir ke 
Indonesia yang bertalian erat dengan kekuasaan dan politik kolonial Inggris di negeri 
itu. Perpindahan itu tetap berlangsung hingga pasca Perang Dunia Kedua (Yahya & 
Kaur 2011: 90). Kemudian, pada masa perjuangan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-
1949, peranan tentara Inggris asal India yang beragama Islam tampak jelas dalam 
bentuk simpati dan sikap yang bersahabat terutama pada kapasitas sesama Muslim.3 
Dalam rentangan waktu ini, sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara hingga 
pasca Perang Dunia Kedua jalinan itu tetap berlangsung yang menarik untuk 
diungkapkan. 

Tampaknya, perhatian terhadap kelompok India di Indonesia disebabkan 
dominasi kajian Cina yang sempat dan masih memegang peranan penting dalam bidang 
perekonomian di negeri ini. Walau, peranan keturunan India dalam sektor 
perekonomian tidak dapat diabaikan, seperti misalnya yang diperlihatkan oleh John O’ 
Sutter dalam salah satu jilid dari karyanya tentang Indonesianisasi (1955). Tentang 
keadaan ini A. Mani (1993: 46) menyatakan bahwa: 

“The study of the Chinese in Indonesia has been given particular emphasis 
because of their former economic role as intermediaries between indigenous 
Indonesians and the Dutch and, more recently, because of the inherent conflict 
between the Chinese economic position and Indonesia nationalism. However, very 
few scholars who study Indonesia seem to realized that another ongoing Asian 
community survives there, one which may be thought of as having had similar 
conflict with Indonesia national interests but which has adjusted itself to changing 
conditions: that of the South Asians. The businessmen that scholars see in Jakarta 

                                                 
2 Berkaitan dengan program transmigrasi, corak kebudayaan Hindu tampak di sejumlah daerah tujuan 
transmigrasi yang dibawa oleh para penduduk Indonesia asal Bali. 
3 Ada sebuah kesaksian seorang India yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (Mani 
1989). 
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or other major Indonesian cities are generally dismissed as being either Muslims 
domiciled in Indonesia (often the scanty remnants of a community which has 
disappeared as a functioning whole) or Indians of post war India temporally 
trading in Indonesia.”  

Tambahan pula, signifikansi kajian tentang kelompok India di Indonesia dapat 
disimak dari kutipan di bawah ini yang menggambarkan masa kedatangan dan profil 
kegiatan ekonomi mereka di Jakarta, yaitu (Mani 2008: 230): 

“Indians in Jakarta, can be described as belonging to three categories. The first 
group is the descendants of Indians who arrived in colonial Indonesia. They feel at 
home in Indonesia and generally do not know their origins in the Indian sub-
continent. They continue to preserve what their forefathers imparted to them while 
integrating themselves into the Indonesian social landscape. The second group of 
Indians is the businessmen, who came to Indonesia both during the pre-war and 
post-war years and made their life good. They too have come to feel confident 
about being in Indonesia, with their children incorporating more aspects of 
Indonesian identity. The third group comprises those who arrived as investors and 
professionals from India and elsewhere in the region. The investors arriving later 
than other Asians like the Japanese and Koreans, realize they may not be on a 
level-playing ground in expecting their business to take off immediately. They 
accept the ground rules for business engagement as a given and are preparing the 
ground rules for themselves by staying on in Indonesia. The professionals come 
with specialist skills that Indonesia needs. They range from ICT professional, 
financiers, bankers, hedge-fund operators, insurance experts and business 
consultants.”  

Studi awal ini hendak menguak dan mengkaji hubungan tersebut yang dimulai 
dari proses Islamisasi dalam wujud dari interaksi, peranan, pengaruh sampai keberadaan 
Muslim India pada masa berikutnya. Perhatian juga ditujukan pada konteks jaringan dan 
struktur yang muncul dan berkembang di Nusantara, sebutan Indonesia pada masa-masa 
awal, sebagai faktor pendorong dan penggerak. Sumber-sumber yang digunakan pada 
kajian awal ini masih terbatas untuk menjelaskan dinamika yang berlangsung dalam 
hubungan tersebut, dan umumnya masih bersifat sekunder, yang berasal dari hasil 
penelitian dan penulisan beberapa pakar dalam bidang kajian yang relevan, seperti 
Arkeologi, Sejarah dan Budaya Islam di Indonesia. 

Pakar-pakar yang berasal dari dalam negeri dan mancanegara itu meliputi 
Dennys Lombard (1996), Uka Tjandrasamita (2009: 2000), Anthony Reid (1993; 2009/ 
2011) dan Hasan Muarif Ambary (1998) serta beberapa lainnya. Berdasarkan sumber 
dan kerangka analisis ini, temuan-temuan awal yang diperoleh, permasalahan tentang 
dimensi Islam dalam hubungan Indonesia dan India diungkapkan dengan maksud 
memberikan sumbangsih untuk penulisan Sejarah Indonesia. 

B.  Menelisik Pengaruh India di Indonesia  

Kajian tentang Hubungan Indonesia dan India relatif sudah banyak dilakukan, 
terutama di lingkungan Sejarah Indonesia Lama dan Arkeologi.4 Unsur budaya India 
menjadi penting dalam Historiografi Indonesia karena penemuan bukti-bukti arkeologi. 

                                                 
4 Pemakaian istilah “Lama” tidak diartikan sebagai kuno atau usang, melainkan lebih merujuk pada masa 

lampau yang sangat panjang atau lebih awal.  
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Adanya 7 Yupa yang bertuliskan aksara Sansekerta, bahasa yang berasal dari India, di 
Kutai, Kalimantan Timur merupakan tonggak dalam perkembangan Sejarah Nusantara. 
Yupa itu diperkirakan berasal dari abad ke-7. Juga peninggalan arkeologi di Jawa Barat 
beraksarakan bahasa yang serupa dan berasal dari kurun waktu yang kurang lebih sama. 
Selain itu, Nusantara muncul dalam jaringan internasional dalam konteks hubungan laut 
India dan Cina, ketika jalur darat yang telah berlangsung berabad-abad mengalami 
gangguan keamanan. 

Pembahasan mengenai kedatangan dan pengaruh budaya India di Indonesia 
memunculkan sejumlah teori yang berlandaskan beberapa hipotesa. Sistem sosial dalam 
ajaran Hindu, berupa kasta yang memainkan peranan penting dalam masyarakat India, 
menjadi landasan penjelasan teori-teori itu. Hipotesa Waisya memberikan argumentasi 
tentang peranan kelompok atau lapisan sosial yang bergerak di bidang perdagangan dan 
pelayaran. Lalu, Hipotesa Ksatria meletakkan peranan kelompok Raja dan Bangsawan 
dalam proses tersebut. Kedua teori ini mendapat serangan dari Hipotesa Brahmana. 
Argumentasi yang memperkuat teori yang disebutkan terakhir adalah ketiadaan koloni 
(jajahan) kerajaan India di Nusantara walau kerajaan Cola pernah menyerang tetapi 
tidak menjajah, dan pengetahuan tentang kepercayaan Hindu yang esoterik dan hanya 
dimiliki oleh kaum Brahmana.5 

Teori Tegenstroom (Arus Balik) menggambarkan peranan penduduk setempat 
dalam penyebaran dan perluasan budaya India di Nusantara.  Prakarsa itu juga 
mencakup lalu lintas mereka ke India untuk mempelajari ajaran Hindu. Lalu, catatan 
Cina memperlihatkan jaringan pelayaran yang melibatkan daerah kerajaan Sriwijaya 
dan India dalam perkembangan agama Budha. Namun, jaringan itu tidak memper-
lihatkan bagaimana hubungan politik antara kerajaan-kerajaan di India dan Nusantara. 

Pandangan lainnya menyebutkan (Yadaf 1997: 293): 

“Ada lima macam teori untuk memahami dan merekonstruksi proses indianisasi 
dalam kebudayaan Indonesia yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya dan 
campuran dari ketiga teori itu serta teori local genius. Dalam teori local genius 
inilah pihak Indonesia sebagai penerima ditempatkan dalam posisi setaraf dalam 
proses indianisasi kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia, menurut teori local 
genius, sangat berperan dalam menentukan pilihan unsur-unsur budaya India yang 
sesuai untuk diambil dan kemudian dijalin dengan unsur-unsur budaya lokal 
bangsa Indonesia.”6 

Pembahasan hubungan berikutnya memperlihatkan kurun waktu kosong yang 
panjang, terutama sejak keruntuhan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Budha, terutama 
Majapahit. Wilayah Asia Selatan masih disebut-sebut dalam jalur pelayaran menuju 
Nusantara tetapi dalam konteks persinggahan dalam jaringan internasional. Perairan 
pesisir Asia Selatan merupakan salah satu jalur perlintasan menuju Nusantara dalam 

                                                 
5 Lihat: Yuda B. Tangkilisan. From was to is Early Observation on India and Indonesia. Makalah Seminar 

Internasional “Historical and Cultural Links between India & Southeast Asia”, Depok, 12 Oktober 
2010.  

6 Sekedar catatan, perhatikan pemakaian istilah Bangsa Indonesia tentunya merujuk pada penduduk atau 
masyarakat di Nusantara pada masa-masa awal kedatangan budaya India. Oleh karena Bangsa 
Indonesia merupakan konsep penemuan abad ke-20, yang jauh melangkaui dalam dimensi waktu 
dengan konteks yang dibicarakan dalam kutipan tersebut di atas. 
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jaringan perniagaan lintas laut yang berpusat di Kanton. Jalur lainnya adalah menempuh 
Samudera Indonesia (Lautan Hindia) yang tidak melalui Asia Selatan.  

Hubungan Indonesia dan India masuk menjadi bahan perbincangan dalam 
jaringan kepentingan VOC (de Vereenigde Geoctrooide Oostindische Compagnie) yang 
perlahan-lahan, di tengah-tengah persaingan dengan perusahaan pelayaran dan per-
dagangan Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis dan Inggris, merajai 
pelayaran di Nusantara. Lalu, perbincangan bergulir ke dalam lingkup kolonialisme 
Barat. Inggris menguasai India dan sejak awal abad ke-19 kepulauan Indonesia 
terjerumus ke dalam kolonialisme Hindia Belanda. Di sela-sela perjalanan kekuasaan 
Belanda di Indonesia terdapat Masa Peralihan Inggris (British Interregnum).  

Pada tahun 1811-1816 kepulauan Indonesia yang berada di bawah kekuasaan 
Belanda direbut oleh Inggris dalam rangkaian peperangan Inggris dan Prancis masa 
kekuasaan dan ekspansi revolusi Napoleon Bonaparte. Hindia Belanda, sebutan 
Indonesia masa itu, ditempatkan di bawah kekuasaan Inggris yang berkedudukan di 
India. Lord Minto yang menjadi gubernur di Goa, India, mengirimkan Thomas Stanford 
Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda (Tangkilisan 2010). Dalam 
konteks ini, tentunya banyak surat menyurat tentang kebijakan di Hindia Belanda yang 
dikirimkan ke India. Setelah itu berdasarkan Traktat London, Belanda kembali 
memperoleh daerah jajahannya itu dari Inggris. 

Pengalaman kolonialisme memberi warna tertentu dalam hubungan kedua 
tempat, terutama dalam sikap dan gerakan terhadap belenggu penjajahan. Di India 
pengalaman itu melahirkan generasi pergerakan kebangsaan yang dirintis oleh Mahatma 
Gandhi, P.J. Nehru dan lainnya, sedangkan di Indonesia muncul Sukarno dan lainnya.  
Selanjutnya, hubungan keduanya berlangsung dalam konteks sebagai bangsa yang 
merdeka. 7 Anne Booth (1987: 1) mengungkapkan: 

“India and the island world of Southeast Asia were in close cultural and 
commercial contact for many centuries before both came under the influence, and 
ultimately the domination, of the European colonial powers. In spite of the fact that 
the Indian subcontinent and the Indonesian archipelago were the chief colonial 
possessions of two of the most advanced and wealthiest countries in West Europe, 
both emerge into independence in the aftermath of the second world war as 
extremely poor, technologically backward countries. But in both countries an 
indigenous political leadership had assumed power, which was determined to 
accelerate the pace of economic progress, and achieve a high level of development, 
in the shortest possible time, It is thus interesting to make a pair wise comparison 
of these two countries, both inrespect of the colonial legacy they inherited, and in 
respect of their post-independence economic policy-making, in order to indicate 
the specific contributions of two different colonial systems to  subsequent economic 
policy efforts and achievements.”  

Suatu studi yang menarik mengenai masyarakat India di Indonesia dilakukan 
oleh Harsya W. Bachtiar (1993). Studi itu mempelajari keturunan India dari sudut 
pandang proses integrasi nasional Indonesia. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa 
proses integrasi itu tidak hanya berlangsung antar etnis daerah, melainkan juga 
melibatkan peranan dan partisipasi antar ras, seperti India, dalam pembentukan Bangsa 

                                                 
7 Gambaran ringkas mengenai hubungan India dan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat terdapat 

dalam karya Tangkilisan (2010). 
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(Nation) Indonesia. Tampak bahwa mereka melebur dalam masyarakat dan budaya 
Indonesia yang memperlihatkan tidak hanya kalangan India Hindu tetapi juga Muslim. 8 

C.  Teori Kedatangan Islam di Nusantara 

Hasan Muarif Ambary (1998: 55-58) menyatakan bahwa Islamisasi di Asia 
Tenggara dan Indonesia berlangsung dalam 3 tahap. Fase awal adalah kedatangan atau 
kehadiran para pedagang Islam. Tahap berikutnya berkaitan dengan pembentukan 
kerajaan Islam atau kesultanan. Diperkirakan, masa ini berlangsung pada abad 13 
hingga 16 Masehi. Fase ketiga adalah pelembagaan Islam. 

Berlandaskan pada keterangan arkeologi dan sejarah, masih menurut Ambary 
(1998: 106), tahapan pertumbuhan dan perkembangan Islam menurut alur sebagai 
berikut:  

1). Fase Awal, yakni kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan 
musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pegu, Cina, dan lain-lainnya. 
Fase ini berlangsung pada awal abad Masehi hingga abad 3 sampai 9 M. 

2). Akibat perdagangan ini para pedagang asing yang memeluk agama Islam 
mengadakan kontak dan bergaul dengan masyarakat Nusantara. Fase ini 
berlangsung antara abad 9-11 M. 

3). Fase kemudian ialah tumbuhnya kantung-kantung pemukiman Muslim di 
Nusantara baik di pesisiran maupun di pedalaman. Fase ini berlangsung antara 
abad 11-13 M. Bukti-bukti tersebut ditemukan di pesisir Sumatra, Jawa Timur, 
Ternate dan Tidore. 

4). Fase berikutnya adalah tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan politik dan 
kesultanan Islam di Nusantara, yang terjadi pada abad 13-16. Kerajaan 
bercorak Islam yang tumbuh dan berkembang sekitar fase ini mulai 
mengadakan hubungan dengan tradisi besar Eropa yang dimotivasi 
kepentingan perdagangan, tepatnya, pencarian sumber-sumber penghasil 
rempah-rempah. 

Suatu pendapat yang menarik berasal dari Djoko Suryo (2009: 156-157) yang 
menyatakan: 

“Persoalan Islamisasi di wilayah Kepulauan Indonesia sendiri, dalam berbagai 
segi, sering dipersoalkan mengenai cara penyebarannya (mode of transfer) dan cara 
transmisinya (mode of transmission). Dari segi cara penyebarannya ada yang 
mempersoalkan tentang rute asal penyebaran Islam (routes of introduction) dari 
tanah asalnya, yaitu Arab, ke Indonesia. Hal ini di antaranya telah menimbulkan 
lahirnya berbagai teori tentang asal-usul dan jalur penyebaran Islam dari tanah 
asalnya ke Indonesia. Di antaranya ada empat teori yang menjelaskan mengenai hal 
ini. Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari tanah 
Arab lewat India. Kedua, teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia 
dari Arab lewat Persia. Ketiga, Islam masuk ke Indonesia dari Arab lewat Persia, 
kemudian masuk ke Cina dan baru kemudian ke Indonesia. Teori terakhir 
menyatakan Islam masuk ke Indonesia secara langsung dibawa oleh pembawanya 
dari tanah Arab. Salah satu yang menarik di sini ialah adanya teori yang 
menyebutkan bahwa wilayah Cina telah menjadi salah satu jalur masuk Islam ke 
Indonesia, yang sudah barang tentu menarik untuk dibahas. Hal ini menjelaskan 
bahwa jalur atau rute masuknya Kepulauan Nusantara bukanlah melalui jalur yang 

                                                 
8 Tampaknya akan lebih menarik apabila proses pembentukan bangsa dan kebangsaan ini (nationhood) 

dibandingkan dengan pendapat dari Benedict R.G. Anderson  
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bersifat tunggal, melainkan melalui jalur yang banyak. Hal ini sesuai  dengan 
kedudukan Kepulauan Nusantara yang berada dalam persimpangan jalur lalu-lintas 
dunia perdagangan internasional yang memungkinkan adanya keragaman jalur 
masuknya Islam yang datang dari jalur wilayah Cina menjadi sangat penting untuk 
dikaji lebih lanjut, mengingat penjelasan mengenai hal ini masih sangat terbatas 
dan belum banyak terungkap dalam historiografi Islam di Indonesia. Salah satu 
segi yang perlu ditindaklanjuti ialah perlu adanya penelitian sejarah terencana, 
mengingat dugaan sumber-sumber tertulis yang tersedia di Cina cukup tersedia 
(sudah barang tentu sumbernya terekam dalam bahasa Cina).” 

Lebih lanjut, merujuk pada tempat kedatangan awal agama Islam, beberapa 
pendapat muncul. Tempat pertama mengacu pada Sumatera bagian utara, oleh Agus 
Salim (tt), Zainal Arifin Abbas (1952), Sajed Alwi b. Tahir Haddad (1957) . Tempat 
lainnya adalah Aceh (oleh H.M Zainuddin 1961) pantai barat pulau Sumatera (J.C. van 
Leur 1955 dan T.W. Arnold 1935), Sriwijaya (H.M. Zainudin 1961) dan Barus di 
Tapanulis Tengah (Djuned Parinduri 1963). Kemudian, tempat lainnya adalah pulau 
Jawa (Hamka 1963). 9  

Berikutnya, teori tentang bukti kedatangan awal agama Islam berupa batu nisan 
yang terdapat di Leran, Jawa Timur mengalami tinjauan ulang. Claude Guillot dan 
Ludvik Kalus (2008: 9) mengemukakan bahwa “kehadiran agama Islam di Pulau Jawa 
tidak dibuktikan oleh nisan-nisan Leran; nisan tersebut terbawa ke sana secara 
kebetulan saja setelah diangkat dari tempat asalnya dan dipergunakan sebagai jangkar 
dan tolak bara (pemberat kapal) dalam sebuah kapal asing.” Sebaliknya, peranan 
Gujarat tersibak dalam pernyataan keduanya yang menyangkut (ibid): 

“Selama ini Turki diperkirakan pernah menjadi pemasok utama senjata di Aceh 
pada akhir abad ke-16. Perkiraan ini berdasarkan tiga meriam yang terdapat di 
istana Kuta Raja, tetapi ternyata dua di antaranya dapat ditelusuri asalnya: bukan 
dari Turki melainkan Gujarat.” 

D.  Islam di India 

Gambaran India dalam proses Islamisasi setidaknya dapat ditelusuri dari kutipan 
di bawah ini, yang merujuk pada pendapat Andre Wink (1988) mengenai 3 gejala 
paradigmatic dari kebijakan Timur Tengah yang muncul di India, yaitu (Abdullah & 
Lapian 1988: ix,x): 

“Firstly, and most importantly, a thoroughly commercialized and monetized 
economy with a bureaucracy and a fiscal policy. The expansion of this system that 
first developed in the Arabic world—being at the time (eight to eleventh century) 
the holder of economic supremacy—to India is understandable because two 
reasons: the early penetration of Islamic power to India, also accompanied by 
‘dethesaurisation of India treasures through conquest and plunder’. After the 
conquest a very considerable economic development, both quantitatively and 
qualitatively, took place in India where an extension of the cash-nexus occurred. In 
the Indonesian world, however, the money economy remained confined to the 
coastal states. 

The second feature is that from the ninth century onwards the military 
bureaucratic apparatus began to be staffed with imported slaves on an extended 

                                                 
9 Lihat Sidi Ibrahim Boechari (2001: 7-13) 
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scale. Not unlike the Middle East, India gradually possessed slave armies and 
slave aristocracies. Again, Indian never had military slavery and a slave elite. 

The third important feature which developed in the early period of Islam and which 
henceforth shaped the countours of Indo-Islamic states relates to the ‘heritage of 
Persia’. Unlike Indonesia, Java in particular, where royal cults had already 
developed, India experienced the shift from Arab Islamic roots to a Persian 
foundation ‘ adopting Persian culture and Sassanid tradition of monarchy and 
statecraft.’” 

Sementara, Denys Lombard (1996: 30, 31) menyebutkan pentingnya peranan 
India dalam Islamisasi, seperti tampak pada kutipan di bawah ini: 

“Bersamaan waktu, agama Islam di India ternyata maju dengan mantap. Suku 
Turki Ilbari, lalu suku Afghanistan bin Tugluk (1325-1351) memindahkan 
perbatasan ke selatan sampai daerah aliran sungai Kaveri bagian hilir, dan 
mendirikan ibukota Daulatabad (di sebelah timur Bombay sekarang) yang tidak 
bertahan lama, dan selama beberapa tahun berhasil mengumpulkan hampir seluruh 
daerah India di bawah kedaulatannya. Hal itu penting bagi negeri-negeri di Asia 
Tenggara, sebab di pusat sumber “indianisasi”, agama Islam untuk selanjutnya 
cenderung menggantikan Hinduisme. Penyerbuan Timur Leng dan penghancuran 
Delhi oleh bala tentaranya (1398-1399) menyebabkan terpecah-belahnya 
kekaisaran Tughluk dan timbulnya banyak kerajaan, yang beberapa di antaranya 
berpaling ke laut. Bengali umpamanya, dan terutama Gujarat yang pada waktu itu 
diperintah oleh Ahmad Shah (1411-1441) dan Mahmud Baikara (1458-1511) yang 
terus mengalami kemajuan pesat…. di Bandar-bandar Malabar, sebagian besar dari 
perniagaan besar telah berpindah ke tangan masyarakat Mappila yang telah 
memeluk agama Islam. Merekalah yang melaksanakan perdagangan dengan Negeri 
Arab…..” 

Kemudian perjalanan Ibn Battuta menyebutkan India dalam jaringan kegiatan 
pelayaran dan perdagangan muslim, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lombard 
(1996: 31) sebagai berikut: 

“……Mengenai jaringan-jaringan yang terentang dari Maghribi sampai Timur jauh 
itu, Ibn Battuta memberi kesaksian yang mengagumkan…..Dari Zaitun, artinya 
dari Quanzhou, di daerah Fujian, ia berlayar lagi ke India di sebuah jung “milik 
Raja Zahir”, raja Samudra-Pasai, yang ‘awak kapalnya adalah orang-orang Islam.’ 
Dalam bagian lain kisah perjalanan itu, ia tampak memanfaatkan persinggahannya 
di Benggala untuk pergi ke pegunungan Assam untuk menunjungi tempat 
penyepian seorang pertapa, Jalaludin, seorang sheikh asal Tabriz yang pernah lama 
hidup di Baghdad. Tak lama kemudian, setibanya di Khanbalig (Beijing), ia 
bertemu dengan Sheikh Burhanuddin, yang pernah lama hidup di India…….”  

Pada masa kejayaan pelayaran dan perdagangan Muslim di Asia, penyebaran 
kelompok muslim India ke Asia Tenggara meliputi orang Labbai (Tamil), Mappilla 
(Kerala), Bengali, Gujarat dan yang berasal dari India Utara serta Pakistan yang 
berbahasa Urdu (Ibrahim, Siddique, Hussain 1989: 3). Mengenai kelompok-kelompok 
mana yang datang dan menyebarkan Islam di Nusantara (Indonesia) belum dapat 
dipastikan, sebagaimana Snouck-Hurgronje tidak dapat memastikan bagian India yang 
mana. Tampaknya, catatan Drewes yang merujuk ke Hikayat Raja-raja Pasai menyebut-
kan adanya unsur India Selatan di dalamnya, seperti tentang pedagang, pesulap dan 
pegulat asal Tamil. Namun, hingga pertengahan abad ke-17, pengaruhnya dalam budaya 
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(rohani) dari Gujarat belum tampak, yang mengacu pada saat kedatangan Nuruddin al-
Raniri (Drewes 1989: 16).  

E.  Penyebaran Islam Asal India di Nusantara 

Jejak awal Islamisasi dari India dapat ditemukan dalam makalah Farish A. Noor 
(2010) dalam Seminar tentang Hubungan Indonesia dan India yang diselenggarakan 
oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Kedutaan Besar 
India di Jakarta di Depok pada tahun 2010.10 Makalah itu menyatakan (hal. 12-13): 

“The eventual rise of Islam as the next cultural presence in South and Southeast 
Asia did not alter the two-millennia old tradition of contact and inter-cultural 
exchange across the Indian Ocean, but rather further intensified it. With the 
emergence of Muslim Indian polities in Northern India and along the coastal states 
of the South, the next generation of Indian missionaries began to travel to 
Southeast Asia with the intention of bringing Islam to the archipelago as well. 

It is for this reason that during the initial stages of Islamisation of the Indonesian-
Malayan archipelago (13th to 18th centuries) we see similar patterns of 
transcultural transfer and exchange of ideas: The Islam that arrived in places like 
Pasai-Aceh, Malacca and Java came from Indian Muslim centres of economic 
activities and learning such as Gujarat. It is well known that many of the early 
Muslim missionaries were themselves Gujerati Muslims who were deeply 
influenced by the Sufi (mystical) tradition, and this explains how and why Sufi 
practices were so prevalent in the archipelago at the same time, at least up to the 
late 19th century. 

During this second stage of trans-oceanic contact, we see similar parallel 
developments taking place between South and Southeast Asia: For millions of 
Muslim pilgrims who intended to travel to Mecca, India was their first port of call 
and many of them spent months if not years further studying Islam there. This is in 
turn helped to create and reinforce the strong cultural bonds between South and 
Southeast Asia further.  

While it cannot be denied that Islam came to Southeast Asia via the Indian 
subcontinent, it has to be emphasized again the variant of ‘Indian Islam’ that was 
brought to Southeast Asia was quickly localized by local Muslim converts who took 
to the religion in the same manner that their ancestors had adapted Hinduism and 
Buddhism by localizing it as well.” 

Selanjutnya, Islamisasi di Nusantara terutama di sejumlah tempat di daerah 
Melayu melalui jalur pelayaran dan perdagangan Arab, Persia, India dan Tiongkok 
(Tjandrasamita 2009: 21). Dalam kaitannya dengan India proses itu memiliki landasan 
teoritis yang disampaikan oleh C. Snouck Hurgronje, G.W.J. Drewes dan Kenneth R. 
Hall. Teori ini merupakan tanggapan terhadap pendapat yang menyatakan Islamisasi di 
Nusantara berlangsung pada abad ke-7. Menurut mereka, Islam tiba dan menyebar di 
Nusantara pada abad ke-13 dan tidak langsung dari Mekkah, melainkan dari Persia dan 
India, terutama Gujarat (Tjandrasasmita 2000: 18).11 Snouck Hurgronje menghubung-

                                                 
10 Dalam acara itu terdapat juga sebuah makalah mengenai Islamisasi dari India namun tidak dapat 

digunakan dalam penelitian karena ada permintaan dari pemakalahnya untuk tidak dikutip. 
11 Bandingkan dengan pandangan Boechari (2001: 14), bahwa “asal kedatangan Islam, India oleh Snouck 

Hurgronje, (15) H. Kraemer (1952), H.J. van den Berg (1954) dari batu nisan Sultan Malik Al saleh 
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kan proses itu dengan penyerangan dan pendudukan Baghdad oleh Raja Mogul pada 
tahun 1258. Drewes yang memperkuat pandangan ini menyatakan bahwa: 

“Pembukaan kembali penelitian arkeologis di Sumatera Utara dan kajian Islam 
yang cermat di India Selatan, dimana pengetahuan terperinci tentang Tamil tak bisa 
digantikan, adalah keharusan utama, sama halnya dengan perluasan dan perbaikan 
edisi catatan-catatan Groeneveldt dari sumber-sumber Tionghoa.” (Tjandrasasmita 
2009: 13). 

Pendapat Hall disampaikan oleh Uka Tjandrasasmita (2009: 13-14) sebagai 
berikut: 

“Komentar dan masukan Drewes menarik Kenneth R. Hall yang pada tahun 1977 
mempelajari organisasi perdagangan penduduk pribumi dan pelabuhan dagang di 
India Selatan dari abad ke-10 hingga 13. Berdasarkan penelitiannya, dia setuju 
dengan Drewes dan menekankan bahwa pelayaran dan perdagangan antara India 
Selatan dan Asia Tenggara mungkin menguatkan teori kedatangan Islam dari 
wilayah tersebut. (Kenneth R. Hall 1978)”  

Selanjutnya, Tjandrasasmita (2009: 14, 16) menggambarkan bahwa: 

“Selat Malaka termasuk rute pelayaran dan perdagangan penting sejak abad 
pertama. Jadi, rute sepanjang pantai barat Sumatera mungkin juga digunakan oleh 
pedagang Muslim, bahkan sebelum abad ke-13 M. Pada abad ke-11 M di pantai 
barat Sumatera, Barus, telah ada gudang penyimpanan milik pedagang Tamil… 
Berdasarkan kemiripan jenis dan sistem penulisan serta bahan batu pualam yang 
sama, batu nisan Malik Ibrahim (822 M), batu nisan tertanggal 822 H dan 831 H 
dari Samudera Pasai dan juga batu nisan Umar bin al-Kazurani tertanggal 754 H 
(1333 M) dari Cambay, yang telah dianalisis oleh P.J. Moquette, diduga adalah 
buatan pabrik yang sama di Cambay (J.P. Moquette, 1912: 536-553; 1920: 44-47). 
Kemiripan batu nisan ini dapat juga dihubungkan dengan perkembangan hubungan 
dagang antara Gujarat, Samudera Pasai dan pantai utara Jawa Timur yang sudah 
merupakan daerah sibuk pada saat itu.” 

Keterangan lainnya yang menarik dalam karya Tjandrasasmita (2009: 22) 
adalah: 

“Pedagang muslim yang datang ke pusat perdagangan di wilayah-wilayah yang 
asing kemungkinan besar tak bisa kembali dengan segera. Mereka menunggu 
barang dagangan mereka terjual agar bisa membeli barang dagangan setempat dan 
membawanya kembali ke negeri mereka. Selain itu, pelayaran kembali mereka 
tergantung pada musim. Karena itu, dalam banyak hal proses ini menghabiskan 
waktu berbulan-bulan sebelum mereka bisa berangkat. Biasanya mereka tinggal 
berkelompok di perkampungan di dekat pelabuhan kota. Perkampungan jenis ini 
sering disebut “Pakojan” yang berarti sebuah kampung pedagang Muslim yang 
datang dari Arab, Persia, India, Tamil dan lain-lain. Kampung Pakojan masih 
ditemukan dengan topo-nya (ilmu nama-nama tempat) dan juga dengan tempat-
tempat nyata di sejumlah kota-kota sejarah seperti Banten, Jayakarta dan lainnya 
(Uka Tjandrasasmita 1978: 141-160).” 

                                                                                                                                               
yang wafat tahun 1297, menurut penyelidikan Muquette ternyata batu nisan tadi berasal dari Bandar 
Cambay yang terletak di Gujarat.” 
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Proses penyebaran Islam selanjutnya setelah pembentukan “Pakojan”, yang kini 
daerah itu umumnya disebut sebagai Koja, adalah: 

“….Lambat laun terjadi hubungan antara kelompok-kelompok mereka (Pakojan, 
pen) mereka dengan masyarakat Indonesia setempat. Dengan demikian akan 
terjadilah pula proses Islamisasi, lebih-lebih jika di antara penduduk setempat 
terjadi perkawinan sehingga terbentuklah keluarga Muslim yang makin lama makin 
lebih besar menjadi masyarakat Muslim.” (Tjandrasasmita 2000: 28, 30). 

Tanggapan masyarakat setempat terhadap perkawinan yang berbalut dakwah itu 
dan dampaknya adalah: 

“Hasrat anggota-anggota masyarakat setempat untuk mengikut tali perkawinan 
dengan pedagang-pedagang Muslim pada waktu itu tidaklah mustahil. Karena 
ditinjau dari sudut ekonominya, pedagang-pedagang Muslim asing itu mempunyai 
status sosial yang tinggi. Sehubungan dengan status sosial ekonomi mereka yang 
tinggi maka kemungkinan besar di antara kaum bangsawan atau raja-raja juga 
berhasrat mengawinkan puterinya kepada pedagang-pedagang besar……..Akibat 
perkawinan orang-orang Muslim dengan anak-anak bangsawan atau raja-raja maka 
proses penyebaran Islam lebih dipercepat pula karena secara tidak langsung dalam 
pandangan masyarakat setempat orang Muslim tersebut status sosialnya dipertinggi 
dengan sifat-sifat charisma kebangsawanan..Lebih-lebih apabila pedagang-
pedagang besar itu setelah melakukan perkawinan dengan anak bangsawan atau 
raja, adipati setempat, kemudian diangkat dalam susunan birokrasi kerajaan, 
sebagai syahbandar, kadi atau jabatan lainnya..Proses penyebaran Islam melalui 
saluran perdagangan dan perkawinan dengan golongan bangsawan itu jelas 
menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pedagang-pedagang Muslim merasa lebih 
produktif usahanya, karena kecuali mudah mendapatkan izin perdagangan juga 
memudahkan untuk lebih menyebarkan ajaran-ajaran Islam baik terhadap 
bangsawan maupun masyarakat umumnya. Bagi golongan bangsawan atau raja-
raja juga menguntungkan karena memudahkan pemasaran untuk mengekspor hasil-
hasil produksi negerinya. Karena terutama pada abad-abad ke-14-15 dan 16 M itu 
kunci pelayaran dan perdagangan di lautan sebagian besar ada pada golongan 
pedagang-pedagang Muslim.” (Tjandrasasmita 2000: 29-31). 

Pembuktian lainnya yang justru lebih sulit adalah penelusuran melalui 
peninggalan budaya tak benda (intangible). Pembuktian dari teori kedua tentang awal 
Islamisasi di Nusantara memberikan argumentasi adanya persamaan kebiasaan-
kebiasaan orang Shi’ah, Syafi’i dan cerita-cerita Islam di India dan Indonesia 
(Tjandrasasmita 2000: 18). Lombard (1996: 150) mencatat keadaan yang mirip, yaitu  

“..terdapat sejumlah besar kisah dan dongeng binatang yang berasal dari suatu 
masa lampau pra Islam (meskipun baru dicatat secara tertulis sesudah 
pengislaman), atau yang berasal dari India, Parsi atau Arab, yang datang bersama 
agama Islam….” 

Selain itu, pengkajian naskah-naskah yang bersifat Islami merupakan cara lain 
untuk menelusuri pemikiran-pemikiran yang merupakan pengaruh Islam dari India. 
Tampaknya bidang ini belum banyak ditekuni oleh filolog Islam dan Islamolog 
sehingga pembuktian melalui pendekatan ini belum dapat diandalkan. 

Memperkuat pandangan-pandangan tersebut di atas, dalam karya Boechari 
(2001: 55) tercantum penjelasan: 
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“Mengenai siapa dan dari mana datangnya Islam di hari-hari pertama ke Indonesia. 
Ahli ketimuran Belanda menyebutkan bahwa yang pertama membawa Islam ke 
Indonesia ialah pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat India. Alasan ini 
didasarkan kepada: 
1). Adanya hubungan dagang antar Hindu dengan orang-orang Indonesia sebelum 

Islam dan hubungan dagang ini diteruskan sesudah orang-orang Hindu itu 
memeluk agama Islam. 

2). Gujarat adalah pelabuhan yang terpenting tempat bertolak saudagar-saudagar 
Hindu maupun Islam ke Indonesia 

3). Batu-batu nisan dari kuburan-kuburan terpenting di Indonesia adalah buatan 
yang mempunyai ukiran dan dimasukkan dari Gujarat 

4). Nama-nama yang terkubur itu adalah raja-raja yang memakai gelaran Syah dari 
bahasa Persia atau India 

5). Penyesuaian adat-istiadat dan kebiasaan ntara Indonesia dan India yang sampai 
sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan bangsa kita sekarang 

6). Adanya faham alirah Syiah dan mazhab Wihdatul Wujud dalam ilmu tasawuf 
di Indonesia 

Alasan-alasan ini tidak semua kita terima terutama mengenai kesimpulan bahwa 
semua penyiar-penyiar Islam di hari-hari pertama itu adalah saudagar-saudagar dari 
Gujarat padahal diantaranya ada mubaligh yang sengaja datang untuk menyiarkan 
agama Islam dan karena diantara penyiar agama Islam yang datang itu ada juga 
bangsa Arab bahkan merekalah yang memainkan peranan penting dalam 
menyiarkan agama Islam dalam masa purba itu.”  

Sebagai tambahan, dari sisi tanggapan yang meluas di kalangan penduduk 
Nusantara dan Asia Tenggara secara keseluruhan, membawa pembicaraan pada daya 
tarik ajaran yang datang adalah seperti (Reid 2011: 177-179, 183): 

1). Bisa dibawa-bawa. Sistem pemujaan roh-roh tidak gampang dibawa kemana-
mana.  

2). Terkait dengan kekayaan. Tampak sebagai orang-orang yang kaya dan 
berkuasa, mereka diyakini memiliki kekuatan rahasia yang penting mengenai 
cara-cara memanipulasi dunia roh. 

3). Keberhasilan Militer. Senjata muncul di Asia Tenggara melalui orang-orang 
India, Turki, dan Muslim Cina…. Penduduk setempat cenderung memihak 
pada pemenang bukan saja karena pertimbangan keselamatan diri sendiri 
melainkan juga untuk bisa memiliki teknik-teknik spiritual atau praktis yang 
dimiliki pasukan-pasukan itu. Bahwa Islam dilihat oleh orang-orang Asia 
Tenggara sebagai memiliki kekuatan spiritual dan militer tampak jelas dalam 
sastra Asia Tenggara. Tradisi Jawa, termasuk yang tidak antusias terhadap 
Islam, membenarkan bahwa kekuatan militer orang Islam  lebih besar dalam 
pertempuran-pertempuran di abad ke-16. Majapahit digambarkan sebagai 
kekalahan oleh kekuatan magis para pemimpin Islam, sementara pasukan-
pasukan yang mempertahankan Majapahit Hindu pun diyakini sebagai 
dipimpin oleh pasukan-pasukan Islam yang setia pada tatanan lama (Raffles 
1817 II: 125-126). 

4). Menyembuhkan penyakit. Karena penyakit selalu dikaitkan dengan roh-roh 
halus, agama-agama baru itu tidak bisa meluas kalau tidak bisa membuktikan 
kesanggupan untuk menyembuhkan penyakit.” 

Keadaan dan latar belakang yang melingkupi proses Islamisasi itu dapat disimak 
dari pendapat Djoko Suryo (2009: 153-154), sebagai berikut: 
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“Perluasan Islam di Nusantara pada abad ke-14-15 menandai masa terjadinya 
pergeseran kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat di kepulauan nusantara 
dari kebudayaan Hindu-Buddha ke arah Kebudayaan Islam. Masa pergeseran pada 
abad itu menjelaskan bahwa Nusantara telah masuk ke dalam masa transisi atau 
‘persimpangan jalan’ (crossroad). Pergeseran sosial-keagamaan yang terjadi pada 
masa itu pada hakekatnya diperkuat, paling tidak, oleh empat kecenderungan 
perubahan penting. Pertama, kecenderungan pergeseran rute perdagangan maritim 
dan zona-zona perdagangan maritim di Asia Tenggara dari zona lama ke zona-zona 
baru, yang terjadi pada abad ke-14-15. Kedua, kecenderungan terjadinya 
kemunduran dan keruntuhan pusat-pusat politik Tradisi Besar Hindu-Buddha dan 
merosotnya Hinduisasi. Ketiga kecenderungan terjadinya kelahiran pusat-pusat 
politik baru di bawah pengaruh tradisi besar Islam, yang berorientasi pada 
kehidupan maritim. Keempat, munculnya pusat-pusat tradisi besar Islam di 
berbagai tempat di Kepulauan Nusantara tersebut sekaligus telah menjadi pusat 
penyebaran Islam di wilayah sekitarnya. Kelima, pada periode yang sama 
komunikasi antara masyarakat wilayah di Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara 
meningkat diikuti oleh meningkatnya proses integrasi jaringan ekonomi dan sosio-
kultural di kawasan Asia Tenggara dan Nusantara.” 

Menambahkan peran pelayaran dan perdagangan dalam proses penyebaran 
agama itu, Ambary (1998: 125, 138, 139) menyatakan: 

“Abad 13 hingga 16 M merupakan benteng waktu yang ditandai tumbuhnya 
peradaban Islam di Nusantara. Pada abad ke-15, hampir bersamaan dengan 
keruntuhan pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah—antara lain karena 
serangan bangsa Mongol Tartar terhadap Baghdad, ibukota Abbasiyah—agama 
Islam menyebar ke pelosok Nusantara dengan memanfaatkan wahana perdagangan 
internasional. Di antara jalur perdagangan melalui laut yang termashur ialah 
perdagangan jalur sutera. Wilayah-wilayah pesisir Nusantara lebih cepat 
mengadakan hubungan dengan para pedagang Islam dan telah membawa dampak 
sosial maupun budaya bagi masyarakat setempat. 

Fenomena di atas ditandai terutama oleh dua hal berikut: (1) berkembangnya 
perdagangan jarak jauh (long distance trade) dimana para pedagang Arab 
memegang peranan penting, karena mereka bukan merupakan orang asing bagi 
komunitas-komunitas Nusantara. Mereka sudah berdagang di Nusantara sejak awal 
abad Masehi. (2) terjadinya kemunduran dan degradasi pusat-pusat peradaban 
Islam di Timur Tengah, antara lain keruntuhan dinasti Abbasiyah, yang kemudian 
berdampak derasnya pengembaraan para ulama dan pedagang ke arah timur untuk 
membuka wilayah baru baik bagi sosialisasi Islam maupun kepentingan 
perdagangan. 

Peran Samudra Pasai, (yang muncul di penghujung abad ke-12), secara regional 
antara lain tampak pada berbagai catatan pelayaran bangsa asing, baik dari arah 
barat maupun timur. Selain itu kerajaan tersebut juga melakukan kontak intensif 
dengan dunia internasional. Ini dibuktikan antara lain dengan hadirnya anasir seni 
pahat Cambay (Gujarat), prasasti berbahasa Tamil serta temuan benda-benda 
keramik Cina, Siam Annam dan juga kronik Cina dan Arab. 

Penduduk yang menghuni ibukota Samudra Pasai menunjukkan posisi kota 
tersebut sebagai tempat lintas bukan saja barang dan jasa tetapi juga para pelaku 
ekonomi. Suatu kota terdiri dari berbagai etnis, di mana para warga kota tidak lagi 
semata-mata terdiri dari warga yang asal atau seketurunan. Dampak hubungan 
internasional ini antara lain tampak dari jalinan hubungan dagang dengan Pegu di 
Burma, Tenasserim, Calicut (Calcutta), Nagor, dan Fansur. Ini selanjutnya 
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dibuktikan dengan bermukimnya sebagian pelaku ekonomi yang terdiri dari  orang-
orang Turki, Arab, Persia, Tamil dan Melayu, serta dari wilayah paling barat 
seperti Roma.” 

F.  Menyibak Kemunduran Islamisasi dari India 

Walau masih dapat diperdebatkan, peranan Muslim India dalam proses awal 
penyebaran Islam di Nusantara tidak dapat dikesampingkan. Lalu, peranan itu 
tampaknya tidak berlanjut apalagi berkembang. Dalam proses penyebaran Islam pada 
masa setelah 1600 tidak menyebutkan mubaligh atau pendakwah India, baik yang telah 
menetap dan bercampur dengan penduduk setempat di Nusantara maupun yang datang 
dari negeri asalnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh penelitian Tjandrasasmita 
(2000) dan Ambary (1998), keterlibatan mubaligh setempat sangat besar dan jelas 
terlihat. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan para Muslim India 
dalam proses tersebut. 

Karel Steenbrink (1988: 138) mencoba memberikan penjelasan mengenai 
persoalan tersebut, yang menempatkannya pada perubahan orientasi dalam perkem-
bangan Islam baik di Nusantara maupun di India berkaitan dengan ritual naik haji ke 
Mekah, faktor geografi dan tentunya baik langsung maupun tidak adalah kegiatan para 
mubalig Arab. Seraya meragukan pandangan Snouck Hurgronje dan Windstedt, 
Steenbrink menggambarkannya sebagai berikut:  

“Our investigation until now have brought us to the conclusion, that the Indian 
influence on the Islam in Indonesia surely was not so overwhelming as might be 
expected from the opinions from Snouck Hurgronje and Windstedt, as quoted 
above. During the period up to 1600 some influence of Indian merchants and 
preachers is undeniable, but surely not the only influence that might be indicated. 
During the seventeenth century this influence strongly diminished, while during the 
eighteenth century this influence nearly non-existent (or reduced to a marginal 
addition by Indian soldiers on Indonesian Muslim rituals). Why did Indonesian 
Islam after all bypass its greatest Islamic neighbor and was it much more attracted 
towards the Arabian countries? 

First of all we have to consider the pilgrimates to the Holy Cities as one of the 
major causes for this neglect of Indian Muslims. After 1600 commerce became 
more and more dominated by the colonial powers. For Indonesia the Dutch 
monopoly became more and more effective. This also meant that direct trade by 
Indians with Indonesia diminished. For that reason more contacts with Indians 
were made in Mecca and Medina than in their home-countries or in Indonesian 
harbours. 

Finally we might also look for a reason in the geography of Indian Islam. Through 
the commercial network Indonesians only made contact with a peripheral part of 
Indian Islam: with those living in the coastal areas. To quote from Prof. S.Q. 
Fatimi: 

‘In Coromandel and Malabar, which were the scenes of the earliest activities of 
these (Arab) traders, the Arab and Muslim influence on the languages and 
literatures, arts and architectures, customs of the indigenous people is very slight 
indeed. The island of Indo-Muslim culture in Southern India lies in its interior, 
away from the coasts, in the region which was until recently called the Nizam’s 
dominions of Hyderabad Deccan and is definitely an extension of the Perso-Indian 
cultural zone of Northern India.’ 
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If this was the case in the centuries of the coming and first establishment of Islam 
in South India, then another observer makes similar remarks on the differerences 
between the coastal area and the islands of India: 

‘The Muslims of Malabar coast remained outside the pale of Indo-Muslim cultural 
tradition imported from the North. The Malabar coast always looked towards 
Arabia for inspirations, as the main profession there, until the Portuguese came 
and dominated the sea, was overseas trade, with the Middle Eastern countries in 
particular.’ 

Besides the factors, already indicated, this internal difference and orientation 
within Islam in India itself also seems to have obstructed a further orientation of 
Indonesian Muslims towards their co-religionists in India and to have favoured 
direct relations with the Arabian countries. If the Indonesians had had Indian 
teachers, the classroom usually was not located in India nor in Indonesia, but in 
the neighbourhood of the Ka’bah.” 

Faktor Muslim Arab dan hubungan dengan Mekah juga dibahas dalam karya 
Reid (2011: 169, 170), yang mengutip karya-karya yang berasal dari abad 16-18. Ia 
menggambarkannya sebagai: 

“Ketika kapal-kapal pertama dari Belanda, Inggris, dan Perancis tiba di Nusantara 
sekitar tahun 1600, mereka menemukan pedagang-pedagang yang mereka namakan 
orang Turki atau ‘Rum’ (Rumi dalam bahasa Melayu) yang berkedudukan di Aceh, 
Banten, Banda, dan Ternate. Ketika Frederik de Houtman mau mencatat cara-cara 
para pedagang asing diterima di Aceh sekitar tahun 1600, ia memilih contoh yang 
khas mengenai tibanya seorang nakhoda dari Mekkah, yang menawarkan bantuan 
militer dari daerahnya kepada sultan (Houtman 1603: 27-28). Hubungan dagang 
yang umum itu memungkinkan para penziarah dan ulama mengalir antara Asia 
Tenggara dan Mekkah. Sejak tahun 1550-an, sumber-sumber Katolik mengeluh 
tentang para ulama (casizes) dari Timur Tengah yang berlayar sebagai pedagang, 
yang membawa Islam ke tempat-tempat yang terpencil di Nusantara (Dias 1556: 
245; Osorio 1563: 245; Argensola 1708: 103)… Kebanyakan ulama yang 
menyebarkan Islam adalah orang Arab; lainnya adalah orang Asia Tenggara yang 
pernah ke Mekkah, seperti Sunan Gunung Jati, pendiri Banten-Islam, dan para sufi 
seperti Hamzah Fansuri, Abdurra’uf as-Singkil, dan Syekh Yusuf. Para ulama Arab 
berlayar ke Aceh dan berdiam di sana untuk sementara, berdakwah, menulis 
(terutama dengan tulisan Arab) dan saling berdiskusi. Di antaranya, seperti 
Muhammad Azhari dari Mekkah sekitar tahun 1570 dan Abu’l-kheir dari Mekkah 
dan Muhammad dari Yaman di sekitar tahun 1580-an, yang demikian berpengaruh 
sehingga masih diingat oleh Raniri (1644: 33-34) setengah abad kemudian. Aceh 
berhak mendapat gelar ‘serambi Mekkah’ ini adalah pelabuhan dan pusat di mana 
para penziarah dan ulama dari ‘bawah angin’ menunggu perahu-perahu lada yang 
akan membawa mereka ke Tanah Suci. ” 

Perubahan orientasi perdagangan ikut memainkan peranan memudarnya peranan 
Muslim India. Anthony Reid (1993: 162) menggambarkannya: 

“Muslim traders based in Aceh began sending their own ships to the Red Sea, 
probably by way of India. By the 1550s they were sailing directly across the Indian 
Ocean to Arabia, avoiding the dangerous centers of Portuguese power on the west 
coast of India as well as the Straits of Malacca. This put Aceh in direct contact 
with the Hejaz, Yemen, and Egypt, as well as with its older trading partners in 
Gujarat and Malabar. 
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Whereas earlier Muslim apostles and scholars had come “below the winds” 
primarily from India, this shift in the trade routes made the Malay world directly 
accessible from Arabia. Hence in the 1570s and 1580s Arab scholars such as 
Muhammad Azhari and Syeikh Abu’lkhier ibn Syeikh ibn Hajar of Mecca and Seich 
Muhammad of Yemen journeyed to Aceh and made it their temporary home, 
preaching, teaching, and disputing with one another there. Portuguese and 
Spanish sources also refer to the large numbers of “Arabian and Persian false 
prophets” helping to strengthen Islam in the Archipelago in the second half of the 
sixteenth century.”  

Berdasarkan pandangan ini, peranan Gujarat dalam proses penyebaran Islam 
tampak tidak lebih sebagai bagian atau mata rantai jaringan yang dilalui oleh pelayaran 
muslim Arab. Sementara, peranan muslim India dalam proses itu tidak disebut-sebut. 
Tentunya, sulit untuk menentukan bahwa peranan mereka tidak ada. Kemungkinan yang 
tertinggal adalah mereka terlebur dan tercampur dalam gambaran kegiatan muslim Arab 
atau mereka tidak mencampurbaurkan antara kepentingan ekonomi dan dakwah. 
Kegiatan terakhir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lebih dilakukan oleh muslim 
Arab. Walau singkat, peranan itu disebut juga dalam karya M.C. Ricklefs (2008: 3), 
yang mengatakan bahwa:  

“….orang-orang asing Asia (Arab, India, Cina dll) yang telah memeluk agama 
Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, 
dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi 
orang Jawa, Melayu atau suku lainnya.”  

Suatu dugaan yang memerlukan kajian lanjutan adalah kejatuhan Goa ke dalam 
cengkraman Portugis, yang memperlihatkan sikap permusuhan terhadap kaum muslim, 
pada tahun 1508/09. Sebagai akibatnya, pelayaran muslim India ke Nusantara menjadi 
terhambat dan mungkin terhenti sama sekali, dan juga berdasarkan alasan keamanan, 
mereka yang berpeluang berlayar membaurkan diri dengan kelompok Arab agar tidak 
dikejar oleh Portugis. 

G.  Catatan Akhir 

Studi awal ini belum bisa membuka relung-relung gelap mengenai dimensi 
Islam dalam hubungan awal Indonesia dan India. Dalam hal ini, kajian Sejarah 
memerlukan sumbangsih Ilmu-ilmu dasarnya, berupa Arkeologi, terutama Epigrafi, 
Filologi dan Islamologi. Penjelajahan sumber-sumber yang lebih lengkap sangat 
dibutuhkan untuk menyingkap proses awal hubungan itu, seperti sumber India, Arab, 
Cina dan Nusantara. Juga, keadaan dan perkembangan muslim India dalam proses 
penyebaran agama Islam selanjutnya di berbagai tempat Nusantara masih berada dalam 
relung-relung gelap yang belum dapat disibak untuk dijelaskan.  

Lalu, setelah masa kedatangan dan penyebaran awal Islam yang melibatkan 
muslim India terdapat rentangan waktu yang panjang hingga kisah tentang tentara 
muslim India dalam kesatuan Sekutu Inggris yang mengemban tugas pasca kekalahan 
Jepang dalam Perang Pasifik. Mereka memperlihatkan simpati kepada pejuang-pejuang 
kemerdekaan Indonesia berdasarkan solidaritas Islam. Namun, dalam konteks hubungan 
bangsa yang merdeka, dimensi Islam tampaknya tidak memainkan peranan yang 
penting dalam hubungan itu, apalagi sejak tahun 1948 Pakistan, yang menjadi negara 
Islam, memisahkan diri dari India. Lalu, penyelenggaraan Konperensi Asia Afrika tahun 
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1955 yang mencerminkan gerakan non blok bangsa-bangsa yang umumnya baru 
merdeka tidak terkait dalam ikatan emosional seperti itu. Keadaan yang memperlihatkan 
peranan Islam tidak memainkan peranan penting dalam hubungan diplomasi Indonesia 
dan India dewasa ini, tidaklah menguburkan signifikansi hubungan budaya dalam 
konteks keislaman. Permasalahannya adalah kesemua itu belum dieksplorasi dan 
dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Studi awal yang beranjak dari 
Islamisasi dari India ini merupakan rintisan untuk menuju ke kajian yang lebih meluas 
dan mendalam berdasarkan kazanah sumber yang lebih lengkap dan kerangka analisis 
yang lebih kritis.  
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