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Islam Rahmatan lIl’alamIn v

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat-Nya yang telah 
mengutus Nabi Muhammad Saw, sebagai rahmat bagi seluruh 

alam (Q.S. Al-Anbiya’ [21]: 107). Salawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah 
menjadi sosok rahmat dan mengajarkan Islam yang penuh 
dengan rahmat. Dalam salah satu hadis disebutkan, “Aku diutus 
bukanlah sebagai pelaknat (tukang kutuk), tetapi aku diutus 
sebagai pembawa rahmat.” (H.R. ‘Abd bin Humaid)

Buku “Islam Rahmatan lil’Alamin Mengenalkan Kelembutan 
dan Kasih Sayang Islam Kepada Generasi Milenial” ini ditulis 
sebenarnya untuk bahan ajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi (PT) sesuai 
dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi. Selain PAI, ada mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan 
dan Bahasa Indonesia yang wajib diajarkan di Perguruan Tinggi.

Penulisan buku ini didasari oleh pengalaman penulis ketika 
menjadi dosen MKWU PAI, khususnya di Universitas Gadjah Mada 
(UGM) Yogyakarta sejak tahun 2018. Sehingga tema-tema yang 
ditulis dalam buku ini menggunakan silabus MKWU PAI UGM 
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yang meliputi (1) konsep Tuhan dalam Islam, (2) tiga dimensi 
agama, (3) manusia perspektif Al-Qur’an, (4) hukum Islam dan 
madzhab, (5) HAM dan demokrasi perspektif Islam, (6) etika, 
moral, dan akhlak perspektif Islam, (7) kebudayaan perspektif 
Islam, (8) IPTEK perspektif Islam, (9) politik dan nasionalisme 
perspektif Islam, (10) radikalisme dan moderasi beragama, (11) 
masyarakat madani, (12) ekonomi dan filantropi Islam, dan (13) 
Islam rahmatan lil ‘alamin.

Judul “Islam Rahmatan lil’Alamin” untuk buku ini diambil dari 
tema ke-13 dengan maksud bahwa tujuan utama pembelajaran 
MKWU PAI di Perguruan Tinggi adalah mengenalkan kelembutan 
dan kasih sayang Islam kepada generasi milenial sehingga 
diharapkan mereka menjadi sosok-sosok yang humanis-religius 
di tengah-tengah pergaulan antar umar beragama serta terhindar 
dari paham-paham radikalisme yang telah menyebar di banyak 
perguruan tinggi.

Pengenalan konsep Islam Rahmatan lil’alamin kepada 
generasi milenial ini penting untuk menekankan bahwa pada 
dasarnya Islam adalah agama rahmat yang penuh kasih sayang 
kepada semua makhluk. Allah Swt sendiri mewajibkan atas diri-
Nya sifat rahmat (QS. Al-An’am [6]: 12) dan mensifati nabi-Nya, 
Muhammad Saw sebagai rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Al-
Anbiya’ [21]: 107) yang memiliki budi pekerti yang luhur (Q.S. 
Al-Qalam [68]: 4).

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 
pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, khususnya kepada 
Kangmas Arif Abdulrakhim dari penerbit Diandra dan Omah Ilmu 
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Yogyakarta yang telah berkenan untuk menerbitkan buku ini. 
Penulis juga berterimakasih kepada Dr. Aam Abdussalam, M.Pd 
(Ketua DPP Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia/
ADPISI) dan Dr. Arqom Kuswanjono (Ketua Asosiasi MKWU 
Seluruh Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Filsafat UGM) yang 
telah meluangkan waktunya untuk memberikan kata pengantar 
buku ini.

Penulis persembahkan karya ini sebagai bentuk tanggung 
jawab akademik untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan 
buku ajar MKWU PAI di Perguruan Tinggi sehingga dapat dija-
dikan salah satu sumber belajar bagi para mahasiswa untuk 
mendalami Islam Rahmatan lil’alaimin. Penulis berharap kepada 
para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang mem-
bangun untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. 

Selamat membaca!

Yogyakarta, 05 Juli 2020
Masa Pandemi Covid-19

Penulis
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KATA PENGANTAR

REBUTLAH HATI MEREKA

Dr. Aam Abdussalam, M.Pd.
Ketua DPP Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia 

(ADPISI)

Alhamdulillah, segala puji hanya miliki Allah Swt. yang telah 
mengutus Rasul dan membimbing umatnya dengan penuh 

kasih sayang. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah 
kepada  Junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah hadir 
bagi kehidupan umatnya sebagai tauladan dan pendidikan yang 
penuh kelembutan. 

Ketika saya nyantri di pesantren, saya merasakan kasih 
sayang dan kelembutan Kiai dalam mendidik santrinya. Sampai 
hari ini kehadirannya dalam kehidupan saya terasa belum 
tergantikan. Beliau selalu menjadi rujukan dalam berperilaku, 
khususnya dalam mendidik. Saat itu saya dipercaya sebagai 
ketua rombongan belajar (kelas) untuk pelajaran tafsir yang 
dilaksanakan setiap pagi selepas shalat Shubuh. Pak Kiai memang 
sudah cukup lanjut usianya. Namun demikian, sekalipun kadang  
mengalami kendala kesehatan, beliau selalu memaksakan diri 
untuk mengajar santrinya. 
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Suatu hari di waktu Shubuh, saya menjemput ke rumahnya 
untuk pengajian rutin. Biasa saya mengucapkan salam. 
Ternyata salam saya mengejutkan beliau yang sedang istirahat 
karena kurang sehat. Sepertinya beliau terperanjat dan segera 
bangun untuk berangkat ke tempat pengajian. Spontan Bu Nyai 
(isterinya) segera menghadangnya sambil berkata: “Bapak 
mau kemana? Bapak ini sedang sakit, istirahat saja” Pak Kiai 
menjawab: “Ma, biarkan Bapak berusaha sekuatnya saja, kasihan 
anak-anak santri” Bu Nyai berkali-kali mencegahnya supaya 
tetap istirahat karena khawatir dengan kesehatan Pak Kiai. Akan 
tetapi, Pak Kiai tetap berusaha bangkit sambil berkata: “Doakan 
saja, agar Bapak diberi kekuatan dan kesehatan”. Akhirnya, Bu 
Nyai tak bisa lagi menahannya, dan Pak Kiai pun dipapah untuk 
keluar kamar. 

Saat itu saya berada di luar kamar menunggu beliau. Saat 
itulah saya mendengar dialog yang amat menyentuh hati karena 
saya tahu bahwa peristiwa seperti itu bukan pertama kali. Saya 
tahu betapa Pak Kiai mengorbankan segalanya untuk santrinya. 
Sehatnya, sakitnya, pikirannya dan seluruh aktifitasnya hanya 
untuk mendidik santrinya. Padahal saya tahu tidak pernah ada 
honoraorium (gaji) yang diterima dari santrinya. 

Begitu pak Kiai keluar dari kamarnya, segera saya menyam-
but dan memapahnya dari belakang, khawatir terjatuh karena 
kondisinya kurang baik. Rasa haru, bangga dan sayang terasa 
semakin mengusik hati dan pikiran saya. Sampai seperti ini 
Guruku berkorban untukku dan santrinya. Begitu sampai di 
ruang pengajian, beliau duduk di kursinya. Tidak langsung 
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memulai pengajian, nampaknya perlu memulihkan dulu 
kondisinya sambil mengelus-ngelus dadanya. Terlihat seperti 
yang menahan rasa sakit. Melihat kenyataan itu, semua santri 
yang hadir (sekitar 200 orang) seperti tak mampu melihat 
wajahnya, tak ada yang menengadahkan muka. Semuanya 
tertunduk, haru, bangga dan penuh hormat, karena mereka pun 
sudah tahu, bahwa Pak Kiai sering mengorbankan kepentingan 
dirinya untuk kepentingan pendidikan santri. Ketika pulang 
dari tempat jauh, sering beliau mempercepat laju kendaraan 
hanya karena ingin mengejar jadwal pengajian santrinya. Ketika 
memulai suatu kitab baru (Riyadhush Shalihin) waktu itu, beliau 
bertanya kalau-kalau ada santri tidak mampu membelinya, dan 
beliau menyediakan. Bahkan ketika saya melaporkan beberapa 
santri yang nakal, eh malah disambutnya dengan doa lebih 
dahulu:  هُّمَ َأعِنِّْي عَلَى ِإْصلاَِحهِْم َّ َلل ا  (Ya Allah tolonglah aku untuk 
memperbaiknya). 

Semua itu ternyata merupakan ungkapan kasih sayang 
(rahmah)nya kepada santrinya. Karena beliau telah mampu 
menatap santrinya bi ‘aini al-rahmah (dengan mata sayang), 
beliau berusaha memberikan yang terbaik untuk santrinya. 
Sikap dan pemilihan kata-katanya terasa dibasahi rasa sayang. 
Sapaan, teguran dan bahkan hukuman pun tak luput dari jiwa 
sayang. Kasih sayang inilah yang telah merebut hati saya dan 
para santrinya. Kasih sayang inilah yang telah membangun 
rasa percaya dan kesediaan untuk mengidentifikasikan diri 
kepada harapan-harapannya. Mengindahkan titah, perintah dan 
harapannya menjadi kebutuhan dan tuntuan batin yang kuat 
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sebagai wujud hormat kepadanya. Di sinilah pendidikan (Kiai) 
hadir dalam kesadaran dan tindakan santri walau secara fisik 
tidak hadir (present in absent). 

Berbicara kasih sayang dalam pendidikan seperti itu, saat 
komunikasi edukatif terasa semakin mekanistik dan kering 
dari sentuhan kelembutan, tentu saja seperti mimpi di siang 
bolong. Saat ilmu dinetralkan dari dimensi spiritual, saat sistem 
intruksional cenderung mendewakan ilmu dan teknologi, terasa 
terlalu ribet kalau dituntut untuk mengembangkan sifat dan 
sikap kasih sayang dalam komunikasi edukatifnya. 

Mari kita pertanyakan kenyataan sekarang, kondisi yang 
cukup meresahkan dunia pendidikan dewasa ini. Mengapa 
sebagian anak didik kita kadang lebih percaya kepada yang 
lain tentang keagamaan, padahal kita yang mendidiknya secara 
formal? Mengapa ada muncul paham radikal, padahal kita tidak 
mengajarkannya? Mengapa dunia pendidikan tidak cukup 
mampu membina karakter yang diharapkan, sehingga masalah 
karakter seakan terus digugat?

Ini adalah bukti bahwa guru atau dosen pengembangan 
karakter, termasuk di dalamnya bidang pendidikan agama, 
belum menyentuh ranah yang sebenarnya. Diakui memang 
bahwa pendidikan kita lebih cenderung hanya menyentuh 
ranah kognitif. Mengapa? Bukankah kita telah mengembangkan 
berbagai metode dan teknik pembelajaran yang paling modern? 
Sarana dan fasilitas yang juga jauh lebih modern dibanding 30 
tahun yang lalu? Justru karena perhatian kita seperti tersilaukan 
dengan gemerlapnya kamajuan ilmu dan teknologi, kita ingin 
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bergerak cepat sehingga tak tersadarkan ada bagian penting 
yang tersia-siakan. 

Disadari atau tidak, ternyata ada yang hilang dalam proses 
pendidikan yang kita laksanakan dewasa ini, atau mungkin 
malah dikorup oleh kita. Yang hilang itu adalah sesuatu yang 
amat penting dan mendasar. Yang hilang itu adalah kasih sayang 
yang semestinya melandasi dan membasahi seluruh komunikasi 
edukatif seorang pendidik. Yang hilang ini merupakan bagian 
paling penting dari ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN (ISRA), karena 
penekanan eksistensi figur Rasulullah sangat terasa ditonjolkan 
oleh ayat sebagai rahmat bagi semesta.

ارَْحمَةًلِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧ وَمَٓااَْرَسلْنَٰك اِلَّ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.(Q.S. Al-Anbiya’ 
[21]: 107)

Dengan struktur kalimat seperti (qashar) ini, ayat tersebut 
seakan sedang membantah kemungkinan adanya anggapan 
macam-macam (yang kurang baik) tentang kehadiran Rasulullah 
saw, sebab beliau dihadirkan hanya untuk menjadi rahmat 
(kebaikan) bagi semuanya. Sementara Imam Hakim dalam “al-
Mustadrak ala Muslim” meriwayatkan hadits yang berbunyi: 

مَا بُعِثُْت مُعَلِّمًا وَلَْم ُأبْعَْث مُتَعَنِّتًا َّ ِإن
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Aku diutus hanya sebagai pendidik (yang membelajarkan), 
bukan sebagai pendoktrin/ pemaksa (dogma). 

Lagi-lagi bahasa hadis pun menggunakan struktur yang 
sama (qashar), seperti bahasa ayat di atas. Ini berarti bahwa 
mengembangkan konsep rahmat dalam bentuk perilaku figur 
pendidik merupakan kepentingan utama dari makna ayat 
tersebut. Hal ini berkaitan langsung dengan konsep dasar 
pendidikan dalam Al-Qur’an, yaitu konsep tarbiyah dan ta’lim. 
Baik konsep tarbiyah maupun ta’lim dalam Al-Qur’an memiliki 
makna kasih sayang yang sangat intens. 

Setidaknya ada dua kali konsep tarbiyah, yaitu pada 
Q.S. Al-Isra [17]: 24 dan Q.S. Al-Syu’ara [26]: 18. Akan tetapi 
jika dihubungkan dengan konsep Rabb, sebagaimana yang 
dilakukan oleh sebagian ahli tafsir, maka jumlahnya menjadi 
sangat banyak. Makna tarbiyah pada Q.S. Al-Isra [17]: 24 

يٰنِْي َصغِيْرًا( َّ َب ّبِ اْرحَمْهُمَاَكمَار )وَقُْل رَّ  jelas mengandung arti kasih 
sayang yang dominan, sebab yang dimohon adalah  اْرحَمْهُمَا  
(kasih sayangilah mereka). Maka kalimat ْيٰنِي َّ َب  bisa ditafsirkan َكمَار
.(sebagaimana mereka mengasih sayangiku) كما رحماني

Begitu juga dengan konsep ta’lim yang diulang sebanyak 42 
kali, dan jika dihitung dengan derivasinya jumlahnya mencapai 
854 kali. Sebagai contoh konsep ta’lim dalam Q.S. Al-Rahman 
مَ الْقُرْاٰنَۗ )٢( 1-2 :[55] َّ ْحمُٰنۙ )١( عَل َّ اَلر . Kata al-Rahman yang menjadi 
subyek bagi kata ‘allama (membelajarkan) mempunyai arti 
ْحمَةُ بِالْفِعِْل  َّ  .(lihat Tafsir al-Manar) (kasih sayang secara aktual) الر
Ini berarti bahwa pendidik harus mampu tampil sebagai figur 
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yang penuh kasih sayang, di mana kasih sayang itu harus 
teraktualisasikan dalam tindakan-tindakannya sehinga kasih 
sayang tersebut terasa dan terbaca oleh terdidiknya. 

Jika dihubungkan dengan fungsi utama Al-Quran, yaitu   هُدًى  
atau  هِدَايَة (bimbingan/petunjuk), maka akan menemukan kaitan 
yang sangat erat dengan konsep-konsep dasar di atas. Sebab, 
makna asal kata  هِدَايَة adalah  ِإ ْرَشادٌ مََع لُْطٍف ِ (bimbingan yang 
disertai dengan kelembutan). Dengan demikian, maka setiap ayat 
dari Al-Qur’an sejatinya merupakan bimbingan yang lembut dari 
Allah bagi hamba-Nya.  

Konsep-konsep dasar di atas dikuatkan pula dengan ayat-
ayat yang menjelaskan dan memberi rincian perilakunya, seperti 
Q.S. Al-Taubah [9]: 128 danQ.S. Ali Imran [3]: 159.

يٌْص ِ مْ حَر ُّ يْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِت ِ لَقَْدَجۤاءَكُْم رَُسوٌْل مِّْن اَنْفُِسكُْم عَز

ٌ ِحيْم عَلَيْكُم ْبِالْمُؤْمِنِيْن َرَءُْوٌف رَّ

Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, 
(dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 
bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang 
yang beriman. (Q.S. Al-Taubah [9]: 128)

وْا  ا غَلِيَْظ الْقَلِْب لَانْفَّضُ فَبِمَارَْحمَةٍ مَِّن اللّٰهِ لِنَْت لَهُْمۚ  وَلَوُْكنْتَ فَّظً

اْلاَْمرِۚ  فِى  ْوََشاوِْرهُْم  وَاْستَغْفِرْلَهُم  عَْنهُْم  فَاْعُف   ۖ َحوْلَِك  مِْن 
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ل ْعَلَى اللّٰهِ ۗ اِّنَ اللّٰه َُيحِّبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩ فَاِذَاعََزْمَت فَتَوَكَّ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap 
keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah 
ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali 
Imran [3]: 159)

Berangkat dari dasar dan rujukan di atas, mari kita tata 
perilaku kita sebagai pendidik untuk merebut hati mereka. 

1. Memberikan perhatian yang baik dan mampu mem-
buktikan bahwa pendidik benar-benar sayang kepada-
nya. “Kelihatannya kamu seperti kurang semangat, tidak 
seperti biasa. Ada masalah di rumah?” Jika ungkapan 
tersebut diucapkan atas dasar sayang, tidak sedang 
bersandiwara, akan memberikan sentuhan yang lebih 
dan menumbuhkan rasa dekat. Allah memberi contoh 
seperti ini kepada Rasulullah Saw.

َبَِّك  َّكَ يَِضيُْق َصْدرُكَ بِمَايَقُوْلُوْنَۙ ٩٧ فَسَبِّْح بِحَمْدِر وَلَقَْدنَعْلَمُ اَن

وَُكْن مَِّن الّسِٰجدِيَْنۙ ٩٨
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Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi 
sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, (97) 
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah 
engkau di antara orang yang bersujud (salat), (98) (Q.S. 
Al-Hijr [15]: 97-98). Ayat ini membuktikan bahwa Allah 
begitu perhatian dan terus merawat situasi psikologis 
yang dialami oleh Rasulullah Saw. 

2. Memiliki kecemburuan nilai (islami) atau ghiroh 
Islamiyah. Artinya seorang pendidik harus memiliki 
keinginan yang kuat dan tulus agar anak didiknya 
menjadi orang baik dan sukses, sehingga akan terasa 
berat baginya kalau prilaku anak didiknya tidak seperti 
yang diharapkan. Ini pun perlu terungkapkan dan 
terbaca oleh anak didik: “Bapak bangga sekali atas pres-
tasi kalian dan akan menjadi lebih baik kalauprestasi 
tersebut membuat kita lebih bersyukur kepada-Nya. 
Kalau tidak disertai dengan syukur malah Bapak merasa 
khawatir,....” Hal inipun dicontohkan dalam Al-Quran:

عْنَابِٖهٓ اَْزوَاجًامِّْنهُم ْوَلَاَتحْزَْن عَلَْيهِْم  َّ ّنَ عَيْنَيَْك اِلٰى مَامَت لَاتَمُّدَ

وَاْخفِْض َجنَاحََك لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٨٨

Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan 
pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah 
Kami berikan kepada beberapa golongan di antara 
mereka (orang kafir), dan jangan engkau bersedih hati 
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terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap 
orang yang beriman. (Q.S. Al-Hijr [15]: 88). Ayat ini 
menunjukan, betapa Allah sayang dan khawatir kalau-
kalau Rasulullah Saw tertarik dengan kesenangan dunia 
mereka sehingga beliau merasa sedih. 

3. Menyapa dan berdialog dengan cara dan perkataan 
terbaik sehingga bisa menyenangkan anak didik (ter-
didik). Kalau kita memperhatikan bagaimana Allah 
menyapa Rasulullah Saw ternyata berbeda dengan 
menyapa rasul-rasul lain. Di dalam Al-Qur’an tidak ada 
sapaan Ya Muhammad, tapi Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Musa, 
dan Ya Isa banyak ditemukan. Allah menyapa Rasulullah 
SAW dengan panggilan بِيُّ   َّ هَا الن يَآ َأّيُ  atau ُسوُْل َّ هَا الر يَآ َأّيُ  . 
Namun demikian, tidak berarti sapaan dan dialog 
Allah dengan nabi kurang akrab atau mesra. Kita akan 
merasakan betapa akrab dan mesranya sapaan Allah Swt. 
kepada Nabi Musa pada Q.S. Thaha [20]: 17-18.

ؤُاعَلَْيهَاوَاَهُّشُ  َتَوَّكَ َۚا ِيْنِك َيٰمُوْسٰى ١٧ قَاَل هِيَ عََصاي َم وَمَاتِلْك َبِي

بِهَاعَلٰى غَنَمِي ْوَلِيَ فِْيهَامَاٰرُِب اُْخٰرى ١٨

”Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai 
Musa? ” (17) Dia (Musa) berkata, “Ini adalah tongkatku, 
aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan (daun-
daun) dengannya untuk (makanan) kambingku, dan 
bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.” (18). (Q.S. 
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Thaha [20]: 17-18). Coba perhatikan apa maksudnya 
Allah Swt. bertanya kepada Nabi Musa tentang benda 
yang ditangannya, bukankah Allah lebih mengetahui? 
Ternyata tujuannya untuk menyenangkan Nabi Musa. 
Betapa senang dan girangnya Nabi ketika ditanya seperti 
itu. Hal ini terbaca sangat jelas dari jawabnya sendiri. 
Nabi Musa menjawab dengan panjang lebar,“…Ini adalah 
tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan 
(daun-daun) dengannya untuk (makanan) kambingku, 
dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain”(Q.S. Thaha 
[20]: 18). Padahal cukup saja beliau menjawab: “Ini 
tongkatku ya Allah”. Tapi saking girangnya ditanya, Nabi 
Musa menjawab seperti itu. Begitulah Allah Swt sebagai 
“Al-Murabbi al-‘Adhim” (pendidik agung) menyapa dan 
mengakrabi hambanya sebagai mutaraby (terdidik). 

4. Menegur atau memperbaikan kesalahan disertai dengan 
lapang dada untuk bersedia memaafkan. Ketika Allah 
menyerukan pengerahan tentara secara total untuk 
terlibat dalam perang tabuk (Q.S. [9]: Al-Taubah: 41). 
Tapi ternyata Rasulullah Saw. mengizinkan sebagian 
orang muslim tinggal di Madinah, padahal Allah Swt. ti-
dak menghendakinya. Saking Allah sayang dan mera wat 
situasi psikologis Rasulullah Saw., tidak ditegurNya saat 
di perjalanan sebelum perang, supaya tidak menggangu 
pikiran dan semangat perangnya. Baru setelah pulang 
dari Tabuk Allah menegurnya dengan teguran yang 
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sangat persuasif dan menjaga perasaan Rasulullah Saw. 
Coba perhatikan bunyi teguran-Nya:

عَفَااللّٰهُ عَنَْكۚ لِمَ اَذِنَْت لَهُْم َحتّٰى يَتَبَيَّنَ لََك الَّذِيَْن َصدَقُوْاوَتَعْلَمَ 

اللْكٰذِبِيْنَ ٤٣

Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau 
memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi ber-
perang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-
benar (berhalangan) dan sebelum engkau mengetahui 
orang-orang yang berdusta? (Q.S. At-Taubah [9]: 43). 
Sekalipun ditegur karena kesalahannya, tidak akan 
terasa berat bagi Rasulullah Saw. karena didahului 
dengan “memaafkan”. Begitulah Allah sebagai “al-
Murabbi al-‘Adhim” dalam merawat cinta kasih kepada 
hamba-Nya sebagai mutaraby. 

5. Mendoakan yang terbaik untuk anak didik. Apakah kita 
dapat membayangkan guru-guru kita suka menyertakan 
anak didiknya dalam doa-doanya? Kalau pendidikan 
dan pembelajaran sekedar transaksi duniawi, sulit 
terbayangkan bisa terjadi. Akan tetapi jika kasih sa-
yang menjadi landasan kuat dalam upaya pendidikan 
sehingga muncul keinginan kuat untuk membimbing 
anak didiknya agar menjadi orang baik dan sukses, 
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maka mendoakan anak didik akan menjadi kebutuhan. 
Sebab, sehebat apapun upaya yang dapat dilakukan 
seorang pendidik, baik sarana, media maupun metode 
tidak menjanjikan dan memastikan apa-apa di hadapan 
kekuatan Rabbnya. Sehebat apapun upaya yang dila-
kukan manusia tetap memiliki keterbatasan. Keter-
batasan ini, bagi orang beriman, harus digenapkan 
dengan kekuatan yang terbatas. Di sinilah seorang 
pendidik beriman akan merasa perlu menyertakan 
Rabbnya dalam upaya pendidikannya. Seraya akan 
berucap َ هُّمَ َأعِنِّْي عَلَى ِإْصلاَِحهِْم َّ َلل ا  (Ya Allah tolonglah aku 
untuk memperbaikinya). Jika doa seperti ini terucap 
dari dasar kasih sayang dan hati yang tulus, maka akan 
menimbulkan kekuatan yang setara atau bahkan lebih 
kuat dibanding upaya-upaya lahiriahnya. 

6. Melipur lara dan meneguhkan hati terdidik. Tak jarang 
kita temukan anak didik yang memiliki masalah serius 
dalam kehidupannya. Kadang terbaca langsung dari 
sikap dan perilakunya, dan kadang ada yang berani 
langsung mengadukan kepada pendidiknya. Ini adalah 
kesempatan terbaik untuk pendidik mendekati dan 
merebut hatinya. Luar biasa Al-Qur’an memberi contoh 
yang sangat banyak dalam hal ini. Kita bisa ambil contoh 
awal Q.S. Yasin [36]: 1-5:
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َمَِن الْمُرَْسلِيْنَۙ ٣ عَلٰى صِرَاٍط  َك ل َّ يٰۤسۚ  ١ وَالْقُرْاِٰن اْلحَِكيِْمۙ ٢ اِن

ِحيِْمۙ ٥ َّ يْزِالر يَْل الْعَزِ ْستَقِيٍْمۗ ٤ تَنْزِ مُّ

Ya Sin (1) Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah, (2) 
sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari 
rasul-rasul, (3) (yang berada) di atas jalan yang lurus, 
(4)  (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang, (5). (Q.S. Yasin [36]: 
1-5). Sedang apa Allah dengan redaksi ayat seperti ini. 
Begitu habis-habisan; diawali dengan sumpah kemudian 
disertai dobel penguat (taukid). Ternyata Allah sedang 
menghibur Rasulullah dan menguatkan semangat 
dakwahnya. Ibarat, kita punya kawan sebagai dai yang 
baik. Tiba-tiba ada pihak yang menghujat dan menuduh 
sebagai orang tidak berakhlak. Maka kita sebagai kawan 
yang baik berkata kepadanya: “Kawan, tidak ada yang 
lebih tahu tentang kamu melebihi saya. Demi Allah, aku 
berani bersumpah bahwa kamu ini orang baik. Kamu 
benar dengan seluruh yang kamu katakan dan lakukan...”. 
Begitu telaten Allah membimbing, melipur lara dan 
membangun semangat dakwah Rasulullah Saw. Dalam 
Al-Qur’an banyak sekali semacam ini, seperti awal Q.S. 
al-Dluha, Q.S. al-Kautsar, dan lain-lain.
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7. Menghadirkan niat di awal pembelajaran. Kalau menya-
nyi kita suka menyamakan suara dulu agar semuanya 
berangkat dari nada yang sama. Dalam pembelajaran 
pun perlu menyamakan suasana psikologis (batiniah) 
peserta didik agar materi apapun yang diterima ber-
muara pada suatu titik akumulasi yang sama. Meng-
hadirkan niat bukan seperti berdoa bersama yang 
tanpa penghayatan apa-apa. Menghadirkan niat di 
sini dimaksudkan untuk menyamakan situasi batiniah 
peserta didik agar berada pada suatu kondisi yang sama, 
yaitu “mengagungkan Allah” (bersyukur). Jika pikiran 
dan hati semuanya (pendidik dan terdidik) telah terisi 
dengan rasa kagum dengan kebesaran dan keagungan 
Rabbnya, maka informasi atau materi ilmu apapun 
yang diterima akan ditransfer menjadi cahaya iman. 
Kemungkinan kagum pada ilmu itu sendiri, penemunya, 
atau pada diri sendiri akan direduksi dan bisa berubah 
menjadi jiwa syukur. Itulah sebabnya Rasulullah 
Saw agar memulai pembicaraan dengan membaca 
“hamdalah” (memuji Allah). Memuji Allah artinya adalah 
mengisi hati dengan rasa kagum dan bangga hanya 
kepada Allah, bukan malah bangga pada diri atau pada 
apapun selain Allah SWT. 

Caranya, 2-3 menit pertama sebelum memulai 
pembelajaran guru/dosen ceramah singkat untuk tujuan 
yang dimaksud. Contoh:
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Saudara-saudaraku/anak-anaku, kita bisa hadir 
di kelas hari ini, bukan karena kita sehat, bukan 
karena kita kuat, bukan karena ada fasilitas,... Semua 
itu bukan apa-apa dan tidak memastikan apa-apa 
di hadapan kehendak dan kekuatan Allah. Oksigen 
yang kita hisap setiap detik ternyata bukan ciptaan 
manusia apalagi ciptaan alam. Oksigen yang begitu 
urgen bagi kehidupan kita adalah ciptaan-Nya. 
Allah rancang kerja dedaunan untuk melakukan 
potosintesis, sesuai firman: dan tetumbuhan dan 
pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya).(Q.S.Al-
Rahman [55]: 6).

Tunduk atau Sujud artinya, bahwa tetumbuhan 
itu melakukan aktifitas yang tidak diatur oleh 
tetumbuhan sendiri, melainkan mengikuti aturan 
yang ditetapkan oleh Penciptanya, Allah Swt. Air 
yang sangat vital bagi kehidupan kita. Siapa yang 
menciptakannya? Siapa yang mengatur sistem 
penguapan yang begitu rapi dan ketat, sehingga yang 
diuapkan hanya air murni (H2o), tidak semua yang 
terlarut di air teruapkan. Masalah ini dipertanyakan 
dan dijelaskan pada (Q.S.al-Waqiah [56]: 68-70).

Anak-anakku, coba kita lihat diri kita. Model 
wajah kita yang unik, tidak ada yang sama. Mata 
kita dengan cara kejanya sangat menakjubkan. 
Jantung, paru-paru, dan otak kita yang memiliki 
cara kerja amat rumit dan komplek. Apakah semua 
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itu merupakan hasil rekayasa genetika oleh orang 
tua kita atau seorang ahli dari manusia? Tak pernah 
seorang ahli pun mengklaim telah melakukannya. 
Lantas apa yang kita sebut sebagai milik kita, ciptaan 
kita itu? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan 
Rabb kita, pencipta semua ini? 

Anak-anakku, kita bisa hadir pada ruang 
kelas hari ini penuh dengan kebaikan dan karunia 
Allah yang tak terhitung. Kita bisa belajar, melihat, 
mendengar, bicara, berfikir dan lain sebagainya, 
ternyata kita hanya menggunakan fasilitas yang 
telah dirancang dan disediakan-Nya untuk kita. 
Bersyukurlah, Anak-anakku. Penuhilah pikiran dan 
hati kita dengan rasa kagum dan bangga kepada-
nya.....

Ini hanya sekedar contoh, supaya tergambar ba gai-
mana cara menghadirkan niat sesuai yang dimak sud di 
atas. Materi uraiannya bisa apa saja dan berangkat dari 
mana saja, yang penting subtansinya “mengagungkan 
Allah”. Diharapkan cara ini dilakukan setiap awal 
pembelajaran agar benar-benar situasa batiniah kelas 
kondusif untuk mentransfer ilmu menjadi cahaya iman 
yang masuk pada hati. Kalau kita coba lakukan antara 
3-5 kali saja, kita akan merasakan perubahan suasana 
batainiah kelas sejak awal kedatangan kita di kelas. Jika 
kita sungguh-sungguh berusaha melakukannya setiap 
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kali pembelajaran, maka suasana kelas  akan terasa 
sebagai suatu tempat sejuk, harum, dan penuh semerbak 
surgawi. Jika demikian, insya Allah kita bisa berharap 
bahwa pintu kelas kita, pintu ruang kerja, dan pintu 
kantor kita, semuanya akan menjadi pintu-pintu yang 
tembus menuju surga bersama-sama dengan anak didik 
kita. Amin, ya Rabbal alamin. 

Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) 
menyambut dengan senang dan gembira atas terbitnya buku 
“ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN: Mengenalkan Kelembutan dan 
Kasih Sayang Islam Kepada Generasi Milenial” yang ditulis oleh 
Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I., M.S.I dan Dr. Mardan Umar, S.Pd.I., M.Pd. 
Buku ini telah memuat tema-tema pokok yang dibutuhkan dalam 
perkuliahan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi 
(Umum). Sesuai dengan masa terbit dan tantangan problematika 
yang terus berkembang, buku ini pun telah memberi solusi atas 
sebagian permasalahan yang muncul, seperti adanya teori-teori 
integrasi ilmu dengan nilai. Tema ini tidak terdapat pada semua 
buku teks PAI untuk perguruan tinggi umum. 

Ketika saya diminta memberikan kata pengantar untuk 
buku ini, saya benar-benar merasa senang dan gembira, karena 
harapan saya setiap propinsi (DPW) dapat menerbitkan 
buku teks PAI yang bisa jadi memiliki unsur pembeda dengan 
propinsi lain, sesuai dengan keadaan dan tuntutan riil propinsi 
bersangkutan. Dalam memberikan pengantar ini, saya tidak 
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merasa puas kalau hanya memberikan kata pengantar tanpa 
plusnya. Maka, sebagai bukti kuatnya dukungan saya atas 
terbitnya buku ini, dan kuatnya pula harapan saya agar buku ini 
membawa nilai plus dalam implementasi pembelajarannya, saya 
membuat pengantar buku ini dengan judul REBUTLAH HATI 
MEREKA, seperti terurai di atas. Isi judul pengantar tersebut 
tentu bukan hanya berupa angan-angan yang belum menapak 
dalam kenyataan. Secara terbatas, harapan-harapan yang ter-
kadung pada judul pengantar tersebut telah terujikan dan 
menghasilkan luaran yang memuaskan. 

Sesungguhnya ini pun belum memenuhi harapan yang 
ingin saya sampaikan. Ini baru menyangkut “Pengembangan 
Komunikasi Edukatif Integratif” dengan tujuan agar pembela-
jar an mata kuliah apapun tetap memiliki orientasi dan langkah 
yang jelas dalam membina pribadi dan akhlak yang baik. Ada 
bagian yang ingin saya sampaikan juga di samping masalah di 
atas, yaitu tentang eksistensi ilmu dan teknologi dalam Al-Qur’an, 
bagaimana pengembangan ilmu dengan riset ilmiah, bahkan 
riset eksperiman dalam Al-Qur’an, bagaimana pengembangan 
sistem instruksional (pembelajaran) dalam Al-Qur’an bila 
disandingkan dengan teori-teori pembelajaran modern (beha-
viorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan lain-lain). Insya 
Allah masalah-masalah tersebut akan mendapat jawaban yang 
lebih dari Al-Qur’an. Akan tetapi ketarbatasan waktu dan ruang. 
Harapan tersebut kita tunda dulu, mudah-mudahan di kemudian 
hari Allah memudahkan semuanya. 
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Akhirnya, dengan penuh harapan pada rahmat Allah Swt 
serta penuh tawakal pula pada pertolongan-Nya, saya ucapkan 
terima kasih kepada tim penulis, mudah-mudah buku ini 
membawa manfaat dan berkah yang seluas-luasnya. Saya pun 
sampaikan harapan kepada semua dosen PAI di Indonesia untuk 
terus berusaha memperkaya khazanah dan buku-buku rujukan 
PAI, termasuk buku ini salah satunya, sehingga pelaksanaan 
pembelajaran benar-benar ditunjang dengan keluasan wawasan 
dan pengalaman yang mumpuni. Mudah-mudah rahmat dan 
pertolongan Allah Swt tetap menyertai kita sekalian. Aamiin
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KATA PENGANTAR

Pada awal bab I buku ini mengutip Q.S. Thaha [20]: 14, yang 
artinya “Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, 

maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat 
Aku”. Ayat ini merupakan fondasi yang sangat kuat untuk mem-
bangun konsep Islam yang rahmatan lil’alamin, yang meliputi 
tiga kata kunci yaitu Allah, tiada illah selain Allah dan shalat. 

Kata kunci pertama, Allah merupakan titik sentral dalam 
membangun seluruh kehidupan. Allah adalah ‘sebab asal’ dan 
‘tempat kembali’. Setiap manusia harus memahami dua konsep 
dasar ini. Manusia adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah 
(dari tanah liat), ditiupkan sebagian ruh Allah, dan diajari 
nama-nama (ilmu pengetahuan), sehingga secara kausalitas 
begitu dekatnya hubungan Allah dengan manusia ini. Namun 
mengapa banyak manusia yang tidak mengenal Tuhannya dan 
tidak bersujud kepada-Nya. Untuk menjelaskan hal ini, saya 
ingin memberikan analogi dengan keingkaran iblis dalam 
melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis 
tidak mau sujud kepada Adam didasarkan atas kesombongan, 
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karena dia diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Tam-
pak nya, kesombongan ini juga menghinggapi manusia yang me-
nyebabkan dia tidak mau sujud kepada Allah. Mereka merasa 
hebat karena dengan akalnya mereka bisa mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, padahal mereka lupa bahwa akal 
yang mereka sombongkan itu berasal dari Allah Swt. 

Apabila manusia berasal dari Allah maka manusia akan 
kembali juga kepada-Nya, innalillahi wa inna ilahi raji’un. Karena 
Allah Maha Suci, maka ketika kembali kepada-Nya harus dalam 
keadaan suci, tidak boleh sedikit pun ada noda, maka neraka 
bisa diibaratkan sebagai sin laundry (pencucian dosa), manakala 
manusia ketika dalam kehidupa di dunia tidak pernah mentobati 
kesalahannya, namun neraka bisa juga sebagai suatu balasan atas 
perbuatan dosa yang dilakukan manusia.

Cara pandang atas sebab asal dan tempat kembali ini akan 
mendidik dan mengarahkan setiap langkah kehidupan orang 
Islam pada jalan yang lurus (shirat al-mustaqim) yang dimu lai 
dari diri sendiri kemudian keluarga (Quu anfusakum wa ahliikum 
naar). Konsep keluarga dalam Islam tentu bukan hanya dari 
aspek keturunan biologis tetapi setiap orang mukmin itu ber-
saudara (innama al-mu’minuuna ikhwatun). 

Kata kunci kedua adalah tiada tuhan kecuali Allah. Kata 
‘tuhan’ dalam arti luas mengandung arti apa pun yang menjadi 
orientasi utama manusia, sehingga mobil, rumah, jabatan dan 
hal-hal duniawi lain bisa menjadi tuhan. Maka kata laa illaaha 
illa Allaah’ menafikan segala sesuatu kecuali hanya Allah. 
Konsekuensi dari pemahaman ini akan menuntut manusia untuk 
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tidak menghalalkan segala cara dalam meraih ilah-ilah (tuhan-
tuhan) tersebut dan mengarahkan hidup hanya untuk Allah (inna 
sholaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabb al-
’alamiin).

Kata kunci ketiga adalah shalat. Shalat pada hakikatnya 
mengandung tiga rukun, yaitu rukun fi’li (gerakan), rukun qauli 
(ucapan), dan rukun qalbi (hati). Rukun yang terakhir ini yang 
seringkali kurang mendapatkan perhatian padahal itu sangat 
penting bahkan boleh dikatakan lebih penting dari rukun yang 
lain, dalam arti bahwa rukun fi’li dan qauli bisa tidak dilakukan 
karena alasan tertentu, tetapi kalau seseorang meninggalkan 
rukun qalbi, maka disindir oleh Allah dia seakan-akan hanya 
bersiul-siul dan bertepuk tangan. (Q.S. Al Anfal 8]: 35).

Bertemu Allah dalam shalat tentu tidak cukup hanya meng-
gunakan bahasa lisan dan bahasa gerak, tetapi perlu dengan 
bahasa hati, dan melalui hati itulah Allah memberikan hidayah 
dan pesan kebaikan kepada manusia. Di dalam hati terkandung 
ruh yang ditiupkan Allah kepada manusia sehingga melalui ruh 
itulah kita bisa memahami pesan kebenaran dan kebaikan. Ruh 
Allah ditiupkan kepada semua manusia, tidak pandang bulu 
dia dari bangsa apa, sehingga tidak ada alasan apa pun bagi 
seseo rang untuk merendahkan orang lain. Ketika seseorang 
meren dahkan orang lain, misal karena fisiknya, bangsanya, 
kebo dohannya, pasti hati yang berisi ruh tadi akan tersinggung, 
karena hakikatnya dia sudah menyinggung Sang Pencipta.

Allah berfirman dalam Q.S. Al Ankabut [29]: 45 bahwa shalat 
dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi mengapa 
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banyak kemungkaran yang juga dilakukan oleh orang yang rajin 
menjalankan shalat, misal korupsi, saling bermusuhan, caci 
maki, fitnah bahkan saling membunuh, dan lain-lain. Hal ini bisa 
diasumsikan bahwa yang bersangkutan menjalankan shalat 
hanya pada aspek fi’li dan qauli, belum menyentuh aspek qalbi, 
hatinya belum tertuntun oleh petunjuk Allah.

Dalam Q.S. Thaha [20]: 14 sebagaimana disebut di atas, yaitu 
‘shalat itu untuk mengingat Allah’ kalau ini bisa tercapai maka 
orang yang shalat akan betul-betul membekas dalam hatinya 
akan Allah dan akan selalu berhati-hati dalam hidupnya, takut 
pada larangan Allah, selalu berusaha menjalankan perintah Allah 
dan berusaha mencontoh sifat-sifat Allah. 

Islam diturunkan bukan untuk memberi rahmat bagi kaum 
muslimin saja tetapi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan 
lil’alamiin). Dimana pun berada, manakala ada orang Islam 
di tempat itu mustinya suasananya akan menjadi baik karena 
penuh rahmat, inilah yang sebenarnya bisa menjadi indikator 
ketercapaian konsep rahmatan lil’alamin itu. Buku ini disajikan 
selain memberikan wawasan yang luas tentang konsep Islam 
rahmatan lilalamin, juga bisa dijadikan indikator akan keter-
capaian itu, sehingga buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang 
ingin mendapatkan pengetahuan dan hikmah.

Yogyakarta, 5 Juli 2020
Dr. Arqom Kuswanjono
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Allah adalah gaib, tetapi kegaiban-Nya itu 
mencapai tingkat syahadah (nyata) melalui ciptaan-Nya. 

(Mutawalli Asy-Sya’rawi dikutip M. Quraish Shihab)1

Setiap agama pasti memiliki Tuhan yang disembah dan setiap 
Tuhan pastinya merupakan Zat yang Maha segala-galanya, 

tempat bertumpunya semua pengharapan, dan pengampunan 
atas segala dosa. Tuhan dalam Islam telah memperkenalkan diri-
Nya dengan nama Allah, sebagaimana firman-Nya:

لٰوةَ لِذِكْرِْي ٓا اَنَا۠ فَاْعبُْدنِْيۙ وَاَقِِم الّصَ نِْيٓ اَنَا اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّ َّ اِن

Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka 
sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat 
Aku. (QS. Thaha [20]: 14) 2

1 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 15, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 714

2 M. Quraish Shihab, Islam Yang Saya Pahami Keragaman itu Rahmat, (Tangerang: PT 
Lentera Hati, 2017), hlm.32.
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A. MAKNA KATA ‘ALLAH’
Kata Allah berasal dari kata Illah yang bermakna 

‘ibadah/ penyembahan’, sehingga secara harfiyah, Allah 
bermakna ‘yang disembah’. Penambahan Alif dan Lam 
pada Illah menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan 
sesuatu yang telah dikenal oleh benak.  Alif dan Lam ini 
sama dengan ‘The’ dalam bahasa Inggris atau Ma’rifah 
(definite). Kata Illah yang darinya terbentuk kata Allah 
berakar dari kata al-ilahah, al-uluhah, dan al-uluhiyah yang 
bermakna ‘ibadah/ penyembahan’. Ada juga pendapat, kata 
Allah berakar dari kata alaha yang berarti ‘mengherankan’ 
atau ‘menakjubkan’, karena segala perbuatan/ciptaan-Nya 
menakjubkan dan mengherankan. Kata Allah juga berakar 
dari kata aliha-ya’lahu berarti tenang, karena hati menjadi 
tenang bersama-Nya.3

Dari definisi dapat disimpulkan bahwa nama Allah 
menyiratkan makna sebagai Tuhan yang wajib disembah 
yang perbuatan-Nya (ciptaan-Nya) sangat menakjubkan 
bagi orang-orang yang mau berpikir, serta menghadirkan 
ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam hati bagi orang-
orang yang menyebut-Nya (berzikir) dan khusyu’ beribadah 
kepada-Nya.

3 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan Makna dan Penggunaannya, (Tangerang: PT. 
Lentera Hati, 2020), hlm.13-16.
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B. JALAN MENGENAL ALLAH
Menurut Mulyadi Kertanegara, sumber ilmu dalam 

Islam ada empat, yaitu: wahyu, akal, indra, dan intuisi (hati) 
atau pengalaman keberagamaan (religious experience).4 Hal 
ini berbeda dengan Barat yang hanya mengakui sumber 
kebenaran (ilmu) itu dari akal (logika/ rasionalisme) dan 
indra (fakta empirik/empirisme). Penulis akan menjelaskan 
jalan-jalan mengenal Tuhan melalui empat sumber ilmu 
pengetahuan tersebut:

1. Jalan Wahyu
Jalan wahyu artinya manusia mengenal Allah me-

lalui penjelasan wahyu Al-Qur’an yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad Saw. Banyak ayat Al-Qur’an 
yang menjelaskan bagaimana Allah memperkenal diri-
Nya kepada manusia, misalnya firman Allah Swt:

لٰوةَ لِذِكْرِْي ٓا اَنَا۠ فَاْعبُْدنِْيۙ وَاَقِِم الّصَ نِْيٓ اَنَا اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّ َّ اِن

Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka 
sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat 
Aku. (QS. Thaha [20]: 14). 5

4 Mulyadi Kertanegara, Integrasi Ilmu Pengetahuan, Itulah Islam dalam On Islamic 
Civilization Menyalakan Kembali Lentera Peradaban Islam Yang Sempat Padam, ed. Laode 
Kamaluddin, (Semarang: Unissula Press, 2010), hlm.261

5 M. Quraish Shihab, Islam Yang Saya Pahami…, hlm.32.
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Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mengenalkan 
diri-Nya kepada Nabi Musa as. ketika diperintahkan 
untuk ke lembah Thuwa (QS. Thaha [20]: 11-12), yaitu 
lembah tempat nabi Musa as mendengar firman Allah.6

Dalam ayat yang lain, Allah memperkenalkan sifat-
sifat-Nya yang membedakan diri-Nya dengan makhluk.

َلِدْ وَلَْم يُوْلَدْۙ ٣ وَلَْم  مَدُۚ ٢ لَْم ي َللّٰهُ الّصَ قُْل هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ١ ا

يَكُْن لَّهٗ ُكفُوًا اَحَدٌ ࣖ ٤

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. 
(1)  Allah tempat meminta segala sesuatu. (2) (Allah) 
tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. (3) Dan tidak 
ada sesuatu yang setara dengan Dia. (4). (QS. Al-Ikhlas 
[112]: 1-4.)

Dalam surah al-Ikhlas ini, Allah telah menetapkan 
keesaan-Nya secara murni dan menafikan segala 
macam kemusyrikan terhadap-Nya. Wajar jika Rasul 
saw. menilai surah ini sebagai: ‘sepertiga al-Qur’an’ 
(HR. Malik, Bukhari, dan Muslim), dalam arti makna 
yang dikandungnya memuat seperti al-Qur’an karena 
keseluruhan al-Qur’an mengandung akidah, syariat, dan 
akhlak, sedang surah ini adalah puncak akidah.7

6 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…Volume 7, hlm. 565.
7 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…Volume 15, hlm. 724.
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QS. Al-Ikhlas mengandung empat sifat Keesaan 
Allah Swt, yaitu: zat, sifat, perbuatan, dan keesaan 
dalam beribadah kepada-Nya. Pertama, Keesaan Zat 
menjelaskan bahwa orang beriman harus percaya 
bahwa Allah Swt tidak terdiri dari unsur-unsur (bagian-
bagian), karena Allah Swt berbeda dengan makhluk-
Nya (Mukhalafatu lil-Hawaditsi). Kedua, Keesaan 
Sifat bermakna bahwa Allah memiliki sifat yang tidak 
sama dalam substansi dan kapasitas-Nya dengan sifat 
makhluk-Nya. Misalnya, sifat ‘Rahim’ (kasih sayang) 
Allah Swt berbeda dengan sifat kasih sayang yang 
dimiliki manusia. Ketiga, Keesaan Perbuatan Allah 
Swt berarti bahwa segala sesuatu di alam raya adalah 
perbuatan Allah Swt. Semua tidak akan terjadi tanpa 
kehendak-Nya. Keempat, Keesaan dalam beribadah 
kepada Allah Swt, artinya bahwa semua manusia wajib 
beribadah hanya kepada Allah Swt. 8 Allah berfirman: 

قُْل اِّنَ َصلَاتِْي وَنُسُكِْي وََمحْيَاَي وَمَمَاتِْي لِلّٰهِ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَۙ

‘Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup 
dan matiku, kesemuanya demi karena Allah, Pemelihara 
seluruh alam’ (Q.S. Al-An’am [6]: 162)

8 Ibid. hlm. 717-724.



6 Zainal arifin & Mardan UMar

Kaum Sufi menjelaskan perbedaan antara ibadah 
(pengabdian) dan ubudiyah (penghambaan diri). Iba
dah adalah melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah 
rida kepada kita, misalnya mendirikan sholat, berbuat 
baik kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. 
Sedangkan, Ubudiyah adalah meridhai apa yang semua 
dilakukan Allah kepada kita. Meridhai semua takdir yang 
sudah ditentukan Allah kepada kita, baik takdir baik 
maupun buruk.9

 
2. Jalan Akal dan Indra

Akal dan Indra adalah dua potensi yang diberikan 
Allah Swt yang digunakan untuk memahami penge-
tahuan dan fakta lingkungan (empirik). Kebenaran 
yang bersumberkan pada akal dan indra merupakan 
kebenaran ilmiah (saintifik) yang dapat dibuktikan 
secara logis-rasional dan empiris (bukti-bukti yang 
dapat diamati, disentuh oleh indra manusia).

Potensi akal dan indra ini dapat digunakan sebagai 
jalan (cara) untuk memahami dan membuktikan eksis-
tensi Tuhan melalui ciptaan-ciptaan-Nya yang me nak-
jubkan di alam semesta, seperti manusia, bi natang, 
tumbuhan, bumi, langit, dan lain sebagainya. Dengan 
menggunakan potensi akal dan indra, manusia menya-
dari bahwa Allah adalah pengelola (manager) dan 

9 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…Volume 1, hlm. 272.
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peng atur alam semesta yang luar biasa rapi, tertib, dan 
ter atur dengan hukum-hukum-Nya atau biasa disebut 
dengan Sunatullah. Allah Swt berfirman:

َمْدُ لِلّٰهِ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَۙ ٢ اَْلح

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam” (QS. Al-
Fatihah [1]: 2)

Ibn Katsir memaknai “Tuhan (Rabb)” sebagai Raja 
(Tuan) yang berkuasa untuk melakukan perbaikan. 
Sedangkan “al-‘Alamin” bentuk jamak dari ‘Alam yang 
berarti semua yang ada selain Allah. Menurut al-Fara’ 
dan Abu ‘Ubaid, “Alam adalah ungkapan untuk makhluk 
yang berakal, yaitu manusia, jin, malaikat, setan, dan 
tidak digunakan untuk binatang,” Zaid bin Aslam dan 
Abu Muhaishin menjelaskan maksud dari “Alam” adalah 
semua yang memiliki ruh, sedangkan Az-Zujaj, “Alam 
adalah semua yang Allah ciptakan di dunia dan Akhirat.” 
Allah Swt berfiman: 

ٰمٰوِت  الّسَ رَّبُ  قَاَل   ٢٣  ۗ الْعٰلَمِيْنَ  رَّبُ  وَمَا  فِرْعَوْنُ  قَاَل 

وْقِنِيْنَ ٢٤ وَاْلاَْرِض وَمَا بَيْنَهُمَاۗ اِْن ُكنْتُمْ مُّ
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Fir’aun bertanya, ‘Siapa Rabb semesta alam itu? Musa 
menjawab, Rabb Pencipta langit dan bumi dan apa-apa 
yang di antara keduanya (itulah Rabbmu). Jika kamu 
sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya.” (Q.S. Asy-
Syu’ara [26]: 23-24) 10

Anwar al-Baz dalam bukunya “Al-Tafsir al-Tarbawy 
Lil-Qur’an al-Karim” menjelaskan makna “Rabb al-
‘Alamin” adalah Allah menumbuhkan (menghidupkan), 
menguasai, dan mengatur urusan-urusan-Nya (di alam 
semesta). Kata “Rabb” berarti penguasa (pemilik) yang 
mengatur alam untuk kemaslahatan semua makh-
luk. Allah tidak menciptakan alam semesta kemu-
dian membiarkan begitu saja, tapi Dia mengatur dan 
memeliharanya untuk kemaslahatan.11 Kalimat “Rabb 
al-‘Alamin” menegaskan bahwa Allah Swt telah mem -
persiapkan dan menyediakan segala kebutuhan makh-
luk-Nya, karena Dia adalah Pendidik dan Pemeli hara 
seluruh alam.12 

Allah sebagai Pemelihara atau Pengatur alam se-
mesta dapat dimaknai bahwa alam ini di bawah kendali 
Allah, baik alam manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, 
dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan Keesaan 

10 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz: 1, [terj.] oleh Arif Rahman Hakim, dkk, 
(Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm.370-372.

11 Anwar al-Baz, Al-Tafsir al-Tarbawy Lil-Qur’an al-Karim, Jilid 1, (Mesir: Dar al-Nasyr Lil-
Jami’at, 2007), hlm. 1-2.

12 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…Volume 1, hlm. 38.
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Perbuatan Allah Swt yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Hukum alam atau yang disebut dengan sunatullah, 
kausalitas, atau sebab akibat semua dalam kendali dan 
kehendak Allah Swt. Pandangan ini berbeda dengan 
para Saintisisme, Naturalisme, Deisme, bahkan Ateisme 
yang menafikan peran Allah Swt dalam penciptaan dan 
pengaturan alam. Sebagai buktinya, sunnatullah api itu 
membakar, akan tetapi sifat membakar api hilang ketika 
mau membakar Nabi Ibrahim as., karena potensi api yang 
membakar dikendalikan-Nya. Allah Swt berfirman: 

ٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ ٦٩ َسلٰمًا عَل ُلْنَا يٰنَارُ ُكوْنِْي بَرْدًا ّوَ ق

Kami (Allah) berfirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin, 
dan penyelamat bagi Ibrahim!” (Q.S. Al-Anbiya’ [21]: 69)

Perintah Allah kepada api dalam ayat ini merupakan 
perintah Takwini, yaitu perintah perwujudan. Allah 
mencabut potensi panas dan pembakaran dari api, 
dan menjadikannya dingin. Karena dingin dapat mem-
bahayakan bila melampaui batas, maka perintah men-
jadi dingin itu dibarengi dengan perintah untuk men jadi 
keselamatan bagi Nabi Ibrahim as.13 Sehingga da pat 
disimpulkan bahwa, sunnah (kebiasaan) api yang mem-
bakar hilang karena dikendalikan (diperintah) oleh Allah 

13 M. Quraish Shihab, DIA di Mana-Mana “Tangan” Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2004), hlm. 96.
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untuk menjadi dingin dan itu menjadi bagian mukjizat 
Nabi Ibrahim as. 

Menurut M. Quraish Shihab, kata mukjizat terambil 
dari bahasa Arab a’jaza yang berarti “melemahkan atau 
menjadikan tidak mampu”. Tambahan ta’ marbuthah 
pada akhir kata mukjizat mengandung arti mubalaghah 
(super latif). Para pakar Islam mendefinisikan mukjizat14 
sebagai “suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi 
melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti ke-
nabiannya.15 

Atas dasar ini, penulis sepakat dengan pendapat 
Imam Ghazali yang dikutip oleh Yudian Wahyudi bahwa 
hubungan antara sebab dengan akibat (sunnatullah) 
tidak niscaya, mungkin bisa terjadi dan bisa tidak terjadi.” 
Al-Ghazali mengenalkan “kausalitas spiritual” yaitu Allah 
secara langsung mampu melampaui kausalitas dengan 
cara merubah sifat yang ada pada suatu benda atau 
secara tidak langsung mengirimkan Malaikat16, seperti 
kisah Nabi Ibrahim as di atas.

14 Dalam ontologi Islam ada tiga hal yang dianggap luar biasa (khariq al-‘adat), yaitu 
mukjizat, karamah, dan sihir. Mukjizat merupakan perbuatan luar biasa yang muncul 
dari diri seorang Nabi atau Rasul. Karamah adalah perbuatan luar biasa yang muncul 
pada diri seorang wali. Sedangkan sihir adalah perbuatan luar biasa pada diri orang yang 
mempelajari ilmunya dengan tekun, contohnya tukang sihir. (Nasaruddin Umar, Tasawuf 
Modern Jalan Mengenal dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt, (Jakarta: Republika, 2014), 
hlm. 10.

15 M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan 
Pemberitaan Gaib, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 25.

16 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan 
Amerika, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm.12.
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Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 
potensi akal dan indra dalam tradisi Islam digunakan 
untuk memperkuat keimanan kepada Allah dengan cara 
membuktikan eksistensi-Nya melalui ciptaan-ciptaan-
Nya yang tergelar di alam semesta. Hal ini berbeda 
dalam tradisi Barat, akal dan indra sebagai sumber 
utama dalam pengetahuan. Karena iman tidak bisa 
dirasionalkan dan dibuktikan secara empirik maka tidak 
diakui eksistensinya.

3. Jalan Intuisi
Jalan terakhir untuk memahami eksistensi Tuhan 

adalah menggunakan potensi intuisi, hati nurani, 
rasa (dzauq), pengalaman spiritual. Jalan intuisi biasa 
digunakan oleh para Sufi (pengamal tasawuf) untuk 
memahami eksistensi Tuhan dan mendekatkan diri 
kepada-Nya, misalnya dengan ibadah, zikir, wirid, doa, 
sholawat, bahkan melalui tarian sufi Rumi yang dikenal 
dengan whirling dance. (Pembahasan lebih detail pada 
bab VI).

Pengenalan Tuhan melalui jalan intuisi menekankan 
pada pengamalan spiritual dan kesaksian hati terhadap 
eksistensi Tuhan, bukan berdasarkan akal maupun indra. 
Rasulullah bersabda: 

َلرَاكَ لهُ ي َّ َلرَاهُ فِِإن َلكُْن ت َلرَاهُ وَ ِإْن لَْم ت لَك ت َّ اَْن تَعْلبُدَ اللّٰهَ كََأن
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“Jika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu 
melihat-Nya, jika kamu tidak mampu melihat-Nya, maka 
(yakinlah) bawa Allah selalu melihatmu. (HR. Bukhari)

Kesadaran akan eksistensi Tuhan inilah jalan intuisi. 
Di mana seseorang senantiasa merasa selalu diawasi 
oleh Tuhan sehingga dalam menjalankan ibadah tidak 
hanya sebagai kegiatan rutinitas tapi penyingkapan 
kalbu (hati) atas eksistensi Tuhan. Contoh sederhana 
misalnya ketika sehabis menjalankan ibadah, perasaan 
menjadi tenang, nyaman, dan damai seakan-akan Tuhan 
senantiasa selalu berada di sisinya.

C. PERBEDAAN SUFI DAN ILMUAN DALAM MENGENAL 
TUHAN

Intuisi adalah jalan bagi para Sufi mengenal Tuhan, 
sedangkan akal dan indra adalah jalan para ilmuwan. 
Akan tetapi, banyak juga para ilmuwan yang tidak mene-
mukan Tuhan melalui akal dan indranya. Perbedaan ini 
digambarkan secara apik oleh Ibn Athaillah dalam hikamnya 
sebagai berikut:

Beda jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa 
adanya Allah menunjukkan adanya alam dan orang yang 
berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. 
Orang yang mengatakan ‘adanya Allah menunjukkan 
alam’ adalah orang yang telah mengenal Al-Haqq (Allah) 
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dengan keputusan-Nya. Karena itulah, ia menetapkan 
keberadaan alam ini dari keberadaan pangkal (Zat) yang 
membuatnya ada. Sementara itu, yang berdalil ‘adanya 
alam menunjukkan adanya Allah’ adalah orang yang 
belum sampai kepada-Nya. Sebab, sejak kapan Allah itu 
gaib sehingga Dia harus dibuktikan dengan wujud alam 
dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta ini harus 
menjadi pengantar menuju-Nya.17

Pernyataan Ibn Athaillah di atas menjelaskan perbe-
daan antara orang yang sudah kenal dengan Tuhan-Nya 
dengan baik (Sufi) dan yang belum mengenal-Nya dengan 
baik sehingga memerlukan perantara alam semesta untuk 
mengenal-Nya (ilmuwan). Banyak para ilmuwan untuk 
menyakinkan keyakinannya kepada Tuhan membutuhkan 
bukti-bukti eksistensi-Nya, seperti keteraturan hukum-
hukum alam, kesempurnaan potensi manusia yang diberi 
akal dan indra, dan lain sebagainya.

D. AL-ASMA’ AL-HUSNA DAN SIFATSIFAT ALLAH
1. Al-Asma’ al-Husna

Untuk lebih mendalami konsep Tuhan dalam Islam, 
kita perlu mengenal nama-nama Allah atau dikenal 
dengan al-Asma’ al-Husna dan sifat-sifat-Nya. al-Asma’ 
al-Husna terdiri dari dua kata, yaitu kata al-Asma’ jamak 

17 Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam Kitab Rujukan Ilmu Tasawuf Edisi Lengkap 3 
Bahasa, (terj.) oleh Imam Firdaus, (Jakarta: Wali Pustaka, 2016), hlm. 53
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dari kata al-ism. Asalnya dari al-sumuww yang berarti 
‘nama’. Sedangkan al-Husna bentuk feminin dari kata 
ahsan, sedang kata ahsan terambil dari kata hasan yang 
berarti baik (antonim buruk). Al-Husna berarti ‘yang 
terbaik’ atau ‘yang paling jauh dari keburukan’. 18 

Berikut ini ayat al-Qur’an dan hadis yang menjelas-
kan tentang al-Asma’ al-Husna:

َۗ لَهُ اْلاَْسمَۤاءُ اْلحُْسنٰى ٨ ا هُو َللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّ ا

(Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia, yang mem-
punyai nama-nama yang terbaik. (Q.S. Thaha [20]: 8)

ُلِْحدُْونَ فِْيٓ  وَلِلّٰهِ اْلاَْسمَۤاءُ اْلحُْسنٰى فَاْدعُوْهُ بِهَاۖ وَذَرُوا الَّذِيَْن ي

ٖهۗ َسيُْجزَْونَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۖ ١٨٠ اَْسمَۤإىِ

Dan Allah memiliki Asma’ul-husna (nama-nama yang 
terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebutnya Asma’ul-husna itu dan tinggalkanlah 
orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. 
Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang 
telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-‘Araf [7]: 180)

18 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan…, hlm. 17.
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ثَنَا َأبُو الزِّنَادِ عَْن اْلَأْعرَِج  َاِن َأخْبَرَنَا ُشعَيٌْب حَّدَ َم ثَنَا َأبُو الْي حَّدَ

مَ قَاَل ِإّنَ  َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ َيْرَةَ َأّنَ رَُسوَل الل عَْن َأبِي هُر

ا وَاِحدًا مَْن َأْحَصاهَا دَخََل  هِ تِْسعَةً وَتِْسعِينَ اْسمًا مِائَةً ِإلَّ َّ لِل

ُ ةَ)َأْحَصيْنَاهُ( َحفِْظنَاه َّ َن اْلج

(BUKHARI - 6843): Telah menceritakan kepada kami 
Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu’aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al 
A’raj dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda: “Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus 
kurang satu, siapa yang meng-ihsha’-nya, maka ia masuk 
surga.” Dan makna meng-ihsha’ adalah menjaga, sebagai-
mana firman Allah: ‘Ahshainaa (dalam Q.S. Yasin [36]: 
12).19 

جَمِيعًا  عُمَرَ  َأبِي  وَابُْن  بُْن حَْرٍب  وَزُهَيْرُ  اقِدُ  َّ الن عَمْرٌو  ثَنَا  حَّدَ

ثَنَا ُسْفيَانُ بُْن عُيَيْنَةَ عَْن َأبِي  ْفُظ لِعَْمٍرو حَّدَ َّ عَْن ُسْفيَانَ وَالل

هُ عَلَيْهِ  َّ بِيِّ َصلَّى الل َّ َيْرَةَ عَْن الن الزِّنَادِ عَْن اْلَأْعرَِج عَْن َأبِي هُر

19 Lidwa Pustaka i-software-Kitab 9 Imam Hadist. Terjemahan Q.S. Yasin [36]: 12 versi al-Qur’an 
Kementerian Agama RI adalah, “Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, 
dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). 
Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh)”.
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ةَ  َّ َن هِ تِْسعَةٌ وَتِْسعُونَ اْسمًا مَْن َحفِظَهَا دَخََل اْلج َّ مَ قَاَل لِل َّ وََسل

هَ وِتْرٌ ُيحِّبُ الْوِتْرَ وَفِي رِوَايَةِ ابِْن َأبِي عُمَرَ مَْن َأْحَصاهَا َّ وَِإّنَ الل

(MUSLIM - 4835): Telah menceritakan kepada kami 
‘Amr An Naqid dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu ‘Umar 
semuanya dari Sufyan - dan lafadh ini milik ‘Amr-; telah 
menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari 
Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi 
Muhammad Saw, beliau telah bersabda: “Sesungguhnya 
Allah Swt. memiliki sembilan puluh sembilan nama. 
Maka barang siapa dapat menjaganya, niscaya ia akan 
masuk surga. Sesungguhnya Allah itu Ganjil dan Dia 
sangat menyukai bilangan yang Ganjil.” Di dalam riwayat 
Ibnu Abu Umar disebutkan dengan lafazh; ‘Barang siapa 
yang menghitung-hitungnya.20 

Menurut Quraish Shihab, para ulama merujuk 
kepada Al-Qur’an mempunyai hitungan (jumlah al-Asma 
al-Husna) yang berbeda-beda. Al-Thabatabai (1904-1981 
M) dalam tafsirnya ‘al-Mizan’ bahwa jumlah al-Asma’ al-
Husna sebanyak 127. Ibnu Barjam al-Andalusi (w. 536 H) 
dalam karyanya Syarh al-Asma’ al-Husna menghimpun 
132 nama. Al-Qurthubi (lahir 1214 M) menghitung ada 
lebih dari 200 nama. Bahkan, Abu Bakar Ibnu araby 
(1076-1148 M) seperti dikutip Ibnu Katsir menyebutkan 

20 Lidwa Pustaka i-software-Kitab 9 Imam Hadist.
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bahwa sebagian ulama telah menghimpun nama-nama 
Allah dalam Al-Qur’an dan Sunnah sebanyak seribu 
nama. 21

2. Sifat-Sifat Allah
Selain memiliki al-Asma’ al-Husna, Allah Swt juga 

memiliki sifat-sifat yang berbeda secara substansi dan 
kapasitasnya dengan sifat makhluk-Nya. Inilah yang 
disebut dengan Keesaan Sifat Allah. Dalam al-Qur’an 
disebutkan Allah memiliki sifat ‘Rahim’ yang berarti 
rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya. 
Akan tetapi, sifat Rahim-Nya Allah berbeda dengan sifat 
kasih sayangnya yang dimiliki manusia. Kasih sayang 
Allah tidak terbatas, berbeda dengan kasih sayang yang 
dimiliki oleh manusia. Bahkan, dalam sebuah hadis 
dikatakan bahwa Rahmat Allah mendahului murka-Nya. 
22 Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw, beliau 
bersabda, ‘Sesungguhnya Allah ketika memutuskan 
untuk mencipta, Dia menuliskan di sisi-Nya di atas Arasy-
Nya (hukum), ‘Sesungguhnya rahmah-Ku mendahului 
murka-Ku’ (HR Bukhari).23

Dalam teologi Asy’ariyah, ada tiga sifat bagi Allah 
Swt, yaitu sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Sifat wajib bagi 

21 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan…, hlm. 18-19.
22 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…Volume 15, hlm. 717-724.
23 Hamim Ilyas, Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, (Jakarta: PT 

Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 85
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Allah adalah sifat yang tidak mungkin tidak dimiliki 
oleh Tuhan. Kebalikan dari sifat wajib adalah sifat 
mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki Tuhan. 
Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang menunjukkan hal-
hal yang boleh dinisbatkan kepada Allah, sebagaimana 
yang boleh juga untuk tidak dinisbatkan kepada-Nya.24 

M. Yunus Masrukhin dalam bukunya, ‘Menjadi 
Muslim Moderat’ menjelaskan perbedaan antara sifat 
Salbiyah dan Ma’na perspektif teologi Asy’ariyah. 
Pertama, sifat Salbiyah berarti menafikan semua sifat 
yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah. Sifat 
Salbiyah yang dirumuskan oleh mazhab Asy’ariyah 
untuk menyucikan Zat Tuhan dari hal-hal yang tidak 
patut atas-Nya dengan menyematkan pengertian yang 
berlawanan dengan hal-hal tersebut. Sifat-sifat yang 
dimaksud adalah Qidam (tidak bermula), Baqa’ (tidak 
berakhir), Mukhalafah li’l hawadits (berbeda dengan 
semua yang baru), wahdaniyah (esa atau tunggal).25

Kedua, sifat Ma’na. Sifat ini untuk menunjuk mak-
na yang dinisbatkan pada pemahaman tentang Tuhan. 
Berbeda dengan Salbiyah yang menunjuk pada pema-
haman tentang Zat Tuhan untuk disucikan dan dinafi-
kan dari sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada-
Nya. Sifat Ma’na dalam mazhab Asy’ariyah meliputi 

24 Mohammad Yunus Masrukhin, Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy’ariyah di Era 
Kontemporer, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 100-101.

25 Ibid., hlm. 103.
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Qudrah (kuasa), Iradah (keinginan), ‘Ilm (pengetahuan), 
Sam’/Sama’ (pendengaran), Bashar (penglihatan), 
Kalam (firman), Hayah (hidup). Sejumlah sifat Ma’na ini 
merupakan aspek-aspek ketuhanan yang dirumuskan 
oleh mazhab Asy’ariyah untuk menjelaskan kesucian 
dan kesempurnaan Tuhan, serta hubungannya dengan 
makhluk-Nya.26

Pembahasan tentang sifat-sifat bagi Allah Swt yang 
harus disadari adalah bahwa Allah Swt memiliki sifat 
yang secara substansinya berbeda dengan sifat-sifat 
yang dimiliki oleh makhluk-Nya. Sifat yang dimiliki Allah 
Swt tidak bisa diukur dan tidak terbatas. Sehingga, umat 
Islam dilarang untuk menyamakan zat dan sifat yang 
dimiliki Allah Swt.

26 Ibid., hlm. 105-108.
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BAB II

TIGA DIMENSI AGAMA

‘Ketersembunyian-Nya disebabkan oleh kejelasan-Nya yang 
luar biasa, dan kejelasan-Nya yang luar biasa disebabkan oleh 

ketersembunyian-Nya. Cahaya-Nya adalah tirai cahaya-Nya, 
karena semua yang melampaui batas akan berakibat sesuatu 

yang bertentangan dengannya’ 
(Imam Ghazali, dikutip M. Quraish Shihab)1

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim mencer-
itakan dialog antara Rasulullah Saw. dengan malaikat Jibril 

as. tentang tiga dimensi agama, yaitu: Islam, iman, dan ihsan. 

اِب قَاَل بَيْنَمَا َنحُْن عِنْدَ رَُسوِل  ثَنِي َأبِي عُمَرُ بُْن اْلخَّطَ …قَاَل حَّدَ

مَ ذَاَت يَوٍْم ِإْذ َطلََع عَلَيْنَا رَجٌُل َشدِيدُ  َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ الل

فَرِ وَلَا  عَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ َأثَرُ الّسَ بَيَاِض الثِّيَاِب َشدِيدُ َسوَادِ الّشَ

1 M. Quraish Shihab, DIA di Mana-Mana “Tangan” Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2004), hlm. 12.



22 Zainal arifin & Mardan UMar

مَ فََأْسنَدَ  َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ بِيِّ َصلَّى الل َّ ى جَلََس ِإلَى الن َّ ا َأحَدٌ َحت َّ يَعْرِفُهُ مِن

دُ َأخْبِرْنِي  َّ يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَاَل يَا مُحَم رُْكبَتَيْهِ ِإلَى رُْكبَتَيْهِ وَوََضَع َكّفَ

مَ اْلِإْسلَامُ  َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ عَْن اْلِإْسلَاِم فَقَاَل رَُسوُل الل

هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوُل  دًا  َّ مُحَم وََأّنَ  هُ  َّ الل ا  ِإلَّ ِإلَهَ  لَا  َأْن  تَشْهَدَ  َأْن 

لَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَُصومَ رَمََضانَ وََتحُّجَ  مَ وَتُقِيمَ الّصَ َّ عَلَيْهِ وََسل

لَهُ  فَعَِجبْنَا  قَاَل  َصدَقَْت  قَاَل  َسبِيلًا  ِإلَيْهِ  اْستَطَعَْت  ِإْن  الْبَيَْت 

هِ  َّ يمَاِن قَاَل َأْن تُؤْمَِن بِالل يَُصّدِقُهُ قَاَل فََأخْبِرْنِي عَْن اْلِإ يَْسَألُهُ وَ

وَمَلَائَِكتِهِ وَُكتُبِهِ وَرُُسلِهِ وَالْيَوِْم اْلآِخرِ وَتُؤْمَِن بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ 

هَ  َّ الل تَعْبُدَ  َأْن  قَاَل  اْلِإْحسَاِن  فََأخْبِرْنِي عَْن  قَاَل  قَاَل َصدَقَْت 

هُ يَرَاكَ… َّ ََّك تَرَاهُ فَِإْن لَْم تَكُْن تَرَاهُ فَِإن كََأن

….’Kemudian dia mulai menceritakan hadits seraya berkata, 
‘Umar bin al-Khaththab berkata, ‘Dahulu kami pernah be-
rada di sisi Rasulullah Saw., lalu datanglah seorang laki-laki 
yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak 
tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Tidak seorang pun 
dari kami mengenalnya, hingga dia mendatangi Nabi Saw. 
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lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Saw., kemudian 
ia berkata, ‘Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku ten-
tang Islam? ‘ Rasulullah Saw. menjawab: “Kesaksian bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendi-
rikan shalat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadlan, serta 
haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya.’ 
Dia berkata, ‘Kamu benar.’ Umar berkata, ‘Maka kami kaget 
terhadapnya karena dia menanyakannya dan membenar-
kannya.’ Dia bertanya lagi, ‘Kabarkanlah kepadaku tentang 
iman itu? ‘Beliau menjawab: “Kamu beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, 
hari akhir, dan takdir baik dan buruk.” Dia berkata, ‘Kamu be-
nar.’ Dia bertanya, ‘Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu? 
‘ Beliau menjawab: “Kamu menyembah Allah seakan-akan 
kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya, maka 
sesungguhnya Dia melihatmu”… (HR. Muslim) 2

Dalam hadis ini menjelaskan tiga dimensi agama, yaitu: 
Islam, iman, dan ihsan. Islam berkaitan dengan lima kewajiban 
seorang muslim yang meliputi syahadat, shalat, zakat, puasa, dan 
haji. Dimensi ini disebut rukun Islam (wilayah syari’ah). Iman 
berkaitan dengan keimanan kepada Allah Swt, malaikat-ma-
laikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan 
takdir baik dan buruk. Dimensi ini disebut rukun iman (wilayah 

2 Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits.
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tauhid). Sedangkan ihsan berkaitan dengan kesadaran seseorang 
terhadap pengawasan Allah. Dimensi ini masuk wilayah akhlak. 

A. ISLAM
Secara etimologis, Islam berasal dari kata aslama-

yuslimu-islaam-salaam atau salaamah, yaitu tunduk kepada 
kehendak Allah Swt. agar mencapai salaam/salaamah 
(keselamatan atau kedamaian) di dunia dan Akhirat. Pro-
ses nya disebut Islam dan pelakunya disebut muslim. Jadi, 
Islam adalah proses bukan tujuan.3 Makna yang sama 
disampaikan oleh Maulana Muhammad Ali (dalam Abuddin 
Nata), kata aslama tersebut pada mulanya berasal dari 
salima, yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari 
pengertian demikian secara harfiah Islam dapat diartikan 
patuh, tunduk, berserah diri (kepada Allah) untuk mencapai 
keselamatan.4 

Islam menurut Harun Nasution sebagai bentuk pe nye-
rahan diri kepada kehendak Tuhan dengan cara mematuhi 
perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-
Nya.5 Nurcholish Madjid memaknai Islam sebagai pasrah 

3 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme Sebuah Pendekatan Maqashid Syari’ah, 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.7. Menurut Yudian Wahyudi, ada tiga 
kehendak Allah yang jika diikuti akan menghantarkan manusia pada keselamatan dan 
kedamaian dari dunia sampai Akhirat, yaitu pertama, kehendak Allah yang terdapat 
dalam ayat Qur’aniah (Al-Qur’an dan Hadis), kedua, kehendak Allah yang terdapat 
dalam ayat Kauniah, dan ketiga, kehendak Allah yang terdapat dalam ayat Insaniah. 
(hlm. 7-10).

4 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cetakan keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000), hlm.290. 

5 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, cetakan kelima, (Jakarta: 
Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), hlm.16
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kepada Allah dan berdamai dengan-Nya. Seorang Muslim 
tidak mempunyai sikap negatif kepada Allah dan jiwanya 
selalu tenang bersama-Nya (al-Nafs al-Muthmainnah) yaitu 
rela dan direlakan (radliyatan mardliyah). Sebagaimana 
firman Allah Swt.

ُۙ ٢٧ اْرِجعِْيٓ اِلٰى رَبِِّك رَاِضيَةً  ة َّ ن ْفُس الْمُْطمَٕىِ َّ تُهَا الن َّ اَ ي يٰٓ

ةً ۚ ٢٨ َّ ْرِضي مَّ

“Wahai jiwa yang tenang (27). Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang rida lagi diridai-Nya,” (28) (Q.S. Al-Fajr 
[89]: 27-28) 6

Muslim yang berserah diri kepada Allah selalu rida 
dengan kehendak (takdir)-Nya, baik takdir baik maupun 
buruk. Sikap rida dengan apik digambarkan oleh Rabi’ah 
al-Adawiyah ketika beliau menasehati Shufyan ats-Tsaury 
berikut ini.

Suatu ketika Shufyan ats-Tsaury berdoa di depan sufi 
besar Rabi’ah al-‘Adawiyah. “Ya Allah, ridailah kami.” 
Mendengar doa itu, Rabi’ah berkata: “Apakah engkau 
tidak malu memohon rida-Nya, sedang engkau sendiri 
belum rida kepada-Nya?” Ats-Tsaury menjawab: 

6 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, 
Keindonesian dan Kemoderan, (Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019), hlm. 
4389
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“Astaghfirullah! Kapan seseorang dinamai rida kepada-
Nya?” Al-‘Adawiyah menjawab, “Kalau kegembiraannya 
ditimpa musibah setara dengan kegembiraannya 
memperoleh nikmat.” 7

Nasehat Rabi’ah di atas menjelaskan bahwa orang 
yang rida kepada Allah adalah orang yang menerima semua 
takdir-Nya dengan ikhlas. Perasaannya kepada Allah sama 
ketika mendapatkan musibah maupun nikmat, karena 
keduanya datang dari Allah. Menolak musibah merupakan 
bentuk sikap tidak rida atau tidak ikhlas terhadap takdir. 
Selain ikhlas, manusia juga dituntut untuk selalu berusaha 
(ikhtiar) memperbaiki hidup sambil meminta pertolongan 
Allah.

Muslim yang hidupnya damai dengan Allah, senantiasa 
akan mendamaikan dan tidak menimbulkan madarat bagi 
orang-orang di sekitarnya. Sabda Nabi Muhammad Saw, 
“Seorang muslim adalah siapa yang selamat muslim lainnya 
dari gangguan lidah dan tangannya” (HR. Bukhari, Muslim, 
dan lain-lain). “Tidak boleh membuat kemudaratan pada 
diri sendiri dan membuat kemudaratan pada orang lain.” 
(HR Ibnu Majah dan Imam Malik)

7 M. Quraish Shihab, Logika Agama, cetakan II, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), 
hlm.199.
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B. IMAN
Iman adalah kepercayaan yang memberi rasa aman, 

tenteram, dan damai ke dalam jiwa.8 Dari makna ini, Mukmin 
adalah orang yang hatinya terasa selalu aman, tenteram, dan 
damai dengan apa yang diyakininya. Orang yang beriman 
kepada Allah, hatinya selalu aman, tenteram, dan damai 
ketika menyebut-Nya. Allah Swt berfirman:

ّنُ  بُهُْم بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَْطمَٕىِ ّنُ قُلُوْ الَّذِيَْن اٰمَنُوْا وَتَْطمَٕىِ

الْقُلُوُْب ۗ  ٢٨

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 28)

Emha Ainun Nadjib menjelaskan bahwa orang ber-
iman keamanannya dijamin dalam tiga hal. Pertama, har-
tanya aman, tidak dicuri, tidak dikorupsi. Kedua, marta-
batnya aman, tidak direndahkan, tidak disepelekan, tidak 
diremehkan. Ketiga, nyawanya aman, tidak dibom, tidak 
dibakar, dan tidak diusir.9 Orang beriman ingin selalu 
menghadirkan kedamaian, kenyamanan, dan keamanan bagi 
orang lain. Nabi Muhammad Saw. bersabda,

8 M. Nursamad Kamba, Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam, (Tangerang Selatan: 
Pustaka IIMaN, 2018), hlm. 23.

9 Emha Ainun Nadjib, Allah Tidak Cerewet Seperti Kita, (Jakarta: PT Mizan, 2019), hlm. 155.
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وَ اللّٰهِ لاَ يُؤْمُِن وَ اللّٰهِ لاَ يُؤْمُِن وَ اللّٰهِ لاَ يُؤْمُِن, قِيَْل مَْن يَارَُسوَْل 

ُ اللّٰهِ قَاَل مَْن لاَ يَْأمَُن جَارُهُ بَوَائِلقَه

‘Demi Allah, ia tidak beriman (tidak sempurna keimanan). 
Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak ber-
iman. Ada yang bertanya, ‘Siapa, wahai Rasul? Beliau men-
jawab: ‘Yang tidak merasa aman tetangganya dari kejahat-
annya gangguannya (tetangga yang terganggu karena 
kejahatannya).10

Sumber keimanan seseorang tempatnya di hati 
(intuisi), berbeda dengan pengetahuan yang bersumber dari 
akal (rasio). Pengetahuan seseorang dapat mengukuhkan 
keimanan tetapi bukan menjadi syarat lahirnya iman. 
Bisa jadi, orang yang berpengetahuan tapi tidak beriman. 
Keikegard berpendapat, ‘Anda percaya bukan karena Anda 
tahu, tetapi karena Anda tidak tahu.11 

C. IHSAN
Kata ihsan berasal dari husn, yang menunjuk kualitas 

menjadi baik dan indah. Menurut leksikon, ihsan berarti 
setiap kualitas positif (kebaikan, kebajikan, keindahan, 

10 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: AKHLAK, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), 
hlm. 104.

11 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 3, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 33
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kemasyhuran, kesenangan, harmoni, simetri, keinginan). 
Kata ‘husna’ berarti ‘yang terbaik’, ‘yang paling indah’, dan 
‘yang diinginkan’. Kata ihsan berarti hal-hal yang terkait 
dengan melakukan dan menetapkan apa yang baik dan 
indah.12

Nabi Muhammad Saw. menjelaskan pengertian ihsan 
dalam sabdanya, 

َلرَاكَ لهُ ي َّ َلرَاهُ فِِإن َلكُْن ت َلرَاهُ وَ ِإْن لَْم ت لَك ت َّ اَْن تَعْلبُدَ اللّٰهَ كََأن

“Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, 
maka jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia 
melihatmu. (HR Muslim).

Dialog Nabi Muhammad Saw dengan malaikat Jibril 
as. mengenai tiga dimensi agama sebenarnya menjelaskan 
peringkat-peringkat pengabdian (ibadah) kepada Allah. 
M. Quraish Shihab mengutip pendapat Sufi besar, Shihab 
ad-Din Abu al-Abbad al-Mursy (1219-1286 M) mengenai 
peringkat-peringkat ibadah yang didasarkan pada hadis 
tersebut, yaitu:
1. Islam, peringkat kepatuhan dan pelaksanaan bentuk-

bentuk ibadah yang disyari’atkan Allah. Peringkat ini 
disebut dengan ‘ibadah’ (syari’ah).

12 Haidar Bagir, Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan, (Jakarta Selatan: Noura Books, 2019), 
hlm. 46-47.
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2. Iman, peringkat pengetahuan tentang hakikat/subs tan  si 
syariat dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan penghambaan diri kepada Allah. Peringkat ini 
disebut dengan ‘ubudiyah (haqiqah).

3. Ihsan, peringkat ‘penyaksian kalbu’ terhadap al-Haq 
(Allah Swt). Peringkat ini disebut dengan ‘Ubudah 
(Tahaqquq).13

Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Ihsan 
merupakan peringkat tertinggi yang dapat dicapai oleh 
seorang Arif (ahli Makrifat) dalam ibadah kepada Allah, 
yaitu tahap penyaksian kalbu atau Ma’rifatullah. Motivasi 
seorang Arif dalam beribadah kepada Allah tidak sekedar 
menggugurkan kewajiban tapi ada “kesadaran transenden” 
dalam dirinya selalu diamati (disaksikan) oleh Allah, 
sehingga ibadahnya hanya mengharapkan rida-Nya.14

M. Nursamad Kamba mengartikan ihsan sebagai 
ketajaman intuisi keagamaan seseorang yang ditampakkan 
dalam bentuk nilai-nilai akhlak, karakter, dan kepribadian 
yang terbentuk oleh dimensi Islam dan iman. Nabi bersabda, 
‘Allah tidak memandang kepada bentuk dan ragamu, tapi 
memandang ke hatimu’. (HR. Muslim).15 Dalam hal ini, ihsan 

13 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: AKHLAK…, hlm. 103.
14 Zainal Arifin, Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Hikmah Idariyah dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: 

Prodi Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 156-157 atau 
Zainal Arifin, Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Hikmah Idariyah dalam Al-Qur’an, (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 154.

15 M. Nursamad Kamba, Kids Zaman Now…, hlm. 29-30.
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diartikan sebagai akhlak (karakter) baik yang bersumber 
dari keislaman dan keimanan kepada Allah Swt.

Dalam al-Qur’an, perilaku ihsan atau pelakunya disebut 
dengan Muhsin berbeda dengan perilaku adil. Misalnya, 
ketika M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S. Al-Maidah [5]: 
85 menjelaskan makna adil dengan memperlakukan orang 
lain sama dengan perlakuannya dengan Anda. Sedangkan 
Ihsan adalah memperlakukan orang lain lebih baik dari 
perlakuannya terhadap Anda. Ihsan berarti memberi lebih 
banyak daripada yang harus diterimanya dan mengambil 
darinya lebih sedikit dari yang seharusnya diambil. Allah 
mengambarkan Muhsinin dalam Al-Qur’an, yaitu orang 
yang memperoleh dari-Nya lebih banyak dari apa yang 
sewajarnya dia peroleh. Dia tidak sekedar memeroleh 
nikmat-Nya, tetapi juga kelebihan dari sisi-Nya.16

Ihsan adalah melakukan yang terbaik kepada sesama 
makhluk dengan cara yang paling indah atau paling sem-
purna. Muara ihsan adalah akhlak. Sebagaimana doa yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, ‘Ya Tuhan, Engkau 
telah membuat ciptaanku17 indah (khalqi), maka jadikanlah 
karakterku (khuluqi) juga indah. Perilaku ihsan juga 
digambarkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya:

16 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…Volume 4, hlm. 223.
17 Allah Swt. telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan (makhluk), sebagaimana 

firman-Nya dalam Q.S. At-Tin [95]: 4).
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بِذِى  ّوَ اِْحسَانًا  بِالْوَالِدَيِْن  ّوَ ا  ًـٔ ْي
َ
بِٖه ش تُشْرُِكوْا  وَلَا  اللّٰهَ  وَاْعبُدُوا 

ُنُِب  اْلج َارِ  ْبٰى وَاْلج َارِ ذِى الْقُر وَاْلج ْبٰى وَالْيَتٰٰمى وَالْمَٰسِكيْنِ  الْقُر

بِيِْلۙ وَمَا مَللََكْت اَيْمَانُكُْم ۗ اِّنَ اللّٰهَ  َنِْۢب وَابِْن الّسَ اِحِب بِاْلج وَالّصَ

لَا ُيحِّبُ مَْن كَانَ ُمخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu memperseku-
tukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah 
kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 
teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu 
miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong 
dan membanggakan diri. (Q.S. Al-Nisa [4]: 36)18

D. INTEGRASI IHSAN DENGAN ISLAM DAN IMAN
Dalam kajian Islam, dimensi Islam dikaitkan dengan 

syari’ah, iman dengan akidah (tauhid), dan ihsan dengan 
akhlak (tasawuf). Menurut M. Quraish Shihab, syari’ah dan 
akidah tidak boleh dipisahkan dengan ihsan (akhlak). Beri-
kut ini beberapa hadis yang menjelaskan integrasi ihsan 
dengan Islam dan dan iman.19   

18 Haidar Bagir, Islam Risalah Cinta…, hlm. 49.
19 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: AKHLAK…, hlm. 100-106.
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ِ ى ُيحِّبَ لَِأِخيْهِ مَا ُيحِّبُ لِنَْفِسه َّ لاَ يُؤْمُِن َأحَدُكُْم َحت

‘Tidaklah beriman (tidak sempurna keimanan) salah seorang 
di antara kamu sampai ia menyukai buat saudaranya apa 
yang ia sukai buat dirinya’ (HR. Bukhari dan Muslim).

ِ الْمُْسلِمُ مَْن َسلِمَ الْمُْسلِمُوْنَ مِْن لِسَانِهِ وَ يَدِه

“Seorang muslim adalah siapa yang selamat kamu muslim 
lainnya dari gangguan lidah dan tangannya” (HR. Bukhari, 
Muslim, dan lain-lain).

Dua hadis ini menjelaskan bahwa kesempurnaan keis-
laman dan keimanan seseorang dibuktikan dengan perilaku 
baik (ihsan) kepada orang lain (humanis). Artinya di sini 
dapat disimpulkan bahwa puncak keberagamaan seseorang 
dibuktikan dengan keseimbangan antara ketundukan ke-
pada Tuhan (teosentris) dan perilaku baik kepada sesama 
manusia (antroposentris), bahkan Rahmatan Lil’ Alamin, 
menjadi pelaku rahmat bagi seluruh makhluk alam semesta.
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BAB III

MANUSIA 
PERSPEKTIF AL-QUR’AN

“(Hai manusia), apakah engkau mengira dirimu kecil? 
Tidak! Dalam dirimu terdapat alam yang amat besar”

(M. Quraish Shihab) 1

Islam memandang sosok manusia sebagai makhluk sempurna 
atau sebaik-baik ciptaan (ahsan al-taqwim), makhluk mikro-

kosmos, dan teomorfosis. Para filosof Muslim menyebut manusia 
sebagai makhluk mikro-kosmos (alam cilik) karena merupakan 
makhluk terbaik dan memiliki makna simbolis bagi alam se-
mesta. Manusia mencerminkan apa yang ada di alam semesta 
(makro-kosmos). Dalam diri manusia mengandung semua 
unsur kosmik, dari mulai mineral, tumbuhan, hewan, bahkan 
“malaikat dan unsur ilahi—berupa ruh yang ditiupkan Tuhan 
ke padanya, yang membuatnya makhluk dua –dimensional: fisik 
dan spiritual.2

1 M. Quraish Shihab, DIA di Mana-Mana “Tangan” Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2004), hlm. 147.

2 Mulyadi Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Lentera 
Hati, 2006), hlm. 112.
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Manusia sebagai makhluk teomorfosis dikarenakan kedu-
dukan manusia yang sangat tinggi baik dalam hubungannya 
dengan alam maupun dengan Tuhan, Pencipta alam. Manusia 
juga sebagai “tujuan akhir penciptaan”, sebagai wakil Tuhan 
(khalifah) dan cermin Tuhan (teomorfosis). Para Sufi percaya 
bahwa manusia sebagai tujuan akhir penciptaan karena berlan-
daskan pada hadis Qudsi, “Kalau bukan karena engkau, 
niscaya tidak akan Aku ciptakan alam semesta”. Manusia 
sebagai makhluk teomorfosis karena dalam diri manusia bukan 
hanya terdiri unsur-unsur kemanusiaan tetapi juga unsur-unsur 
Tuhan, seperti dinyatakan Al-Qur’an, Ia (Allah) telah meniupkan 
ruh-Nya kepada manusia. 3

Ada riwayat yang dikenal luas oleh ulama dengan ber-
bagai redaksi yang intinya menyatakan (عَلَى آدَمَ  خَلََق  اللّٰهَ   إّنَ 
ِ  Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas“ (ُصوْرَتِه
petaNya” (HR Bukhari dan Muslim). M. Quraish Shihab 
memahami hadis tersebut bahwa manusia dianugerahi oleh 
Allah daya-daya yang bila diasah dan diasuh dengan baik 
akan berhasil menjadikan manusia utuh sebagai dampak 
keberhasilannya meneladani sifat-sifat Allah, sesuai dengan 
kedudukannya sebagai makhluk. Salah satu sabda Nabi  
لقُوْا بَِأخْلَاِق اللّٰهِ) َّ /Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak“ (َتخَل
sifat-sifat Allah.4

3 Ibid., hlm. 117-119.
4 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 

78-79.
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A. KONSEP MANUSIA DALAM ALQUR’AN
Al-Qur’an menyebut manusia dengan beberapa kata. 

Dalam hal ini, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ada 
tiga kata yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk menunjuk 
kepada manusia, yaitu: (1) kata yang terdiri dari huruf alif, 
nun, dan sin, semacam insaan, ins, naas atau unaas, (2) kata 
basyar, dan (3) kata Bani Adam dan Dzuriyat Adam.5

1. AlBasyar
Kata al-basyar diambil dari akar kata yang pada 

mulanya berarti “penampakan sesuatu yang baik dan 
indah.” Dari akar kata yang sama lahir kata basyarah 
yang berarti kulit. Manusia dinamai al-basyar, 
karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan 
kulit binatang yang lain. Al-Qur’an menggunakan 
kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk mufrad 
(tunggal) dan sekali dalam bentuk mutsana’ (dual) 
dan digunakan untuk menunjuk manusia dari sudut 
lahiriyah serta persamaan dengan manusia lainnya, 
6 sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Kahfi [18]: 
110) berikut ini: 

اِحدٌۚ  مَٓا اِلٰهُكُْم اِلٰهٌ ّوَ َّ ى اِلَيَّ اَن مَٓا اَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْللُكُْم يُوْٰحٓ َّ قُْل اِن

لَا يُشْرِْك  ًا ّوَ َبِّٖه فَلْيَعْمَْل عَمَلًا َصاِلح فَمَْن كَانَ يَرُْجوْا لِقَۤاءَ ر

5 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 367.

6 Ibid., hlm. 367-368.
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َبِّٖهٓ اَحَدًا ࣖ ١١٠ بِعِبَادَةِ ر

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini 
hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah 
menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa 
mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka 
hendak-lah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah 
dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam 
beribadah kepada Tuhannya.” 

Ayat di atas menekankan pada sifat nabi sebagai 
manusia pada umumnya, yaitu secara fisik dan naluri 
memiliki sifat yang sama dengan manusia lain. 
Contohnya, Nabi Muhammad Saw. membutuhkan 
makanan, minuman, menikah, istirahat, olah raga, 
dan sebagainya. Sifat basyar adalah sifat manusia 
secara umum yang dimiliki oleh semua manusia. 
Sifat basyar tidak membedakan antara mukmin 
maupun kafir, sehingga posisi manusia sama.

Menurut M. Quraish Shihab, kata basyar juga 
berkaitan dengan proses kejadian manusia melalui 
tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan, seba-
gaimana firman Allah (Q.S. Ar-Rum [30]: 20):
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بَشَرٌ  اَنْتُمْ  اِذَٓا   َّ ثُم تُرَاٍب  مِّْن  خَلَقَكُْم  اَْن  اٰيٰتِٖهٓ  وَمِْن 

تَنْتَشِرُْونَ ٢٠

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 
Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-
tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang 
biak. 

Basyar berkaitan dengan kedewasaan dalam 
kehidupan manusia yang menjadikannya mampu 
memikul tanggungjawab. Karena itu pula, tugas ke-
khalifahan dibebankan kepada basyar (perhati kan 
Q.S. al-Hijr [15]: 28 yang menggunakan kata basyar 
dan Q.S. al-Baqarah [2]: 30 yang menggunakan kata 
khalifah, yang keduanya mengandung pemberitaan 
Allah kepada malaikat tentang manusia).7

Sifat dan asal-usul penciptaan manusia yang 
sama ini mendorong setiap manusia untuk saling 
menghargai dan memberikan peluang dan kesem-
patan yang sama untuk ikut berkontribusi bagi 
Indonesia. Penghargaan terhadap hakikat manusia 
sebagai bentuk menghargai Allah sebagai sang 
Pencipta manusia. Setiap manusia tidak dapat 
me milih bentuk fisik, tapi Allah lah yang telah 

7 Ibid., hlm. 368-369.
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memilihnya. Penghinaan terhadap bentuk fisik 
manusia merupakan bentuk penghinaan terhadap 
Allah yang telah menciptakan.

2. AlInsan
Menurut M. Quraish Shihab, kata insan terambil 

dari akar kata uns yang berarti jinak, harmonis, 
dan tampak. Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut 
pandang al-Qur’an lebih tepat dari pendapat 
bahwa insan dari kata nasiya (lupa) atau naasa-
yanuusu (berguncang). Shihab mengutip Bint al-
Syathi’ bahwa kata insan seringkali dihadapkan 
dengan dengan kata jin/jaan, yaitu makhluk 
halus yang tidak nampak, sedangkan manusia 
adalah makhluk yang nyata lagi ramah. Kata insan 
digunakan al-Qur’an untuk menunjukkan kepada 
manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan 
raga. Manusia berbeda antara seseorang yang lain 
akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. 8 
Kata Insan menggambarkan manusia dengan ber-
bagai keragaman sifatnya. Berbeda dengan kata 
Basyar yang lebih mengacu pada manusia dari segi 
fisik serta nalurinya yang tidak berbeda antara 
seseorang manusia dan manusia lain.9

8 Ibid., hlm. 369.
9 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 15, 

Edisi 2017, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), hlm. 459.
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M. Anis mencatat penggunaan kata al-insan 
dalam al-Qur’an sebanyak 65 kali, dalam 63 ayat 
dan 43 surah. Dalam wahyu pertama (Q.S. al-‘Alaq 
[96] 1-5, Allah menginformasikan bahwa manusia 
itu makhluk multidimensional, jasmani-rohani yang 
memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan 
baik melalui pendidikan.10 Berikut ini ayat-ayat al-
Qur’an yang menggambarkan al-insan (manusia), 
yaitu:

a. Al-insan berkaitan dengan penciptaan manusia 
dan sebaik-baik penciptaan (Q.S. al-‘Alaq [96]: 2, 
Q.S. al-Insan [76]: 2, Q.S. at-Tin [95]: 4, dan lain 
sebagainya.

خَلََق اْلاِنْسَانَ مِْن عَلٍَقۚ ٢

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah (Q.S. al-‘Alaq [96]: 2).

بْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ  َّ ن اَْمشَاٍجۖ  ْطفَةٍ  ُّ ن مِْن  ا خَلَْقنَا اْلاِنْسَانَ  َّ اِن

سَمِيْعًاۢ بَِصيْرًا ٢

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari 
setetes mani yang bercampur yang Kami hendak 
mengujinya (dengan perintah dan larangan), 

10 Muh. Anis, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, (Yogyakarta: Mentari Pus taka, 2012), hlm. 5.
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karena itu Kami jadikan dia mendengar dan 
melihat (Q.S. al-Insan [76]: 2)

ْيٍمۖ ٤ لَقَْد خَلَْقنَا اْلاِنْسَانَ فِْيٓ اَْحسَِن تَْقوِ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. at-Tin 
[95]: 4)

Penggunaan kata al-insan untuk men-
jelaskan tentang penciptaan manusia melalui 
proses hubungan suami dan istri yang diawali 
dengan bercampurnya air mani laki-laki dengan 
ovum perempuan dapat dibaca dalam firman 
Allah Swt berikut ini:

 َّ ۚ ١٢ ثُم مِّْن طِيْنٍ  مِْن ُسلٰلَةٍ  وَلَقَْد خَلَْقنَا اْلاِنْسَانَ 

ْطفَةَ  ُّ َّ خَلَْقنَا الن ِكيْنٍ ۖ ١٣ ثُم َجعَلْنٰهُ نُْطفَةً فِْي قَرَاٍر مَّ

عِٰظمًا  الْمُْضغَةَ  َلَْقنَا  فَخ مُْضغَةً  الْعَلَقَةَ  َلَْقنَا  فَخ عَلَقَةً 

َۗ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ  َّ اَنْشَْأنٰهُ خَلْقًا اٰخَر فََكسَوْنَا الْعِٰظمَ لَحْمًا ثُم

اَْحسَُن اْلخٰلِقِيْنَۗ ١٤
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Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia 
dari saripati (berasal) dari tanah (12) Kemudian 
Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) 
dalam tempat yang kokoh (rahim) (13) Kemudi-
an, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang me-
lekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan 
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 
Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami 
menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. 
Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (14). 
(Q.S. al-Mu’minun [23]: 12-14)

Menurut M. Quraish Shihab, ketika al-Qur’an 
menguraikan penciptaan manusia pertama 
menunjuk kepada Sang Pencipta dengan meng-
gunakan pengganti nama berbentuk tunggal 
sebagaimana dalam contoh dalam Q.S. Shad [38]: 
71 dan 75 di bawah ini:

كَةِ اِنِّْي خَالٌِقۢ بَشَرًا مِّْن طِيْنٍ ٧١ َك لِلْمَلٰٕۤىِ ُّ َب اِْذ قَاَل ر

Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia 
dari tanah (Q.S. Shad [38]: 71)
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  ۗ ِيَدَّيَ ِمَا خَلَْقُت ب اِبْلِيُْس مَا مَنَعََك اَْن تَْسجُدَ ل قَاَل يٰٓ

اَْستَْكبَرَْت اَْم ُكنَْت مَِن الْعَالِيْنَ ٧٥

Apa yang menghalangi kamu (Iblis) sujud kepada 
orang yang Aku ciptakan dengan kedua tangan-
Ku? (Q.S. Shad [38]: 75)

Al-Qur’an ketika berbicara tentang rep-
roduksi manusia secara umum, Yang Maha Pen-
cipta ditunjuk dengan menggunakan bentuk 
jamak, sebagaimana contoh dalam Q.S. At-Tin 
[95]: 4, Q.S. al-Mu’minun [23]: 12-14, (Q.S. al-
Insan [76]: 2), dan lain sebagainya.11

b. Al-insan berkaitan dengan perintah kepada 
manusia untuk berbuat kebaikan (Q.S. al-
‘Ankabut [29]: 8 dan Q.S. Luqman [31]: 14)

يْنَا اْلاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ُحْسنًاۗ وَاِْن جَاهَٰدكَ لِتُشْرِكَ  وَوَّصَ

بِْي مَا لَيَْس لََك بِٖه عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗاِلَيَّ مَْرِجعُكُْم 

ُنَبِّئُكُْم بِمَا ُكنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٨ فَا

11 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an…, hlm. 369-370.
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Dan Kami wajibkan kepada manusia agar 
(berbuat) kebaikan kepada kedua orang 
tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang 
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, 
maka janganlah engkau patuhi keduanya. 
Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan 
Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. (Q.S. al-‘Ankabut [29]: 8)

هٗ وَهْنًا عَلٰى وَهٍْن  ِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّ يْنَا اْلاِنْسَانَ بِوَالِدَيْه وَوَّصَ

فَِصالُهٗ فِْي عَامَيْنِ اَِن اْشكُرْ لِْي وَلِوَالِدَيَْكۗ اِلَيَّ الْمَِصيْرُ  ّوَ

١٤
Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar 
berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 
telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 
dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku 
dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada 
Aku kembalimu. (Q.S. Luqman [31]: 14)

Penggunaan kata al-insan dalam dua ayat 
ini menekankan pada perintah Allah kepada 
manusia agar berbuat kebaikan, khususnya 
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berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan, 
berbakti kepada kedua orangtua merupakan 
amalan yang paling dicinta Allah, sebagaimana 
hadis riwayat Bukhari berikut ini:

ثَنَا  ثَنَا َأبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بُْن عَبْدِ الْمَلِِك قَاَل حَّدَ حَّدَ

سَمِعُْت  قَاَل  َأخْبَرَنِي  الْعَيْزَارِ  بُْن  الْوَلِيدُ  قَاَل  ُشعْبَةُ 

ارِ  ثَنَا َصاِحُب هَذِهِ الدَّ يْبَانِيَّ يَقُوُل حَّدَ َأبَا عَمٍْرو الّشَ

هُ  َّ بِيَّ َصلَّى الل َّ هِ قَاَل َسَألُْت الن َّ وََأَشارَ ِإلَى دَارِ عَبْدِ الل

لَاةُ  هِ قَاَل الّصَ َّ مَ َأّيُ الْعَمَِل َأَحّبُ ِإلَى الل َّ عَلَيْهِ وََسل

 َّ ثُم قَاَل  الْوَالِدَيِْن   ُّ بِر  َّ ثُم قَاَل  َأّيٌ   َّ ثُم قَاَل  وَقْتِهَا  عَلَى 

ثَنِي بِهِّنَ وَلَوْ  هِ قَاَل حَّدَ َّ َأّيٌ قَاَل اْلجِهَادُ فِي َسبِيِل الل

اْستَزَْدتُهُ لَزَادَنِي

(BUKHARI - 496): Telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Walid Hisyam bin ‘Abdul Malik 
berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu’bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Al Walid bin Al ‘Aizar berkata, Aku mendengar 
Abu ‘Amru Asy Syaibani berkata, “Pemilik 
rumah ini menceritakan kepada kami -seraya 
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menunjuk rumah ‘Abdullah - ia berkata, “Aku 
pernah bertanya kepada Nabi Saw, “Amal apa-
kah yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau 
menjawab: “Shalat pada waktunya.” ‘Abdullah 
bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau 
menjawab: “Kemudian berbakti kepada kedua 
orangtua.” ‘Abdullah bertanya lagi, “Kemudian 
apa kagi?” Beliau menjawab: “Jihad fi sabilillah.” 
‘Abdullah berkata, “Beliau sampaikan semua itu, 
sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan 
menambahkannya untukku.”12

c. Al-insan berkaitan dengan karakter buruk 
manusia (Q.S. Hud [11]: 9, Q.S. al-Isra’ [17]: 67, 
dan lain sebagainya.

هٗ  َّ اِن  ُۚ مِنْه نَزَْعنٰهَا   َّ ثُم رَْحمَةً  ا  َّ مِن اْلاِنْسَانَ  اَذَقْنَا  ْن  َٕىِ وَل

ْوٌس َكفُوْرٌ ٩ ُـٔ َي
َ
ل

Dan jika Kami berikan rahmat Kami kepada 
manusia, kemudian (rahmat itu) Kami cabut 
kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak 
berterima kasih. (Q.S. Hud [11]: 9)

12 Lidwa Pustaka i-software-Kitab 9 Imam Hadis.



48 Zainal arifin & Mardan UMar

ٓا  اِلَّ تَْدعُوْنَ  َضّلَ مَْن  الْبَْحرِ  رُّ فِى  الضُّ كُمُ  وَاِذَا مَّسَ

اْلاِنْسَانُ  وَكَانَ   ْۗ اَْعرَْضتُم الْبَرِّ  اِلَى  َنجّٰىكُْم  ا  َّ فَلَم  ُۚ اه َّ اِي

َكفُوْرًا ٦٧

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, 
niscaya hilang semua yang (biasa) kamu seru, 
kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan 
kamu ke daratan, kamu berpaling (dari-Nya). 
Dan manusia memang selalu ingkar (tidak 
bersyukur). (Q.S. al-Isra’ [17]: 67)

Penggunaan kata al-insan pada ayat-ayat ini 
menekankan pada karakter buruk yang dimiliki 
oleh manusia, walaupun sebelumnya sudah 
dijelaskan bahwa manusia diperintahkan 
Allah untuk berbuat kebaikan. M. Quraish 
Shihab menjelaskan bahwa nafs dalam konteks 
pembicaraan tentang manusia menunjukkan 
bahwa manusia (nafs) berpotensi berbuat baik 
dan buruk. Dalam pandangan al-Qur’an, nafs 
diciptakan Allah dalam keadaan sempurna 
untuk berfungsi menampung serta mendorong 
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manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah 
Swt. berfirman: 13

مَا َسوّٰىهَاۖ ٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَْقٰوىهَاۖ ٨ وَنَْفٍس ّوَ

Demi jiwa (nafs) serta penyempurnaan (ciptaan)
nya, (7) maka Dia mengilhamkan kepadanya 
(jalan) kejahatan dan ketakwaannya, (8) (Q.S. 
Asy-Syams [91]: 7-8)

Mengilhamkan berarti memberi poten si 
agar manusia melalui nafs dapat menang kap 
makna baik dan buruk serta dapat men do-
rongnya untuk melakukan kebaikan dan ke-
burukan. Walaupun begitu, diperoleh isyarat 
bahwa potensi positif manusia lebih kuat 
daripada potensi negatif. Hanya saja daya 
tarik keburukan lebih kuat daripada daya 
Tarik kebaikan, karena itu manusia dituntut 
untuk memelihara kesucian nafs dan tidak 
mengotorinya. Allah Swt berfirman:14 

13 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an…, hlm. 377.
14 Ibid, hlm. 377-378.
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ىهَاۗ ١٠ ىهَاۖ ٩ وَقَْد خَاَب مَْن دَّسٰ قَْد اَفْلََح مَْن زَّكٰ

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya 
(jiwa itu), (9) dan sungguh rugi orang yang 
mengotorinya. (Q.S. Asy-Syams [91]: 9-10)

Ayat ini memberi kesan bahwa sebenarnya 
manusia diciptakan Allah memiliki potensi 
yang besar guna meraih kebajikan, yaitu 
peng  ilhaman kebajikan pada dirinya. Potensi 
tersebut mengantar manusia kepada kebahagian 
hidup selama hal itu tidak dipendamnya. Dengan 
demikian, kedurhakaan yang terjadi semata-
mata adalah karena ulah manusia sendiri. 
Allah telah memberi potensi sehingga dapat 
mengetahui yang baik dan buruk, dan manusia 
diberi kecenderungan untuk melakukan yang 
baik dengan adanya potensi positif tersebut, 
tetapi manusia sendiri juga yang memendam 
potensi itu sehingga terjerumus dalam kedur-
hakaan.15

15 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah… (Volume 15), hlm. 384.
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3. AnNas 
Kata an-Nas terulang di dalam al-Qur’an se-

banyak 241 kali. Kata ini berarti kelompok manusia. 
Kata ini diambil dari an-nauws yang berarti gerak. 
Ada juga pendapat bahwa kata an-Nas diambil dari 
kata unaas yang akar katanya berarti tampak. Kata 
an-Nas digunakan dalam arti jenis manusia (Q.S. 
Al-Hujurat [49]: 13) atau sekelompok tertentu dari 
manusia (seperti Q.S. Ali Imran [3]: 173).16 Ada 
beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
konsep manusia dengan kata an-Nas berikut ini: 17

a. an-Nas berkaitan dengan perintah menjalan-
kan ibadah kepada Allah.

الَّذِْي خَلَقَكُْم وَالَّذِيَْن  َّكُمُ  َب اُس اْعبُدُْوا ر َّ هَا الن اَّيُ يٰٓ

قُوْنَۙ ٢١ َّ كُْم تَت َّ مِْن قَبْللِكُْم لَعَلل

Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang 
telah menciptakan kamu dan orang-orang yang 
sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Q.S. al-
Baqarah [2]: 21)

16 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah …, hlm.752-753.
17 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 

41.
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b. An-Nas berkaitan dengan karakter positif

شْرِْي نَْفسَهُ ابْتِغَۤاءَ مَْرَضاِت اللّٰهِ  َّ اِس مَْن ي َّ وَمَِن الن

ۗوَاللّٰهُ رَءُْوٌفۢ بِالْعِبَادِ ٢٠٧

Dan di antara manusia ada orang yang me-
ngor bankan dirinya untuk mencari keridaan 
Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada 
hamba-hamba-Nya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 207)

c. An-Nas berkaitan dengan naluri atau instink 
manusia 

وَالْبَنِيْنَ  النِّسَۤاءِ  مَِن  هَٰوِت  َّ الش ُحّبُ  اِس  َّ لِلن يَِّن  ُ ز

َيِْل  وَاْلخ ةِ  وَالْفِّضَ هَِب  الذَّ مَِن  الْمُقَنْطَرَةِ  وَالْقَنَاطِيْرِ 

نْيَا  َيٰوةِ الدُّ َنْعَاِم وَاْلحَرِْثۗ  ٰذلَِك مَتَاعُ اْلح مَةِ وَاْلا َّ الْمُسَو

ۗوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ ُحْسُن الْمَاِٰب ١٤

Dijadikan terasa indah dalam pandangan ma-
nusia cinta terhadap apa yang diinginkan, 
berupa perempuan-perempuan, anak-anak, 
harta benda yang ber-tumpuk dalam bentuk 
emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
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dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 
baik. (Q.S. Ali Imran [3]: 14)

d. An-Nas berkaitan dengan manusia sebagai 
makhluk sosial 

اُنْثٰى وََجعَلْنٰكُْم  ا خَلَْقنٰكُْم مِّْن ذَكَرٍ ّوَ َّ اُس اِن َّ هَا الن اَّيُ يٰٓ

اللّٰهِ  عِنْدَ  اَكْرَمَكُْم  اِّنَ   ۚ لِتَعَارَفُوْا  َل  قَبَۤإىِ ّوَ بًا  ُشعُوْ

اَتْٰقىكُْم ۗاِّنَ اللّٰهَ عَلِيْمٌ َخبِيْرٌ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah men-
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. al-H}ujurat 
[49]: 13)

4. AlIns
Kata Al-Ins yang berarti manusia, sebagaimana 
firman Allah Swt:

ا لِيَعْبُدُْوِن ٥٦ وَمَا خَلَْقُت اْلجِّنَ وَاْلاِنَْس اِلَّ
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Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
agar beribadah kepada-Ku. (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 
56)

Menurut M. Quraish Shihab, didahulukannya 
pe nyebutan jin daripada manusia karena jin lebih 
dahulu diciptakan Allah.18 Ayat ini menjelaskan 
bahwa tujuan utama diciptakannya jin dan manusia 
adalah untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini 
menjadi peringatan bagi keduanya karena mereka 
adalah makhluk yang diberikan kebebasan memilih 
oleh Allah, baik memilih untuk beriman dan ber-
ibadah maupun mengabaikannya.

5. Bani Adam
Al-Qur’an memanggil manusia juga dengan 

panggilan anak cucu (bani) Adam. Al-Qur’an tidak 
menguraikan secara rinci proses kejadian Adam, 
yang oleh mayoritas ulama dinamai manusia per-
tama. Yang disampaikan dalam konteks ini hanya: 
(a) bahan awal manusia adalah tanah, (b) bahan 
tersebut disempurnakan, dan (c) setelah proses 
penyempurnaan selesai, ditiupkan kepadanya ruh 
Illahi. (Q.S. al-Hijr [15]: 28-29 dan Shad [38]: 71-72).19

18 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 13, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 107.

19 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an…, hlm. 370.
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Manusia sebagai bani Adam telah dimuliakan 
oleh Allah dengan pelbagai fasilitas dan dijadikan 
sebaik-baik ciptaan dari semua makhluk-Nya, 
sebagaimana firman Allah:

ْمنَا بَنِٓيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُْم فِى الْبَرِّ وَالْبَْحرِ وَرَزَقْنٰهُْم  َّ وَلَقَْد كَر

ْن خَلَْقنَا تَْفِضيْلًا ࣖ  َّ مِّم لْنٰهُْم عَلٰى َكثِيْرٍ  يِّبِٰت وَفَّضَ مَِّن الّطَ

٧٠
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu 
Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, 
dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 
Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang 
Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. 
(Q.S. al-Isra’ [17]: 70)

 
Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan 

oleh Allah, sehingga manusia berbeda dengan 
makhluk lainnya. Karena kemuliaan penciptaan 
manusia sehingga dijadikan khalifah di muka 
bumi. Adapun yang membedakan manusia dengan 
makhluk lainnya, yaitu:
a. Manusia sebagai makhluk rasional yang mampu 

menangkap makna abstrak atau esensial dari 
benda yang dilihat atau dari kata yang tertulis 
maupun yang diucapkan.
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b. Manusia sebagai makhluk dua-dimensional, 
yaitu memiliki fisik dan spiritual.

c. Manusia sebagai makhluk moral yaitu makhluk 
yang boleh disebut jahat atau baik tergantung 
tindakan yang dipilihnya.20

d. Manusia memiliki tiga macam sumber atau alat 
untuk menangkap realitas, yaitu panca indra, 
akal, dan intuisi (meliputi wahyu).21

Manusia sebagai makhluk rasional karena 
dianugerahi akal oleh Allah. Akal inilah yang mem-
bedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, 
seperti tanaman dan binatang yang menggunakan 
instink. Menurut Noeng Muhadjir, organisme hi-
dup tanaman dan binatang memiliki telos yang 
biasa dikenal dengan instink. Keduanya hidup dan 
berkembang mengikuti instinknya. Instink tanaman 
mencari cahaya itu sudah final. Instink binatang 
tingkat lebih tinggi memang lebih maju, ada instink 
untuk menghindari bahaya, instink dalam alternatif, 
tetapi tetap terbatas.22

Allah telah menganugerahi manusia sebagai 
(1) makhluk rasional yang memiliki kecerdasan 
intelektual (IQ) untuk berpikir, (2) makhluk sosial 

20 Mulyadhi Kertanegara, Lentera Kehidupan Panduan Memahami Tuhan, Alam, dan Manusia, 
(Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 136-144.

21 Mulyadhi Kertanegara, Mengislamkan Nalar Sebuah Respons Terhadap Modernitas, 
(Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 7.

22 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan Re-Interpretif Phenomenologik, edisi VI (pengembangan), 
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yang memiliki kecerdasan emosional (EQ) untuk 
dapat saling berinteraksi dengan baik, (3) makhluk 
spiritual yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) 
yang bersumberkan pada hati, dzauq, intuisi dan 
mendorongnya untuk beribadah kepada Allah dan 
berperan sebagai Khalifatullah.

B. TEORI FITRAH MANUSIA
Manusia adalah makhuk Allah yang menyatu dalam 

dirinya empat elemen, yaitu air, tanah, api, dan udara. 
Pertama, elemen air digambarkan dalam tubuh manusia 
melalui keberadaan air mata, ludah, darah, kencing, dan 
sebagainya. Kedua, elemen tanah ditampakan dalam tubuh 
manusia melalui keberadaan kulit yang beragam warna 
dengan struktur pori-pori yang mampu menumbuhkan 
rambut, alis, kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Ketiga, 
elemen api diperlihatkan dalam tubuh manusia melalui 
keberadaan suhu badan, rasa marah, emosi, stress, dan 
lain sebagainya. Keempat, elemen udara diwujudkan dalam 
tubuh manusia melalui nafas.23

Manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sem-
purna memiliki beberapa kelebihan di bandingkan de-
ngan makhluk lain. Kesempurnaan manusia merupakan 
kemuliaan yang diberikan Allah. Manusia mulia adalah 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013), hlm.21.
23 M. Thalhah dan Achmad Mufid, Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, 

(Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm.246-247.
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manusia yang beribadah kepada Allah, berbuat baik sesama 
manusia dan pada alam semesta. Akan tetapi, manusia bisa 
menjadi makhluk rendah, bahkan lebih buruk dari hewan 
ternak ketika manusia yang tidak menggunakan panca 
inderanya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, tidak mau 
beriman dan beramal saleh, sebagaimana perintah Allah 
dalam Q.S. al-A’raf [7]: 179 dan Q.S. At-Tin [95]: 4-6:

ا  لَّ قُلُوٌْب  لَهُْم  وَاْلاِنِْسۖ  اْلجِّنِ  مَِّن  َكثِيْرًا  مَ  َّ ِلجَهَن ذَرَْأنَا  وَلَقَْد 

ا يَْسمَعُوْنَ  ا يُبْصِرُْونَ بِهَاۖ وَلَهُْم اٰذَاٌن لَّ يَْفقَهُوْنَ بِهَاۖ وَلَهُْم اَعْيٌُن لَّ

َك هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ١٧٩ َنْعَاِم بَْل هُْم اََضّلُ ۗ اُولٰٕۤىِ َك كَاْلا بِهَاۗ اُولٰٕۤىِ

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari 
kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi 
tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) 
dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya 
untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan 
ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang 
yang lengah. (Q.S. al-A’raf [7]: 179)

َّ رَدَْدنٰهُ اَْسفََل ٰسفِلِيْنَۙ  ْيٍمۖ ٤ ثُم لَقَْد خَلَْقنَا اْلاِنْسَانَ فِْيٓ اَْحسَِن تَْقوِ
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لِٰحِت فَلَهُْم اَْجرٌ غَيْرُ مَمْنُوٍْنۗ ٦ ا الَّذِيَْن اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الّصٰ ٥ اِلَّ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya, (4) kemudian Kami kembalikan dia ke 
tempat yang serendah-rendahnya, (5) kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka 
akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. (Q.S. 
At-Tin [95]: 4-6)

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya 
(QS. At-Tin [95]: 4). Allah juga memberikan manusia potensi 
ketuhanan atau fitrah (QS. Ar-Rum [30]: 30).  M. Quraish 
Shihab menjelaskan bahwa kata fitrah terambil dari kata 
al-fathr  yang berarti “belahan”, dan dari makna ini lahir 
makna-makna lain yaitu “penciptaan” atau “kejadian”. Fitrah 
manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak 
lahirnya. Allah berfirman:

اَس عَلَْيهَاۗ  َّ الن َّتِْي فَطَرَ  ال اللّٰهِ  لِلدِّيِْن َحنِيْفًاۗ فِْطرََت  فَاَقِْم وَْجهََك 

اِس لَا  َّ الن ُۙ وَللِكّنَ اَْكثَرَ  ٰۗذلَِك الدِّيُْن الْقَيِّم لَا تَبْدِيَْل ِلخَلِْق اللّٰهِ 

يَعْلَمُوْنَۙ ٣٠

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada aga-
ma (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 
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menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada 
perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rum 
[30]: 30)

Makna fitrah dalam ayat tersebut berarti bahwa 
ma nusia sejak asal kejadiannya membawa potensi ber-
agama yang lurus dan dipahami oleh para ulama sebagai 
tauhid. Fitrah kegamaan manusia itu melekat pada diri 
manusia selamanya walaupun boleh jadi tidak diakui 
atau diabaikan. Fitrah manusia tidak hanya terbatas pada 
potensi keagamaan (tauhid) tapi juga fitrah jasadiyah 
seperti manusia bisa berjalan, fitrah akliah seperti ma-
nusia bisa menarik kesimpulan melalui premis-premis. 
Beliau mengutip pendapat Muhammad bin Asyur ketika 
menafsirkan Q.S. ar-Rum [30]: 30 bahwa fitrah adalah 
bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap 
makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa 
yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan 
jasmani dan akalnya (serta ruhnya).24

Di kalangan ulama klasik terjadi perbedaan pendapat 
dalam memahami makna fitrah. Yasien Muhammad (dalam 
M. Anis) membagi tiga pendapat ulama tentang fitrah, yaitu:25

24 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 4, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 374-376.

25 Muh. Anis, Tafsir Ayat…, hlm. 237-240.
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1. Ibnu Mubarak (w. 181 H/760 M), seorang Jabariyah 
yang memiliki pandangan fatalistik. Beliau ber-
pendapat bahwa semua perbuatan manusia telah 
ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Fitrah adalah 
ketetapan Allah tentang individu manusia baik atau 
jahat secara asal. Teori ini identik dengan Nativisme 
Schopenhouer (1788-1860), yang menyatakan bahwa 
setiap anak memiliki pembawaan dan menafikan 
pengaruh lingkungan.

2. Ibnu Abd al-Barr (w. 362 H/941 M) berpendapat 
bahwa secara fitrah manusia terlahir dalam ke adaan 
suci, kosong dari pengetahuan, iman atau kufur. Yang 
menentukan jahat atau baik adalah relasi dengan 
lingkungan. Firman Allah dalam Q.S. an-Nahl [16]: 78. 
Teori ini identik dengan empirisme John Locke (1632-
1740) yang menyatakan bahwa anak lahir dalam 
keadaan putih bersih, tidak berpembawaan, dan 
lingkungan yang akan menentukkan perkembangan 
anak.

3. Ibnu Taimiyah (661-768 H/1240-1347 M) berpen-
dapat bahwa semua anak terlahir dalam keadaan 
fitrah, berpembawaan yang sesuai dengan Islam. 
Adanya penyimpangan dari pembawaan Islam ka-
rena pengaruh lingkungan sosial. Teori ini identik 
dengan Konvergensi W. Stern (1871-1938 M) yang 
menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi 
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oleh pembawaan dan lingkungan. Pendapat Ibnu 
Taimiyah mengacu hadis riwayat Muslim berikut ini:

ا  مَ مَا مِْن مَوْلُودٍ ِإلَّ َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ قَاَل رَُسوُل الل

ُمَّجِسَانِهِ َكمَا  يُولَدُ عَلَى الْفِْطرَةِ فََأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَي

 َّ ونَ فِيهَا مِْن جَْدعَاءَ ثُم تُنْتَُج الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَْل ُتحِّسُ

َّتِي فَطَرَ  هِ ال َّ َيْرَةَ وَاقْرَءُوا ِإْن ِشئْتُمْ ) فِْطرَةَ الل يَقُوُل َأبُو هُر

هِ(  َّ اَس عَلَْيهَا لَا تَبْدِيَل ِلخَلِْق الل َّ الن

(MUSLIM-4803): “Rasulullah Saw. telah bersabda: 
‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan 
ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua 
orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi 
Yahudi, Nasrani, atau Majusi-sebagaimana hewan 
yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. 
Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ‘Lalu 
Abu Hurairah berkata; ‘Apabila kalian mau, maka 
bacalah firman Allah yang berbunyi: ‘…tetaplah atas 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.’ 
(Q.S. Ar-Rum [30]: 30). 26

26 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.
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4. Sahl At-Tustari (w. 283 H) berpendapat bahwa tauhid 
menyatu dengan fitrah. Manusia sebelum lahir sudah 
berjanji kepada Allah untuk taat dan patuh mengakui 
Allah sebagai Tuhannya. Firman Allah dalam Q.S. Al-
A’raf [7]: 172.

Berdasarkan pendapat dari para tokoh di atas dapat 
disimpulkan bahwa teori potensi manusia dibagi menja-
di tiga, yaitu empirisme, nativisme, dan konvergensi. 
Teori fitrah hampir mirip dengan konvergensi, yaitu 
mengakui bahwa pembawaan dan lingkungan sangat 
mempengaruhi perkembangan anak, sebagaimana 
hadis (Muslim No. 4803) di atas. Akan tetapi, menurut 
penulis ada perbedaan antara konvergensi dengan 
fitrah. Dalam teori fitrah menyakini bahwa setiap anak 
suci, bersih, tidak berdosa, dan sudah diberikan potensi 
keagamaan (tauhid). Jadi, penekanan teori fitrah pada 
potensi berketuhanan, beragama, dan beriman. Potensi-
potensi ini sudah diberikan oleh Allah sebelum anak 
lahir, sebagaimana pendapat Sahl At-Tustari (w. 283 H). 
Pendapat ini sesuai dengan firman Allah Swt:

تَهُْم وَاَشْهَدَهُْم  َّ ي َُّك مِْنۢ بَنِْيٓ اٰدَمَ مِْن ُظهُوْرِهِْم ذُرِّ َب وَاِْذ اَخَذَ ر

يَوْمَ  تَقُوْلُوْا  ۛاَْن  شَهِْدنَا  َلٰىۛ  ب قَالُوْا  َبِّكُْمۗ  بِر اَلَْسُت  اَنْفُسِهِْمۚ  ٰٓى  عَل

مَٓا اَشْرَكَ  َّ ا اِن ْٓ َّا عَْن هٰذَا ٰغفِلِيْنَۙ ١٧٢ اَْو تَقُوْلُو ا كُن َّ اِن الْقِيٰمَةِ 
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فَعََل  بِمَا  َا  اَفَتُهْلِكُن بَعْدِهِْمۚ  مِّْنۢ  ةً  َّ ي ذُرِّ َّا  وَكُن قَبُْل  مِْن  اٰبَۤاؤُنَا 

الْمُبْطِلُوْنَ ١٧٣

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi 
(tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka 
dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka 
(seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” 
Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), 
kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar 
di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya 
ketika itu kami lengah terhadap ini. (172) Atau agar 
kamu mengatakan, “Sesungguhnya nenek moyang kami 
telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang 
kami adalah keturunan yang (datang) setelah mereka. 
Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena 
perbuatan orang-orang (dahulu) yang sesat?” (Q.S. Al-
A’raf [7]: 172-173)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia 
memiliki fitrah keagamaan serta pengakuan akan 
keesaan Allah. Hakikat ini sejalan firman Allah dalam 
Q.S. Ar-Rum [30]: 30. Setiap orang memiliki fitrah, 
walaupun seringkali karena kasibukan dan dosa-
dosa, suara fitrah begitu lemah atau tidak terdengar 
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lagi. Fir’aun sendiri tadinya mengingkari Tuhan dan 
keesaan-Nya akhirnya percaya ketika ruhnya telah 
akan meninggalkan jasadnya, sebagaimana dikisahkan 
dalam Q.S. Yunus [10]: 90. Karena itu, kalau ada orang 
mengingkari wujud dan keesaan Allah, pengingkaran 
tersebut bersifat sementara, dalam arti bahwa pada 
akhirnya sebelum ruhnya berpisah dari jasadnya, ia 
akan mengakui-Nya.27

Jadi, setiap anak yang lahir di dunia sudah di-
anugerahi Allah berupa fitrah keagamaan. Fitrah 
ini menjadi pedoman dalam menuntun manusia ke 
jalan yang lurus untuk bertauhid kepada Allah. Akan 
tetapi, mengapa banyak anak setelah lahir di dunia 
ber ubah orientasi fitrahnya? Sebab, fitrah keagamaan 
(bertauhid kepada Allah) sangat dipengaruhi oleh 
ling ku ngannya, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, 
teman, media sosial, buku, dan lain sebagainya. Hal ini 
sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis (Muslim No. 
4803) di atas. 

Walaupun demikian, pada hakikatnya semua 
manusia adalah makhluk bertuhan dan secara fitrah 
tidak ada yang Atheis. Karena sebenarnya, Atheis 
merupakan bentuk sikap penentangan akal atas eksis-
tensi Tuhan bukan penentangan hati (fitrah). Menurut 
Kamba, mengenal Allah adalah fitrah manusia atau 

27 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 4, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 372.
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semacam software dalam program ruh yang ditiupkan 
Tuhan ke dalam jiwa manusia (perhatikan QS. Ar-Rum 
[30]: 30).28 

28 Muhammad Nursamad Kamba, Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam, (Tangerang: 
IIman, 2018), hlm. 93
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BAB IV

HUKUM ISLAM DAN MADZHAB

 ‘Barangsiapa mempelajari tasawuf tanpa fikih, ia adalah 
Zindik. Barangsiapa mempelajari fikih tanpa tasawuf, ia 

adalah Fasiq. Barangsiapa mempelajari tasawuf dan fikih, 
ia akan menemukan hakikat (kebenaran).’

[Imam Malik dikutip Nadirsyah Hosen]1

Istilah Syari’ah seringkali tumpeng tindih dengan Fikih. Abu 
Ameenah Bilal Philips menjelaskan perbedaan keduanya seca-

ra ringkas: “Syari’ah” merupakan (1) hukum yang diwahyukan 
Allah yang terdapat dalam al-Qur’an dan As-Sunnah, (2) pasti dan 
tidak berubah, dan (3) sebagian besar bersifat umum. Sedangkan 
Fikih adalah (1) hukum yang disimpulkan dari Syari’ah yang 
merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung 
dibahas dalam hukum Syari’ah, (2) berubah-ubah dengan 
situasi dan kondisi di mana diterapkan, dan (3) Fikih cenderung 
spesifik, yang menunjukkan prinsip-prinsip dasar Syari’ah bisa 

1 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi 
yang Kontekstual, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020), hlm. 138
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diaplikasikan sesuai dengan keadaan.2

Perbedaan lebih detail antara Syari’ah dan Fikih dapat pe-
nulis jabarkan di bawah ini, baik dari segi definisi dan contoh 
keduanya dalam kajian hukum Islam:

A. KONSEP SYARI’AH DAN FIKIH
1. Definisi Syari’ah

Syari’ah adalah hukum yang ditetapkan oleh 
Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama atau 
diperintahkan oleh Allah yang berupa ibadah atau 
muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia. 
Allah Swt berfirman:

بِۡع َأهۡوَٓاءَ  َّ بِعۡهَا وَلَا تَت َّ يعَةٍ مَِّن ٱۡلَأۡمرِ فَٱت  شَرِ
ٰ
َّ َجعَلۡنَلَك عَلَى ثُم

ٱلَّذِيَن لَا يَعۡلَمُونَ 

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti 
syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat 
itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang 
yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 18) 3

2 Abu Ameenah Bilal Philips, Sejarah & Evolusi Fiqih Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam, 
(terj.) oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nuasa Cendekia & Nusamedia, 2015), hlm.xvi.

3 Yusuf Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran 
Liberal, (terj.) oleh Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 
12.
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Kata Syariah secara bahasa berasal dari syara’a 
as-syai dengan arti menjelaskan sesuatu atau dari asy-
syir’ah dan asy-syariah dengan arti tempat sumber air 
yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke 
sana tidak memerlukan adanya alat. Dalam Mufradat Al-
Qur’an Ar-Raghib Al-Ashfahani menulis bahwa Asy-syar’ 
adalah arah jalan yang jelas (syara’tu lahu thariqan), 
kemudian digunakan sebagai nama bagi arah jalan.4 

Ali Sodiqin mengutip pendapat para ahli hukum Islam 
tentang definisi Syari’ah secara istilah sebagai berikut:

a. Syari’ah merupakan hukum-hukum Allah yang 
mengikat para mukallaf, baik berupa perbuatan, 
perkataan, keyakinan/ keimanan yang secara 
kese luruhan terkandung di dalamya. (Asy-
Syatibi)

b. Syari’ah merupakan kumpulan perintah dan 
hukum-hukum i’tiqadiyah maupun ‘amaliyah 
yang diwajibkan oleh Islam untuk merealisasi-
kan tujuan kebaikan dalam masyarakat. (Mustafa 
Ahmad Zarqa)

c. Syari’ah adalah aturan-aturan yang ditetapkan 
oleh Allah untuk dijadikan pedoman manusia 
dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, se-
sama muslim, sesama manusia, dan hubungan 
dengan alam semesta. (Mahmod Syaltut)

4 Ibid., hlm. 12-13.
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d. Syari’ah adalah hukum-hukum yang digariskan 
oleh Allah untuk hamba-Nya agar mereka meng-
amalkan demi kepentingan mereka di dunia dan 
di akhirat. (Muhammad Ali As-Sayis)5

Berdasarkan definisi Syari’at di atas, dapat disim-
pulkan bahwa Syari’ah meliputi enam unsur, yaitu:
a. Materiil, berupa aturan-aturan, perintah dan 

larangan hukum-hukum yang mengikat, per-
buatan, perkataan, dan i’tiqad.

b. Sumber, dari Allah (Al-Qur’an).
c. Sifat, mutlak dan absout, karena merupakan 

wahyu ilahi dan berlaku universal untuk wilayah 
mana pun dan waktu kapan pun.

d. Objek, mukallaf, yaitu orang Islam yang telah 
memenuhi syarat kecakapan bertindak hukum.

e. Fungsi, pedoman manusia untuk mengatur kehi-
dupan sosial, kehidupan dunia dan akhirat.

f. Kandungan, bersifat komprehensif yang meliputi 
segala aspek kehidupan manusia, baik masalah 
akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.6

5 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia, 
(Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm.5

6 Ibid., hlm. 6-7
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2. Definisi Fikih
Ali Sodiqin mengutip Imam Ghazali bahwa kata 

fiqh, merupakan bentuk Masdar dari kata faqiha arti  nya 
al-ilmu (pengetahuan) dan al-fahmu (pemahaman). 
Secara etimologi, fiqh diartikan sebagai pengetahuan 
atau pemahaman yang mendalam (benar) terhadap 
sesuatu. Salah satu contoh penerapan makna ini 
terdapat dalam hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

ِّهُ فِي الدِّيِْن مَْن يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَق

“Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi 
orang baik, maka Dia memberikan pemahaman yang 
benar tentang agama kepadanya” (H.R Bukhari) 7

Secara terminologi, “fiqh” merupakan seperangkat 
ilmu pengetahuan hukum islam hasil pemahaman 
(penafsiran) dari al-Qur’an dan hadis atau ketetapan 
para ulama yang berkaitan dengan tata cara beriba dah, 
berkeluarga, bermasyarakat, berbisnis, bernegara, dan 
lain sebagainya. Fikih dalam dunia hukum juga dikenal 
dengan istilah “yurisprudensi Islam” sebab, hasil 
pemahaman (penafsiran) terhadap sumber hukum 
Islam dan ketetapan (pendapat) ulama masa silam 
sering dijadikan referensi ulama masa kini dalam 

7 Ibid., hlm. 15-16.
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mengambil keputusan hukum atau mengeluarkan 
fatwa.8

Menurut Afifuddin Muhajir, Fikih memiliki karak-
teristik sebagai berikut:
a. Bersifat ilahiyah dan insaniyah, artinya bahwa 

Fikih berdimensi illahiyah karena acuanya 
wahyu Allah, dan berorientasi insaniyah untuk 
me wujudkan kemaslahatan manusia.

b. Fleksibel dan elastis, artinya Fikih sebagai pro-
duk ijtihad bersifat Zhanny (tidak pasti) yang 
berpotensi perbedaan pendapat dan mengalami 
perubahan karena situasi dan kondisi.

c. Moralistik-Normatif, artinya berorientasi pene-
gakan sendi-sendi keutamaan moral (Moralistik) 
dan mewujudkan stabilitas masyarakat (Nor-
matif)

d. Komprehensif, artinya Fikih mengatur seluruh 
perilaku manusia dan hubungannya dengan 
Tuhan, antar sesama, dan lingkungan.

e. Implikasi duniawi dan ukhrawi, artinya pelak-
sanaan hukum Fikih baik berupa kepa tuhan 
maupun pelanggaran berimplikasi pada kemas-
lahatan dan kerusakan dunia dan akhirat.9  

8 Sunarta, Studi Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Mulia Publisher, 
2010), hlm.10.

9 Afifuddin Muhajir, Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis, (Situbondo: 
Tanwirul Afkar, 2018), hlm. 31-33.
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3. Perbedaan dan Persamaan antara Syari’at dan Fikih
Seringkali banyak yang belum bisa mem bedakan 

antara Syari’at dan Fikih. Berikut ini tabel perbedaan dan 
persamaannya, yaitu:

Tabel.1
Perbedaan dan Persamaan antara Syari’ah dan Fikih10

No Perbedaan Persamaan
a Syariah adalah aturan-

aturan yang terdapat 
dalam al-Qur’an dan 
hadis. Sedangkan 
Fikih merupakan hasil 
pemahaman para ulama 
terhadap al-Qur’an dan 
hadis.

Keduanya memuat 
seperangkat norma 
(aturan) bagi umat 
Islam untuk menuju 
tatanan kehidupan 
dunia yang maslahah 
(baik) dan bahagia 
dunia-akhirat.

b Syariah bersifat 
fundamental dan 
mempunyai ruang 
lingkup lebih luas karena 
meliputi akidah dan 
akhlak. Sedangkan Fikih 
bersifat instrumental 
dan ruang lingkupnya 
terbatas pada hukum 
yang mengatur 
perbuatan manusia.

Keduanya merupakan 
perangkat ajaran Islam 
yang bersumberkan 
dari al-Qur’an dan hadis

10  Sunarta, Studi Pokok-Pokok…, hlm. 10-11.
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c Syariah adalah ketetapan 
Allah dan ketentuan 
Rasul-Nya karena itu 
berlaku abadi, sedangkan 
Fikih adalah hasil 
pemahaman manusia 
yang tidak berlaku abadi 
dan dapat berubah dari 
masa ke masa

d Syariah hanya satu, 
sedangkan Fikih lebih 
dari satu seperti adanya 
aliran-aliran hukum 
Islam (mazhab-mazhab)

e Syariah menunjukkan 
kesatuan dalam 
Islam, sedangkan 
Fikih menunjukkan 
keragaman.

f Syariah memuat 
prinsip hukum (ushul 
hukmi) yang diakui 
kebenarannya dan 
bersifat mengikat, 
sedangkan Fikih bukan 
prinsip tetapi cabang dan 
relatif (furu’ul hukmi) 
yang dapat diikuti atau 
dibantah

Nadirsyah Hosen membedakan antara Syari’ah 
dengan Fikih, bahwa dalam konteks hukum Islam, 
makna syariat adalah aturan yang bersumber dari nash 
yang Qath’i. Sementara itu, fikih adalah aturan hukum 
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Islam yang bersumber dari nash yang Zhanni. Apa yang 
dimaksud dengan Nash Qath’i dan Zhanni?11

Nash Qath’i dibagi dua, yaitu: pertama, Qath’i al-
Tsubut adalah nash yang datangnya bersifat pasti dan 
tidak mengalami perubahan. Nash ini ada dua, yaitu 
al-Qur’an dan hadis Mutawatir. Al-Qur’an dan hadis 
Mutawatir bersifat pasti karena diriwayatkan oleh orang 
banyak dan tidak dimungkinkan melakukan kebohongan 
secara berjamaah. Kedua, Qath’i al-Dalalah adalah nash 
yang makna lafalnya sudah pasti dan tidak mengandung 
kemungkinan makna atau penafsiran lain. Contohnya, 
lafal tentang kewajiban sholat, yaitu aqimush sholah, 
semua ulama sepakat akan kewajiban sholat karena 
dalil tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semua 
ayat al-Qur’an dan hadis Mutawatir adalah Qath’i al-
Wurud, sedangkan tidak semua ayat al-Qur’an dan Hadis 
Mutawatir lafalnya Qath’i al-Dalalah. 12

Terus, bagaimana pengertian dengan Zhanni? Lebih 
lanjut Nadirsyah Hosen menjelaskan bahwa Zhanni 
ada dua, yaitu pertama, Zhanni al-Wurud, yaitu nash 
yang datangnya belum pasti (tidak mutawatir). Selain 
al-Qur’an dan Hadis Mutawatir, hadis lainnya bersifat 
Zhanni al-Wurud. Artinya, boleh jadi ada satu ulama 
yang memandang sahih satu hadis, tetapi ulama lain 
tidak memandang hadis itu sahih. Ini wajar saja terjadi 

11 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 2.
12 Ibid., hlm. 3.
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karena sifatnya adalah Zhanni al-Wurud. Kedua, Zhanni 
al-Dalalah, yaitu nash yang maknanya belum pasti. 
Artinya ayat Al-Qur’an maupun Hadis ada yang lafalnya 
membuka peluang beragam penafsiran (makna). Contoh 
dalam soal menyentuh wanita ajnabiyah (asing, bukan 
mahram) dalam keadaan wudu, kata aw lamastumun 
nisa’ dalam Al-Qur’an terbuka untuk ditafsirkan. Begitu 
pula lafal quru (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228) terbuka untuk 
ditafsirkan. Ini yang dinamakan Zhanni al-Dalalah.13

Untuk memudahkan pembahasan ini, Nadirsyah 
Hosen mencontohkan perbedaan Syari’ah dan Fikih 
ditinjau dari Qath’i dan Zhanni, baik al-Wurud maupun 
al-Dalalah. Penulis buat tabel dan ditambahi dengan 
ayat-ayatnya! 14

Tabel.2
Perbedaan Syari’ah dan Fikih 
Perspektif Qath’i dan Zhanni

No Syari’ah Fikih
1 Kewajiban puasa Ra-

madan (Nash Qath’i 
dalam QS. Al-Baqar-
ah [2]: 183)

Kapan puasa Ramadhan 
dimulai? (Nash Zhanni) 
Catatan: hadis menga-
takan harus melihat bu-
lan, tetapi kata “melihat” 
mengandung banyak 
penafsiran.

13 Ibid., hlm. 4.
14 Ibid., hlm. 5.
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2 Membasuh kepala 
saat berwudu itu 
wajib (Nash Qath’i, 
dalam Q.S. Al-Maidah 
[5]: 6)

Batas (sampai) mana 
membasuh kepala? (Nash 
Zhanni)
Catatan: kata “bi” pada 
wamsahuu biru’usikum 
terbuka untuk ditafsir-
kan.

3. Riba itu diharamkan. 
(Nash Qath’i, salah 
satunya dalam Q.S. 
Al-Baqarah [2]: 275)

Apa bunga bank itu ter-
masuk riba? 
Catatan: Para ulama ber-
beda dalam memahami 
unsur riba dan ‘illat/se-
bab (ratio legis) mengapa 
riba itu diharamkan.

4. Menutup aurat itu 
wajib bagi lelaki dan 
perempuan. (Nash 
Qath’i, salah satunya 
dalam Q.S. An-Nur 
[24]: 30-31) 

Para ulama berbe-
da pendapat tentang 
batas-batas menutup 
aurat bagi laki-laki dan 
perempuan.
Catatan: Apakah paha la-
ki-laki itu termasuk aurat 
sehingga wajib ditutup? 
Apakah rambut wanita 
itu termasuk aurat seh-
ingga wajib ditutup? 

B. KONSEP MAQASHID ASYSYARI’AH
1. Definisi Maqashid Asy-Syari’ah

Maqashid al-Syari’ah terdiri dari dua kata, yaitu 
Maqashid dan Syari’ah. Istilah Maqashid bentuk jamak 
dari kata Bahasa Arab Maqshid yang berarti tujuan, 
sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah 
ini bisa disamakan dengan istilah ends (Inggris), telos 
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(Yunani), finalite (Perancis), atau Zweck (Jerman). 
Adapun dalam ilmu Syari’at, al-Maqashid dapat 
diartikan al-hadaf (tujuan), al-garadl (sasaran), al-
mathlub (hal yang diminati) atau al-gayah (tujuan 
akhir) dari hukum Islam.15 Istilah Syari’ah digunakan 
untuk menunjukkan kepada arahan-arahan Allah yang 
terkadung dalam Al-Qur’an dan Hadis, sedangkan 
Fikih untuk menunjukkan upaya seorang Fakih (Ahli 
Fikih) untuk memahami arahan-arahan Allah tersebut, 
sedangkan hukum untuk menunjukkan produk akhir 
Fikih yang berbentuk aturan tertentu pada waktu 
tertentu.16 Jadi konsep Maqashid al-Syari’ah pada 
dasarnya ingin menetapkan bahwa tujuan keha-
diran Syari’ah itu bukan untuk kepentingan Allah 
Swt melainkan semata-mata untuk kepentingan 
(maslahat/kebaikan) manusia agar bahagia dunia 
dan Akhirat.17

Maqashid Asy-Syari’ah (maksud-maksud Sya-
riah) adalah tujuan yang menjadi target teks dan 
hukum-hukum partikular untuk direalisasikan 
da lam kehidupan manusia, baik berupa perintah, 
lara ngan, dan mubah. Maqashid Asy-Syari’ah juga 

15 Jaser ‘Audah, Al-Maqashid Untuk Pemula, (terj.) oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: 
Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6.

16 ‘Ali ‘Abdelmon’im dalam kata pengantar terjemahan Jaser ‘Audah, ibid., hlm. iv
17 M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam, cetakan II, 

(Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 92. Lihat juga dalam Muhammad Abdul Fatah al-
Bayanuni, Fikih Darurat Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiyah, (terj.) oleh Abdul 
Majid, Lc, (Jakarta: Turos, 2018), hlm. 37-41.
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bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi 
tujuan ditetapkannya hukum. Karena, setiap hukum 
yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti 
mengandung hikmah. 18

2. Maqashid Asy-Syari’ah: Doktrin dan Metode
Teori Maqashid Asy-Syari’ah biasanya untuk 

menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan 
hukum Islam. Menurut Yudian Wahyudi, Maqashid 
Asy-Syari’ah dapat dijadikan sebagai doktrin dan 
metode, yaitu:

Pertama, Maqashid sebagai doktrin bermaksud 
mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan 
bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Ada tiga 
skala priotitas yang perlu diperhatikan, yaitu (1) 
al-Dharuriyat (tujuan-tujuan primer) yang meliputi 
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan 
keturunan), (2) al-Hajiyat (tujuan-tujuan sekunder), 
dan (3) al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan tersier).19 

Kedua, Maqashid Asy-Syari’ah sebagai metode 
dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata 
untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling 
kita. Contohnya untuk menyelamatkan agama, Islam 
mewajibkan ibadah, misalnya haji. Demi kelancaran 

18 Yusuf Qardhawi, Fiqih Maqashid…, hlm. 17-18.
19 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan 

Amerika, cetakan VIII, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 45. 
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tujuan primer (al-Dharuriyat) ini dibutuhkan (al-
Hajiyat) fasilitas haji, misalnya transportasi. Tanpa 
transportasi, orang masih dapat menunaikan ibadah 
haji tapi akan menghadapi banyak masalah. Pada 
tahap tersier (al-Tahsiniyat), maka transportasi yang 
akan digunakan diserahkan pada rasa estetika dan 
kemampuan lokal dan bisa variatif, misalnya jalan 
darat bisa naik onta atau mobil, dan seterusnya. 20

3. Perkembangan Dimensi Maqashid Asy-Syari’ah
Maqashid telah mengalami banyak perubahan 

dari segi klasifikasi bergantung dimensi yang dipan-
dang oleh seorang Fakih (ulama). Klasifikasi klasik 
Al-Maqashid meliputi tiga yaitu: (1) Al-Dharuriyat, 
(2) al-Hajiyat, dan (3) al-Tahsiniyat. Ulama membagi 
dimensi Al-Dharuriyat menjadi lima, yaitu: (1) 
Hifdh al-Din (pelestarian agama), (2) Hifdh al-Nafs 
(pelestarian akal), (3) Hifdh al-Mal (pelestarian harta), 
(4) Hifdh al-‘Aql (pelestarian akal), dan (5) Hifdh al-
Nasl (pelestarian keturunan). Sedangkan sebagian 
ulama menambahkan (6). Hifdh al-‘Ird (pelestarian 
kehormatan). 21 

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Imam al-Qurafi 
dan lainnya menambahkan dimensi keenam, yaitu 
menjaga kehormatan (harga diri) karena syariat Islam 

20 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih…, hlm.48-49.
21 Jaser ‘Audah, Al-Maqashid Untuk…, hlm. 8 atau Jasser ‘Audah, Maqashid al-Syari’ah A 
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mengharamkan fitnah atau menuduh zina, mem-
bicarakan aib orang lain (ghibah), dan sebagai nya. 
Dalam hal ini, Syariah menjatuhkan hukuman (hadd) 
bagi orang yang menuduh zina dan sanksi (ta’zir) bagi 
orang yang mencemarkan nama baik. Sebagaimana 
sabda Nabi Saw, “Setiap darah, kehormatan, dan harta 
seorang Muslim tidak boleh diganggu oleh Muslim 
lainnya”. 22

Menurut Yudian Wahyudi, tiga dimensi Maqashid 
Asy-Syari’ah tersebut memiliki maksud sebagai 
berikut: Pertama, maksud dari al-Dharuriyat adalah 
tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan 
berakibat menghancurkan kehidupan secara total. 
Misalnya untuk menyelamatkan agama, Islam me-
wa jibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang 
merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam 
mewajibkan manusia untuk makan tapi tidak ber-
lebihan, dan seterusnya. Kedua, maksud dari al-Hajiyat 
adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk 
mempermudah mencapai kepen tingan-kepentingan 
yang masuk dalam kategori al-Dharuriyat dan me-
nyingkirkan faktor-faktor yang mempersulitnya. 
Misalnya, untuk melaksanakan ibadah sholat (al-
Dharuriyat) maka dibutuhkan masjid mushola, untuk 

Beginner’s Guide, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.6
22 Yusuf al-Qaradhawi, Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk 

Manusia, (terj.) oleh Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), hlm.58
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menyelamatkan jiwa melalui makan maka dibutuhkan 
peralatan makan, misalnya kompor, dan seterusnya. 
Ketiga, maksud dari al-Tahsiniyat adalah sesuatu yang 
kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan 
tapi bersifat memperindah proses perwujudan ke-
pentingan al-Dharuriyat dan al-Hajiyat. Misalnya, 
masjid yang digunakan untuk beribadah diperindah 
dengan kubah model Istanbul dan kompor yang 
digunakan untuk menyiapkan makanan bisa dalam 
bentuk kompor gas, kompor listrik, dan seterusnya.23 

C. MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM
Mazhab secara bahasa Arab diambil dari kata dzahaba 

yang berarti “berlalu” atau “berjalan”. Mazhab adalah 
“tempat berjalan”. Mazhab perspektif Islam berarti metode 
tertentu yang ditempuh oleh seorang Mujtahid (pakar yang 
sangat ahli dalam ilmu agama Islam) untuk menetapkan 
hukum keagamaan melalui studi mendalam tentang dalil-
dalil yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi.24 
Mazhab memiliki dua arti, yaitu ‘pendapat’ dan ‘metode’25 
seorang Mujtahid dalam berijtihad mengenai hukum 
Islam.

23 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih…, hlm.45-47.
24 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan Makna dan Penggunaan, (Tangerang: PT Lentera 

Hati, 2020), hlm. 282-283.
25 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 140.
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Apakah setiap muslim wajib berijtihad dalam arti-
nya mengkaji sendiri Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk 
mendapatkan petunjuk-petunjuknya? Tentu tidak, karena 
ijtihad hanya bisa dilakukan oleh orang yang memenuhi 
syarat berijtihad. Bagi yang tidak mampu berijtihad 
diwajibkan bertanya kepada orang yang ahli. Allah Swt 
berfirman:26 

ا اَهَْل الذِّكْرِ اِْن ُكنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٧ وْٓ
ُ
ل َـٔ ْس

َ
… ف

…, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika 
kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 7)

Kemunculan mazhab-mazhab besar dalam hukum 
Islam dimulai pada abad ke-2 H yang membawa konse-
kuensi perumusan kaidah-kaidah istinbath hukum Islam. 
Pemikiran hukum Islam semakin dinamis kemudian me-
la hirkan kubu tradisionalis (ahl al-hadis) yang dipe lopori 
Imam Malik bin Anas (w. 179 H) bermarkaz di Hijaz 
(Madinah) dan kubu rasionalis (ahl al-ra’y) diwakili Imam 
Hanafi (w. 150 H) di Bagdad.27

Dalam sejarah hukum Islam, sebenarnya banyak 
madzhab bermunculan baik di kalangan Ahlussunnah 
Waljamaah (Sunni) maupun Syi’ah. Akan tetapi dengan 

26 Afifuddin Muhajir, Membangun Nalar Islam Moderat…, hlm. 112.
27 Abu Yasid, Logika Ushul Fiqh, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 16.
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ber jalannya waktu, banyak madzhab punah yang dise-
bab kan oleh tidak ada dukungan politik (penguasa), tidak 
memiliki murid yang menyebarluaskan madzhabnya atau 
tidak ada karya (buku) imam madzhab yang dapat diakses 
atau dipelajari oleh orang-orang sesudahnya.

Dalam buku ini, penulis membatasi pembahasan 
perkembangan mazhab dari kalangan Ahlussunnah 
Waljamaah (Sunni) yang masih eksis sampai sekarang, 
yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. 
Selain dari kalangan Sunni, juga terdapat mazhab dari 
kalangan Syi’ah, seperti Ja’fary (Itsna ‘Asyariyah) dan 
Zaidiyah. Berikut ini penjelaskan singkat empat Mazhab 
dalam tradisi Ahlussunnah Waljamaah (Sunni):
1. Madzhab Hanafi 

Sumber utama mazhab ini adalah pendapat Imam 
Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit (703-767 M). Yang 
menonjol dari mazhab ini adalah mengandalkan nalar 
dan analogi.28 Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah 
yang dikenal dengan kelompok Ahl al-Ra’y (kelompok 
yang dominan penggunaan akal). Beliau memiliki 
murid yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad, 
nanti Imam Syafi’i berguru pada Muhammad. Metode 
Ijtihad Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

28 M. Quraish Shihab, Kosakata…, hlm. 283.
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a. Berpegang pada dalalah Al-Qur’an
b. Menolak Mafhum mukhalafah
c. Lafal umum itu statusnya Qath’i selama belum 

ditakhshiskan
d. Qiraat Syazzah (bacaan al-Qur’an yang tidak 

Mutawatir) dapat dijadikan dalil.
e. Berpegang pada hadis Rasulullah
f. Hanya menerima hadis Mutawatir dan Masyhur 

(menolak hadis Ahad kecuali diriwayatkan oleh 
ahli fikih).

g. Tidak hanya berpegang pada sanad hadis, tetapi 
juga melihat matannya.

h. Berpegang pada Qaul al-Shahabi (ucapan atau 
fatwa Sahabat)

i. Berpegang pada Qiyas
j. Mendahulukan Qiyas dari hadis Ahad, dan
k. Berpegang pada Istihsan.29

2. Madzhab Maliki 
Sumber utama mazhab ini adalah pendapat 

Imam Malik bin Anas (719-795 M). Salah satu cirinya 
yang menonjol adalah sikapnya yang menjadikan 
pengamalan penduduk Madinah sebagai salah satu 
dasar pertimbangan atau sumber hukum yang 
kedudukannya tidak jarang melebihi kedudukan 

29 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 149-151.
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hadis-hadis Nabi Saw. dan Imam Malik pun tidak 
pernah meninggalkan kota Madinah.30 Imam Malik 
memiliki murid bernama Imam Syafi’i dan Imam 
Syafi’i memiliki murid bernama Imam Ahmad bin 
Hanbal. Ketiganya dikenal dengan “Ahl al-Hadis” di 
Hijaz. Metode ijtihad Imam Malik sebagai berikut:
a. Nash al-Qur’an dan Sunnah yang mutawatir
b. Zhahir Nash
c. Menerima Mafhum Mukhalafah
d. Berpegang pada amal perbuatan penduduk 

Madinah
e. Berpegang pada hadis Ahad (Imam Malik menda-

hulukan amal penduduk Madinah daripada hadis 
Ahad)

f. Qaul ash-Shahabah
g. Qiyas
h. Istihsan
i. Al-Mashalih al-Mursalah31

3. Madzhab Syafi’i
Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Muhammad 

bin Idris al-Syafi’i (767-820 M). Beliau diberi gelar 
Nashir as-Sunnah (pembela Sunnah) karena sangat 
memperhatikan Sunnah Nabi Muhammad Saw, tapi 

30 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan…, hlm. 283.
31 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 150-151
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tanpa mengabaikan nalar. 32 Metode ijtihad Imam 
Syafi’i sebagai berikut:
a. Al-Qur’an dan Sunnah (bagi Imam Syafi’i kedu-

dukan al-Qur’an dan Sunnah sejajar, karena bagi-
nya Sunnah merupakan wahyu ghairu matluw/
yang tidak di-firmankan). Sikap inilah Imam 
Syafi’i diberikan gelar Nashir as-Sunnah.

b. Ijma’
c. Hadis Ahad (Imam Syafi’i lebih mendahulukan 

Ijma’ daripada hadis Ahad)
d. Qiyas
e. Tidak menggunakan fatwa sahabat, istihsan, 

dan amal penduduk Madinah sebagai dasar 
ijtihadnya. 33

4. Madzhab Hanbali
Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad 

bin Muhammad bin Hanbal (780-855 M). Mazhab 
ini sangat menonjol dalam memahami bunyi teks 
(al-Qur’an dan Hadis) secara harfiyah dan hampir 
enggan mengalihkan maknanya ke makna metaforis. 
Para ulama dan pemikir mazhab ini sangat ketat 
dalam mengikuti praktik kaum muslim yang hidup 
pada tiga abad pertama Islam (generasi Nabi 
Muhammad, Sahabat-Sahabat Nabi, dan Tabi’in). 

32 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan…, hlm. 283-284.
33 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 152.
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Mereka menyerukan pemurnian Islam dari segala 
yang baru dan menegaskan bahwa segala yang baru 
adalah bid’ah. 34 Metode ijtihad Imam Hanbali sebagai 
berikut:
a. Al-Nushush (al-Qur’an dan Hadis)
b. Menolak Ijma’ yang berlawanan hadis Ahad 

(kebalikan dari Imam Syafi’i)
c. Menolak Qiyas yang berlawanan hadis Ahad 

(kebalikan dari Imam Abu Hanifah)
d. Berpegang pada Qaul al-Shahabi (fatwa Sahabat)
e. Ijma’ dan
f. Qiyas35

Demikianlah perbedaan metode ijtihad para imam 
mazhab Ahlussunnah waljamaah (Aswaja). Nadirsyah 
Hosen menyimpulkan terjadanya perbedaan pendapat 
ini disebabkan oleh dua, yaitu (1) sebab internal, yaitu 
berbeda dalam memahami al-Qur’an dan hadis serta 
berbeda dalam penyusunan metode ijtidah mereka, dan 
(2) sebab eksternal, yaitu perbedaan sosio-kultural dan 
geografis. 36

34 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan…, hlm. 283-284.
35 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 152.
36 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 153.
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D. PENERAPAN SYARI’AH ISLAM DI INDONESIA
Seringkali kita mendengar sebagian umat Islam 

yang menyampaikan pendapatnya untuk penerapan 
(penegakkan) Syari’ah Islam di Indonesia. Suara ini 
semakin nyaring setelah tujuh kata dalam Piagam Jakarta 
dihapus, yaitu ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ diganti dengan 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sebenarnya, jika dicermati rumusan sila pertama 
Pancasila yang tercantum dalam Alinea keempat Piaga m 
Jakarta jelas sekali terlihat nuansa kompromi antara 
golongan kebangsaan dan golongan Islam. Sehingga 
keinginan golongan kebangsaan yang semula mengi-
nginkan Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan 
golongan Islam yang menghendaki negara Republik 
Indonesia berdasarkan Islam sama-sama terakomodasi. 
Sehingga Indonesia merdeka tampil seperti sekarang, 
yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam. 
Akan tetapi, perpaduan antara keduanya.37

Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” 
sebenarnya menjadi ruh dalam penerapan Syari’ah Islam 
di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah 
membentuk Kementerian Agama38, Pengadilan Agama (PA), 

37 Mujar Ibnu Syarif, “Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal 
Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 4 (1), (2016): 17.

38 Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II dite tapkan dengan 
Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H). Baca 
https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah [diakses, 16 Juni 2020).

https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah
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Kompilasi Hukum Islam (KHI)39, dan membuat kebijakan 
atau aturan-aturan untuk memudahkan dalam menjalankan 
Syari’ah, seperti kebebasan menjalankan sholat, penetapan 
(isbat) awal puasa, pengeloaan zakat, infak, sedekah (ZIS) 
dan wakaf, penyelenggaran ibadah haji, dan lain sebagainya.

Isu penerapan Syari’ah Islam di Indonesia yang 
me  nurut sebagian (kecil) umat Islam yang belum dite-
rap   kan maksimal adalah tentang hukum pidana Islam 
(jinayat) yang sebenarnya pemaknaanya masuk wilayah 
Fikih. Misalnya, tindak pidana pencurian dengan hukum 
potong tangan dalam Islam dapat dilakukan re-interpre-
tasi terhadap kata “potong “(al-qath’u) dan kata “tangan” 
(al-yad). Ada Sebagian ulama memahami al-qath’u tidak 
hanya bermakna “menghilangkan” tapi juga bermakna 
“mencegah” (al-man’u). Sementara al-yad sering ditakwil 
oleh para ahli teologi Islam dengan makna ‘kekuasaan”.40

Nadirsyah Hosen menawarkan dua teori dalam pe-
nerapan pidana Islam di Indonesia, yaitu:
1. Jawabir. Teori ini menjelaskan bahwa hukum pidana 

dimaksudkan untuk pembalasan dan penebusan 
dosa. Para penganut teori ini menerapkan pidana 
Islam secara tekstual, misalnya hukum potong tangan 
dan qishash.

39 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, (yaitu buku I tentang perkawinan, 
bukuII tentang warisan, dan buku III tentang Wakaf) berdasarkan intruksi Presiden 
Nomor 1 tahun 1991. Baca Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, Kompilasi Hukum 
Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, Mimbar Hukum, 22 (3): 2010: 627.

40 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih…, hlm. 379. 
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2. Zawajir. Teori ini menjelaskan bahwa hukum pidana 
bertujuan untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang 
lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Para 
penganut teori ini, hukum potong tangan bisa saja 
diganti dengan penjara asal efek yang ditimbulkan 
dapat membuat orang jera untuk melakukan tindak 
pidana.41 
Teori Zawajir sejalan dengan teori behavioral pre-

vention, artinya hukum pidana harus dilihat sebagai 
cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam 
kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapatitation 
theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan 
pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi terpidana 
sehingga dapat mengubah kepribadiaanya menjadi lebih 
baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori 
ini pengembangan deterrence theory yang berharap 
pada efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan 
(before the fact inhabition), misalnya melalui ancaman, 
contoh keteladanan, dan sebagainya, dan sebagai intimi-
dation theory yang memandang bahwa pemidanaan 
merupakan sarana untuk mengintimidasi mental ter-
pidana. Pemerintah dapat memilih teori Zawajir dalam 
penerapan pidana Islam di Indonesia.42

41  Ibid., hlm. 68-69.
42 Ibid., hlm. 380-381.
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BAB V

HAM DAN DEMOKRASI 
PERSPEKTIF ISLAM

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya darahmu, hartamu, 
dan kehormatanmu itu haram — artinya suci tidak boleh 

diganggu gugat— sebagaimana haramnya harimu ini, 
bulanmu ini, dan tempatmu ini”. (Nurcholish Madjid)1

A. HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah 

Swt dan diberikan kelebihan (keutamaan) di bandingkan 
makhluk-makhluk lain, misalnya kelebihan fitrah ber-
agama dan potensi akal dan indra untuk memperoleh dan 
mengembangkan pengetahuan. Kemulian manusia ini di-
sebutkan dalam firman Allah Swt:

مَِّن  وَرَزَقْنٰهُْم  وَالْبَْحرِ  الْبَرِّ  فِى  وَحَمَلْنٰهُْم  اٰدَمَ  بَنِٓيْ  ْمنَا  َّ كَر وَلَقَْد 

ْن خَلَْقنَا تَْفِضيْلًا ࣖ ٧٠ َّ لْنٰهُْم عَلٰى َكثِيْرٍ مِّم يِّبِٰت وَفَّضَ الّطَ

1 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, 
Keindonesian dan Kemoderan, (Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019), hlm. 
4312.
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Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, 
dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami 
beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan 
kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra’ [17]: 70)

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (dalam Ahmad Syafi’i 
Maarif) bahwa pada dasarnya manusia memiliki tiga 
kemuliaan yang didasarkan pada Q.S. al-Isra’ [17]: 70 
di atas, yaitu (1) kemuliaan pribadi (karamah fardiyah) 
dalam arti Islam memelihara kepribadian maknawi dan 
materiil manusia, (2) kemuliaan masyarakat (karamah 
ijtima’iayh) di dalamnya status persamaan manusia 
dijamin sepenuhnya, dan (3) kemuliaan politik (karamah 
siyasiyah) di mana Islam memberikan semua hak-hak 
politik kepada manusia untuk dipilih bagi posisi-posisi 
politik karena manusia adalah Khalifah di bumi.2

Selain manusia diberikan kemuliaan oleh Allah, 
manusia juga dijaga hak asasinya sebagai manusia. 
Al-Qur’an sendiri sebagai kitab kemanusiaan yang di 
dalamnya terdapat surah bernama al-Insan (manusia). 
Al-Qur’an ditutup oleh surah al-Nas (manusia), dan kata 
terakhir dari Al-Qur’an adalah al-Nas (manusia). Dalam 
Al-Qur’an, kata al-Nas diulang 240 kali dan kata Bani Adam 

2 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan 
dalam Konstutuante, edisi revisi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 171-172.
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(keturunan Adam) diulang 4 kali.3

Definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.4 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bab II, Pasal.3 
dijelaskan:
1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan 

martabat manusia yang sama dan sederajat serta 
dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup ber ma-
syarakat, berbangsa dan bernegara dalam se mangat 
persaudaraaan.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per-
lindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta 
men dapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama 
di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa dis-
kriminasi.

3 Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi, (terj.) oleh Ulya Fikriyati, (Jakarta: Qaf, 
2020), hlm. 9-10.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia, Bab I, Pasal.1.
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Islam adalah agama yang sangat menghormati Hak 
Asasi Manusia (HAM). Misalnya Al-Qur’an melarangan 
seseorang untuk membunuh orang lain tanpa sebab ibarat 
membunuh semua manusia. Allah berfirman:

مَا قَتََل  َّ َن …مَْن قَتََل نَْفسًاۢ بِغَيْرِ نَْفٍس اَْو فَسَاٍد فِى اْلاَْرِض فَكَا

اَس جَمِيْعًا ۗ… َّ مَٓا اَْحيَا الن َّ َن اَس جَمِيْعًاۗ وَمَْن اَْحيَاهَا فَكَا َّ الن

… barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang 
itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat 
kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan 
seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 
kehidupan semua manusia... (Q.S. Al-Maidah [5]: 32)

Prinsip HAM juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad 
Saw dalam Pidato Perpisahan (Khuthbah-al-Wadâ‘). Dalam 
pidato tersebut, Rasulullah menyampaikan pesan tentang 
kesucian jiwa, harta, dan kehormatan (al-dimâ’ wa al-
amwâl wa al-a‘râdl). Khutbah ini menegaskan bahwa HAM 
merupakan puncak tugas kerasulan Nabi.5 Setiap muslim 
dituntut meneruskan tugas kemanusiaan ini dengan 
cara tidak membunuh (menjaga darah), tidak mencuri/
merampok (harta), dan tidak menghina atau merendahkan 
martabat orang lain (menjaga kehormatan).

5 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap Nurcholish Madjid…, hlm. 4856.
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B. HAK ASASI MANUSIA (HAM) PERSPEKTIF MAQASHID
Pada kajian sebelumnya sudah dibahas tentang 

konsep Maqashid Asy-Syari’ah. Secara konseptual, doktrin 
Maqashid Asy-Syari’ah bermaksud mencapai, menjamin, 
dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia yang 
meliputi tiga skala priotitas yang perlu diperhatikan, 
yaitu Pertama, al-Dharuriyat (tujuan-tujuan primer 
yang meliputi (1) Hifdz al-Din (perlindungan agama), 
(2) Hifdz an-Nafs (perlindungan jiwa), (3) Hifdz al-‘Aql 
(perlindungan akal), (4) Hifdz an-Nashl (perlindungan 
keturunan) dan (5) Hifdz al-Mal perlindungan harta). 
Kedua, al-Hajiyat (tujuan-tujuan sekunder) dan ketiga, al-
Tahsiniyat (tujuan-tujuan tersier).6 

Kajian HAM dapat dikaitkan dengan Maqashid Asy-
Syari’ah, karena pada dasarnya Maqashid bertujuan untuk 
menjaga maslahat (kebaikan), di mana maslahat tersebut 
berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya, 
(1) Hifdz al-Din, terjaganya hak beragama, hak berideologi 
dan hak kebebasan dari penghambaan terhadap materi, 
(2) Hifdz an-Nafs, terjaganya hak hidup, hak suaka politik 
dan hak perlindungan jiwa dari penganiyaan, (3) Hifdz 
al-‘Aql, terjaganya hak pendidikan, hak berfikir, hak 
berpendapat dan hak kebebasan pres, (4) Hifdz an-Nashl, 
terjaganya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, 
hak istimewa anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak 

6 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan 
Amerika, cetakan VIII, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 45.
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berkumpul, hak sosial, hak waris dan hak wasiat, dan 
(5) Hifdz al-Mal, terjaganya hak ekonomi, hak milik, hak 
bekerja dan hak kaum buruh.7

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 
Maqashid Asy-Syari’ah atau tujuan-tujuan Syari’ah 
Islam sangat menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) karena 
hakikat Syari’ah Islam diturunkan kepada manusia untuk 
mewujudkan maslahat (kebaikan) dan menghindari 
kerusakan (keburukan). Sehingga, pendekatan Maqashid 
Asy-Syari’ah dapat digunakan untuk mewujudkan imple-
mentasi HAM di tengah-tengah masyarakat, apalagi bangsa 
Indonesia adalah bangsa religius yang menghargai semua 
agama-agama yang dilindungi oleh negara. 

C. DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM
Menurut Afifudin Muhajir, keunggulan sistem 

de  mokrasi adalah adanya hak dan kewajiban bagi 
rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasehati, dan 
mengkritisi pemimpin yang berkuasa. Hal ini sesuai 
perintah al-Qur’an untuk melakukan amar makruf nahi 
munkar. Allah Swt berfirman:8

7 Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM 
dalam Pemikiran Islam)’, Jurnal Penelitian, 8 (2), 2014: 261.

8 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).Hal. 109.
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وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنُٰت بَعْضُهُْم اَْولِيَۤاءُ بَعٍْضۘ يَْأمُرُْونَ بِالْمَعْرُْوِف 

يُطِيْعُوْنَ  يُؤْتُوْنَ الزَّٰكوةَ وَ لٰوةَ وَ يُقِيْمُوْنَ الّصَ وَيَْنهَوْنَ عَِن الْمُنْكَرِ وَ

يْزٌ حَِكيْمٌ ٧١ ِ َك َسيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗاِّنَ اللّٰهَ عَز اللّٰهَ وَرَُسوْلَهٗ ۗاُولٰٕۤىِ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 
Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 
dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan 
zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan 
diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. (Q.S. Taubah [9]: 71)

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya 
pembagian kekuasaan dalam suatu negara (berdasarkan 
konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan 
negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan 
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kebebasan 
berpendapat merupakan hak untuk setiap Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan 
menempati kedudukan yang paling tinggi dalam aas-
asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut 
tetap ada koridor (batasan) hukum. Penyaluran pendapat 
dapat melewati lembaga perwakilan di DPR/DPRD dan 
hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar 
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daripada hak-hak orang lain karena pada dasarnya setiap 
warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang 
posisinya sama.9

Kebebasan berpendapat dalam demokrasi Pancasila 
ini sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kebijakan-
kebijakan Pemerintah, apakah sesuai dengan nilai-nilai 
keadilan sosial atau bahkan nilai-nilai agama yang dianut 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan tradisi amar makruf 
nahi munkar dalam Q.S. Taubah [9]: 71. Selain itu, ketaatan 
kepada pemimpin perspektif Islam harus didasarkan pada 
ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Allah Swt berfirman.

اْلاَْمرِ  ُسوَْل وَاُولِى  َّ الر وَاَطِيْعُوا  اللّٰهَ  اَطِيْعُوا  ا  ْٓ اٰمَنُو الَّذِيَْن  هَا  اَّيُ يٰٓ

ُسوِْل اِْن ُكنْتُمْ  َّ ْوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالر مِنْكُْمۚ فَاِْن تَنَازَْعتُمْ فِْي شَْيءٍ فَرُدُّ

يْلًا ࣖ ٥٩ اَْحسَُن تَْأوِ ِۗ ٰذلَِك خَيْرٌ ّوَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوِْم اْلاِٰخر

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa’ [4]: 59)

9 Jailani, “Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, 
Jurnal Inovatif, 8 (1), (2015): 134.
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M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam (Q.S. 
an-Nisa’ [4]: 59) tidak disebutkannya kata “taat” pada ulil 
amri10 untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada 
mereka (ulil amri) tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan 
atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, 
dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai 
ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk 
taat kepada ulil amri. Ada kaidah popular menyatakan:

َالِِق َخْلَوٍْق فِى مَعِْصيَةِ اْلخ لاَ طاَعَةَ لِم

Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makh-
luk dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah).

Tetapi di sisi lain, apabila perintah ulil amri tidak 
mengakibatkan kemaksiatan maka wajib ditaati, walaupun 
perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. 
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 
Muslim dan lain-lain melalui Ibnu Umar berikut ini:

10 Pendapat ulama berbeda-beda tentang maka Ulil Amri. Dari segi bahasa, Uwly bentuk 
jamak dari Waliy berarti “pemilik” atau “yang mengurus” dan “menguasai”. Kata 
al-‘Amr berarti “perintah” atau “urusan”. Dengan demikian, ulil amri adalah orang-
orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Ada yang berpendapat 
Ulil Amri adalah penguasa/pemerintah, atau ulama, atau orang-orang yang mewakili 
masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Perlu dicatat bahwa kata al-
Amr berbentuk makrifat (difinite) yang menjadikan para ulama membatasi wewenang 
pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan akidah 
atau keagamaan murni. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan 
Keserasian Al-Qur’an Volume 2, Ed. Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 583.
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 َّ اعَةُ فِيْمَا َأَحّبَ َأْو كَرِهَ ِإلا ْمُع وَ الّطَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُْسلِِم الّسَ

َ يُؤْمَرُ بِمَعِْصيَةٍ فَلاَ سَمَْع وَلاَ َطاعَة

Seorang Muslim wajib memperkenankan dan taat me-
nyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amr), suka atau 
tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, 
maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga 
taat.11

D. HAK MENJADI PEMIMPIN DALAM SISTEM DEMOKRASI
Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia 

harus dipahami bahwa setiap warga negara secara 
konstitusional boleh menjadi seorang pemimpin, apakah 
itu presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, lurah 
hingga ketua RT.  Hal ini sudah dijelaskan dalam UUD 1945 
Bab X Warga Negara Pasal 27 yang menjelaskan bahwa 
“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan 
Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia”.

Atas dasar ini, semua warga punya hak untuk menjadi 
pemimpin, apa pun agama, suku, ras, karena Indonesia 

11 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 562-563.
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menggunakan sistem demokrasi Pancasila dan Bhineka 
Tunggal Ika. Akan tetapi, karena mayoritas warga negara 
Indonesia beragama Islam, seringkali pemilihan pemimpin 
dalam sistem demokrasi mengalami pelbagai persoalan, 
khususnya jika calon pemimpin tersebut adalah non-
Muslim Dalam Islam sendiri, minimal ada dua pendapat 
tentang pemilihan pemimpin non-Mulim, khususnya 
perbedaan penafsiran konsep ‘Wali’ dalam al-Qur’an.

Dalam bahasa Arab kata “Wali” berasal dari kata 
‘Waliya-Walyan-wa Wilayatan’ yang artinya dekat dengan, 
mengikuti dengan tanpa batas, tanpa terpisah, menguasai, 
mengurus, memerintah, mencintai, dan menolong. 
Sedangkan kata ‘al-Waliy’ jamaknya ‘al-Awliya’ berarti 
yang mencintai, teman, sahabat, yang menolong, orang 
yang mengurus perkara seseorang atau wali, sementara 
‘al-Waliy’ jamaknya ‘Wulaatun’ berarti penguasa. 12 

Al-Qur’an menyebut kata Awliya’ (bentuk plural) dari 
kata Wali dalam Q.S. Ali Imran [3]: 28, Q.S. an-Nisa’ [4]: 
144, Q.S. al-Maidah [5]: 51, dan Q.S. al-Anfal [8]: 73. Salah 
satu ayat yang menjelaskan kata Awliya’ yaitu:

ۘ بَعْضُهُْم  ى اَْولِيَۤاءَ  صٰرٰٓ َّ خِذُوا الْيَهُوْدَ وَالن هَا الَّذِيَْن اٰمَنُوْا لَا تَّتَ اَّيُ يٰٓ

هٗ مِْنهُْم ۗ اِّنَ اللّٰهَ لَا يَهْدِى  َّ هُْم مِّنْكُْم فَاِن َّ تَوَل َّ اَْولِيَۤاءُ بَعٍْضۗ وَمَْن ي

12 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), hlm. 1582.
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لِمِيْنَ ٥١ الْقَوْمَ الّظٰ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu men-
jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai Awliya’-mu; 
mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di 
antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka 
sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim. (Q.S. al-Maidah [5]: 51)

Nadirsyah Hosen mengutip beberapa penafsiran dan 
terjemah tentang makna Awliya’ dalam QS. Al-Maidah [5]: 
51, sebagai berikut: (1) “Pemimpin” (Kementerian Agama 
RI), (2) “Berteman dekat dengan mereka, setia, tulus, dan 
merahasiakan kecintaan membuka rahasia orang-orang 
mukmin kepada mereka” (Tafsir Ibn Katsir), (3) “Jangan 
tergantung kepada mereka dan jangan berakrab-akrab 
dengan intim” (Tafsir Al-Baidhawi), (4) “Saling menolong 
dan memberikan loyalitas (kesetiaan) kepada mereka” 
(Sayyid Qutb), (5) “Mengikuti dan mencintai mereka” 
(Tafsir Jalalain), (6) “Menjadikan mereka Awliya’ dalam hal 
meminta pertolongan dan bantuan” (Tafsir Ibn Abbas), (7) 
“Allah melarang semua orang beriman mengambil Yahudi 
dan Nasrani sebagai penolong dan pembantu mereka yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya” (Tafsir Al-Khazin), 
dan (8) “Mengambil mereka sebagai kawan akrab dengan 
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mengerjakan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh sahabat 
dekat” (Tafsir Al-Biqa’i). 13

Merujuk penafsiran di atas, kata Awliya’ dalam 
QS. Al-Maidah [5]: 51) memiliki banyak arti seperti 
“pemimpin, teman akrab, sekutu (aliansi), dan penolong.” 
Perbedaan makna tersebut melahirkan perbedaan dalam 
menghukumi boleh dan tidaknya memilih non-Muslim 
menjadi pemimpin bagi umat Islam. Dalam buku ini, 
penulis akan menyampaikan dua pendapat para ulama, 
antara yang mengharamkan dan membolehkan.

Pertama, menurut M. Mujar Ibnu Syarif, ulama-ulama 
yang melarang pemilihan pemimpin dari non-Muslim, 
adalah al-Jashshash, al-Alusi, Ibn Arabi, Kiya al-Harasi, 
Ibn Katsir, al-Shabuni, al-Zamakhsyari, Ali al-Sayis, 
Thabathaba’i, al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili, al-Syaukani, 
al-Thabari, Sayyid Quthb, al-Mawardi, al-Juwaini, Abdul 
Wahab Khallaf, Muhammad Dhiya al-Din al-Rayis, Hasan 
al-Banna, Hasan Ismail Hudaibi, al-Maududi, dan Taqiyu 
al-Din al-Nabhani.14 

Dasar utama para ulama yang melarang non-Muslim 
menjadi pemimpin umat Islam adalah Q.S. Ali Imran [3]: 
28 berikut ini:

13 Nadirsyah Hosen, Tafsir Al-Qur’an di Medsos Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada 
Era Media Sosial, (Yogyakarta: Bunyan, 2017), hlm. 72-77.

14 M. Mujar Ibn Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam 
Perspektif Hukum Islam” Jurnal Konstitusi, 1 (1), November 2008: 92.
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وَمَْن  الْمُؤْمِنِيْنَۚ  مِْن دُْوِن  اَْولِيَۤاءَ  يَْن  اللْٰكفِرِ الْمُؤْمِنُوْنَ  خِذِ  يَّتَ لَا 

قُوْا مِْنهُْم تُٰقىةً ۗ  َّ ٓا اَْن تَت ْفعَْل ٰذلَِك فَلَيَْس مَِن اللّٰهِ فِْي شَْيءٍ اِلَّ َّ ي

وَُيحَّذِرُكُمُ اللّٰهُ نَْفسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَِصيْرُ ٢٨

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir 
sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. 
Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan 
memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) 
menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. 
Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan 
hanya kepada Allah tempat kembali. (Q.S. Ali Imran [3]: 28)

Selain Q.S. Ali Imran [3]: 28 tersebut, terdapat ayat-
ayat lain yang dijadikan dalil kelompok yang menolak 
pemimpin non-Muslim, yaitu: Q.S. Al-Maidah [5]: 51 dan 
57, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 1, Q.S. Ali Imran [3]: 118 
dan 100, Q.S. al-Mujadalah [58]: 22, Q.S. An-Nisa’ [4]:144 
dan 141, Q.S. al-Anfal [8]: 73, Q.S. al-Taubah [9]: 71, dan al-
Taubah [9]: 8. Semua ayat tersebut, meski dengan redaksi 
yang berbeda-beda, namun sama-sama menekankan 
larangan bagi kaum muslimin untuk memilih non-Muslim 
sebagai pemimpinnya, baik menjadi pemimpin negara 
atau pemimpin komunitas Islam.15

15 Abu Thalib Kholik, “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, 
ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 14 (1), Juni 2014: 64.
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Kedua, menurut Surwandono (dalam Abu Thalib 
Kholik), salah satu contoh ulama yang membolehkannya 
adalah Ibnu Taimiyah, misalnya pernyataan beliau yang 
terkenal: “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir 
yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang 
zalim.”16 Sebab bagi Ibnu Taimiyah, orang yang dapat 
diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki 
kekuatan dan integritas, mampu berbuat adil dan memiliki 
komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia 
pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya.17

Dasar ulama-ulama yang membolehkan non-Muslim 
menjadi pemimpin bagi orang Islam adalah firman Allah 
Swt dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 dan 9 berikut ini:

لَا يَْنهٰىكُمُ اللّٰهُ عَِن الَّذِيَْن لَْم يُقَاتِلُوْكُْم فِى الدِّيِْن وَلَْم ُيخْرُِجوْكُْم 

ُيحِّبُ  اللّٰهَ  اِّنَ  اِلَْيهِْمۗ  ا  ْٓ وَتُْقِسطُو ْوهُْم  ُّ تَبَر اَْن  دِيَارِكُْم  مِّْن 

الدِّيِْن  فِى  قَاتَلُوْكُْم  الَّذِيَْن  عَِن  اللّٰهُ  يَْنهٰىكُمُ  مَا  َّ اِن  ٨ الْمُْقِسطِيْنَ 

َّوْهُْمۚ  ٰٓى اِْخرَاِجكُْم اَْن تَوَل وَاَْخرَُجوْكُْم مِّْن دِيَارِكُْم وََظاهَرُْوا عَل

لِمُوْنَ ٩ َك هُمُ الّظٰ هُْم فَاُولٰٕۤىِ َّ تَوَل َّ وَمَْن ي

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam 

16 Ibid., hlm. 61.
17 Ibid., hlm. 83.
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urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung 
halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil (8) Sesungguhnya Allah hanya melarang 
kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang 
yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir 
kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang 
lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka 
sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (9) 
(Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Muhammad Abduh (dalam Wawan Gunawan A.W), 
ayat-ayat yang dikutip oleh para ulama yang menolak 
menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin (seperti dalam 
QS. Ali Imran [3]: 28, QS. an-Nisa’ [4]: 144, QS. al-Maidah 
[5]: 51, dan QS. al-Anfal [8]: 73) sama sekali tidak dapat 
ditolak kebenarannya. Akan tetapi, yang tidak dijelaskan 
adalah bahwa non-Muslim dilarang untuk dipilih adalah 
karena memusuhi umat Islam. Ketika non-Muslim tidak 
memusuhi umat Islam dan bersama-sama umat Islam 
dalam satu entitas negara sebagai warga negara maka 
mereka dapat dipilih menjadi kepala negara. Abduh 
melandasi argumentasinya dengan QS. Al-Mumtahanah 
[60]: 8 dan 9, bahwa larangan mengangkat pemimpin non-
Muslim itu merupakan larangan yang ber-‘illat, yaitu jika 
non-Muslim adalah orang-orang yang berperilaku buruk, 
memerangi, mengusir atau membantu orang lain untuk 
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mengusir umat Islam.18 
Senada dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha 

(dalam M. Quraish Shihab), bahwa kebolehan memilih 
pemimpin (teman kepercayaan) non-Muslim itu bersyarat, 
yaitu jika mereka tidak menyusahkan, menginginkan 
kesulitan bagi umat Islam, dan telah nampak ucapan 
kebencian mereka. Pendapat M. Rasyid Ridla ini didasar-
kan pada Q.S. Ali Imran [3]: 118: 19 

خِذُْوا بِطَانَةً مِّْن دُْونِكُْم لَا يَْألُوْنَكُْم َخبَالًاۗ  هَا الَّذِيَْن اٰمَنُوْا لَا تَّتَ اَّيُ يٰٓ

ُتخْفِْي  وَمَا  اَفْوَاهِهِْمۖ  مِْن  الْبَغَْضۤاءُ  بَدَِت  قَْد   ْۚ م ُّ عَنِت مَا  ْوا  وَدُّ

ا للَكُمُ اْلاٰيِٰت اِْن ُكنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ١١٨ َّ ن َّ ُصدُْورُهُْم اَْكبَرُ ۗ قَْد بَي

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar 
golonganmu (non-muslim) mereka selalu menimbulkan 
kesulitan bagi kamu, mereka menginginkan yang me-
nyusahkan kamu. Telah nampak dari ucapan mereka 
kebencian, sedang apa yang disembunyikan oleh dada 
mereka lebih besar. Sungguh Kami telah jelaskan kepada 

18 Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Fikih Kepemimpinan Non-Muslim” dalam Wawan 
Gunawan Abdul Wahid, dkk (ed.), Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia Tentang 
Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 322-323.

19 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an…, hlm. 566-567,
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kamu tanda-tanda (teman dan lawan), jika kamu mema-
haminya. (Q.S. Ali Imran [3]: 118)

 
Perbedaan pendapat ini membawa konsekuensi 

konflik di kalangan umat Islam jika tidak ada sikap saling 
menghargai perbedan. Perbedaan pendapat mengenai 
pemilihan pemimpin non-Muslim jangan sampai membuat 
retak (konflik) antar umat Islam sendiri atau dengan 
non-Muslim. Jika kita tidak ingin non-Muslim menjadi 
pemimpin, maka perlu disiapkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) umat Islam yang kompeten dan memenuhi syarat 
untuk dipilih sebagai pemimpin. 

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, siapa pun 
dengan latar belakang apa pun boleh jadi pemimpin bagi 
yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh rakyat Indonesia. 
Menurut Afifuddin Muhajir, salah satu keunggulan sis-
tem demokrasi adalah adanya hak dan kewajiban bagi 
rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasehati, dan 
mengkritisi pemimpin yang berkuasa. Kondisi ini mem-
buka peluang emas bagi tegaknya amar ma’ruf nahi 
munkar dan membudaya doktrin saling mengingatkan 
satu sama lainnya.20

Pemilihan pemimpin di Indonesia juga perlu dilihat 
dengan pendekatan Maqashid Asy-Syari’ah. Dalam artian, 
apakah pemimpin yang terpilih nanti bisa memberikan 

20 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata…, hlm.109.
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maslahat (kebaikan) dan perlindungan bagi semua warga 
negara dalam aspek agama, nyawa, akal, keturunan, harta, 
lingkungan, bahkan perlindungan terhadap pilar-pilar 
negara (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI) 
dari penjajah maupun ideologi-ideologi yang bertentangan 
dengan Indonesia.
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BAB VI

ETIKA, MORAL, AKHLAK 
PERSPEKTIF ISLAM

Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama mereka 
(berpegang pada) akhlaknya, bila akhlak mereka rusak, maka 

rusak binasa pulalah mereka.
(Mahmud Yunus dan Qasim Bakri dikutip Suparman Syukur)1 

A. KONSEP ETIKA, MORAL, AKHLAK
M. Quraish Shihab menjelaskan perbedaan antara 

etika, moral, dan akhlak. Etika adalah ilmu tentang apa 
yang baik apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 
moral (akhlak). Moral merupakan ajaran tentang baik dan 
buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 
kewajiban, dsb, sedangkan akhlak adalah budi pekerti, 
kelakukan atau kondisi mental yang membuat orang tetap 
berani, bersemangat, bergairah, berdisplin. 2

1 Suparman Syukur, Etika Religius, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.
2 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: AKHLAK, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016) 

hlm. 3



114 Zainal arifin & Mardan UMar

Secara etimologis, etika merupakan system prinsip-
prinsip moral, ia merupakan cabang displin ilmu fil-
safat. Berbeda dengan etika, moral lebih tertuju pada 
prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk 
(A.S. Hornby dalam S. Syukur), menurut Hans Wehr 
(dalam S. Syukur), etika dalam Bahasa Arab disebut 
dengan al-Akhlaq. Konsep ini konteksnya sama, yaitu 
berkaitan dengan ‘tingkah laku’. 3 Akan tetapi, akhlak 
lebih dekat dengan ‘kelakuan’ atau ‘budi pekerti’ yang 
bersifat aplikatif, sedangkan etika merupakan landasan 
filosofisnya yang membahas ilmu tentang apa yang baik 
dan buruk. (Anton M. Moeliono dalam S. Syukur). 4

Konsep etika, moral, dan akhlak pada dasarnya sama-
sama membahas tentang perilaku manusia. Perilaku ma-
nusia dibagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Walaupun 
secara fitrah, manusia cenderung pada perilaku yang baik, 
tapi dalam diri manusia juga diberikan potensi untuk ber-
buat yang tidak baik. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa 
manusia (nafs) berpotensi berbuat baik dan buruk. Dalam 
pandangan al-Qur’an, nafs diciptakan Allah dalam keadaan 
sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong 
manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Swt 
berfirman: 5

3 Suparman Syukur, Etika Religius…, hlm. 30.
4 Ibid., hlm. 3.
5 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 377.
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مَا َسوّٰىهَاۖ ٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَْقٰوىهَاۖ ٨ وَنَْفٍس ّوَ

Demi jiwa (nafs) serta penyempurnaan (ciptaan)nya, (7) 
maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 
ketakwaannya, (8) (Q.S. Asy-Syams [91]: 7-8)

Mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia 
melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk 
serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan 
dan keburukan. Walaupun begitu, diperoleh isyarat bah-
wa potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi 
negatif. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari-
pada daya Tarik kebaikan, karena itu manusia dituntut 
untuk memelihara kesucian nafs dan tidak mengotorinya. 
Allah Swt berfirman:6 

ىهَاۗ ١٠ ىهَاۖ ٩ وَقَْد خَاَب مَْن دَّسٰ قَْد اَفْلََح مَْن زَّكٰ

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), 
(9) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. (Q.S. Asy-
Syams [91]: 9-10)

Ayat ini memberi kesan bahwa sebenarnya manusia 
diciptakan Allah memiliki potensi yang besar guna meraih 
kebajikan, yaitu pengilhaman kebajikan pada dirinya. 

6  Ibid, hlm. 377-378.
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Potensi tersebut mengantar manusia kepada kebahagian 
hi dup selama hal itu tidak dipendamnya. Dengan demi ki an, 
kedurhakaan yang terjadi semata-mata adalah karena ulah 
manusia sendiri. Allah telah memberi potensi sehingga 
dapat mengetahui yang baik dan buruk, dan manusia 
diberi kecenderungan untuk melakukan yang baik dengan 
adanya potensi positif tersebut, tetapi manusia sendiri 
juga yang memendam potensi itu sehingga terjerumus 
dalam kedurhakaan.7

B. SUFISME SEBAGAI MODEL AKHLAK ISLAM
Menurut Imam Ghazali (dalam M. Quraish Shihab), 

akhlak adalah kondisi kejiwaan yang mantap, yang atas 
dasarnya lahir aneka kegiatan yang dilakukan dengan 
mudah, tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. 8 Dalam 
tradisi Islam, praktek Sufisme menjadi model akhlak 
Islami yang mengajarkan para Salik (pejalan spiritual) 
melatih diri dengan karakter-karakter kebaikan, sehingga 
menjadi kebiasaan. Proses inilah disebut dengan Suluk 
(jalan) dan pelakunya disebut Salik (pejalan).

Dalam tradisi Tasawuf (Sufisme), banyak teori yang 
menyebut karakter-karakter keluhuran yang seharusnya 
dimiliki oleh manusia. Karakter-karakter tersebut ter-
gam bar dalam konsep Tasawuf tentang Maqamat (ta-

7 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 15, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 384.

8 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita. Hal.5.
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hapan-tahapan atau stations), ahwal (state), ittihad 
(unity), wahdat al-wujud (kesatuan wujud), wahdat al-
syuhud (kesatuan penyaksian), wahdat al-din (kesatuan 
agama), dan lain-lain. Dalam konteks perilaku (takhaluq), 
mengimplikasikan kesempurnaan, perasaan menyatu 
dengan Tuhan, kesetaraan, keadilan, keindahan, keutuhan, 
keserasian, keserderhanaan, dan sifat-sifat kebaikan lain-
nya. Namun literature-literatur tidak semuanya seragam 
dalam merumuskan susunan dari karakter-karakter Maqa-
mat dan ahwal. 9

1. Perbedaan antara Maqam dan Hal
Maqamat adalah suatu konsep dalam ilmu 

Tasawuf yang digunakan oleh peserta Tasawuf (al-
Mutasawwif) untuk mengukur keberadaan tingkat 
spiritualnya dari satu maqam kepada maqam yang 
lebih tinggi tingkatannya. Istilah maqamat dan ahwal 
tidak pernah ditemukan dalam kegiatan Tasawuf 
pada masa sufi Salaf, tetapi inti ajarannya sudah 
diamalkan oleh Sufi Sahabat sejak masa Rasulullah. 
Istilah tersebut, baru dikenal namanya pada masa 
perkembangan Tasawuf abad III H, yang sebagian 
Ahli Tasawuf mengatakan, bahwa istilah itu mulai 
dipopulerkan oleh Dhu al-Nun al-Mishri sebagai Sufi 

9 Moenir Nahrowi Tohir, Menjelajahi Eksistensi Tasawuf Meniti Jalan Menuju Tuhan, 
(Jakarta: PT As-Salam Sejahtera, 2012), hlm. 93



118 Zainal arifin & Mardan UMar

Sunni yang hidup 156-240 H.10 
Istilah maqam (jamak: maqaamaat), bermakna 

kedudukan seorang jalan spiritual di hadapan Allah 
yang diperoleh melalui kerja keras (mujahadah), 
dan latihan-latihan keruhanian (riyadhah) sehingga 
mencapai keluhuruan budi-pekerti (adab) yang 
me mampukannya untuk memiliki persyaratan-per-
sya ratan dan melakukan upaya-upaya untuk menja-
lankan berbagai kewajiban (dengan sebaik-baiknya) 
demi mencapai kesempurnaan. Sedangkan hal 
(jamak: ahwaal) adalah suasana atau keadaan yang 
menyelimuti kalbu, yang diciptakan (sebagai “hak 
prerogatif”) Allah dalam hati manusia, tanpa sang 
sufi mampu menolak keadaan itu apabila datang atau 
mempertahankannya apabila pergi.11

Menurut Abu Nashr Al-Sarraj Ath-Thusi, maqam 
adalah kedudukan seorang hamba di hadapan 
Allah Azza wa Jalla dari hasil ibadah, mujahadah 
(perjuangan spiritual), riyadhah (latihan spiritual) 
dan konsentrasi diri untuk mencurahkan segala-gala-
nya hanya untuk Allah Swt. yang semuanya senantiasa 
ia lakukan.  Sebagaimana firman Allah Swt: 12 

10 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II Pencarian Ma’rifah Bagi Sufi Klasik Dan Penemuan 
Kebahagiaan Batin Bagi Sufi Kontemporer, cetakan kedua, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 
hlm. 217

11 Haidar Bagir, Buku Saku Tasawuf, cetakan kedua, (Bandung: Mizan, 2006), hlm.132
12 Abu Nashr as-Sarraj ath-Thusi, Al-Luma’: Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf, (terj.) oleh 

Wasmukan dan Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 87
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ِمَْن خَاَف مَقَاِمْي وَخَاَف وَعِيْدِ ١٤ …ٰذلَِك ل

Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang 
takut (akan menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut 
kepada ancaman-Ku. (Q.S. Ibrahim [14]: 14)

Sedangkan hal adalah suatu dari kejernihan zikir 
yang bertempat dalam hati, atau hati berada dalam 
kejernihan zikir tersebut. Menurut Al-Junaid bahwa 
hal ialah sesuatu yang terjadi secara mendadak yang 
bertempat pada hati nurani dan tidak bisa lama 
(terus-menerus). Hal tidak bisa diperoleh lewat cara 
perjuangan spiritual, ibadah, pelatihan spiritual seba-
gaimana biasa dilakukan dalam maqamat. Contoh hal: 
muraqabah, qurbah, mahabbah, khauf, raja’, syauq, 
uns, thuma’ninah, musyahadah, yaqin, dan lain-lain.13

Hal senada disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-
Jauziah dalam Madarikus Salikin, bahwa maqam itu 
diperoleh atas usaha manusia, sedang hal diperoleh 
sebagai anugrah dari Allah. Di antara ulama Tasawuf 
ada yang mengatakan bahwa hal diperoleh sebagai 
hasil dari maqam, sedang maqam merupakan hasil 
dari amal, maka setiap orang yang lebih bagus dan 
lebih tinggi maqam-nya maka hal-nya juga lebih 

13 Ibid., hlm. 88



120 Zainal arifin & Mardan UMar

tinggi.14 Mahjuddin mengutip pendapat As’ad 
al-Sahmarani, bahwa perolehan maqam melalui 
usaha maksimal manusia (al-makasib bi badzli al-
Majhud), sedangkan hal merupakan pemberian 
tanpa didahului oleh mujahadah dan riyadah, yang 
disebut al-mawahibu al-faidat ‘ala al-‘abdi min rabbihi 
(kemurahan pemberian Allah kepada hamba-Nya.15 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disim pulkan 
bahwa pengertian maqam merupakan ting   katan yang 
diperoleh seorang salik/murid/sufi me lalui mujahadah 
melawan hawa nafsu dan riyadah dengan amalan-amalan 
rohaniyah sedangkan hal merupakan kondisi atau 
keadaan spiritual seseorang karena karunia Allah. Untuk 
melukiskan kondisi spi ritual manusia, ada pernyataan 
menarik dari Teilhard de Chardin, bahwa ‘Kita bukan 
manusia yang memiliki pengalaman spiritual, tetapi kita 
adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusia.16

2. Perbedaan Struktur Maqamat dan Hal dalam 
Tradisi Tasawuf

Di kalangan kaum sufi, urutan maqam ini ber-
beda-beda. Sebagian mereka merumuskan maqam 
dengan sederhana, seperti rangkaian qana’ah berikut. 

14 Ibnul Qayyim Al-Jauziah, Madarijus Salikin, Jenjang Spiritual Para Penempuh Jalan Ruhani, 
(Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 198-199

15 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II…hlm. 225
16 Indra Utoyo, Manajemen Alhamdulillah Melejitkan Kepemimpinan Diri dengan Teori 

Quranik, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 36
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Tanpa qana’ah, tawakal tidak akan tercapai, tanpa 
tawakal, taslim tidak akan ada, sebagaimana tanpa 
tobat, inabah tidak akan ada; tanpa wara’, zuhud 
tidak akan ada.17 Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziah, 
dalam tata urutan maqam itu bukan berarti salik 
(penempuh jalan ruhani untuk mendekatkan diri 
kepada Allah) itu meninggalkan maqam yang telah 
dilewatinya dan berpindah ke maqam kedua, seperti 
posisi-posisi perjalanan inderawi (lahiriyah). Begitu 
juga dengan taubat, merupakan maqam pertama 
dan juga merupakan maqam terakhir, bahkan dalam 
setiap maqam tentu ada taubat. Karena itulah, Allah 
menjadikan taubat sebagai maqam terakhir yang 
istimewa. Allah SWT berfirman:18

بَعُوْهُ  َّ َنَْصارِ الَّذِيَْن ات يَْن وَاْلا بِيِّ وَالْمُٰهِجرِ َّ اَب اللّٰهُ عَلَى الن َّ لَقَْد ت

يٍْق مِّْنهُْم  يُْغ قُلُوُْب فَرِ ِ فِْي َساعَةِ الْعُسْرَةِ مِْنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَز

ِحيْمٌ ۙ ١١٧ هٗ بِهِْم رَءُْوٌف رَّ َّ َّ تَاَب عَلَْيهِْمۗ اِن ثُم

Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi, orang-
orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, yang 
meng ikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati 
segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian 

17 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 76.
18 Ibnul Qayyim Al-Jauziah, Madarijus Salikin…, hlm. 196
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Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. (Q.S. 
at-Taubah [9]: 117)

Jadi, taubat merupakan tujuan akhir setiap 
penempuh jalan ruhani dan setiap wali Allah, ia meru-
pakan tujuan yang terus diupayakan pen capaiannya 
oleh orang-orang yang mengenal (‘arif) Allah dan 
‘ubudiyah-nya dan tahu pula yang seha rusnya bagi 
Allah. Allah Swt. berfirman: 19 

َبَيْنَ  ٰمٰوِت وَاْلاَْرِض وَاْلجِبَاِل فَا ا عَرَْضنَا اْلاَمَانَةَ عَلَى الّسَ َّ اِن

هٗ كَانَ َظلُوْمًا  َّ حْمِلْنَهَا وَاَْشفَْقَن مِْنهَا وَحَمَلَهَا اْلاِنْسَانُۗ اِن اَْن يَّ

َجهُوْلًاۙ ٧٢ لِّيُعَّذَِب اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِٰقِت وَالْمُشْرِِكيْنَ 

وَالْمُشْرِٰكِت وَيَتُوَْب اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِٰتۗ وَكَانَ 

ِحيْمًا ࣖ ٧٣ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّ

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat 
kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi 
semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), 
lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, 
manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (72) 

19 Ibid., hlm. 197
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sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik 
laki-laki dan perem-puan, orang-orang musyrik, laki-
laki dan perempuan; dan Allah akan menerima tobat 
orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (73) (Q.S. 
al-Ahzab [33]: 72-73)

Al-Kalabadzi menyebutkan adanya 10 maqam 
(stasiun) yang (harus) dilalui oleh para pejalan 
spiritual sebagai berikut: al-taubah (tobat), al-zuhd 
(zuhud), al-shabr (sabar), al-faqr (kemiskinan), 
al-tawadhu’ (kerendahhatian), al-Taqwa (takwa), 
al-tawakkul (tawakal), al-ridha (rela), al-mahabbah 
(cinta), dan al-ma’rifah (pengetahuan tentang 
Tuhan dan hakikat segala sesuatu. Al-Ghazali meski 
mempertahankan urut-urutan di atas, menyebutkan 
lebih sedikit stasiun sebagai berikut: al-taubah, al-
shabr, al-faqr, al-tawakkul, al-mahabbah, al-ma’rifah, 
dan al-ridha. 20

Abu Nashr as-Sarraj ath-Thusi dalam kitab 
Al-Luma’ menyebutkan tujuh kedudukan spiritual 
(maqamat) dan sepuluh kondisi spiritual (al-ahwal). 
Adapun tujuh maqamat tersebut adalah Tobat, Wara’, 
Zuhud, Kefakiran dan sifat-sifat Fakir (miskin), 
Sabar, Tawakal, dan Ridha. Sedangkan sepuluh ahwal 

20 Haidar Bagir, Buku Saku…, hlm. 134-135.
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tersebut adalah Muraqabah, qurbah (kedekatan), 
Mahabbah (cinta), Khauf (takut), Raja’ (harapan), 
Syauq (kerinduan), Uns (suka cita), Thuma’ninah 
(ketenangan), Musyahadah (kehadiran hati), dan 
Yaqin (keyakinan sejati).21

Contohnya dalam maqam Ridha yang dijelaskan 
oleh Sufi Legendaris perempuan, Rabi’ah al-Adawiyah 
kepada Shufyan ats-Tsaury dalam dialog di bawah ini:

Suatu ketika Shufyan ats-Tsaury (ST) berdoa di 
depan sufi besar Rabi’ah al-‘Adawiyah (RA).
ST : “Ya Allah, ridhailah kami.” Mendengar doa itu, 

Rabi’ah berkata:
RA : “Apakah engkau tidak malu memohon ridha-

Nya, sedang engkau sendiri belum ridha kepada-
Nya?”

ST  : “Astaghfirullah! Kapan seseorang dinamai 
ridha kepada-Nya?”

RA  : “Kalau kegembiraannya ditimpa musibah 
setara dengan kegembiraannya memperoleh 
nikmat.”22

Maqam Ridha menurut Rabi’ah al-Adawiyah 
adalah ketika seorang muslim tertimpa musibah 

21 Lihat Abu Nashr as-Sarraj ath-Thusi, Al-Luma’:…, hlm. 90-144.
22 M. Quraish Shihab, Logika Agama, cetakan II, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), hlm.199.
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memiliki perasaan yang sama saat mendapatkan 
kenikmatan (kebaikan). Artinya, baginya, musibah 
dan kenikmatan adalah sama, yaitu sama-sama 
berasal dari Allah SWT. Musibah dan kenikmatan 
tidak akan menimpa dalam diri seseorang tanpa izin 
(kehendak) Allah SWT, sehingga seorang Sufi sadar 
bahwa semua kejadian merupakan kehendak-Nya, 
dan manusia harus menerima semua kehendak-Nya.

Untuk mensintesiskan antara kehendak Allah 
dengan kehendak manusia dapat dilakukan melalui 
pendekatan cinta. Sebagaimana disampaikan oleh 
Sujiwo Tejo & MN Kamba dalam bukunya «Tuhan 
Maha Asik» bahwa kita bisa memilih melakukan yang 
terbaik. Maka, kita bisa memastikan bahwa pilihan 
kita untuk kebaikan adalah pilihan Tuhan. Hal ini 
karena Tuhan adalah cinta dan dalam cinta tidak be-
gitu penting kehendakmu atau kehendakku, sebab 
sudah mengalami kebersatuan. Para kekasih saling 
mengerti apa kemauan masing-masing, sehingga 
tidak perlu mengejar kehendak sendiri-sendiri.23

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 
praktik Sufisme (Tasawuf) merupakan bentuk peng-
amalan akhlak Islam yang dilatih melalui jalan ‘suluk’, 
maka para pejalan spiritual ini disebut dengan ‘Salik’. 
Para Salik melatih dirinya melalui stasiun-stasiun 

23 Sujiwo Tejo & MN. Kamba, Tuhan Maha Asyik, Cetakan IX, (Bandung: Imania, 2018), 
hlm.21.
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(kondisi-kondisi spiritual), atau yang disebut dengan 
maqam dan hal. Tradisi Sufisme telah berkembang 
di beberapa negara, termasuk Indonesia dengan 
munculnya banyak aliran-aliran Tarekat, seperti 
Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Dasyuqiyyah, Syatariyah, 
dan lain sebagainya. Tradisi Sufisme (Tasawuf/ 
Tarekat) telah berhasil membentuk akhlak Islami 
dalam diri para penjalan spiritual (Salik). 

3. Tradisi Tarekat dalam Sufisme
Louis Makluf (dalam Wawan Hernawan), istilah 

tarekat berasal dari Bahasa Arab, “thariqat” jamaknya 
“taraa’iq” secara harfiyah berarti “jalan” atau 
“metode”.24 Jean Louis Michon (dalam Ahmad Khoirul 
Fata), tarekat secara istilah berarti: (1) Pengembaraan 
mistik pada umumnya, yaitu gabungan seluruh ajaran 
dan aturan praktis yang diambil dari al-Qur’an, 
sunnah Nabi Saw, dan pengalaman guru spiritual; dan 
(2). persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai 
dengan nama pendirinya.25

Abd al-Wahhabal-Sya’raniy (dalam Agus Riyadi), 
tarekat yang pada awalnya hanyalah dimaksudkan 
sebagai metode, cara, dan jalan yang ditempuh 
seorang sufi menuju pencapaian spiritual tertinggi, 

24 Wawan Hermawan, “Analisis Historis Pertumbuhan dan Pengaruh Takekat di Dunia 
Islam”, Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 36 (1), 2013: 44.

25 Ahmad Khoirul Fata, “TAREKAT”, Jurnal Al- Ulum, 11 (2), 2011: 374-375
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pensucian diri atau jiwa, yaitu dalam bentuk inten-
sifikasi dzikrullah, berkembang secara sosiologis 
menjadi sebuah institusi sosial keagamaan yang 
memiliki ikatan keanggotaan yang sangat kuat. Esensi 
dari institusi tersebut misalnya berupa interaksi 
guru-murid, interaksi antar murid atau anggota tare-
kat, dan norma atau kaidah kehidupan religius yang 
melandasi pola persahabatan di antara mere ka.26 
Se cara manajerial, tarekat adalah suatu organisasi 
dengan pola dinamika dan otoritas yang top-down, 
yang sangat tergantung pada kepemimpinan mursyid 
tarekat.27

Di Indonesia, wadah tarekat mu’tabarah (yang 
diakui kebenarannya) dinaungi oleh Nahdlatul 
Ulama (NU) dalam organisasi Ahl al-Thariqah al-
Mu’tabarah an-Nahdhiyah yang berdiri secara resmi 
pada bulan Rajab 1399 H. Organisasi ini mengakui 
43 aliran tarekat yang mu’tabarah menurut NU dan 
boleh diikuti, yaitu: Qadiriyah, Naqsyabandiyah, 
Qadiriyah-Naqsyabandiyah, Syadziliyyah, Khalidiyah 
wa Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya.28 

Tarekat sebagai institusi spiritual di mana se-
orang pejalan spiritual (Salik) dapat belajar mende-

26 Agus Riyadi, “Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf (Melacak Peran Tarekat Dalam 
Perkembangan Dakwah Islamiyah)” Jurnal at-Taqaddum, 6 (2), 2014: 359-360.

27 Ibid., hlm. 360.
28 Agus Ahmad Kafabihi, dkk, Jejak Sufi Membangun Moral Berbasis Spiritual, cet. ke-4, 

(Kediri: Pustaka Turats, 2014), hlm. 165– 179.
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katkan diri kepada Allah SWT (akhlak kepada 
Allah) dengan bimbingan guru spiritual (Mursyid). 
Setiap tarekat memiliki tradisi, metode, dan materi 
yang berbeda untuk diamalkan, misalnya dalam 
Tarekat Qadariyah dikenal dengan zikir jahr (keras) 
sedangkan di Tarekat Naqsyabandiyah dikenal 
dengan zikir sirr (pelan). Selain itu, setiap tarekat 
biasanya memiliki panduan zikir masing-masing.

Pendidikan akhlak dalam tradisi Sufisme (Ta-
rekat) lebih mementingkan pada perbaikan kondisi 
spiritual Salik dengan bimbingan guru spiritual 
(Mursyid) dengan jalan Suluk, yaitu mempraktikkan 
secara langsung amalan (doa, zikir, ibadah sunnah) 
yang telah diajarkan oleh Mursyid secara istiqomah 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (habl 
minnallah) dan berperilaku baik kepada sesama 
manusia (habl minnas) dan alam (habl ma’a al-’Alam).
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BAB VII

KEBUDAYAAN
PERSPEKTIF ISLAM

Kita bukan manusia yang memiliki pengalaman 
spiritual. Tetapi kita adalah makhluk spiritual 

dengan pengalaman manusia 
(Teilhard de Chardin, dalam Indra Utoyo)1

A. KONSEP BUDAYA DAN KEBUDAYAAN
Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta bud-

dhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau 
akal. Kebudayaan diartikan hal-hal yang bersangkutan 
dengan akal. Budaya adalah daya dan budi yang berupa 
cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil 
dari cipta, karsa, dan rasa.2 Istilah kebudayaan dalam bahasa 
Inggris disebut culture dan dalam bahasa Latin disebut 
colere yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama 

1 Indra Utoyo, Manajemen Alhamdulillah Melejitkan Kepemimpinan Diri dengan Teori 
Quranik, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 36

2 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 
hlm.146.
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mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti 
culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia 
untuk mengolah tanah dan mengubah alam.3 Menurut 
ilmu Antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan 
sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 
kehidupan masyarakat.4 

Kluckhohn (dalam Clifford Geertz) bahwa kebudayaan 
memiliki arti: (1) keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, 
(2) warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompok-
nya, (3) cara berpikir, merasa dan percaya, (4) abstraksi dari 
tingkah laku, (5) suatu kelompok masyarakat bertingkah 
laku nyata; (6) gudang untuk mengumpulkan hasil belajar, 
(7) seperangkat orientasi-orientasi stadar pada masalah-
masalah yang sedang berlangsung, (8) tingkah laku yang 
dipelajari, (9) mekanisme untuk penataan tingkah laku 
yang bersifat normatif, (10) seperangkat teknik untuk 
menyesuaikan baik dengan lingkungan luar maupun dengan 
orang-orang lain,dan (11) suatu endapan sejarah dan 
mungkin dengan rasa putus asa, beralih ke kiasan-kiasan, 
sebagai sebuah peta, sebuah penyaring, dan sebagai sebuah 
matriks.5

Kebudayaan bagi van Peursen merupakan manifestasi 
kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang 

3 Ibid., hlm. 146.
4 Ibid., hlm.144.
5 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan, (terj.) oleh Francisco Budi Hardiman, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1992), hlm.4-5.



Islam Rahmatan lIl’alamIn 131

yang meliputi segala perbuatan manusia. Konsep kebu-
dayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih di namis. 
Pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi meli puti 
pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, 
kaidah-kaidah, harta-harta.6 Kebudayaan suatu masyarakat 
selalu terkait dan dipengaruhi oleh corak dan perkemba-
ngan oleh kondisi dan kualitas lingkungan hidup masyara kat 
yang bersangkutan.7

Al-Jabiri mendefinisikan kebudayaan sebagai, “Kum-
pulan beragam jenis produk material dan non-material serta 
beragam tipe perilaku sosial dan etis, sesuatu yang dibentuk 
atau mencerminkan “kekhasan kultural” suatu masyarakat, 
yakni kekhasan yang disebabkan oleh karakteristik kondisi 
geografis, sosial dan kultural yang melingkupi masyarakat. 
Kekhasan ini semakin penting ketika dipandang sebagai 
produk historis yang membawa serta berbagai konsep, 
pandangan, dan doktrin, cara berpikir, dan bernalar.”8

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa kebudayaan merupakan sistem (cultural system), 
aktivitas (activities), dan berwujud benda (artifacts) dalam 
perspektif Evolusionisme,9 kebudayaan juga dapat diartikan 
sebagai proses keterkaitan pengaruh satu subsistem 

6 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm.10-11.
7 Usman Abu Bakar, Pendidikan Islam dan Kemiskinan Studi Tentang Teologi dan Budaya 

Masyarakat di Jambi, (UAB MEDIA, 2013), hlm. 11.
8 Muhammad ‘Abed al-Jabiri, Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan 

Pluralisme Wacana Interreligius, (terj.) Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCISoD, 2003), hlm.28.
9 Nur Syam, Madzhab-madzhab Antropologi, cet. kedua, (Yogyakarta: LKis, 2012), hlm. 17.
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atas subsistem lainnya dalam perspektif Fungsionalisme 
Struktural, misalnya bagaimana religi memengaruhi ter-
hadap kehidupan manusia. 10

B. TEORI PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN (PENGETAHUAN) 
MANUSIA
1. TAHAP KEBUDAYAAN MANUSIA (VAN PEURSEN)

Peursen membagi tiga tahap kebudayaan manusia, 
yaitu: mitis, ontologi, dan fungsional. Tiga tahap van 
peursen dalam teori Auguste Comte dinamakan tahap 
teologi/fiktif, metafisik/abstrak, dan positif/riil. Dalam 
tahap teologi/fiktif kekuatan penentu berasal dari 
kekuatan multak dan adikodrati. Pada tahap metafisik/
abstrak, manusia sudah mampu melepaskan diri 
dari kekuatan adi kodrati dan beralih pada kekuatan 
abstraksinya, dan pada tahap positif/riil manusia 
sudah mencapai pengetahuan riil dari pengamatan, 
percobaan, perbandingan, di atas hukum-hukum 
umum. 11

Pertama, tahap mitis adalah sikap manusia yang 
merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan 
gaib sekitarnya, seperti kekuasaan dewa-dewa alam 
raya atau kekuasaan kesuburan. Kedua, tahap ontologis 
adalah sikap manusia yang tidak lagi dalam kepungan 

10 Ibid., hlm. 29.
11 Koento Wibisono Siswomihardjo, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste 

Comte, cet. ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm.11-15.
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kekuasaan mitis, melainkan yang secara bebas ingin 
meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak terhadap 
segala sesuatu yang dulu dirasakan sebagai kepungan. 
Ketiga, tahap fungsional adalah sikap dan alam pikiran 
yang makin nampak dalam manusia modern. Manusia 
tidak lagi terpesona lingkungan (sikap mitis) dan tidak 
lagi mengambil jarak terhadap objek penyelidikan 
(ontologis), tetapi mengadakan relasi-relasi baru 
terhadap lingkungan.12 Menurut Peursen tiga tahap ini 
tidak meningkat dan seolah-olah naik dari tahap yang 
lebih rendah ke tahap yang lebih tinggi. Dalam setiap 
tahap terdapat unsur-unsur positif dan negatif.13 

2. SISTEM PENGETAHUAN MASYARAKAT 
(KUNTOWIJOYO)

Kebudayaan bisa diartikan sebagai cara berpikir 
masyarakat. Kuntowijoyo membagi sistem pengetahu-
an masyarakat menjadi tiga tahap, yaitu mitos, ideologi, 
dan ilmu, sebagaimana dalam tabel berikut:14

12 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan..., hlm. 18.
13 Ibid., hlm.233.
14 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai 

Struknturalisme Trasendental, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.305-306, atau Kuntowijoyo, 
Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 
hlm. 77.
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Tabel.1
Sistem Pengetahuan Masyarakat

Dasar 
Nilai-nilai 

Islam

Mitos Ideologi Ilmu

Cara 
Berpikir

Pra-logis Non-logis Logis

Bentuk Magi Abstrak/
apriori

Konkret/
empiris

Lebih detail penjelasan dari tiga sistem penge-
tahuan manusia sebagai berikut. Pertama, tahap 
mitos ditandai dengan cara berpikir pra-logis (mistik) 
berbentuk magi,15seperti halnya tahap mitis Peursen. 
Menurut Kuntowijoyo (dalam Usman) bahwa pada 
tahap mitis dapat dicontohkan dalam penyelenggaraan 
sistem kenegaraan patrimonial, artinya penguasa 
berwenang penuh untuk membagikan kekuasaan, 
kehormatan, dan kekayaan. Sikap dan perilaku dasar 
pemikiran mitis bentuknya sederhana, tidak kreatif/
inovatif melainkan imitatif sehingga segalanya instan 
dan lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran 
rasional. 16

Kedua, tahap ideologi. Menurut Kuntowijoyo 
(dalam Usman) bahwa tahap ideologi mencerminkan 

15 Ibid., hlm. 306.
16 Usman, Jenis Kesadaran/Paradigma Masyarakat Muslim, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hlm.63-64.
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watak yang tertutup, final, dan normatif. Model 
masyarakat seperti ini secara faktual cenderung 
individual, sulit berdialog, merasa benar sendiri, 
kultus individu yang didasarkan pada sikap fanatik, 
individualis, dan ekstrovert.17 Ketiga, tahap ilmu 
menurut Kuntowijoyo (dalam Usman), bercirikan 
terbuka, kreatif, tanpa hegemoni dan dominasi. Pada 
tahap ilmiah fakta menjadi fakta sosial dengan pen-
dekatan kultural. Setiap keputusan diambil dengan 
musyawarah lewat pembahasan terhadap gagasan 
yang sengaja dilemparkan ke sosial. Dampak dari 
perilaku ini ialah dapat menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan.18

Usman mengembangkan teori van Puersen, August 
Comte, dan Kuntowijoyo, dalam temuan risetnya 
menjadi empat jenis kesadaran di dalam masyarakat 
muslim, yaitu: jahiliyyah, diniyyah, ‘ilmiyyah, dan 
hanifiyyah. Kesadaran jahiliyyah memahami realitas 
dengan cara instan, jangka pendek, serta sederhana. 
Perilaku keagamaan menunjukkan sikap yang tidak 
konsisten terhadap ajaran Islam. Kesadaran diniyyah 
menekankan semangat dan kualitas keberagamaan 
yang tinggi serta paling benar. Kesadaran ‘ilmiyyah 
menekankan metode kerja ilmu pengetahuan, se-
nantiasa bersikap kreatif, inovatif, kritis, dinamis, 

17 Ibid., hlm. 64.
18 Ibid., hlm. 64-65.
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dan teliti. Penalaran yang digunakan adalah induktif. 
Kesadaran hanifiyyah selalu mengaitkan urusan dunia 
dengan ketuhanan dalam rangka pengabdiannya. Allah 
sebagai realitas tunggal (tauhid) yang harus dipatuhi 
kebenarannya, mewujud dalam setiap perilakunya 
(hukum, politik, agama). Realitas dicerna melalui 
perpaduan kemampuan empiris-rasional-intuitifnya.19

3. SISTEM PENGETAHUAN ISLAM (‘ABED ALJABIRI)
Mohammed ‘Abed al-Jabiri lahir di Figuig, ba-

gian tenggara Maroko. Dia tumbuh dalam keluarga 
pendukung Partai Istiqlal yang memimpin perjuangan 
kemerdekaan dan persatuan Maroko ketika di bawah 
penjajahan Prancis dan Spanyol. Pada tahun 1958, al-
Jabiri mulai belajar filsafat di universitas Damaskus 
di Syiria setahun kemudian pindah ke Universitas 
Rabat. Aktivitas politiknya tidak pernah berhenti, pada 
Juli 1963 dia di penjara, sebagaimana anggota Union 
Socilieste des Forces Populaires (USFP) yang lain. USFP 
dibentuk oleh Mehdi Ben Barka, pemimpin sayap kiri 
Partai Istiqlal yang selama ini membimbing Jabiri.20

19 Ibid., hlm. 107-137.
20 Walid Harmaneh dalam kata pengantarnya dalam Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik 

Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam, terj. Moch Nur Ichwan, (Yogyakarta: Islamika, 
2003), hlm.xvii-xviii atau lihat versi bahasa Inggrisnya, Mohammed ‘Abed al- Jabiri, 
Arab-Islamic Philosophy A Contemporary Critique, translated from the French by Aziz 
Abbassi, (The United States of America: The Center for Middle Eastern Studies and The 
University of Texas at Austin USA, 1999), hlm.vii-viii.
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Pada 1980, al-Jabiri mengumpulkan dan me ner-
bitkan sejumlah artikel yang telah dipresentasikan 
dalam pelbagai konferensi tentang filsuf Islam. Karya-
karya al-Jabiri adalah Nahnu wa at-Turats (Kita dan 
Tradisi), dua tahun kemudian mempublikasikan buku 
tentang pemikiran Arab kontemporer, al-Khithab 
al-‘Arabi al-Mu’ashir: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah 
(Wacana Arab Kontemporer: Studi Kritis dan Analitis). 
Buku ini diikuti dengan tiga volume magnum opusnya 
yang berjudul: Naqd al-‘Aql al-‘Arabi (Kritik Nalar Arab) 
yang dipublikasikan pada 1984, 1986, dan 1990.Tiga 
volume Naqd al-‘Aql al-‘Arabi adalah: (1) Takwin al-
‘Aql al-‘Arabi, (2) Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, dan (3) ‘Aql 
as-Siyasi al-‘Arabi.21 Dalam dua bukunya, Takwin al-‘Aql 
al-‘Arabi dan Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, al-Jabiri banyak 
menjelaskan tentang tiga kebudayaan (epistemologi) 
masyarakat Arab tentang tradisi atau pendekatan 
dalam memahami agama, yaitu bayani,‘irfani, dan 
burhani.

Pertama, epistemologi bayani. Istilah al-bayan 
menurut al-Jabiri berasal dari tiga huruf ba’-ya’-nun 
yang memiliki arti: (1) al-washl (kesinambungan); 
(2) al-fashl (keterpilahan); (3) al-dhuhur wa al-wujuh 
(jelas dan terang);(4) al-fashahah wa al-qudrah ‘ala al-
tabligh wa al-iqna’(kemampuan membuat terang dan 

21 Ibid., hlm.xix-xxxii.
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jelas); (5) al-insan hayawan mubin (manusia makhluk 
yang nyata).22

Ciri pemikiran bayani adalah tekstual, hegemoni 
nalar analogi yang tercermin dari penggunaan oto-
ritas salaf sebagai sumber pengetahuan, hegemoni 
nalar okasionalistik, yaitu tidak adanya kepastian 
dalam tatanan realitas karena semua berjalan serba 
mungkin atas kehendak Tuhan yang absolut dalam 
segala hal.23Proses penalaran bayani bergerak dari 
telaah Nahwu, Sharaf, Balaghah, Fikih, dan Kalam serta 
memposisikan al-Qur’an dan Hadis sebagai sesuatu 
yang sakral. Kebenaran yang dicari sesuai dengan al-
Qur’an dan Hadis.24

Bayani sebagai suatu sistem pemikiran, dapat 
dipahami sebagai suatu episteme yang menjadikan 
nash (al-Qur’an dan hadis), ijma’ dan qiyas sebagai 
sumber dasar dalam pengetahuan terutama dalam 
menggambarkan ajaran Islam.25 Contohnya pendapat 
Imam Syafi’i yang dikutip al-Jabiri, “Seseorang tidak 
diperkenankan mengatakan sesuatu dihukumi halal 

22 Muhammad ‘Abedal-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Araby, Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li-
nudhumi al-Ma’rifah fi al-Tsaqafah al-‘Arabiyyah,cet. ke-3, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wih}
dah al-‘Arabiyyah, 1990), hlm. 16-19.

23 Muqowim, Keterpaduan Sains dan Agama. Bahan Ajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 27-28.

24 Noeng Muhadjir, Filsafat Epistemologi, Nalar Naqliyyah dan Nalar Aqliyyah, Landasan 
Profetik, Nalar Bayani, Irfani, dan Burhani, Perkembangan Islam dan IPTEK, (Yogyakarta: 
Rake Sarasin, 2014), hlm. 115.

25 Sembodo Ardi Widodo, “Nalar Bayani, ‘Irfani, dan Burhani dan Implikasinya Terhadap 
Keilmuan Pesantren”, Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 6 (1), 2007: 72.
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atau haram kecuali menggunakan ilmu yang ber-
sumberkan pada al-Qur’an, Hadis, Ijma’, atau Qiyas.”26

Jika berhadapan dengan agama lain, argumen 
berpikir keagamaan model tekstual-bayani biasanya 
mengambil sikap mental yang bersifat dogmatik, 
defensif, apologis, dan polemis, dengan semboyan 
kurang lebih semakna dengan “right or wrong is my 
country”. Inilah jenis pengetahuan keagamaan al-‘ilm 
al-tauqify.27

Kedua, epistemologi ‘irfani. Menurut al-Jabiri, 
istilah al-‘irfan dalam bahasa Arab merupakan masdar 
dari ‘arafa. Dalam lisan Arab, al-‘irfan artinya ilmu. 
Istilah al-‘irfan menurut ahli tasawuf menunjukkan 
arti ma’rifah yang berarti kasyaf atau ilham.28Pola 
epistemologi irfani lebih bersumber pada intuisi dan 
bukannya teks. Menurut sejarah, epistemologi ini 
telah ada baik di Persi maupun Yunani jauh sebelum 
datangnya teks-teks keagamaan baik oleh Yahudi, 
Kristen, maupun Islam. 29

26 Muhammad ‘Abedal-Jabiri, Takwin al-‘Aql al-Araby, cetakan kesepuluh, (Beirut: Markaz 
Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyah, 2009), hlm.104.

27 M. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil Al Ilmi: Ke arah Perubahan Paradigma Penafsiran 
Kitab Suci”, al-Jami’ah, Journal of Islamic Studies, 39 (2), 2001: 373 atau M. Amin 
Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif, cet. ke-
2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 202 atau M. Amin Abdullah, dkk, Islamic 
Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi (sebuah Antologi), (Yogyakarta: Suka 
Press, 2007), hlm.1-14.

28 Muhammad ‘AbedAl-Jabiri, Bunyah al-‘Aql...hlm. 181.
29 Ibid., hlm. 206.
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Jika sumber terpokok ilmu pengetahuan dalam 
tradisi bayani adalah “teks” (wahyu), maka sumber 
terpokok ilmu pengetahuan dalam tradisi berpikir 
‘irfani adalah “experience” (pengalaman). Pengalaman 
batin yang amat terdalam, otentik, fitri, hanafiyyah 
samhah dan hampir-hampir tak terkatakan oleh 
logika dan tak terungkap oleh bahasa inilah yang 
disebut-sebut sebagai (al-ilm al-hudlury) (direct 
experience) oleh tradisi isyraqy di Timur atau preverbal, 
prereflective consciousness atau prelogical knowledge 
oleh tradisi eksistensialis di Barat.30Bagi kaum ‘irfani, 
hati yang lebih dapat diandalkan sebagai alat penge-
tahuan.31

Validitas kebenaran epistemologi ‘irfani hanya 
dapat dirasakan dan dihayati secara langsung (al ru’yah 
al-mubasyirah; direct experience), intuisi, al-dzauq 
atau psiko-gnosis.32Proses penalaran ‘irfani adalah 
penalaran naqliyyah yang bergerak secara intuitif 
menuju ma’rifah, penalaran sufistik, mementingkan 
penempaan moral spiritual dan pengakuan kebenaran 
gnostik dan kebenaran Tuhan itu segalanya.33

Ketiga, epistemologi burhani. Menurut al-Jabiri, 
istilah al-burhan dalam bahasa Arab berarti al-hujjah 

30 M. Amin Abdullah, Islamic Studies..., hlm. 208-209.
31 Mulyadi Kartanegara, Gerbang Kearifan Sebuah Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Lentera 

Hati, 2006), hlm.59-60.
32 M. Amin Abdullah, Islamic Studies..., hlm. 209.
33 Noeng Muhadjir, Penalaran Aqliyyah..., hlm.4.
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al-fashilah al-bayyinah.34Penalaran burhani adalah 
penalaran ‘aqliyyah. Metodologi epistemologi burhani 
bergerak dalam pembuktian dengan penalaran em-
pirik rasional lewat uji eksperimental dengan tujuan 
naqliyyah, yaitu menyempurnakan ibadah, seba-
gaimana bukti tujuan filsafat empiri Peripathetik 
Islam.35

Jika sumber (origin) ilmu dari corak epitemologi 
bayani adalah teks, sedang ‘irfani adalah direct 
experience (pengalaman langsung), maka epistemologi 
burhani bersumber pada realitas atau al-waqi’ baik 
realitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan. 
Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi burhani disebut 
juga al-‘ilm al-husuli, yakni ilmu yang dikonsep, disusun 
dan disistematisasikan lewat premis-premis logika (al-
mantiq), bukan lewat otoritas teks atau salaf dan bukan 
pula lewat otoritas intuisi.36

Tolak ukur validitas keilmuan burhani sangat 
berbeda dari nalar bayani dan ‘irfani. Nalar bayani 
tergantung pada kedekatan dan keserupaan teks atau 
nash dan realitas, nalar ‘irfani lebih pada kematangan 
social skill (empati, simpati, verstehen), dan nalar 
burhani menekankan pada (1) korespondensi, yaitu 
kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan 

34 Muhammad ‘Abedal-Jabiri, Bunyah al-‘Aql..., hlm. 383.
35 Noeng Muhadjir, Penalaran Aqliyyah..., hlm.4.
36 Ibid., hlm. 212-213.
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oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam, (2) 
koherensi, yaitu keruntutan dan keteraturan berpikir 
logis, dan (3) pragmatik, yaitu upaya memperbaiki dan 
menyempurnakan temuan, rumus dan teori yang telah 
dibangun dan disusun oleh jerih payah akal manusia.37

Menurut M. Amin Abdullah, sebagaimana dikutip 
Waryani, ketiga epistemologi (bayani-‘irfani-burhani) 
seharusnya bisa berdialog dan berjalan beriringan. 
Selama ini epistemologi bayani lebih banyak men-
dominasi dan bersifat hegemonik sehingga sulit untuk 
berdialog dengan tradisi epistemologi ‘irfani dan 
burhani.38

C. RELASI ISLAM DAN KEBUDAYAAN
Substansi dari kebudayaan adalah (1). Sistem Pe-

ngetahuan (akumulasi dari segala yang diperoleh ma-
nusia melalui panca indera), (2) Nilai (baik-buruk), (3) 
Pandangan Hidup (berdasarkan iman dan pengalaman), 
(4) Kepercayaan (keyakinan/religi), (5) Persepsi (pemikiran 
untuk memahami kejadian kehidupan), dan (6) Etos (jiwa/ 
pandangan hidup masyarakat) 39 Relasi Islam dan Kebu-
dayaan dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

37 M. Amin Abdullah, Islamic Studies..., hlm. 214.
38 Waryani Fajar Riyanto, Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Penelitian 3 

(tiga) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan 
Kalijaga, 2012), hlm.12.

39 Pokja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2005), hlm. 9-10.
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Bagan.1
Bagan Relasi Islam dengan Kebudayaan

Dalam bagan tersebut digambarkan relasi antara 
Islam dengan kebudayaan (lokal) melahirkan dua tindakan 
masyarakat, yaitu: (1) Akulturasi yang berarti pengambilan/
penerimaan satu/beberapa unsur kebudayaan yang berasal 
dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling 
berhubungan/bertemu. Contoh “Slametan (Rasulan di 
Jepara)” yang isinya sudah diganti doa-doa ajaran Islam 
dan (2) Asimilasi yang berarti perpaduan dua atau lebih 
dari kebudayaan kemudian menjadi satu kebudayaan baru 
tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Aryono: 1985). Contoh: 
Setelah Islam datang di Jawa, kepercayaan kepada dewa/
danyang desa dalam upacara “bersih desa” diganti ajaran 
Islam.40

40 Ibid., hlm. 12-22.
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Dalam ajaran Islam sendiri sangat mengapresiasi 
kebudayaan (budaya) lokal selama tidak bertentangan 
dengan al-Qur’an dan Hadis. Misalnya Sabda Rasulullah SAW

َأْجرُ مَْن عَمَِل بِهَا ِإلَى يَوِْم  َأْجرُهَا وَ  َلَهُ  ف ةً َحسَنَةً  َّ مَْن َسّنَ ُسن

ةً َسيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِْزرُهَا وَ وِْزرُ مَْن عَمَِل بِهَا  َّ الْقِيَامَةِ. وَ مَْن َسّنَ ُسن

ِإلَى يَوِْم الْقِيَامَةِ )رواه البخاري(

Barang siapa yang membuat sunnah (tradisi) baik, baginya 
pahala dan pahala bagi yang mengamalkan (tradisi baik) 
untuknya di hari Kiamat. Dan barangsiapa yang membuat 
sunnah (tradisi) buruk, maka bagianya dosa dan dosa yang 
mengamalkan (sunnah buruk tersebut) sampai hari Kiamat. 
(HR Bukhari). Allah Swt. berfirman:

ْدعُوْنَ اِلَى اْلخخَيْرِ وَيَْأمُرُْونَ بِالْمَعْرُْوِف وَيَْنهَوْنَ  َّ ةٌ ي وَلْتَكُْن مِّنْكُْم اُمَّ

َك هُمُ الْمُْفلُِحوْنَ ١٠٤ عَِن الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٕۤىِ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Imron [3]: 104)

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dalam tafsir 
al-Misbah bahwa makna dari al-Khair adalah nilai universal 
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yang diajarkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, al-Ma’ruf 
adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum 
satu masyarakat sejalan dengan al-Khair, sedangkan al-
Munkar berarti sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat 
serta bertentangan dengan nilai-nilai Illahi. Bagi Quraish 
Shihab, al-Ma’ruf adalah sesuatu yang dipandang baik oleh 
masyarakat, bisa diartikan perilaku, budaya, kebiasaan, 
adat, tradisi, dan lain sebagainya. Dengan syarat, sesuai baik 
menurut masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan 
‘al-Khair’, yaitu nilai-nilai universal yang bersumber dari al-
Qur’an dan hadis.41 Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh, al-‘Adah 
Muhakkamah yang artinya Adat Istiadat (‘urf) bisa dijadikan 
sumber hukum jika tidak bertentangan dengan Nash (al-
Qur’an dan al-Hadis) dan membawa kebaikan.42

D. ISLAM BERKEMAJUAN DAN ISLAM NUSANTARA
Relasi Islam dan Kebudayaan melahirkan pemahamaan 

dan pengamalan agama yang berbeda. Ada pendapat yang 
menolak budaya yang lahir dari tradisi non-Islam walaupun 
sudah berproses akulturasi maupun asimilasi. Ada juga 
yang menerima budaya tersebut karena substansi tidak 
bertentangan dengan Islam. Misalnya, perbedaan pandang-
an antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ten-
tang budaya ‘Tahlilan’ untuk memperingati kematian se-

41 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2, 
Edisi 2017, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), hlm. 208-212.

42 Sunarta, Studi Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia, cetakan kedua, (Yogyakarta: Mulia 
Publisher, 2010), hlm. 45.
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seorang, mulai 3, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, dan seterusnya.
Perbedaan pandangan Muhammadiyah dan NU selama ini 

hanyalah perbedaan pada wilayah furu’iyyah (cabang ajaran 
Islam) bukan perbedaan Akidah. Keduanya menganut paham 
Ahlussunnah WalJama’ah (Aswaja) dan menjadi organisasi 
Islam terbesar, moderat, dan menjadi mainstrem di Indonesia. 
Perbedaan pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap relasi 
Islam dan Kebudayaan melahirkan konsep ‘Islam Berkemaju-
an’ (Muhammadiyah) dan ‘Islam Nusantara’ (NU).

1. Islam Berkemajuan
Istilah ‘Islam Berkemajuan’ dipopulerkan oleh 

Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 pada 3 sd 
7 Agustus 2015 di Makasar. Pada Muktamar ini, 
Muhammadiyah mengusung tema “Gerakan Pencerah-
an Menuju Indonesia Berkemajuan”. Bahwa, gerakan 
pencerahan Muhammadiyah sejatinya telah dimulai 
sejak KH Ahmad Dahlan. Dengan gerakan pencerahan, 
Muhammadiyah terus bergerak dengan misi dakwah 
dan Tajdid (pembaharuan). Muhammadiyah bergerak 
untuk menghadirkan Islam yang bercorak tengahan 
(Washatiyah). Gerakan pencerahan (Tanwir) adalah 
praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang 
berkeunggulan.43

43 Alpha Amirrachman, dkk (ed.), Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia Refleksi dan 
Agenda Muhammadiyah ke Depan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 5-6
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M. Din Syamsuddin dalam sambutan pada 
Mukta mar ke-47 ingin meneguhkan visi keislaman 
Muhammadiyah yakni Islam Berkemajuan. Islam 
Berkemajuan adalah pandangan dunia (wijhah/
worldview) Muhammadiyah tentang Islam yang 
me   rupakan dinul hadharah, agama kemajuan atau 
peradaban. Wijhah ini, selain memiliki dasar teologis 
pada dalil-dalil naqli dalam Al- Qur’an dan Al-Hadis, 
juga mempunyai relevansi bahkan urgensi dengan 
realitas kehidupan umat Islam dewasa ini yang belum 
menunjukkan cita kemajuan. Pemajuan kehidupan 
umat Islam, tidak mungkin tidak, adalah dengan 
mengedepankan suatu wawasan dan langkah Islam 
Berkemajuan.44

Muhammadiyah memandang bahwa Islam me-
rupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan 
untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang 
tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam ada-
lah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan 
keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun 
da’wah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan 
jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai 
agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang 
zaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam me-

44 M. Din Syamsuddin, Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan Ref eksi, 
Proyeksi, dan Rekomendasi (Pidato Iftitah disampaikan pada Muktamar Muham-
madiyah Ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M), hlm.2-3
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rupakan agama yang berkemajuan (din al-hadlarah), 
yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta 
kehidupan.45

Islam yang berkemajuan memancarkan pen-
cerahan bagi kehidupan. Islam yang berkemajuan dan 
melahirkan pencerahan secara teologis merupakan 
refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, eman-
sipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam 
pesan Al-Quran Surat Ali Imran [3]: 104 dan 110 yang 
menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara 
ideologis Islam yang berkemajuan untuk pencerahan 
merupakan bentuk transformasi Al-Ma’un untuk 
meng hadirkan dakwah dan tajdid secara aktual 
dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan 
kemanusiaan universal. Transformasi Islam bercorak 
kemajuan dan pencerahan itu merupakan wujud dari 
ikhtiar meneguhkan dan memperluas pandangan 
keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-
Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah 
tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat 
kompleks.46

Dalam bidang teologis, relasi Muhammadiyah 
sebagai kaum modernis masih dipengaruhi oleh slogan 
‘kembali kepada Al-Qur’an dan al-Sunnah’ sebagaimana 

45 Pimpinan Pusat Muhammadiyah. ‘Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah 
(Muktamar Muhammadiyah Ke-46) Yogyakarta 20-25 Rajab 1431 H / 3-8 Juli 2010 M’, 
cetakan ketiga, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 6

46 Pimpinan Pusat Muhammadiyah. ‘Keputusan Muktamar…, hlm. 6-7.
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didengungkan oleh Ibn Taymiyah dan Muhammad 
Abduh, ingin mengikis habis bid’ah dan khurafat 
sebagai budaya lokal yang berlaku di Jawa, misalnya 
Selamaten atau upacara untuk orang yang sudah 
meninggal (setelah 3, 7, 40, 1000 hari). Selamatan ini 
kemudian dikenal dengan ‘Tahlilan’ (dari kata Tahlil).47 

Islam Berkemajuan Muhammadiyah lebih dimak-
nai sebagai bentuk gerakan Islam progresif dalam 
mengembangkan amal usaha untuk berkontribusi 
bagi umat dan negara, misalnya pendirian rumah sakit, 
sekolah, pesantren, perguruan tinggi, panti asuhan, 
dan lain sebagainya. Akan tetapi, secara teologis, 
masih nampak (sebagian) Muhammadiyah kurang 
mengapresiasi budaya lokal yang bersumber dari 
tradisi agama lain karena bagian dari Bid’ah, seperti 
Tahlilan.48

2. Islam Nusantara
Istilah Islam Nusantara menjadi popular setelah 

dilemparkan ke publik oleh Ketua Umum PBNU, KH 
Said Aqil Siradj dalam pembukaan acara Istighotsah 
Menyambut Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim 

47 M. Amin Syukur, “Aqidah Islam dan Ritual Budaya dalam Umat Islam Jawa”, dalam 
M. Darori Amin (ed.), Islam & Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 
300-301.

48 Masalah ini dapat dibaca dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang merupakan hasil 
keputusan Muhammadiyah terkait masalah-masalah keagamaan, dan lain sebagainya. 
Bahkan, HPT ini menjadi rujukan utama bagi orang-orang Muhammadiyah dalam 
beragama dan bermuamalah.
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Ulama NU, Minggu, 14 Juni 2015 di Masjid Istiqlal 
Jakarta.49 Islam Nusantara menjadi tema utama dalam 
muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang 
Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015.50 Atas dasar ini, 
Islam Nusantara identik dengan organisasi Nahdlatul 
Ulama’ (NU).

KH Said Aqil Siradj menjelaskan karakter Islam 
Nusantara (NU) sebagai Islam yang ramah, anti radikal, 
inklusif dan toleran.51 Menurut Azyumardi Azra, dikutip 
oleh Abdul Chalik, Islam Nusantara memiliki karakter 
teologis Asy’ariyah, bermadzhab Syafi’iyah, dan 
mengikuti Sufisme Imam Ghazali.52 Islam Nusantara 
ini kombinasi antara nilai-nilai teologi Islam dengan 
tradisi lokal, budaya, dan adat Indonesia,53 atau sintesis 
antara wahyu dan budaya lokal.54 Tiga pilar Islam 
Nusantara menurut Ma’ruf Amin dikutip oleh Akhiyat 
meliputi: (1) pemikiran (fikrah) mencakup cara 
berpikir moderat (tawassut), (2) gerakan (ḥarakah) 

49 Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, Islam Kita, Islam Nusantara Lima Nilai 
Dasar Islam Nusantara, (Tangerang: Ciputat School, 2016), hlm. 17

50 Mujamil Qomar, “Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, 
dan Pengamalan Islam”, el Harakah, 17 (2), 2015: 199 atau Ahmad Gaus AF and Herdi 
Sahrasad, ‘Culture and Religion: The Movement and Thought of Islam Nusantara 
Nowadays, A Socio-Cultural Refection’, el Harakah, 21 (1), 2019: 2.

51 Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, Islam Kita…, hlm. 18.
52 Abdul Chalik, The Position of Islam Nusantara in Geopolitical Dinamycs of Islamic 

World, MIQOT, XL (2), 2016: 437.
53 Sembodo Ardi Widodo, Cultivating Cultural Education Values of Islam Nusantara in 

MA (Islamic Senior High School) Ali Maksum Krapyak, Jurnal Pendidikan Islam, 5 (1), 
2016: 4

54 Mujamil Qomar, “Islam Nusantara..., hlm. 200.
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untuk melakukan perbaikan (maslahah), dan (3) 
tindakan nyata (‘amāliyyah) dengan menghargai 
tradisi serta budaya lokal masyarakat sepanjang tidak 
menyimpang nilai-nilai Islam.55

Islam Nusantara dalam memandang relasi Islam 
dan Kebudayaan lebih lentur, elastis, dan kontekstual 
selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. 
Kedua sumber hukum Islam tersebut dipahami secara 
kontekstual serta mengapresiasi budaya lokal, sehingga 
tradisi-tradisi masyarakat lokal yang sudah melalui 
proses akulturasi dan asimilasi dapat tumbuh subur 
di kalangan Islam Nusantara (NU), misalnya tradisi 
Tahlilan, Maulid Nabi Muhammad SAW, Syawalan, dan 
sebagainya.

Tradisi yang dikembangkan oleh NU (kaum 
tradisionalis) sangat relevan dengan masyarakat 
Indonesia, yakni petani dan pengikut Syafi’i yang 
tinggal di pedesaan, yang tidak memungkinkan Islam 
berkembang secara rasional dan modern. Paham 
Syafi’iyah lebih menekankan pada loyalitas kepada 
pemuka agama (ulama dan kiai) daripada substansi 
ajaran Islam yang bersifat rasionalistik. Dalam taraf 
tertentu, menimbulkan sikap taklid kepada ulama dan 
kiai tanpa syarat. Ajaran yang disampaikan ke ma-
syarakat lebih banyak ritual dan disesuaikan dengan 

55 Akhiyat “Islam Nusantara antara Ortodoksi dan Heterodoksi”, Al-Tahrir, 17 (1), 2017: 
256-257.
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masyarakat setempat. Hal ini dapat berjalan lancar, 
mengingat paham Ahlusunnah Waljamaah lebih 
toleran.56

56 M. Amin Syukur, “Aqidah Islam…, hlm. 299-300.
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BAB VIII

ILMU PENGETAHUAN 
TEKNOLOGI (IPTEK) 
PERSPEKTIF ISLAM

‘Semboyan “ilmu untuk ilmu” tidak dikenal dan tidak 
dibenarkan dalam Islam. Apa pun ilmunya, materi 

pembahasannya harus bismi Rabbik, dengan kata lain harus 
bernilai Rabbani’

(M. Quraish Shihab)1

A. KLASIFIKASI ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM
Menurut Yudian Wahyudi, kehendak Allah dieks-

presikan dalam tiga ayat yang berbeda tetapi saling 
melengkapi. Pertama, ayat Qur’aniyah (Qauliyah), yaitu 
tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Qur’an (dan 
Hadis Sahih). Di antara hukum yang terpenting di sini adalah 
Tauhid (Keesaan Allah), akhlak (moralitas) dan keadilan 
(hukum kepasangan positif dan negatif atau maslahat dan 
mafsadat). Fungsi terbesar akidah ”Tiada Tuhan selain 
Allah” adalah sebagai kunci ketika menyeberang dari dunia 

1 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 579.
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menuju akhirat, sedangkan syirik sebagai satu-satunya dosa 
yang tidak dapat diampuni Allah.2

Kedua, ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran 
Allah yang ada di jagad raya (kosmos). Tanda kebesaran 
Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang 
dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunnatullah 
atau takdir Allah (hukum alam)3 ini memegang peran kunci 
dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. 
Jadi, islami pada tingkat alam adalah menyeimbangkan 
potensi negatif dan potensi positif setiap benda. Islami di 
sini dapat ditarik sampai pada titik memaksimalkan potensi 
positif dan meminimalkan potensi negatif suatu benda. 
Hukum alam ini berlaku bagi siapa saja tanpa mengenal 
batas-batas kemanusiaan apapun seperti ras, agama, dan 
status sosial. Pada tingkat alam inilah semua agama sama, 
karena siapapun yang melanggar hukum kepasangan ini 
pasti dihukum Allah seketika. Sebaliknya, siapapun yang 
taat (”tunduk” pada hukum kepasangan ini), pasti diberi 
pahala oleh Allah, yaitu keselamatan.4

2 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme Sebuah Pendekatan Maqashid Syari’ah, 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.7

3 Bagi ilmuwan Muslim hukum alam itu tidak lain adalah segala aturan Allah Swt., 
sunnatullah yang diberlakukan pada alam se mesta, sesaat setelah ia diciptakan untuk 
diikutinya. Bahwa seluruh jagad raya berjanji untuk mentaatinya dapat kit abaca 
dalam ayat 11 surah Fushilat, “Dalam pada itu Dia mengarah kepada langit yang penuh 
“embunan” (Terjemahan Al-Qur’an Kemenag: asap), lalu Dia berkata kepada langit dan kepada 
bumi; silahkan kalian mengikuti (perintah-Ku) dengan suka hati atau dengan terpaksa; mereka 
menjawab: kami ikut dengan taat”. Baca: Ahmad Baiquni, Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahun 
Kealaman, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 7-8.

4 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme…, hlm.7-8.



Islam Rahmatan lIl’alamIn 155

Dalam hal ini, Yudian Wahyudi mencontohkan: jika 
seorang Yahudi, Kristen, Islam, Budha, atau Hindu menye-
berang Samudera Pasifik dari Vancouver (Canada) menuju 
Hongkong dengan berenang (tanpa alat penyeimbang), 
pasti dia akan dihukum Allah. Dia akan tenggelam dan mati, 
karena dia telah berbuat kafir dan zalim (mengingkari dan 
merusak hukum keseimbangan yang mengatur dirinya dan 
samudera alias hukum berat jenis). Sebaliknya, jika seorang 
komunis (yang tidak mengakui Tuhan) menyeberangi 
samudera ini dengan kapal besar bahkan pesawat, maka dia 
akan selamat karena dia pada hakekatnya adalah muslim. 
Pada hakekatnya, dia beriman kepada hukum kepasangan 
sebagai hukum terbesar yang ”mengatur” kehidupan 
kosmos, sehingga dia mencapai keamanan (seakar dengan 
kata iman). Seperti halnya Islam, iman adalah proses 
yang tujuannya adalah aman atau safety yang bahasa 
Indonesianya menjadi keamanan. Keselamatan, kedamaian, 
atau keamanan di sini hanya pada tingkat kosmos atau 
duniawi. Untuk menyeberang ke akhirat dibutuhkan kunci: 
Tauhid.5

Ketiga, ayat insaniah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau 
hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia 
(kosmis). Lagi-lagi, hukum yang terpenting di sini adalah 
hukum kepasangan. Islam dan iman (sehingga selamat dan 
aman) pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi 

5  Ibid, hlm.8.
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positif dan negatif, yaitu menciptakan keseimbangan atau 
keadilan sosial. Allah sudah mendelegasikan hukum ini 
kepada manusia seperti tercermin dalam hadis ”Kerelaan 
Allah tergantung pada kerelaan manusia.” Hukum ini di-
per kuat dengan prinsip mutual agreement (saling mere-
lakan/mengikhlaskan). Kesalahan social harus terlebih 
dahulu diselesaikan antar pihak-pihak terkait. Jika pihak 
yang terkait belum memaafkan, Allah juga belum mau 
mengampuni. Jadi, posisi ayat insaniah berada di tengah: 
lebih pasti dari ayat Qur’aniah (dosa vertikal mudah 
diampuni Allah), tetapi lebih fleksibel dibandingkan ayat 
kauniyah karena kesalahan social dapat diampuni tetapi 
kesa lahan alamiah seringkali tidak dapat diampuni. Jika, 
misalnya, orang berenang dari Vancouver ke Hongkong dan 
mati, maka dia tidak bisa hidup kembali (taubat alamiahnya 
ditolak). 6 

Jadi, Islam adalah tauhid, yaitu mengintegrasikan 
kehendak Allah yang ada di dalam Kitab Suci, alam, dan 
manusia, sehingga terbebas dari bencana teologis, kosmos, 
dan kosmis. Inilah yang disebut takwa yang puncaknya sering 
disebut ihsan, yaitu proses kesadaran menghadirkan Tuhan 
di mana pun (pada tingkat teologis, kosmos, dan kosmis) dan 
kapan pun. Inilah yang disebut dengan islam kaffah.7 

Berdasarkan tiga ayat tersebut, ilmu pengetahuan 
dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

6  Ibid., hlm.8-9.
7  Ibid, hlm.9.
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1. Ilmu-ilmu yang bersumberkan pada wahyu atau ayat 
Qauliyah, berupa Al-Qur’an yang difirmankan Allah 
dan Al-Hadis yang disabdakan Rasulullah). Dari 
sumber inilah muncul ilmu-ilmu agama, seperti Al-
Qur’an, Al-Hadis, Fikih, Akidah dan Akhlak, dan lain 
sebagainya.

2. Ilmu-ilmu yang bersumberkan pada ayat-ayat 
Kauniyah (sebab-akibat/ kausalitas/sunnatullah) 
yang terhampar di alam semesta. Dari sumber inilah 
muncul ilmu-ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, 
dan lain sebagainya. 

3. Ilmu-ilmu yang bersumberkan pada ayat-ayat Insa-
niyah (Nafsiyah/ humaniora). Ilmu-ilmu ini mengkaji 
tentang hakikat kemanusiaan manusia, sehingga 
dari sumber ini muncullah ilmu-ilmu yang berkaitan 
tentang manusia seperti antropologi, sosiologi, 
psikologi, dan komunikasi.

Menurut M. Bahri Ghazali (dalam Baharuddin, 
dkk), ilmu adalah segala sesuatu yang diketahui oleh 
manusia, yang hakikatnya berasal dari Allah dan diperoleh 
manusia melalui usahanya sendiri berdasarkan kekuatan 
rekayasanya (basyariyah), ataupun anugerah yang langsung 
diberikan oleh Allah (mukasyafah).8 Ilmu Basyariyah atau 
ilmu yang diperoleh dengan cara dipelajari, biasanya juga 

8 Baharuddin, Umiarso, dan Sri Minarti, Dikotomi Pendidikan Islam Historisitas dan Implikasi 
pada Masyarakat Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), cetakan kedua, hlm.85
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disebut dengan ilmu Kasbi. Sedangkan ilmu yang langsung 
diberikan oleh Allah SWT tanpa harus melalui upaya belajar 
disebut dengan Mukasyafah atau ilmu Ladunni. Tradisi ilmu 
Ladunni ini dikenal dalam kisah Nabi Musa AS yang sedang 
belajar dengan Nabi Khidzir AS (cerita lengkap dalam QS 
al-Kahfi [18]: 60-82). Allah Swt. berfirman:

ا َّ مْنٰهُ مِْن لَّدُن َّ  فَوَجَدَا عَبْدًا مِّْن عِبَادِنَٓا اٰتَيْنٰهُ رَْحمَةً مِّْن عِنْدِنَا وَعَل

عِلْمًا ٦٥

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di 
antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat 
kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu 
kepadanya dari sisi Kami. (Q.S. al-Kahfi [18]: 65)

Dalam kisah tersebut, Nabi Khidzir AS menggunakan 
ilmu Ladunni atau ilmu yang diberikan langsung dari sisi 
Allah SWT (ayat 65) sedangkan Nabi Musa AS menggunakan 
ilmu Kasbi berupa ilmu Syari’ah yang dipelajari selama ini, 
bahwa merusak kapal milik nelayan dan membunuh anak 
tanpa sebab menurut ilmu Syari’ah merupakan perbuatan 
dosa. Tapi, karena Nabi Khidzir berbuat tersebut bukan 
karena kemauannya, tapi merupakan kehendak Allah Swt. 
Sebagaimana firman Allah Swt. 
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لَيْهِ َصبْرًاۗ  ٨٢  َّ يُْل مَا لَْم تَْسِطْع ع   وَمَا فَعَلْتُهٗ عَْن اَْمرِْيۗ ٰذلَِك تَْأوِ

…Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. 
Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak 
sabar terhadapnya.” (Q.S. al-Kahfi [18]: 82)

Dalam penerapan ilmu Ladunni perlu bimbingan 
Allah Swt. secara langsung, dan tidak semua orang dapat 
memperolehnya. Ilmu ini merupakan pemberian Allah 
karena ketakwaan dan istiqomah dalam menjalankan 
ibadah. Allah Swt berfirman:9

يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُّلِ شَْيءٍ عَلِيْمٌ ٢٨٢ قُوا اللّٰهَ ۗ وَ َّ …وَات

...Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 
pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Pembagian ilmu Kasbi dan Ladunni menurut M. Quraish 
Shihab disebabkan dalam pandangan Al-Qur’an terdapat 
dua objek ilmu meliputi materi dan non materi, fenomena 
dan nonfenomena.10 Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

9 Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Tibyan fi ‘ulum al-Qur’an, (Mekah: Dar al-Kutub al-
Islamiyah, 2003), hlm. 171-173.

10 Haidar Bagir membagi alam menjadi dua, yaitu (1) alam al-khalq (alam fisik), yaitu alam 
natural atau alam ciptaan yang diatur oleh hukum alam (saintifik). Hukum alam ini bisa 
diduga dan diramalkan karena sifatnya yang diatur oleh kausalitas dan berulang serta 
berlaku pada setiap tempat dan waktu, dan (2) alam al-amr (alam ruhani), sebagaimana 
firman Allah Swt “Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: “Ruh itu berada 
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QS. Al-Haqqah [69]: 38-39 dan QS. An-Nahl [16]: 8.11

فَلَٓا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُْونَۙ ٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُْونَۙ ٣٩

Maka Aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, (38) dan 
demi apa yang tidak kamu lihat. (39) (Q.S. Al-Haqqah [69]: 
38-39)

… وََيخْلُُق مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٨

… Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (QS. An-
Nahl [16]: 8)

B. ALQUR’AN BERBICARA TENTANG SAINS DAN 
TEKNOLOGI

Menurut A. Baiquni, Ilmu Pengetahuan (Science) adalah 
himpunan rasionalitas kolektif insani, yakni himpunan 
pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai 
konsensus para pakar, pada penyimpulan secara rasional 
mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data-data 
pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-
gejala alam.12 Sedangkan teknologi merupakan himpunan 
pengetahuan terapan manusia tentang proses-proses 

di bawah pengarahan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh, kecuali 
sedikit”. (QS Al-Isra’ [17]:85). Haidar Bagir, Agama di Tengah Musibah Perspektif Spiritual, 
(Nuralwala, 2020), hlm. 39-40.

11  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an…, hlm. 573.
12  Achmad Baiquni, Al-Qur’an Ilmu…, hlm. 58 - 60
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pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains 
dalam kegiatan yang produktif ekonomis.13 

Menurut Robert Boyle, ilmu pengetahuan adalah 
“tugas religious, penyingkapan hasil karya luar biasa yang 
ditampilkan Tuhan di alam semesta.” Newton percaya alam 
semesta adalah bukti dari Pencipa yang Maha Kuasa”.14 
Ilmu pengetahuan dan agama berbagi keyakinan bahwa 
dunia dapat dipahami secara logis dengan paradigma yang 
berbeda. Ilmu pengetahuan beroperasi dengan anggapan 
bahwa segala sesuatu memiliki sebab, sedangkan agama 
dengan anggapan bahwa segala memiliki makna sesuatu.15

Menurut sebagian ulama, terdapat sekitar 750 ayat 
Al-Qur’an yang berbicara tentang alam materi dan me-
merintahkan manusia untuk mengetahui serta meman faat-
kannya. Secara tegas al-Qur’an menyatakan bahwa alam raya 
diciptakan Allah SWT untuk manusia.  Allah Swt. berfir man:16

ۗاِّنَ فِْي  ٰمٰوِت وَمَا فِى اْلاَْرِض جَمِيْعًا مِّنْهُ  ا فِى الّسَ رَ للَكُْم مَّ َّ وََسخ

رُْونَ ١٣ َّ تَفَك َّ ٰذلَِك لَاٰيٍٰت لِّقَوٍْم ي

13  Ibid, hlm. 60
14  Ian G Barbour, Islam dalam Sains dan Agama, (terj.) oleh Damayanti dan Ridwan, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 50.
15  Holmes Roston III, Ilmu & Agama Sebuah Survai Kritis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2006), hlm. 33.
16  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an…, hlm. 581.
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Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. 
Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berpikir. (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 13)

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menyuruh manusia 
untuk mendalami, mengkaji, meneliti, menyelidiki rahasia 
alam semesta. Allah Swt berfirman:

مَۤاءِ َكيَْف  اَفَلَا يَنْظُرُْونَ اِلَى اْلاِبِِل َكيَْف خُلِقَْتۗ ١٧ وَاِلَى الّسَ

اْلاَْرِض  وَاِلَى   ١٩ نُِصبَْتۗ  َكيَْف  اْلجِبَاِل  وَاِلَى   ١٨ رُفِعَْتۗ 

َكيَْف ُسطَِحْتۗ ٢٠

Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana 
diciptakan? (17)  dan langit, bagaimana ditinggikan? (18) 
Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? (19)  Dan bumi 
bagaimana dihamparkan? (20) (Q.S. Al-Ghasiyyah [88]: 17-
20)

Dalam ayat ini nampak jelas bahwa Al-Qur’an meme-
rintahkan manusia untuk mengamati, mengkaji, dan mene-
liti keadaan di sekelilingnya. Dalam kegiatan penelitian, 
kajian pasti diperlukan sebuah pemikiran ilmiah untuk 
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mencari jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan 
manusia. Secara eksplisit, dalam Q.S. al-Ghasiyyah, Allah 
SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa belajar dan 
mempelajari lingkungan sekitarnya dengan kemajuan sains 
dan teknologi. Semakin cerdas manusia dalam melakukan 
penelitian maka diperlukan semakin canggih sains dan 
teknologi yang dibutuhkan untuk memecahkan persoalan 
umat manusia.

Al-Qur’an juga menganjurkan manusia untuk mengem-
bangkan IPTEKS. Allah Swt berfirman: 

َّ اللّٰهُ يُنْشِئُ  قُْل ِسيْرُْوا فِى اْلاَْرِض فَانْظُرُْوا َكيَْف بَدَاَ اْلخَلَْق ثُم

ْشاَةَ اْلاِٰخرَةَ ۗاِّنَ اللّٰهَ عَلٰى كُّلِ شَْيءٍ قَدِيْرٌ ۚ ٢٠ َّ الن

Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah 
bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), ke-
mudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Ankabut [29]: 20)

Secara eksplisit, ayat di atas memerintahkan manusia 
untuk mengembangkan sains dan teknologi dengan cara 
memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. 
Fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta pasti 
ada hikmahnya, maka perlu digali, dikaji, dan diteliti 
guna pengembangan sains dan teknologi untuk kebaikan 
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kehidupan manusia di dunia. Kejadian fenomena alam 
biasanya disebut dengan ayat Kauniyah atau hukum alam, 
hukum yang dititipkan Allah kepada alam semesta guna 
dipelajari oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan 
oleh Yudian Wahyudi, ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda 
kebesaran Allah yang ada di jagad raya (kosmos). Tanda 
kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum 
kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda 
alamiah.17

Jadi, pengembangan sains dan teknologi terkait erat 
dengan pengembangan ayat-ayat Kauniyah Allah yang 
dititipkan kepada alam semesta, atau biasa dikenal dengan 
hukum alam (sunnatullah). Misalnya hukum sebab akibat, 
hukum berat jenis benda, dan lain sebagainya. Semakin 
manusia mau mengkaji, meneliti hukum Alam, maka 
manusia akan semakin dapat mengembangkan sains dan 
teknologi untuk kebaikan hidup manusia. Pengembangan 
sains dan teknologi perlu juga diimbangi dengan moralitas 
untuk tidak merusak alam atau menggunakan kekuatan 
alam untuk menghancurkan sebagian umat manusia yang 
lain. Allah juga sudah menyindir manusia bahwa sebenarnya 
kerusakan alam ini diakibatkan oleh tangan-tangan kotor 
manusia. Allah Swt. berfirman:

17  Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme…, hlm.7-8.
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مَا َنحُْن مُْصلُِحوْنَ  َّ ا اِن ْٓ وَاِذَا قِيَْل لَهُْم لَا تُْفِسدُْوا فِى اْلاَْرِضۙ قَالُو

ا يَْشعُرُْونَ ١٢ هُْم هُمُ الْمُْفِسدُْونَ وَللِكْن لَّ ١١ اَلَٓا اِّنَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat 
kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya 
kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” (11) 
Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, 
tetapi mereka tidak menyadari. (12) (Q.S. Al-Baqarah [2]: 
11-12)

C. PERBEDAAN SUMBER ILMU ISLAM DAN BARAT
Dalam tradisi keilmuan Barat, pasca kemenangan 

empirisme dan positivisme, orang Barat meyakini kalau 
sumber ilmu hanya satu, yaitu sense perception. Hanya 
persepsi indera yang dianggap sah sebagai sumber pe-
ngetahuan, karena pengetahuan yang sah adalah sebagai 
ilmu alam, jadi sumbernya pun harus yang bersifat fisik. 
Orang Barat meragukan intelek dan intuisi, bagi mereka 
sumber intelek intuisi itu adalah halusinasi, karenanya 
harus ditingglakan. Berbeda denga tradisi Barat, dalam 
Islam sumber ilmu tidaklah satu. Islam mengakui indera 
sebagai sumber ilmu bagi ilmu-ilmu fisik. Selain indera, 
ada juga sumber ilmu lain, seperti akal, hati, bahkan ada 
yang menambahkan wahyu sebagai sumber ilmu. Dengan 
demikian terdapat tiga sumber ilmu pengetahuan yang sah 
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dalam tradisi keilmuan Islam. Allah telah menganugerahkan 
kepada kita, indera, akal juga hati pastilah itu memiliki 
kegunaan masing-masing dan antara satu dengan yang lain 
tiak saling tergantikan. Tidak mungkin akal diciptakan, jika 
tidak berguna, begitu pula dengan hati dan indera.18  

Perpedaan pandangan dalam penentuan sumber ilmu 
antara Islam dan Barat membawa dampak pada perbedaan 
persepsi terhadap sebuah kebenaran. Mayoritas orang Barat 
lebih menyakini kebenaran yang diperoleh indera lewat 
metode ilmiah dalam pencarian kebenaran. Kebenaran 
harus bersifat fisik dapat diindera dan dibuktikan secara 
ilmiah. Dari sinilah dapat diketahui kenapa banyak orang 
Barat yang menolak agama, karena kebenaran agama 
biasanya bersifat abstrak, tidak bisa diindera karena 
bersumberkan wahyu, misalnya keberadaan Tuhan, Surga,  
Malaikat adalah sesuatu yang abstrak dan tidak bisa 
dibuktikan dengan metode ilmiah, sehingga orang Barat 
banyak yang menolak konsep-konsep itu.

Orang Islam memandang bahwa sumber ilmu bukan 
hanya berdasarkan pada indera saja tapi juga akal, hati, 
dan wahyu. Sebagaimana Mulyadi, Sumber ilmu (Islam) 
tidak hanya indera, tetapi juga indera, akal, hati dan wahyu, 
pengalaman juga begitu tidak hanya pengalaman indera 
yang diakui, tetapi juga pengalaman intelektual, dan juga 

18 Mulyadi Kertanegara dalam Saefuddin dkk, “On Islamic Sivilization”, Menyalakan 
Kembali Lentera Peradaban Islam Yang Sempat Padam, (Semarang: UNISSULA PRESS, 
2010), hlm. 257. 
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pengalaman intuisi atau pengalaman yang di sebut religious 
experience.19 Dari pendapat ini, kebenaran Islam bukan 
hanya dari indera tapi kebenaran dapat diperoleh dari 
akal (logika), hati, dan kebenaran yang bersumberkan dari 
wahyu (Al-Qur’an dan Hadis).

D. RELASI SAINS DAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI
Pada dasarnya, Islam mengembangkan ilmu yang 

bersifat universal dan tidak mengenal dikotomi antara ilmu-
ilmu qauliyah/ hadharah al-nash (ilmu-ilmu yang berkaitan 
dengan teks keagamaan) dengan ilmu-ilmu kauniyyah-
ijtima’iyyah/hadharah al-‘ilm (ilmu-ilmu kealaman dan 
kemasyarakatan), maupun dengan hadharah al-falsafah 
(ilmu-ilmu etis-filosofis). Ilmu-ilmu tersebut secara 
keseluruhan dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu ke-Islaman 
ketika secara epistemologi berangkat dari atau sesuai 
dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari 
nilai-nilai dan etika Islam pada dasarnya bersifat obyektif. 
Dengan demikian dalam Islam terjadi proses objektifikasi 
dari etika Islam menjadi ilmu ke-Islaman, yang dapat 
bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia (rahmatan li 
al-‘alamin), baik mereka yang Muslim maupun non-Muslim, 
serta tidak membedakan golongan, etnis, maupun suku 
bangsa.20

Klasifikasi ilmu perspektif M. Amin Abdullah berbeda 

19  Ibid, hlm. 261.  
20 Pokja Akademik, Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas 
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dengan Yudian Wahyu bahwa sumber ilmu berasal dari tiga 
ayat Tuhan (Qauliyah-Kauniyah-Insaniyah). M. Abdullah 
menggabungkan antara ilmu sains (Kauniyah) dan humaniora 
(Insaniyah) sebagai Hadlarah al-‘Ilm. Klasifikasi ilmu M. Amin 
Abdullah ini merupakan modifikasi dari epistomologi Islam 
Muhammad Abid al-Jabiry, ilmu wan Islam yang berasal dari 
Maroko. Beliau membagi epistemologi Islam menjadi tiga, 
yaitu: bayani, irfani, dan burhani. Magnum opusnya berjudul: 
Naqd al-‘Aql al-‘Arabi (Kritik Nalar Arab) yang dipublikasikan 
pada 1984, 1986, dan 1990. Tiga volume Naqd al-‘Aql al-
‘Arabi adalah: (1) Takwiin al-‘Aql al-‘Arabi, (2) Bunyah al-‘Aql 
al-‘Arabi, dan (3) ‘Aql as-Siyaasi al-‘Arabi.21

M. Amin Abdullah memandang relasi ilmu pengetahuan 
(sains) dan Islam menjadi tiga model, yaitu: (1) Single Entity 
(Entitas Tunggal), (2) Isolated Entity (Entitas Terpisah), dan 
(3) Interconnected Entity (Entitas Saling Terhubung Secara 
Utuh).
1. Model Single Entity (Entitas Tunggal)

Menurut M. Amin Abdullah, entitas tunggal 
Hadharah al-Nash (ilmu-ilmu agama) ini bisa diganti 
atau ditempati oleh entitas tunggal Hadharah al-Ilm 
atau entitas tunggal Hadharah al-Falasifah. Single 

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan 
Kalijaga, 2006), hlm. 19

21 Walid Harmaneh dalam kata pengantarnya dalam Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik 
Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam, terj. Oleh Moch Nur Ichwan, (Yogyakarta: Islamika, 
2003), hlm. xvii-xviii atau lihat versi bahasa Inggrisnya, Mohammed ‘Abed al- Jabiri, 
Arab-Islamic Philosophy A Contemporary Critique, trasleted from the French by Aziz 
Abbassi, (The United States of America: The Center for Middle Eastern Studies and The 
University of Texas at Austin USA, 1999), hlm.vii-xxxii. 
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entity ini umumnya mengklaim bahwa cukup dirinya 
sendiri sajalah yang mampu mengatasi permasalahan 
kemanusiaan. Dalam perspektif komparatif, corak 
model berpikir single entity ini adalah simbol ke-
angkuhan ilmu pengetahuan. Model ini terjadi pada era 
tahun 1950-1970.22

Skema.1
Single Entity

Dampak dari model ini adanya pandangan diko-
motis antara Hadharah al-Nash, Hadharah al-Ilm, dan 
Hadharah al-Falasifah. Antara agamawan dan ilmuwan 
berdiri sendiri bahkan menunjukkan relasi konflik 
antar keduanya. Misalnya ketika agamawan (ulama 
agama) menjelaskan tentang fatwa bayi tabung mereka 
tidak bekerja sama ilmuwan (ulama sains). Pandangan 
ini melahirkan konsep dikhotomi bahwa yang disebut 
dengan ulama (ahli) adalah orang yang memahami 

22 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif, 
cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 404 dan M. Amin Abdullah, 
Integrasi dan Interkoneksi: Pengembangan Paradigma Keilmuan (Teori-Praxis) di UIN Sunan 
Kalijaga. Makalah yang dipresentasikan dalam Workshop Calon Dosen UIN Sunan 
Kalijaga Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Center for Teaching Staff Development 
(CTSD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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agama Islam secara mendalam. Orang yang ahli sains 
dan humaniora tidak dianggap sebagai ulama. Padahal 
sumber ilmu ketiga sama-sama berasal dari ayat 
Qauliyah, Kauniyah, dan Insaniyah.

2. Model Isolated Entity (Entitas Terpisah)
Menurut M. Amin Abdullah, dalam model ini sudah 

tumbuh kesadaran ‘baru’ (tahun 1970-1990) bahwa 
memang ada 3 entitas disiplin keilmuan, walaupun 
masih terpenggal-pengggal (dikhotomi), misalnya ada 
Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 23 Konfigurasi hubungan yang ternyata 
bercorak “isolated” inilah yang diperkirakan menjadi 
sumber permasalahan dunia kontemporer, sejak 
dari krisis lingkungan hidup, ekonomi, moralitas, 
religiositas, dan krisis multidimensi yang lain. Skema 
ini berakibat pada sempitnya wawasan dan pandangan 
dunia para alumni Perguruan Tinggi (PT).24

Skema.2
Isolated Entities

23  M. Amin Abdullah, Integrasi dan Interkoneksi…
24  M. Amin Abdullah, Islamic Studies…, hlm. 404-405.
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3. Model Interconnected Entity (Entitas Saling Terhubung 
Secara Utuh)

Menurut M. Amin Abdullah, masa ini peradaban 
dunia baru memerlukan pendekatan keilmuan yang non-
dikhotomis, yaitu pendekatan Integrasi-Interkoneksi 
bidang ilmu. Dalam skema Interconnected Entity, 
masing-masing rumpun ilmu sadar akan keterbatasan-
keterbatasan yang melekat dalam diri sendiri dan 
memanfaatkan metode dan pendekatan yang digunakan 
oleh rumpun ilmu lain untuk melengkapi kekurangan-
kekurangan yang melekat jika masing-masing berdiri 
sendiri, terpisah antara satu sama lainnya.25 

Skema.3
Interconnected Entities

Model Interconnected Entity telah dikembangkan 
oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak perubahan dari 
IAIN menjadi UIN pada tahun 2004 yang diinisiasi oleh 

25  Ibid., hlm. 405.
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M. Amin Abdullah yang saat itu menjabat sebagai Rektor. 
Pendekatan ini disebut dengan pendekatan integratif-
interkonektif yang mencoba menggabungkan dan 
mendialogkan antara Hadharah al-Nash, Hadharah al-‘Ilm, 
dan Hadharah al-Falasifah (agama dan sains). Pendekatan 
ini diwujudkan dengan dibukanya fakultas-fakultas Sains 
dan Teknologi (Saintek) dan Humaniora. Paradigma 
keilmuan yang diinisiasi oleh M. Amin Abdullah inilah 
disebut dengan ‘Jaring Laba-Laba Keilmuan’.

Gambar. 4
Jaring Laba-Laba Keilmuan Teoantroposentrik-

Integralistik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Kalijaga

Gambar ini mengilustrasikan hubungan jaring laba-
laba yang bercorak teoantroposentris-integralistik. Dari sini 
tergambar sosok muslim yang terampil dalam menangani 
dan menganalisis isu-isu kemanusiaan dan keagamaan 
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di era modern dengan berbagai pendekatan baru yang 
diberikan oleh ilmu-ilmu alam (natural science), ilmu-
ilmu sosial (social science), dan humaniora (humanities) 
kontemporer. Al-Qur’an dan As-Sunnah menjadi landasan 
etika-moral keagamaan. Semua itu diabadikan untuk 
kesejahteraan manusia secara bersama-sama tanpa latar 
belakang etnisitas, agama, ras maupun golongan.26

Jaring laba-laba di atas merupakan pelapisan 
“geneologi” keilmuan ke-Islaman. Dalam jaring laba-laba 
tersebut terdapat lima lapisan, yaitu: 27

Lapisan Geneologi Keilmuan Ke-Islaman
1 Al-Qur’an dan As-Sunnah
2 Methodology (Thariqah) & Approaches 

(Al-Muqarabah) adalah bentuk Human 
Intervention & Human Construction (Ijtihad 
Ulama & Cerdik Pandai) pada setia zaman 
yang dilalui oleh peradaban Islam.

3 Ilmu-ilmu Keislaman yang diproduksi pada 
era al-’Ashr al-Dzahabiy (Golden Age of 
Islamic Civilization) sekitar Abad IX-XI M. 
Istilah “Tafaqquh fi al-Din” biasanya mengacu 
kepada era ini. Istilah “Kitab Kuning” sangat 
terkenal di dunia Pesantren.

26  M. Amin Abdullah, Islamic Studies…, hlm. 406
27  M. Amin Abdullah, Integrasi dan Interkoneksi…
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4 Dengan sedikit mereduksi, era sejarah 
peradaban Islam adalah dari Abad VII 
sampai dengan Abad XIV M. Kejatuhan 
Cordoba di Spanyol menandai peralihan 
sejarah peradaban. Layer (Lapis) Biru adalah 
Peradaban Barat Abad XV—XX M.

5 Layer (Lapis) Pink adalah fenomena 
masyarakat dunia dalam 150 tahun terakhir. 
Layer (Lapis) Pink adalah era globalisasi 
(Borderless Society)

Berdasarkan gambar ini, Al-Qur’an dan As-Sunnah 
menempati lapisan pertama dalam jaring laba-laba. 
Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah 
menjadi sumber inspirasi dan landasan etika moral 
dalam pengembangan keilmuan. Al-Qur’an dan As-
Sunnah sebagai ruh setiap detak perkembangan sains 
dan teknologi. Menurut Pokja Akademik UIN Sunan 
Kalijaga, Al-Qur’an dan As-Sunnah memberi inspirasi bagi 
munculnya ilmu-ilmu yang ada pada lapisan berikutnya 
yaitu lapisan ilmu-ilmu ke-Islaman klasik. Dengan cara 
yang sama, pada abad-abad berikutnya muncullah ilmu-
ilmu kealaman, sosial, dan humaniora, dan berujung 
munculnya ilmu-ilmu dan isu-isu kontemporer.28 Allah 
Swt. berfirman:

28 Pokja Akademik, Kerangka Dasar…, hlm. 21.
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... يَرْفَِع اللّٰهُ الَّذِيَْن اٰمَنُوْا مِنْكُْمۙ وَالَّذِيَْن اُْوتُوا الْعِلْمَ دَرَٰجٍتۗ 

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ َخبِيْرٌ ١١

…niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang 
kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11)

Kata-kata kunci yang bisa ditarik dari ayat tersebut 
adalah iman, ilmu dan juga amal. Ketiganya menjadi 
satu rangkaian sistematik dalam struktur kehidupan 
setiap muslim. Lebih mementingkan yang satu dan yang 
lain, melahirkan kehidupan yang timpang.29Atas dasar 
ini, secara teologis, Islam melarang umatnya memiliki 
pandangan dikotomis, yaitu memisahkan antara iman, 
ilmu, dan amal. Keimanan seseorang juga dituntut 
untuk mengembangkan ilmu untuk menyempurnakan 
amal, baik amal untuk kehidupan dunia maupun amal 
untuk kehidupan Akhirat. Misalnya, teknologi hasil 
dari penerapan ilmu pengetahuan digunakan untuk 
kepentingan dunia dan Akhirat, contohnya kompas 
untuk menunjukkan arah dan penentuan arah kiblat.

29  Ibid., hlm. 14
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E. MODEL KAJIAN INTEGRASIINTERKONEKSI ILMU
Model kajian integrasi-interkoneksi ilmu merupakan 

usaha mengintegrasikan dan mendialogkan antara ilmu alam 
(natural science), ilmu sosial (social science), dan humaniora 
(humanities). Pokja UIN Sunan Kalijaga tahun 2006 telah 
merumuskan beberapa model kajian integrasi-interkoneksi 
ilmu yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 
untuk meminimalisir dikhotomi ilmu di PT, yaitu:

1. Informatif
Informatif berarti suatu disiplin ilmu perlu diper-

kaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu 
lain sehingga wawasan civitas akademika semakin 
luas. Misalnya, ilmu agama yang bersifat normatif 
perlu diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat 
historis, demikian pula sebaliknya. 30 Contohnya kajian 
tentang penciptaan manusia31 diperkaya dengan ilmu 
kedokteran. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Az-Zumar 
[39]: 6 tentang fase penciptaan manusia, sebagai berikut:

َّ َجعََل مِْنهَا زَْوَجهَا وَاَنْزََل للَكُْم  اِحدَةٍ ثُم ْفٍس ّوَ َّ خَلَقَكُْم مِّْن ن

هٰتِكُْم خَلْقًا مِّْنۢ  َنْعَاِم ثَمٰنِيَةَ اَْزوَاٍج ۗ َيخْلُقُكُْم فِْي بُطُوِْن اُمَّ مَِّن اْلا

30  Ibid., hlm. 33
31  Allah Swt. telah menjelaskan di beberapa ayat, misalnya (a) manusia diciptakan dari 

segumpal darah (Q.S. Al-Alaq: [96]: 2), (b) manusia diciptakan dari air mani (Q.S. At-
Thariq: [86]: 5-7), (c) manusia diciptakan dari nutfah (Q.S. An-Nahl: [16]: 4), (d) manusia 
diciptakan dari tanah dan nutfah (Q.S. Al-Kahfi: [18]: 37), dan lain sebagainya.
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ُّكُْم لَهُ الْمُلُْكۗ لَٓا اِلٰهَ  َب َلٍٰثۗ ٰذللِكُمُ اللّٰهُ ر بَعْدِ خَلٍْق فِْي ُظلُمٍٰت ث

َۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ٦ ا هُو اِلَّ

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) 
kemudian darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia 
menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. 
Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi 
kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian 
itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki 
kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa 
kamu dapat dipalingkan? (Q.S. Az-Zumar [39]: 6)

Dalam Terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama 
menafsirkan tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam 
perut, kegelapan dalam rahim dan kegelapan dalam 
selaput yang menutup anak dalam rahim.32 Informasi 
Al-Qur’an ini diperkaya dengan ilmu Embriologi yang 
dikutip oleh Agus Musthofa dalam bukunya, Bersyahadat 
di dalam Rahim, bahwa tiga kegelapan tersebut meru-
pakan proses pembentukan bayi di dalam rahim terjadi 
dalam 3 tahap (trimester), yaitu: 

Fase pertama disebut sebagai fase embrionik, 
dimulai dari bertemunya sel telur dan sel sperma mem-
bentuk sebuah sel tunggal yang dikenal sebagai stem sel. 
Sel tunggal itu lantas membelah secara terus-menerus 

32  Terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama RI Tahun 2006.
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sampai sekitar 60 hari, sehingga membentuk calon 
janin yang punya kepala, otak, indra, badan, kaki, tangan, 
sistem saraf, dan berbagai organ-organ dasar lainnya. 
Sudah lengkap tetapi belum sempurna dan janin sudah 
bisa bergerak-gerak, jantungnya berdenyut, dan hidup. 

Fase yang kedua adalah fase janin, yaitu ber-
kembang nya embrio menjadi calon bayi yang lebih 
sempurna. Otak dan panca indra mengembang. Sistem 
sarafnya semakin kompleks. Paru-paru, jantung, liver, 
pencernaan, dan berbagai organ penting lainnya ber-
kembang semakin sempurna. Jika fase embrio adalah fase 
pembentukan, maka fase janin adalah pengembangan. 
Fase ini terjadi mulai berakhirnya fase embrio di hari 
ke-60 (2 bulan kehamilan) dan berakhir di minggu ke-
23 atau sekitar 4-5 bulan kehamilan. Saat itu bayi sudah 
bisa bersuara, sudah bisa mendengar, matanya sudah 
bisa melek-merem – berkedip-kedip, gelombang otaknya 
sudah bisa dideteksi dari luar. 

Fase ketiga adalah fase bayi, yaitu fase mem persiapkan 
kelahiran. Mulai minggu ke-24 sampai minggu ke-40. 
ini adalah fase penyempurnaan seluruh fungsi-fungsi 
organ, mulai dari otak sampai kepada jari-jari kaki. Bobot 
bayi bertambah secara cepat oleh lapisan lemak yang 
menyelimutinya, untuk persiapan kelahiran. Dan, organ 
paru-paru disiapkan untuk bisa bernafas di udara bebas.33

33 Agus Musthofa, Bersyahadat Di Dalam Rahim, (Surabaya: Padma Press, 2007), hlm. 44-45.
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2. Konfirmatif
Konfirmatif (klarifikasi) mengandung arti bahwa 

suatu disiplin ilmu tertentu untuk dapat membangun 
teori yang kokoh perlu memperoleh penegasan dari 
disiplin ilmu yang lain. Misalnya, teori binnary apposition 
dalam antropologi akan semakin jelas jika mendapat 
konfimasi atau klarifikasi dari sejarah sosial dan politik 
serta dari ilmu agama tentang kaya-miskin, mukmin-
kafir, surga-neraka, dan yang lainnya.34 Model kajian ini 
menekankan pada penegasan antar tradisi keilmuan 
agar semakin kokoh dan saling menguatkan informasi. 
Untuk menerapkan kajian ini diperlukan dialog antar 
tradisi keilmuan ketika membahas tentang suatu konsep 
atau teori.

3. Korektif
Korektif berarti suatu teori ilmu tertentu perlu 

di kon  frontir dengan ilmu agama atau sebaliknya, se-
hingga yang satu dapat mengoreksi yang lain. Dengan 
demikian per kem bangan disiplin ilmu akan semakin 
dinamis. Selain model tersebut, bisa juga menggunakan 
model yang lebih rinci yakni similarisasi, paraleliasi, 
komplementasi, komparasi, induktikasi, dan verifikasi.35 
Dalam Islam, yang perlu dikoreksi adalah sains bukan Al-
Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan agama Islam. 

34  Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Kerangka Dasar…, hlm. 33
35  Ibid., hlm. 33
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Sebab, isi Al-Qur’an ada lah kebenaran absolut yang 
bersumber dari Allah Swt, sedangkan kebenaran (teori) 
sains masih perlu dikonfortir dengan (teori) sains lain. 
Jika pun terjadi konflik antara al-Qur’an dan sains, maka 
kemungkinan bukan al-Qur’annya yang konflik dengan 
sains, tapi pemahaman seseorang terhadap al-Qur’an 
yang terbatas, tidak komprehensif.

Contoh: Kajian tentang teori evolusi Darwin dikon-
frotir  dengan penciptaan manusia pertama dalam Al-
Qur’an atau dengan teori penciptaan (universal creation). 
Dalam Al-Qur’an maupun Bible dinyatakan bahwa 
Tuhanlah yang menciptakan manusia. Dalam Bible, 
teori penciptaan manusia umumnya merujuk pada Kitab 
Kejadian 1-2 yang mengisahkan penciptaan manusia 
dengan dua nama generiknya, Adam dan Hawa,36 Kitab 
Kejadian 2:7 yang berbunyi: Ketika itulah Tuhan Allah 
membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan 
nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia 
itu menjadi makhluk yang hidup.”37 Dalam Al-Qur’an 
terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang 
penciptaan manusia. Allah Swt. berfirman:

ْسنُوٍْنۚ ٦٢ وَلَقَْد خَلَْقنَا اْلاِنْسَانَ مِْن َصلَْصاٍل مِّْن حَمَاٍ مَّ

36  Suparjo, Kera Berdasi. (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007)., hlm. 34
37  Ibid. hlm. 39
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Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia (Adam) 
dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi 
bentuk. (Q.S. al-Hijr [15]: 26)

Dalam mengkonfrontir teori evolusi dengan teori 
penciptaan, Noeng Muhajir berpendapat bahwa organ-
isme hidup berkembang berjuta abad secara evolusi; 
sempat ada dinosaurus pemakan tumbuhan yang sa-
ngat besar dan lamban: dalam hidup kemudian tidak 
diperlukan sebesar itu. Adapun manusia berdasar temuan 
mummi Fir’aun yang hidup beratus abad yang lalu sama 
besar dengan makhluk sekarang. Tetapi prestasinya 
berkembang pesat. Dari bukti empirik tersebut secara 
phenomenologik, dapat kita berikan makna empirik 
bahwa organisme hidup tanaman dan binatang mengikuti 
teori evolusi dan manusia mengikuti teori penciptaan.38

4. Similarisasi
Similariasi yaitu menyamakan begitu saja konsep-

konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari 
agama, meskipun belum tentu sama. Misalnya, meng-
anggap bahwa ruh sama dengan jiwa. Penyamaan ini 
lebih tepat disebut similarisasi semua karena dapat 
meng akibatkan biasnya sains dan direduksinya agama ke 

38  Noeng Muhajir, Materi Kuliah Filsafat Pendidikan Islam di Program Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009.
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taraf sains.39 Model kajian similariasi ini jika tidak diikuti 
dengan penjelasan konsep secara mendalam terhadap 
masing-masing istilah maka akan terjadi reduksi makna. 
Karena setiap istilah biasanya memiliki arti kekhasan 
masing-masing. Seperti contoh di atas, konsep “ruh” 
dalam agama Islam disamakan dengan “jiwa” dalam 
ilmu Psikologi. Agar tidak terjadi reduksi makna, maka 
diperlukan penjelasan konsep tersebut sesuai dengan 
makna asalnya.

5. Paralelisasi
Paralelisasi yaitu menganggap paralel konsep yang 

berasal dari Al Qur’an dengan konsep yang berasal dari 
sains karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan 
keduanya. Misalnya peristiwa Isra’ Mi’raj paralel dengan 
perjalanan ke ruang angkasa dengan menggunakan 
rumus fisika S = v.t (jarak = kecepatan x waktu). 
Paralelisasi sering dipergunakan sebagai penjelasan 
ilmiah atas kebenaran ayat-ayat Al Qur’an dalam rangka 
menyebarkan syi’ar Islam.40 Dalam contoh ini, walaupun 
perjalanan Isra’ Mi’raj merupakan sesuatu yang sulit 
dibayangkan oleh logika (tidak masuk akal) tapi dapat 
dianalogikan dengan perjalanan ke ruang angkasa. 
Sebab, Isra’ Mi’raj wilayah supra-rasional (Mukjizat) 
sedangkan perjalanan ruang angkasa wilayah rasional.

39  Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Kerangka Dasar…, hlm. 33-34
40  Ibid, hlm. 34 
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6. Komplementasi
Komplementasi, yaitu antara sains dan agama saling 

mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, tetapi 
tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. 
Misalnya, manfaat puasa Ramadhan untuk kesehatan 
dijelaskan dengan prinsip-prinsip dietary dari ilmu 
kedokteran. Bentuk ini tampak saling mengabsahkan 
antara sains dan agama.41 Model ini hampir sama dengan 
dengan model Informatif, di mana setiap displin ini dapat 
saling memperkaya dan memperkuat informasi, tapi 
model komplementatif lebih ditekan pada eksistensi 
konsep (teori) masing-masing.

7. Komparasi
Komparasi, yaitu membandingkan konsep/teori 

sains dengan konsep/wawasan agama mengenai gejala-
gejala yang sama. Misalnya teori motivasi dari Psikologi 
dibandingkan dengan konsep motivasi yang dijabarkan 
dari ayat-ayat Al Qur’an.42 Tujuan dari pembandingan 
ini, apakah ada persamaan atau perbedaan antara teori 
dalam sains dan yang dijelaskan dalam agama, baik da  lam 
Al-Qur’an maupun as-Sunnah. Jika terjadi persamaan, 
maka keduanya saling melengkapi sebagaimana dalam 
kajian komplementasi, tapi jika terjadi perbedaan, maka 
perlu dikonfrotir dengan kebenaran Al-Qur’an.

41  Ibid, hlm. 34
42  Ibid, hlm. 34
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8. Induktifikasi
Induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dari teori-

teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik 
dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke 
arah pemikiran metafisik/gaib, kemudian dihubungkan 
dengan prinsip-prinsip agama dan Al Qur’an mengenai 
hal tersebut. Teori mengenai adanya “sumber gerak 
yang tak bergerak” dari Aristoteles misalnya merupakan 
contoh dari proses induktifikasi dari pemikiran sains 
ke pemikiran agamis. Contoh lainnya adalah ada nya 
keteraturan dan keseimbangan yang sangat menak-
jubkan di dalam alam semesta ini, menyimpulkan adanya 
Hukum Maha Besar yang mengatur.43

9. Verifikasi
Verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil pe-

nelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan 
kebenaran-kebenaran (ayat-ayat) al-Qur’an. Misalnya 
penelitian mengenai potensi madu sebagai obat 
yang dihubungkan dengan Q.S. An-Nahl [16]: 69, “... 
Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat 
yang menyembuhkan bagi manusia...” atau penelitian 
mengenai efek pengalaman zikir terhadap ketengan 
perasaan manusia dihubungkan dengan Q.S. Ar-Ra’du 

43  Ibid, hlm. 34
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[13]: 28, “... Ingatlah hanya dengan Allah lah hati menjadi 
tentram.”44 Dalam kajian verifikasi, penjelasan dari sains 
yang membuktikan akan kebenaran isi Al-Qur’an dan 
as-Sunnah akan menambah keyakinan umat beragama 
dalam menjalankan kehidupannya sesuai petunjuk Al-
Qur’an dan as-Sunnah. 

44  Ibid, hlm. 34
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BAB IX

POLITIK DAN NASIONALISME 
PERSPEKTIF ISLAM

“Politik dalam Islam adalah segala aktivitas yang membuat 
manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, 
meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw. dan tidak pula 
berdasarkan wahyu.” [Syaikh Ibnu ‘Aqil al-Hanbali dikutip oleh 

KH Afifudin Muhajir] 1

A. KONSEP POLITIK ISLAM
Ibnu Mandhur (dalam Mutiara Fahmi) menjelaskan 

politik dalam bahasa Arab disebut ‘siyasah’ (mengatur), 
akar katanya ‘sasa-yasusu’ berarti mengemudikan, me-
ngendalikan, mengatur, dan sebagainya. Politik Islam disebut 
dengan Siyasah Syar’iyyah. Akram Kassab mengutip pendapat 
Abdul Wahab Khallaf (dalam Mutiara Fahmi), Siyasah 
Syar’iyyah adalah “Suatu ilmu yang membahas tentang 
urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-
undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.” 2 

1 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 26.
2 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”, 

Petita, 2 (1), 2017: 49-50.
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Afifuddin Muhajir mengutip pendapat Syaikh Ibnu 
‘Aqil al-Hanbali, “Politik dalam Islam adalah segala aktivitas 
yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan 
dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh 
Rasulullah Saw dan tidak pula berdasarkan wahyu.” 3 Dari 
definisi ini, kegiatan politik Islam (Siyasah Syar’iyyah) dapat 
disimpulkan sebagai strategi (usaha) mewujudkan maslahat 
dan menghindarkan kerusakan buat manusia (hifdzh 
al-ummah). Hal ini sesuai dengan Maqashid Asy-Syari’ah 
(tujuan-tujuan Syari’ah) yang menurut M. Quraish Shihab 
untuk menetapkan maslahat bagi manusia agar bahagia 
dunia dan Akhirat.4

Uraian Al-Qur’an tentang politik secara sepintas 
dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata ‘hukm’, 
yang berarti ‘menghalangi atau melarang dalam rangka 
kebaikan’. Dari akar kata ini terbentuk kata ‘hikmah’, yang 
berarti kendali, semakna dengan istilah siyasah. Sebagian 
ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaan atau 
kemampuan menangani satu masalah sehingga menda-
tangkan manfaat dan menghindari mudarat (kerusakan). 
Dalam al-Qur’an ada 20x kata hikmah, kesemuannya dalam 
konteks pujian. Allah Swt berfirman:5

3 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara…, hlm. 26
4 M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam, cetakan II, 

(Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 92. 
5 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 548-549.
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ؤَْت اْلحِْكمَةَ فَقَْد اُْوتِيَ خَيْرًا َكثِيْرًا  ُّ ؤْتِى اْلحِْكمَةَ مَْن يَّشَۤاءُ ۚ وَمَْن ي ُّ ي

َلْبَاِب ٢٦٩ ٓا اُولُوا اْلا رُ اِلَّ َّ ۗ وَمَا يَذَّك

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi 
kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. 
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 269)

B. KONSEP NASIONALISME PERSPEKTIF ISLAM
Moh. Asror Yusuf (dalam Ni’mah), Nasionalisme 

berasal dari kata nation atau naissance dalam kamus 
Prancis kuno, berarti tanah kelahiran, atau sepadan dengan 
kata Patria (tierra) yang dalam kamus Spanyol diartikan 
tanah kelahiran, tempat atau kota raja di mana seseorang 
dilahirkan atau suatu daerah propinsi atau distrik dari suatu 
kerajaan atau negara.6 Badri Yatim menjelaskan definisi 
nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan 
dengan bangsa. Bangsa dalam pengertian antropologis 
dan sosiologis, adalah suatu masyarakat (persekutuan 
hidup) yang berdiri sendiri dan setiap anggota masyarakat 
merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat 
istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik adalah 

6 Zetty Azizatun Ni’mah, “Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif Islam”, 
Universum, 10 (1), 2016: 27.
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masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada 
kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi.7 

Said Agil Siradj memaknai nasionalisme sebagai paham 
atau ajaran cinta tanah air pada tataran ruh dan jas mani se-
tiap manusia, serta memahami Islam dan negara ada lah dua 
hal yang tidak bisa dipisahkan.8 Iwan mengutip Bruinessen, 
bahwa Kiai Abdul Wahab Khasbullah, salah satu pendiri NU, 
menulis lagu berbahasa Arab berjudul “Laa Yal Wathan” yang 
dinyanyikan murid-muridnya sebelum pelajaran dimulai, syair 
lagu ini kalau di-Indonesiakan berbunyi: Wahai bangsaku, 
wahai bangsaku Cinta tanah air bagian dari iman Cintailah ta-
nah air wahai bangsaku Jangan kalian menjadi orang terjajah.9

Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang 
tegas: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan kon-
sensus nasional (dar al ‘ahdi) yang mengikat seluruh 
komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, 
pemersatu, dan pembangun bangsa (dar al-syahadah). 
Pandangan dan sikap kebangsaan ini sejalan dengan 
wawasan kemanusiaan universal sesuai dengan pesan Allah 
dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.10

7 Mufaizin, “Nasionalisme dalam Perspektif Alquran dan Hadits”, Jurnal Al-Insyiroh: 
Jurnal Studi Keislaman, 5 (1), 2019: 43.

8 Ibid., hlm. 41. 
9 Iwan Setiawan, “Islam dan Nasionalisme:  Pandangan Pembaharu Pen didikan Islam Ahmad 

Dahlan dan Abdulwahab Khasbullah”, Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic 
Studies, 2 (1), 2018: 11.

10 PP Muhammadiyah, “Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang 
Bermakna”, Cetakan Ketiga Edisi Muktamar ke-47, (Yogyakarta, tahun 2015), hlm. 6.
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Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan 
usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia 
haruslah berada dalam kerangka negara-bangsa dan 
diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya citacita 
nasional yang luhur itu. Nasionalisme bukanlah doktrin 
mati sebatas slogan cinta tanah air tetapi harus dimaknai 
dan difungsikan sebagai energi positif untuk membangun 
Indonesia secara dinamis dan transformasif dalam mewu-
judkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tan-
tangan zaman.11 

Hasan al-Banna, Mursyid ‘Am Ikhwan al-Muslimin (IM) 
memaknai nasionalisme sebagai bentuk kewajiban seorang 
muslim. Islam secara jelas mewajibkan bekerja untuk 
kebaikan dan pengabdian kepada tanah airnya. Seorang 
Muslim adalah orang yang paling nasionalis dan paling besar 
sumbangsihnya bagi bangsa. Dengan demikian, Al-Ikhwan 
al-Muslimun adalah orang yang paling peduli akan kebaikan 
tanah air dan paling siap berkorban bagi masyarakatnya. 
Mereka mendambakan tegaknya kehormatan, kemajuan, 
dan keberhasilan yang hakiki bagi negerinya. Al-Ikhwan 
al-Muslimun mencintai tanah airnya dan berusaha menjaga 
kesatuan nasionalismenya.12

Landasan normatif ajaran Nasionalisme dalam Islam 
dapat kita baca dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, 

11 PP Muhammadiyah, “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua”, Cetakan Ketiga, 
(Yogyakarta: GRAMASURYA, 2015), hlm. 11

12 Hasan al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (1), (terj.) oleh Anis Matta, dkk, 
(Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2018), hlm. 232-233



192 Zainal arifin & Mardan UMar

“Demi Allah, (wahai Kota Mekkah), sesungguhnya engkau 
adalah negeri yang paling kucintai, kalau bukan karena 
pendudukmu mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu” 
(H.R. Ahmad, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah). M. Quraish 
Shihab juga mengutip Ibnu Hajar “Hubb al-Wathan min al-
Iman” (Cinta tanah air bagian buah/hasil dari Iman)13.

Dari kecintaan nabi yang teramat mendalam terhadap 
tanah airnya ini para ulama akhirnya merumuskan bahwa 
disyariatkan mencintai tanah air bagi umat Islam seperti 
komentar para ulama atas hadis shahih riwayat imam 
Bukhari berikut ini: Sungguh ketika nabi pulang dari be-
pergian beliau melihat tembok-tembok kota Madinah 
beliau mempercepat laju untanya dan ketika mengendarai 
tunggangan beliau menggerak-gerakkan tunggangannya 
semua ini beliau lakukan karena kecintaannya terhadap kota 
Madinah.” 14

Menurut M. Quraish Shihab, berikut ini beberapa kon-
sep yang mendasari paham kebangsaan (Nasionalisme) 
dalam al-Qur’an, yaitu:

1. Kesatuan/Persatuan, Al-Qur’an menjelaskan “Se-
sungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu…” (QS. 
Al-Anbiya’ [21]: 92 dan QS. Al-Mu’minun [23]: 52). 
M. Quraish Shihab mengutip ar-Raghib Al-Isfahani, 

13 M. Quraish Shihab, Islam Yang Saya Pahami Keragaman itu Rahmat, (Tangerang: PT 
Lentera Hati, 2017), hlm.173.

14 Mufaizin, ‘Nasionalisme dalam Perspektif Alquran dan Hadits’, Jurnal Al-Insyiroh: 
Jurnal Studi Keislaman, 5 (1), 2019: 51.
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makna ‘umat’ adalah ‘kelompok yang dihimpun oleh 
sesuatu, baik persamaan agama, waktu, atau tempat, 
baik pengelompokan itu secara terpaksa atau kehendak 
sendiri”.

2. Asal keturunan, Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia 
diciptakan dari satu keturunan dan bersuku-suku agar 
saling mengenal. Al-Qur’an merestui pengelompokkan 
berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan 
perpecahan dan untuk mencapai maslahat, misalnya Q.S. 
Al-Araf [7]: 160.

3. Bahasa, Al-Qur’an menegaskan penciptaan langit dan 
bumi dan berlainan Bahasa dan warna kulit, misal Q.S. 
Al-Rum [30]: 22.

4. Adat istiadat, dalam Al-Qur’an terdapat kata ‘urf’ (QS. 
Al-A’raf [7]: 199) dan ‘ma’ruf’ (.QS. Al-Imran [3]: 104. 
Menurut M. Quraish Shihab, makna keduanya adalah 
kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan 
dengan “al-Khair” (Q.S. Ali Imran [3]: 104). Al-Khair 
sendiri berarti prinsip-prinsip ajaran Islam.

5. Sejarah, dalam Al-Qur’an banyak menguraikan tentang 
sejarah yang bertujuan untuk diambil pelajaran. Unsur 
sejarah sejalan dengan Al-Qur’an sehingga jika unsur 
ini dijadikan faktor lahirnya paham kebangsaan, hal ini 
inklusif di dalam ajaran Al-Qur’an, selama kesejarahan 
diarahkan untuk mencapai kebaikan.

6. Cinta tanah air, Quraish Shihab mengutip tafsir yang 
ditulis Al-Qasimi ‘...Ketika Rasulullah SAW. berhijrah ke 



194 Zainal arifin & Mardan UMar

Madinah, beliau shalat menghadap ke Bait Al-Maqdis. 
Tetapi, setelah enam belas bulan, rupanya beliau rindu 
kepada Makkah dan Ka’bah, karena merupakan kiblat 
leluhurnya dan kebangsaan orang-orang Arab. Wajah beliau 
bolak-balik menengadah ke langit, bermohon agar kiblat 
diarahkan ke Mekkah, maka Allah merestui keinginan ini 
dengan menurunkan firman-Nya, QS. Al-Baqarah [2]: 144. 15

C. RELASI ISLAM DAN NEGARA
Menurut Munawir Sjadzali, ada tiga aliran mengenai 

pandangan relasi Islam dengan negara, yaitu: Aliran 
pertama, Islam adalah suatu agama yang sempurna dan 
lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan 
manusia. Tokohnya Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid 
Ridha, Mauana A.A. Al-Maududi. Aliran kedua, Islam tidak 
ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokohnya 
Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein. Aliran ketiga menolak 
pendapat Islam adalah agama serba lengkap dan terdapat 
sistem ketatanegaraan, tetapi Islam memiliki seperangkat 
nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokohnya M. Husein 
Haikal. 16

Aliran pertama juga disebut dengan paradigam integ-
ralistik. Menurut Yusuf Musa, paradigma ini mengaju kan 
konsep bersatunya agama dan negara (integrated). Islam 

15 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an…, hlm. 440-454.
16 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah, dan pemikiran, edisi 5, (Jakarta: 

Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), hlm. 1-2.
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adalah din wa dawlah (agama dan negara).17 Menurut 
Qamaruddin Khan, dapat paradigma ini, beberapa kalangan 
Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar 
negara; bahwa syari’ah Islam harus diterima sebagai 
konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan 
Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation-state) 
bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) 
yang tidak mengenal batas-batas politik dan territorial.18

Aliran kedua, disebut juga dengan paradigma seku-
laristik, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Dalam 
konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran 
negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada 
bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, 
tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual 
semata. Dengan perkataan lain, aliran ini berpendirian 
bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang 
tidak bertali temali dengan urusan kenegaraan.19

Aliran ketiga, disebut juga dengan paradigma Substan-
tif. Pengikut paradigma ini mengajukan pandangan bahwa 
agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu 
berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-
meng untungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan 
negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbuat 

17 Abdurrahman Kasdi, ‘Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin 
dan Realitas Empirik’, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 9 (2), 2015: 311.

18 Ibid., hlm. 312.
19 Ibid., hlm. 314
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dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan 
melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, negara 
memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama 
suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.20

Al-Quran tidak menjelaskan sistem dan tatanan politik 
pemerintahan atau bentuk negara tertentu yang mesti 
digunakan oleh umat Islam, tetapi ia hanya mengandung 
nilai-nilai dasar etik dan moralitas politik untuk dijadikan 
panduan dalam berbangsa dan bernegara.21 Menurut 
Afifudin Muhajir, kehadiran negara dalam pandangan Islam 
bukanlah tujuan (ghayah), melainkan sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan (wasilah). Tujuan berdirinya negara untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir-batin, 
baik di dunia maupun akhirat. Islam sesungguhnya tidak 
mendikotomikan antara agama dengan negara, bahkan 
menganggap negara merupakan representasi agama dalam 
rangka mengelola aspek kesejahteraan rakyat. Maka ada 
ungkapan al-Islam din wa dawlah (Islam adalah agama 
sekaligus negara).22

Atas dasar ini, tujuan mendirikan negara dengan 
sistem pemerintahan seperti apapun merupakan wilayah 
ijtihadiyah (hasil pemikiran manusia) yang didasarkan 
pada kesepakatan/konsensus (ijma’) seluruh bangsa 

20 Ibid., hlm. 314.
21 Abd. Gani Jumat, ‘Konsep Pemerintahan dalam Alquran: Analisis Makna Khalīfah 

dalam Perspektif Fiqh Politik’, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 11 (1), 2014: 187.
22 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara…, hlm. 23-24.
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dengan tujuan untuk menghadirkan maslahat (kebaikan) 
dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Menurut A. 
Khoirul Fata, Islam tidak ada aturan baku tentang sistem 
pemerintahan, tapi hanyalah perintah untuk memilih 
pemimpin, misalnya firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa’ 
[4]: 59 dan 83 yang memerintahkan taat pada ulil amri, dan 
hadis Rasulullah, “Barangsiapa mati dalam keadaan belum 
berbaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah”, “Jika tiga 
orang di antara kalian bepergian, maka hendaklah salah 
satunya dipilih sebagai pemimpin” serta “Sesungguhnya 
manusia yang paling dicintai oleh dan paling dekat tempat 
duduknya dengan Allah pada hari kiamat adalah imam 
(pemimpin) yang adil…”23

Menurut Iqbal (dalam Khairunnas Jamal dan Kada-
rusman), istilah Ulil Amri terdiri dari dari dua kata, yaitu 
“ulu” artinya “pemilik” dan “al-amr” artinya “perintah” 
atau “urusan”. Jika kedua kata digabungkan maka artinya 
“pemilik kekuasaan”. Pemilik kekuasaan bisa bermakna 
Imam dan Ahli al-Bait, bisa juga bermakna para penyeru ke 
jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa 
juga bermakna fuqaha’ dan ilmuan agama yang taat kepada 
Allah Swt.24 Bagi Dawan Raharjo (dalam Zuhdi, 2014), kata 
amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah 

23 Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam” 
Jurnal Review Politik, 2 (1), 2012: 5

24 Khairunnas Jamal dan Kadarusman, “Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur’an (Studi 
Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik)” Jurnal Pemikiran Islam, 39 (1) 
2014: 119.
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Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, 
keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang 
ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai 
tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan. 25

Ulil amri adalah orang-orang yang berwenang me-
ngurus urusan kaum muslimin. Ada yang berpendapat 
mereka adalah penguasa/ pemerintah. Ada pendapat 
mereka ulama, dan pendapat ketiga, mereka adalah yang 
mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan 
profesinya. Perlu dicatat bahwa kata al-Amr berbentuk 
makrifat (difinite) yang menjadikan para ulama membatasi 
wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-
persoalan kemasyarakatan, bukan akidah atau keagamaan 
murni.26Dalam Al-Qur’an, kata Ulil Amri terdapat dalam Q.S. 
An-Nisa’ [4]: 59 dan 83, yaitu:

ُسوَْل وَاُولِى اْلاَْمرِ مِنْكُْمۚ  َّ ا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الر ْٓ هَا الَّذِيَْن اٰمَنُو اَّيُ يٰٓ

ُسوِْل اِْن ُكنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ  َّ ْوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالر فَاِْن تَنَازَْعتُمْ فِْي شَْيءٍ فَرُدُّ

يْلًا ࣖ ٥٩ اَْحسَُن تَْأوِ ِۗ ٰذلَِك خَيْرٌ ّوَ بِاللّٰهِ وَالْيَوِْم اْلاِٰخر

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taat ilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 

25 Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan dalam Pers pektif Islam”, 
Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 19 (1), 2014: 43.

26 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 2, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 583.



Islam Rahmatan lIl’alamIn 199

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa’ [4]: 59)

ْوهُ  وَاِذَا َجۤاءَهُْم اَْمٌر مَِّن اْلاَْمِن اَوِ اْلخَوِْف اَذَاعُوْا بِٖه ۗ وَلَوْ رَدُّ

ٰٓى اُولِى اْلاَْمرِ مِْنهُْم لَعَلِمَهُ الَّذِيَْن يَْستَنْۢبِطُوْنَهٗ مِْنهُْم  ُسوِْل وَاِل َّ اِلَى الر

ا قَلِيْلًا ٨٣ يْٰطَن اِلَّ بَعْتُمُ الّشَ َّ ۗ وَلَوْلَا فَْضُل اللّٰهِ عَلَيْكُْم وَرَْحمَتُهٗ لَات

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang 
keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiar-
kannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada 
Rasul dan Ulil Amri (tokoh-tokoh sahabat Rasul) di antara 
mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 
kebenarannya (akan dapat) mengeta huinya (secara resmi) 
dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena 
karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu meng-
ikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (Q.S. 
an-Nisa’ [4]:  83)

Perbedaan pandangan ini dapat melahirkan sikap ke-
be ragamaan seseorang atau organisasi terhadap negara. 
Dalam kajian ini, penulis mau memberikan contoh bagai-



200 Zainal arifin & Mardan UMar

mana relasi Islam dan negara dari hasil riset yang telah 
penulis lakukan pada Gerakan (1) Islam Transnasional, 
yaitu: Jamaah Tarbiyah, Jamaah Tabligh, dan Hizbut Tahrir 
Indonesia dan (2) Islam Mainstream di Indonesia, yang 
diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) 
karena memiliki pengikut terbanyak dan sangat mem-
pengaruhi pemikiran keagamaan di Indonesia.

D. RELASI ISLAM DAN NEGARA PERSPEKTIF ISLAM 
TRANSNASIONAL

Pada sub bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana 
relasi Islam dan negara perspektif Gerakan Islam Trans-
nasional yang berkembang di Indonesia menggunakan 
tiga paradigma, yaitu relasi integralistik, substantif, atau 
sekularistik.
1. Jamaah Tarbiyah

Jamaah Tarbiyah berasal dari gerakan dakwah 
kampus. Menurut Burhanudin Muhtadi, pada tahun 
1980-an, dakwah kampus mulai memperkenalkan 
istilah “usrah” (keluarga) yang mengadopsi peng-
kaderan Ikhwanul Muslimin (IM). Dakwah kampus ini 
bermetamorfosis menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) yang resmi, yaitu Lembaga Dakwah Kampus 
(LDK). Pada awalnya, pemikiran teologi dan model 
aktivisme LDK diambil dari gagasan Ikhwan Hasan al-
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Banna27 dan Jamiat Islami al-Mawdudi yang bertumpu 
pada argumen bahwa Islam adalah (1) al-din: jalan 
hidup total (aqidah wa syari’ah, (2) din wa dawlah 
(agama dan negara), dan (3) din wa dunya (ukhrawi 
dan duniawi). Dari sini nampak perbedaan pandangan 
LDK dengan HTI, yaitu jika HTI menolak gagasan dan 
sistem demokrasi karena dinilai buatan manusia, maka 
LDK memandang bahwa demokrasi bisa menjadi solusi 
untuk menegakkan negara Islam.28

Dari Jamaah Tarbiyah atau LDK inilah lahirlah 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)29 
sebagai wadah aktifis LDK untuk menyalurkan 
aspi  rasi politiknya di kampus. Setelah Soeharto 
turun pada 21 Mei 1998, tokoh-tokoh KAMMI mulai 
mempertimbangkan mendirikan partai politik Islam, 
yang diberi nama Partai Keadilan (PK) yang kemudian 
berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS 
inilah menjadi wadah politik aktivis KAMMI untuk 

27 Fikrah Al-Ikhwan al-Muslimun meliputi: (1) Da’wah salafiyah, mengajak kembali ke al-
Qur’an dan sunnah Rasul, (2) Thariqah Sunniyah, beramal dengan sunnah suci dalam 
akidah dan ibadah, (3) Hakikat Shufiyah, kesucian jiwa, kejernihan hati, kontinuitas amal, 
berpaling dari ketergantungan makhluk, mahhabah fillah, (4) Hai’ah siyasiyah, perbaikan 
hukum pemerintahan, meluruskan persepsi hubungan umat Islam terhadap bangsa-
bangsa lain, (5) Jamaa’ah riyadhiyah, mem perhatikan masalah fisik, (6)Rabithah ‘ilmiyah 
tsaqafiyah, menuntut ilmu sebagai kewajiban, (7) Syirkah iqtishadiyah, mem perhatikan 
pemerolehan dan distribusi harta, dan (8) Fikrah ijtima’iayah, menaruh perhatian 
terhadap segala penyakit masyarakat Islam dan berusaha mengobatinya. (Hasan al-
Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (1), (terj.) oleh Anis Matta, dkk, (Surakarta: 
Era Adicitra Intermedia, 2018), hlm. 204-205.

28 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS Suara dan Syariah, cet. ke-3, (Jakarta: KPG 
(Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 37-41.

29  Ibid., hlm. 43. 
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mengejar karier politik melalui partai.30 
PKS yang lahir dari Jamaah Tarbiyah yang ber afiliasi 

dengan Ikhwanul Muslimin (IM)31 sangat mendukung 
adanya praktik demokrasi di Indonesia. PKS bekerja 
dalam sebuah sistem demokrasi untuk mencapai 
tujuannya. Menurut Burhanudin, PKS beroperasi da lam 
kerangka demokrasi dan menerima gagasan-gagasan 
negara-bangsa (nation-state). PKS juga secara tegas 
mengusung gerakan damai serta menghindari peng-
gunaan kekerasan dalam mencapai tujuan. 32

Relasi Jamaah Tarbiyah terhadap negara sangat 
dipengaruhi oleh Hasan al-Banna (Mursyid ‘Am 
Ikhwan al-Muslimin) dan Jamiat Islami al-Mawdudi 
yang bertumpu pada argumen bahwa Islam adalah 
aqidah wa syari’ah, din wa dawlah, dan din wa dunya. 
Pandangan ini masuk kategori paradigma integralistik. 
Pandangan dibuktikannya dengan (1) pendirian Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai bentuk kontribusinya 
dalam mengelola negara, (2) sekolah-sekolah Islam 

30  Ibid., hlm. 44-45.
31 Menurut Amin Abdullah, gerakan Ikhwan al-Muslimin pecah menjadi dua faksi, 

yaitu: (1) faksi Hudaibiyyah (pengikut Hasan al-Hudaibi) atau faksi Ikhwan Tarbiyah 
yang moderat dan (2) faksi Quthbiyyah (pengikut Sayyid Quthb) adalah faksi radikal. 
Bahkan, diantara pengikut aliran Quthbiyyah ada yang menyempal dan membentuk 
gerakan ekstrim yang dianggap sebagai Ikhwan Jihadi, yakni Tandzim al-Jihad (al-Jihad al-
Islami) dan al-Takfir wa al-Hijrah. Ikhwan Jihadi ini dianggap tidak sejalan dengan ideologi 
Ikhwan yang mainstream. (M. Amin Abdullah, Memaknai al-Ruju’ ila al-Qur’an wa al-
Sunnah dari Qira’ah Taqlidiyyah ke Tarikhiyyah-Maqashidiyyah dalam Wawan Gunawan 
Abd. Wahid, dkk (ed.), Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, 
Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 56.

32  Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS..., hlm. 49.
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terpadu yang di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam 
Terpadu Indonesia (JSIT) sebagai bentuk kontribusinya 
dalam mendidik anak bangsa, dan (3) perjuangan 
penerapan syari’ah Islam di Indonesia.

2. Jamaah Tabligh
Jamaah Tabligh (JT) merupakan gerakan dak-

wah atas petunjuk Nabi (Da’wah ‘ala Minhaji an-
Nubuwwah) dengan metode Khuruj ‘fi sabilillah 
di tengah-tengah masyarakat yang memusatkan 
dakwahnya di masjid-masjid.33 Gerakan ini diinisiasi 
oleh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail 
al-Hanafi ad-Diyubandi al-Jisti al-Kahdahlawi (1885-
1944), sarjana sufi yang berada di Deobond pada tahun 
1927 di Mewat, Delhi Selatan, India.34 JT merupakan 
gerakan Islam Transnasional yang berideologi salafi, 
tidak berpolitik, dan berkonsentrasi perbaikan moral 
individu.35 Barbara (dalam O. Roy), menyebutnya 
gerakan ini sebagai fundamentalis-baru yang fokus 
pada urusan ritual, pakaian, dan perilaku dan tidak 
punya agenda politik global.36 

33 Zainal Arifin dan Lailatu Rohmah, ‘The Concept of Leadership of The Transnational 
Islamic Ideology Perspective and Responses to Democracy Practices in Indonesia, 
Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 24 (1) 2019: 215.

34 Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, “The History of Jamaah Tabligh in Southeast Asia: 
The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival”, Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies, 46 (2), 
2008: 356-357.

35 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-
Orde Baru, (terj.) oleh Hairus Salim, (Jakarta: LP3ES Indonesia & KITLV, 2008), hlm. 56. 

36 Barbara D. Metcalf, Aktivisme Islam Tradisional: Deoband, Tabligh, dan Talib dalam Dick 
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Abdul Aziz menyebut JT sebagai fundamentalis 
yang damai (peaceful fundamentalist). Indikator 
fundamentalisme JT menurut Mumtaz Ahmad (dalam 
Abdul Aziz), yaitu: (1) menafsirkan al-Qur’an dan hadis 
secara literal, (2) menolak keras pemahaman Islam 
liberal, (3) mengklaim dirinya mengembalikan Islam 
murni, dan (4) percaya diri bahwa gerakannya berbasis 
Islam untuk menghadapi modernitas.37

Relasi Islam dan negara menurut perspektif JT 
lebih cenderung pada paradigma integralistik yang 
menganggap bahwa Islam adalah agama sempurna 
dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan 
manusia. Perbedaan pandangan JT dengan Jamaah 
Tarbiyah adalah JT apolitis, tidak terlibat pada politik 
praktis dan fokus pada dakwah di tengah-tengah 
masyarakat yang dipusatkan pada masjid-masjid. Akan 
tetapi, ada juga gerakan JT berbasis pesantren yang 
ikut berkontribusi dalam pendidikan Islam, seperti 
Pesantren al-Fatah Temboro di Magetan Jawa Timur.38

Dalam menjalankan dakwah di tengah-tengah 
masyarakat, JT melarang pengikutnya (Tabligi) untuk 
membicarakan politik walaupun tidak ada fatwa 

van der Meij, Dinamika Kontem porer dalam Masyarakat Islam, (terj.) oleh Somardi, (Jakarta: 
INIS, 2003), hlm. 138-139. 

37 Abdul Aziz, “The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist”, 
Studia Islamika Indonesia Journal for Islamic Studies, 11 (3), 2004: 473.

38 Baca Disertasi Zainal Arifin, “Kepemimpinan Spiritual Pesantren Temboro Strategi 
Kebudayaan Kiai dalam Membentuk Perilaku Religius, Disertasi, (Yogyakarta: 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
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tentang anti politik.39 Pandangan JT terhadap politik 
adalah positif selama bertujuan untuk menegakkan 
agama dan maslahat umat bukan sebagai kendaraan 
nafsu dan menyisihkan kepentingan agama. Prinsip 
politik JT adalah politik Nabawi,40 yaitu perilaku politik 
yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk 
membawa manusia kepada ridla Allah di dunia dan 
Akhirat.41

3. Hizbut Tahrir Indonesia
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah gerakan 

Islam Transnasional yang berafilisasi pada Hizbut 
Tahrir (HT) yang didirikan oleh Taqiyudin an-Nabhani 
di Kota al-Quds [Baitul Maqdis] Palestina pada tahun 
1953.42HT adalah partai politik berideologi Islam43 yang 
bermaksud membangun kembali Daulah Islamiyah, 
yaitu: Daulah Khilafah yang dipimpin seorang khalifah 
yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslim untuk 
menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah 
dan sunnah Rasul.44

39 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS…, hlm. 3.
40 A. Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3, (Cirebon: Pustaka 

Nabawi, 2002), hlm. 58.
41  Ibid., hlm. 62
42 Anonim, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, (terj.) oleh Abu Afif 

dan Nur Khalish, cet. ke-5, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013), hlm. 43. 
43  Ibid., hlm. 3. 
44  Ibid., hlm. 25. 
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HT masuk Indonesia pada tahun 1980-an dengan 
merintis dakwah di kampus-kampus di Indonesia yang 
kemudian menamakan dirinya sebagai Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI).45  Pada tahun 2017, HTI dibubarkan 
oleh pemerintah Indonesia karena menolak asas 
Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dijelaskan 
dalam Pasal 59 ayat 4 dalam UU No. 17 Tahun 2017 
tentang Organisasi Masyarakat adalah ormas dila rang 
untuk menganut, mengembangkan, serta menye-
barkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan 
Pancasila.46 Penolakan HTI terhadap asas Pancasila 
dan praktik demokrasi di Indonesia dapat dibuktikan 
doktrin-doktrin utama di tubuh HTI, misalnya pe-
nentangan HT/ HTI tentang demokrasi karena konsep 
demokrasi bertentangan dengan Islam yang dipahami 
HT/HTI bahwa kedaulatan adalah milik syara’, bukan 
milik rakyat. 47 

Paradigma relasi Islam dan negara perspektif HTI 
adalah integralistik. Perbedaannya dengan Jamaah 
Tarbiyah dan JT adalah sikap penolakan HTI terhadap 
demokrasi Pancasila yang sudah menjadi ijma’ nasional 
bangsa Indonesia.  HTI menentang gagasan demokrasi 

45 Ahmad Musyafiq, “Spiritualitas Kaum Fundamentalis”, Walisongo Jurnal Penelitian 
Sosial Keagamaan, 20 (1), 2012: 64. 

46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

47 Lihat Rancangan Undang-undang Dasar pada Pasal 22 yang disusun oleh Taqiyuddin 
an-Nabhani. (Taqiyuddin an-Nabhani, Daulah Islam, (terj.) oleh Umar Faruq, cet. ke-7, 
(Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), hlm. 341-342.
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karena kedaulatan di tangan rakyat, seharusnya milik 
syara’,48 sebagaimana firman Allah Swt dalam QS an-
Nisa [4]: 59.49  Menurut HTI, demokrasi lahir dari 
rahim ideologi kapitalis yang memiliki semboyan, 
“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat”. Demokrasi adalah sistem kufur hasil buatan 
manusia dan bukan merupakan hukum-hukum syar’i. 
Melaksanakan sistem demokrasi berarti melaksanakan 
sistem kufur dan menyeru kepada sistem demokrasi 
berarti mempropagandakan sistem kufur.50

Dari penjelasan ini, HT/HTI menentang konsep 
demokrasi yang dijadikan dasar bangsa Indonesia 
dalam pemilihan seorang pemimpin. Dalam Rancangan 
Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Taqiyuddin 
an-Nabhani, pengangkatan Khalifah (pemimpin) 
sebagaimana dilakukan dengan cara baiat [Pasal 34] 
oleh kaum muslim dan non-muslim tidak memiliki 
hak pilih [Pasal 26 dan 28]. Pengangkatan Khalifah 
sebagai kepala negara dianggap sah jika memenuhi 
tujuh syarat, yaitu: laki-laki, muslim, merdeka, baligh, 
berakal, adil, dan memiliki kemampuan [Pasal 31]. 51

Ideologi Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan 
agama dengan kehidupan (sekulerisme). Dalam ideologi 

48 Ibid., hlm. 341-342.
49 Anonim, Mengenal Hizbut…, hlm. 99
50 Ibid., hlm. 79-80.
51 Taqiyuddin an-Nabhani, Daulah Islam…, hlm. 343-345.



208 Zainal arifin & Mardan UMar

ini, manusia berhak membuat peraturan hidupnya, 
mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri 
dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik, 
dan kebebasan pribadi. Dari ideologi inilah muncul 
demokrasi yang memiliki pandangan bahwa manusia 
berhak membuat peraturan (undang-undang) dan 
rakyat adalah sumber kekuasaan yang dapat membuat 
perundang-undangan dan menggaji kepala negara 
untuk menjalankan undang-undang yang dibuatnya. 
Sistem demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat 
dengan kepala negara.52 

Dalam sistem demokrasi menjadikan kewenangan 
membuat hukum berada di tangan manusia, bukan 
pada Allah. Hal ini bertentangan dengan firman-Nya: 
“…menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah…” (QS 
Yusuf [12]: 40).53 Dalam rancangan Undang-Undang 
Dasar yang disusun oleh Taqiyuddin an-Nabhani 
sudah menjelaskan konsep sistem Khilafah yang 
membedakan sistem demokrasi yang terdapat dalam 
Pasal 22, 26, 31, dan 34 sebagai berikut: 54

Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen, 
yaitu: (a) kedaulatan adalah milik syara’ bukan milik 

52 Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam, (terj.) oleh Abu Amin, dkk, 
cetakan ke-12, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013), hlm. 50-51.

53 Taqiyuddin an-Nabhani, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), (terj.) 
oleh Yahya AR, (Jakarta: HTI, 2006), hlm. 27.

54  Taqiyuddin an-Nabhani, Daulah Islam…, hlm. 343-345.
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rakyat, (b) kekuasaan berada di tangan umat, (c) 
pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas 
seluruh kaum Muslim, (d) Khalifah mempunyai hak untuk 
melegislasi hukum-hukum syara’55 dan menyusun undang-
undang dasar dan perundang-undangan. (Pasal 22)

Setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki 
maupun perempuan berhak memilih Khalifah dan 
membaiatnya. Orang-orang non-Muslim tidak memiliki 
hak pilih. (Pasal 26)

Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara dianggap 
sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu: laki-laki, 
muslim, merdeka, baligh, berakal, adil, dan memiliki 
kemampuan. (Pasal 31) 

Metode untuk mengangkat Khalifah adalah bai’at. 
(Pasal 34)56

Dari rancangan undang-undang yang disusun oleh 
Taqiyuddi An-Nabhani ini nampak jelas bahwa ideologi 
HT/HTI tidak mengakui sistem demokrasi Indonesia 

55 Hukum syara’ adalah seruan (khithab) Syari’ (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan 
hamba (manusia). Baca Anonim, Mengenal Hizbut…, hlm.69.

56 Hadis yang dikutip oleh HTI agar umat menunjuk seorang Amir kemudian mengangkat 
dan membai’atnya, yaitu riwayat Abdullah bin Amr bin al-Ash, bahwa Nabi Saw 
bersabda, “Tidak boleh tiga orang yang berada di manapun di bumi ini, kecuali mengambil 
salah seorang di antara mereka sebagai Amir (pemimpin).” Baca Anonim, Mengenal Hizbut…, 
hlm. 101.
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serta ideologi Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan 
(ijma’) bangsa ini.57 Pandangan ini lahir dari sikap 
keberagamaan yang memahami Islam secara literal 
(tekstual), padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak 
menjelaskan sistem pemilihan pemimpin yang pasti. Hal 
ini dapat dilihat dari model pemilihan Khulafaur Rosyidin 
(Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khattab, Ustman, dan Ali) 
yang berbeda-beda. 

Menurut Munawir Sdajzali, pada masa kenabian, 
Nabi tidak memberikan petunjuk [sistem] pemerintahan 
yang pasti, misal: bagaimana menentukan pemimpin/
kepala negara, hubungan negara-rakyat, dan batas 
kekuasan. Pengangkatan khalifah juga tidak ada pola 
baku. Abu Bakar dipilih ditunjuk, Umar karena wasiat 
tanpa musyawarah terbuka, Ali ditunjuk, dan Usman 
dipilih dengan cara tidak langsung melalui dewan for-
matur. Pergantian khalifah karena wafat. 58

E. RELASI ISLAM DAN NEGARA PERSPEKTIF ISLAM 
MAINSTREAM (MUHAMMADIYAHNU)

1. Muhammadiyah 
Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah 

sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman 

57 Pancasila dapat dimaknai sebagai ‘Piagam Madinah’nya Indonesia yang dapat 
dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana Nabi 
Muhammad SAW dahulu di Madinah membuat ‘Piagam Madinah’ untuk mengatur 
hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim dalam sebuah negara.

58 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah, dan pemikiran, edisi 5, (Jakarta: 
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), hlm. 233-234.
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dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah dan 
umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa 
dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia 
sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era 
kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam 
peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa 
yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Muhammadiyah berkonstribusi dalam usaha 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara 
politik Islam yang berwawasan kebangsaaan di tengah 
pertarungan berbagai ideologi dunia. 59 

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Pan-
casila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-
‘ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar 
alsyahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan 
damai (dar alsalam) menuju kehidupan yang maju, adil, 
makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan 
ridla Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut 
sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman 
“Baldatun Thayyiabtun Wa Rabbun Ghafur”, yaitu suatu 
negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah. 
Negara ideal itu diberkahi Allah karena penduduknya 
beriman dan bertaqwa (QS Al-A’raf: 96), beribadah 
dan memakmurkannya (QS Adz-Dzariyat: 56; Hud: 61), 
menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat 

59 PP Muhammadiyah, “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua”, Cetakan Ketiga, 
(Yogyakarta: GRAMASURYA, 2015), hlm. 10.
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kerusakan di dalamnya (QS Al-Baqarah: 11, 30), me-
miliki relasi hubungan dengan Allah (habluminallah) 
dan dengan sesama (habluminannas) yang harmonis 
(QS Ali Imran: 112), mengembangkan pergaulan 
antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang setara 
dan berkualitas taqwa (QS Al-Hujarat: 13), serta menjadi 
bangsa unggulan bermartabat khyaira ummah (QS 
Ali Imran: 110). Negara Indonesia yang penduduknya 
mayoritas Muslim tersebut dalam konteks keislaman 
dan keindonesiaan harus terus dibangun menjadi 
Negara Pancasila yang Islami dan berkemajuan menuju 
peradaban utama bagi seluruh rakyat.60 

2. Nahdlatul Ulama (NU)
Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang 

berbeda terkait relasi Islam dan agama. Bagi ulama NU, 
yang menjadi acuan berislam dan berbangsa adalah 
simbol dan ritual agama merupakan sarana untuk me-
wujudkan kemaslahatan dan menebar rahmah kepada 
seluruh alam.61 Pancasila dipahami sebagai perjanjian 
luhur antara umat Islam Indonesia dengan umat lain 
yang harus dijaga dan dihormati secara bersama-sama.62 

60 PP Muhammadiyah, “Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah”, 
disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H 
/3-7 Agustus 2015 M, hlm. 12-13.

61 Ngatawi Al-Zastrouw, “Mengenal Sepintas Islam Nusantara”, Hayula: Indonesian Journal 
of Multidisciplinary Islamic Studies: 1 (1), 2017: 11.

62 Ibid., hlm. 14.
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NU sebagai Islam moderat dengan menampilkan pola 
pikir seperti tasamuf (toleran), tawassuth (moderat), 
tawazun (berimbang), i’tidal (tegak, konsisten).63

Penerimaan NU dengan konsep negara Indonesia 
berazaskan Pancasila secara resmi sudah dimulai sejak 
Muktamar NU pada tahun 1984 di Situbondo. Husain 
Muhammad menjelaskan bahwa dalam Muktamar 
tersebut telah disepakati Pancasila sebagai ideologi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara 
final. K.H. Ahmad Siddiq, konseptor utama keputusan 
Muktamar 1984 ini. Menurut Husain Muhammad, 
minimal ada tiga alasan penerimaan NU terhadap 
Pancasila, yaitu (1) Negara ini secara faktual dan 
real dihuni oleh masyarakat bangsa yang plural dan 
heterogen, (2) secara real Islam tidak memiliki ajaran 
formal yang baku tentang Negara, dan (3) pelaksanaan 
ajaran-ajaran agama  Islam menjadi tanggungjawab 
masyarakat, bukan menjadi tanggungjawab Negara.64 
Saat itu, K.H. Ahmad Siddiq (Rais ‘Am PBNU tahun 80-an) 
juga menyampaikan sikapnya (pandangannya) tentang 
NU, yaitu: Tawassuth (moderat) Tawazun (berimbang) 
Tasamuh (toleran) I’tidal (Tegak, Konsisten, Istiqamah), 
dan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (Mendorong perbuatan 
baik dan mencegah semua hal yang bisa menjerumuskan 

63 Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, Islam Kita…, hlm. 116.
64 Husain Muhammad, “Pesantren, NU dan Islam Nusantara” dalam Abi Attabi’, Antologi 

Islam Nusantara di mata Kyai, Habib, Santri dan Akademisi, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 
2015), hlm. 9-10
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dan merendahkan nilai-nilai kehidupan), serta tiga 
prinsip persaudaraan (ukhuwah), yaitu: Keislaman 
(Islamiyyah), Kebangsaan (Wathaniyyah) dan Ke-
manusiaan (Basyariyah). 65

Ahmad Ali MD menjelaskan NU menerima empat 
pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Bhineka 
Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 (PBNU) karena tidak 
bertentangan dengan Islam.66 Lima alasan umat Islam 
Indonesia menerima Pancasila, yaitu (1) Pancasila 
adalah kesepakatan (akad) yang harus dipenuhi, 
yang harus ditunaikan sebagai amanat dan dilarang 
mengkhianati (2) Pancasila adalah titik temu, common 
platform (kalimatun sawaa’) dalam konteks kebangsaan, 
(3) lima sila dalam Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, 
(4) Pancasila adalah “obyektivitasi” dari nilai-nilai Islam, 
dan (5) adanya konsensus (ijma’) dari dua ormas Islam 
terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah yang 
sudah menerima Pancasila dan menyatakan bahwa 
Pancasila tidak bertentangan Islam.67

65 Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, Islam Kita…, hlm. 97.
66 Ahmad Ali MD, MEMBUMIKAN Al-Kulliyat Alkhams sebagai Paradigma Islam 

Nusantara, dalam Abi Attabi’, Antologi Islam Nusantara…, hlm. 76-77.
67 Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, Islam Kita…, hlm. 102-108.
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BAB X

RADIKALISME DAN 
MODERASI BERAGAMA

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. 
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan 

kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)

A. GERAKAN RADIKALISME DI INDONESIA
Gerakan radikalisme menjadi perhatian utama peme-

rintahan Indonesia pasca terjadinya beberapa kejadian 
kekerasan atas nama agama dan maraknya ideologi trans-
nasional di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Kebijakan 
deradikalisasi dilakukan untuk mencegah infil trasi paham-
paham Islam radikal maupun Islam Transnasional yang 
biasanya ingin pemberlakuan formalisasi Islam dalam tata 
hukum kenegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia.1 
Misalnya, gerakan HTI yang berafilisasi Hizbut Tahrir (HT) 

1 Rendy Adiwilaga, “Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional 
serta Implikasinya Terhadap Pan casila Sebagai Ideologi Bangsa.” Journal of Governance, 
2 (1), 2017: 132.
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yang didirikan oleh Taqiyudin an-Nabhani di Baitul Maqdis 
di Palestina tahun 1953.2 

HT masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an melalui 
Lembaga Dakwah Kampus (LDK).3 Khilafah sebagai doktrin 
utama HTI mengancam pemerintah Indonesia karena tidak 
mengakui demokrasi dan Pancasila. Bagi HTI, demokrasi 
bertentangan dengan Islam karena kedaulatan adalah 
milik syara’, bukan milik rakyat.4 Atas dasar ini, HTI secara 
resmi dilarang oleh Pemerintahan Indonesia berdasarkan 
SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 
tahun 2017. Walaupun pada dasarnya, gerakan HTI tidak 
menggunakan cara-cara kekerasan (teror), tapi ideologi 
yang dianutnya mendorong seseorang untuk berbuat 
makar, karena penolakannya terhadap demokrasi Pancasila 
yang sudah menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).

Paham radikalisme dan ekstrimisme bukan hanya 
dimonopoli oleh agama tertentu, tapi hampir semua pe-
ngikut agama yang didorong oleh kebencian terhadap 
agama tertentu, walaupun sebenarnya semua agama 
meng  ajarkan kebaikan, kasih sayang, kedamaian, ndan 
toleransi. Lahirnya paham radikalisme salah satunya dipicu 

2 Anonim, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, (terj.) oleh Abu Afif 
dan Nur Khalish, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013), hlm. 43.

3 Ahmad Musyafiq, “Spiritualitas Kaum Fundamentalis”, Walisongo: Jurnal Penelitian 
Sosial Keagamaan, 20 (1), 2012: 64.

4 Taqiyuddin an-Nabhani, Daulah Islam, (terj.) oleh Umar Faruq, cet. Ke-7. (Jakarta: Hizbut 
Tahrir Indonesia, 2012), hlm. 341-342.
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kesalahpahaman dalam memahami agama, tekanan politik, 
atau ketidakadilan. Sebagaimana riset dari Ahmad Sholikin 
di Kabupaten Lamongan bahwa faktor signifikan yang 
mempengaruhi perspektif dan perilaku radikalisme dan 
terorisme adalah kondisi demografi, latar belakang budaya 
dan politik, serta affiliasi dan asosiasi, kebijakan, nilai, 
ideologi, makna agama, dan akses terhadap media sosial.5 

Kasjim Salenda (N. A Wiyani) bahwa radikalisme 
agama tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga agama 
lain, misalnya kelompok radikal Sikh di kalangan umat 
Hindu yang menyatakan perang terhadap pemerintah 
India sehingga salah seorang anggotanya yang bernama 
Lal Singh dituduh sebagai pelaku peledakan jet Air India 
yang menewaskan seluruh penumpangnya (329 orang) dari 
pener  bangan dari Toronto ke London. Dari kalangan Kristen, 
Rev. Paul Hill menembak mati Dr. John Britton dan pengawal 
pribadinya di klinik aborsi di Pensacola Florida dengan dalih 
bahwa ajaran Bible membolehkan membunuhnya karena 
telah melakukan praktik aborsi dengan membunuh calon-
calon bayi. Pembunuhan tersebut disambut dengan gembira 
oleh para pengikut Kristen militan yang Pro Life.6

Para penganut agama radikal biasanya sangat percaya 
diri dengan keyakinan dan tindakan kekerasan yang dila-
kukannya. Seakan-akan mereka adalah wakil Tuhan yang 

5 Ahmad Sholikin, ‘Potret Sikap Radikalisme Menuju Pada Perilaku Terorisme di 
Kabupaten Lamongan’, journal of governance, 3 (2): 2018: 200.

6 Novan Ardy Wiyani, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA”, 
Jurnal Pendidikan Islam, 2 (1), 2013: 73.
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berhak untuk melakukan kekerasan (teror) terhadap 
sekelompok penganuat agama atau negara tertentu. Contoh 
pelaku terorisme di Indonesia adalah Aman Abdurrahman. 
Menurut berita (Tempo.Co, 25 Juli 2019) Aman Abdurraham 
alias Abu Sulaiman merupakan pimpinan Tauhid wal Jihad, 
kelompok teror di bawah Jamaah Ansharut Daulah (JAD) 
yang divonis mati karena terbukti menggerakan orang lain 
lewat ceramahnya untuk melakukan kegiatan teror. 

Menurut berita (bbc.com, 22 Juni 2018), Aman 
Abdurraham divonis hukuman mati pada sidang Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, Jum’at (22/06/2018) karena terlibat 
dalam sejumlah kasus terorisme, seperti bom Tamrin, bom 
Samarinda, serta penyerangan terhadap polisi di Bima dan 
Medan. Penulis membaca statemen Aman Abdurrahman 
dalam BAP sidang, live TvONE) bahwa “Indonesia adalah 
negara kafir dan zalim. Maka kita semua tidak wajib tunduk 
pada pemerintah dan wajib memerangi semua yang tunduk 
pada pemerintah RI. Sistem demokrasi adalah syirik. UUnya 
buatan manusia bukan hukum Tuhan. Maka, presiden, 
menteri, DPR, dan lain-lain semuanya Thogut dan Kafir. 

Pernyataan Aman Abdurrahman ini sangat berbahaya 
karena dapat mendorong seseorang berbuat radikal dan 
kekerasan (teror) terhadap perangkat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), seperti presiden, TNI, polisi, 
dan lain sebagainya. Ideologi takfiri yang dianut oleh Aman 
Abdurrahman mewarisi ideologi Khawarij yang benih-
benihnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 
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Menurut Firdausia, Khawarij menganut absolute truth 
claim dan menganggap bahwa hanya kelompoknyalah yang 
merupakan manifestasi ideal dari umat Islam sejati, sedang 
umat Islam di luar dirinya dianggap kafir dan halal dibunuh.7

Khawarij menjadi sebuah gerakan ketika sekelompok 
orang yang keluar dari barisan Khalifah Ali ibn Abi Thalib 
terkait Tahkim dalam perang Shiffin melawan Mu’awiyah. 
Kelompok Khawarij mengkafirkan siapa pun yang berbeda 
sikap dan pandangan baik dari pihak Ali maupun Muawiyah, 
bahkan membunuh siapa pun yang telah dikafirkan. 
Jargon Khawarij bahwa ‘Hukum hanya milik Allah’ telah 
mengesampingkan peran akal manusia dalam memahami 
pesan-pesan wahyu.8

B. KONSEP RADIKALISME DALAM ISLAM
Secara bahasa, radikalisme disebut al-tatharruf, yang 

berarti berdiri di posisi ekstrem dan jauh dari posisi tengah-
tengah atau melewati batas kewajaran. Dalam istilah klasik, 
teks-teks agama menyebut radikalisme dengan “al-ghuluw”, 
“al-tasyaddud”, dan “al-tanaththu’. Allah berfirman: 9  

ا  بِعُوْٓ َّ تَت وَلَا  اْلحَّقِ  غَيْرَ  دِيْنِكُْم  فِْي  تَغْلُوْا  لَا  اللِْكتِٰب  اَهَْل  يٰٓ قُْل 

7 Nury Firdausia, “Al-Quran Menjawab Tantangan Pluralisme Terhadap Kerukunan 
Umat Beragama”, Ulul Albab, 14 (1), 2013: 49

8 Abdurrahman Wahid, (ed.) Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di 
Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institue, 2009), hlm. 61.

9 Irwan Masduqi, “Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren”, 
Jurnal Pendidikan Islam, 2 (1), 2013: 2.



220 Zainal arifin & Mardan UMar

وْا عَْن َسوَۤاءِ  ُّ َضل وْا َكثِيْرًا ّوَ ُّ وْا مِْن قَبُْل وَاََضل ُّ اَهْوَۤاءَ قَوٍْم قَْد َضل

بِيِْل ࣖ ٧٧ الّسَ

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Janganlah 
kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam 
agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-
orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan 
banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan 
yang lurus.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 77)

Radikalisme Keagamaan (at-tatharuf ad-diniy), berasal 
dari kata at-tatharuf, yang berarti berdiri di ujung, jauh dari 
pertengahan, atau berlebihan dalam sesuatu. Awalnya, kata 
tersebut digunakan untuk hal-hal yang konkret, seperti 
berlebihan dalam berdiri, duduk, dan berjalan. Kemudian 
penggunaannya dialihkan untuk hal-hal yang bersifat 
abstrak, seperti berlebihan dalam beragama, berpikir, 
dan berperilaku. Karena itu, tatharuf lebih dekat kepada 
kebinasaan dan bahaya, serta jauh dari keselamatan dan 
keamanan.10

Yusuf al-Qaradhawi mengutip beberapa hadis yang 
melarang perilaku berlebihan dalam beragama, yaitu: Imam 
Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, juga Nasa’i dan 

10 Yusuf Qaradhawi, Islam Radikal (terj.) oleh. Hawin Murtahdo, (Solo: PT Era Adicitra 
Intermedia, 2009), hlm. 23.
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Ibnu Majah dalam Sunan mereka, Hakim dalam Mustadrak-
nya, dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda:

لما هَلََك مَْن كَانَ قَبْللَكُْم بِالْغُللُوِّ فِْي الدِّيِْن َّ َّ فَِإن اكُْم وَ الْغُلُو َّ اِي

Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, sesungguhnya 
orang-orang sebelum kamu hancur karena sikap berlebihan 
dalam beragama.11

Dalam Ash-Shahihaini disebutkan dari Aisyah r.a. bah-
wa ada beberapa orang di kalangan sehabat Rasulullah saw. 
yang bertanya kepada istri-istri Nabi saw. tentang ama lan 
beliau dalam keadaan rahasia, lantas mereka meng   anggapnya 
terlalu sedikit. Salah seorang dari mereka menga takan, ‘Aku 
tidak akan makan daging’. Yang seorang lagi mengatakan, 
‘Aku tidak akan menikahi wanita.’ Yang lain me ngatakan, ‘Aku 
tidak akan tidur di atas kasur.’ Akhirnya kejadian itu didengar 
oleh Nabi saw., maka beliau bersabda, ‘Mengapakah ada 
orang-orang yang salah seorang dari mereka mengatakan 
begini dan begini, padahal aku berpuasa dan berbuka, tidur 
dan bangun, memakan daging, dan menikahi wanita? Barang 
siapa membenci sunahku, maka ia bukan dari golonganku.’12

Yusuf al-Qaradhawy menjelaskan beberapa indikasi 
perilaku berlebihan (radikal) dalam beragama, yaitu: (1) 
sikap fanatik kepada satu pendapat tanpa menghargai 

11 Yusuf Qaradhawi, Islam Radikal…, hlm. 24.
12 Ibid., hlm. 28.
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pendapat lain, (2) mewajibkan orang lain untuk melak-
sanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, (3) bersikap 
keras dan kasar dalam bergaul atau berdakwah, (4) 
berburuk sangka kepada orang lain, dan (5) mengkafirkan 
orang lain (takfiir). Takfir inilah puncak dari radikalisme 
yang mendorong pada penghalalan darah (muslim atau 
non-muslim). Teologi Takfiri sudah ada pada masa-masa 
awal Islam, yaitu golongan Khawarij. Nabi saw. mensifati 
golongan Khawarij dengan sabda beliau, “Salah seorang dari 
kamu akan memandang remeh shalatnya, qiyamul lail-nya, 
dan bacaan Al-Qur’an mereka. “Mereka keluar dari agama, 
sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Beliau juga 
melukiskan bagaimana keadaan mereka ketika membaca Al-
Qur’an, “Mereka membaca Al-Qur’an, namun tidak sampai 
ke otak.” 13 

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan penyebab lahirnya 
perilaku radikalisme (berlebihan dalam beragama), yaitu 
(1) lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama, (2) 
memahami Nash (al-Qur’an dan Hadis) secara tekstual 
(harfiyah), dan (3) sikap berlebihan dalam mengharamkan 
sesuatu padahal hal tersebut masih dalam masalah khila-
fiyah (perbedaan pendapat).14

Bentuk radikalisme agama kadang juga tidak ditandai 
dengan aksi kekerasan. Ada sebagian kelompok Islam 
radikal hanya sebatas pemikiran (ideologi) yang tidak 

13 Ibid., hlm. 40-55.
14 Yusuf Qaradhawi, Islam Radikal…, hlm. 61-75.
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menggunakan cara-cara kekerasan atau menghalalkan 
segala cara, seperti anarkhisme atau terorisme.15 Hal sama 
disampaikan oleh Muhammad Ali (dalam A. Rokhmad) 
menjelaskan bahwa ideologi (pikiran) radikal merupakan 
modal awal para pelaku teror, tapi tidak semua penganut 
radikalisme menggunakan jalan-jalan kekerasan (teror). 
Sekalipun demikian terdapat kesamaan bahasa yang 
digunakan oleh radikalisme maupun terorisme, yaitu bahasa 
militan atau bahasa perjuangan (language of militance)16 
Menurut Sabirin (dalam T. Suharto dan J. Assagaf), radi-
kalisme dimaknai dalam dua wujud, radikalisme dalam 
pikiran yang disebut fundamentalisme; dan radikalisme 
dalam tindakan yang disebut terorisme.17

Perilaku para penganut Islam radikal (Islam garis keras) 
di Indonesia secara detail dijelaskan oleh Abdurrahman 
Wahid (ed.) dalam buku ’Ilusi Negara Islam’, adalah orang 
yang menganut pemutlakan atau oblusitisme pemahaman 
agama, bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan 
keyakinan yang berbeda, berperilaku atau menyetujui 
perilaku dan/atau mendorong orang lain atau pemerintah 
berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada 
orang lain, memusuhi dan membenci orang lain karena 

15 Andik W. Muqoyyidin, “Membangun Kesadaran Inklusif multi kultural untuk 
Deradikalisasi Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 2013: 135-136.

16 Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”, 
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20 (1), 2012: 83-84.

17 Toto Suharto dan Ja’far Assagaf, “Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal di 
Kalangan Mahasiswa PTKIN”, Al-Tahrir, 14 (1), 2014: 161.
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berbeda pandangan, mendukung oleh pemerintah dan/
atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan 
agama yang berbeda dan membenarkan kekerasan terhadap 
orang lain yang beda pemahaman dan keyakinan, menolak 
dasar Negara Pancasila sebagai landasan Bersama bangsa 
Indonesia, dan/ atau menginginkan Dasar Negara Islam, 
bentuk Negara Islam atau Khilafah Islamiyah.18 

C. ISLAM MODERAT: ANTI TESIS ISLAM RADIKAL
Pada hakikatnya, semua agama mengajarkan keru-

kunan, kedamaian, kasih sayang, dan mendorong kerjasama 
antar umat manusia dalam tugas-tugas sosial. Perbedaan 
agama, suku, ras adalah bagian dari sunnatullah agar kita 
dituntut untuk saling mengenal dan berlomba-lomba dalam 
kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Yunus 
[10]: 99, Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 
148.

هُْم جَمِيْعًاۗ اَفَاَنَْت تُكْرِهُ  ُّ َُّك لَاٰمََن مَْن فِى اْلاَْرِض كُل َب وَلَوْ َشۤاءَ ر

اَس َحتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ٩٩  َّ الن

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 
orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) 
memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang 
beriman? (Q.S. Yunus [10]: 99)

18 Abdurrahman Wahid, (ed.) Ilusi Negara…, hlm. 46.
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َل  قَبَۤإىِ بًا ّوَ اُنْثٰى وََجعَلْنٰكُْم ُشعُوْ ا خَلَْقنٰكُْم مِّْن ذَكَرٍ ّوَ َّ اُس اِن َّ هَا الن اَّيُ يٰٓ

لِتَعَارَفُوْا ۚ اِّنَ اَكْرَمَكُْم عِنْدَ اللّٰهِ اَتْٰقىكُْم ۗاِّنَ اللّٰهَ عَلِيْمٌ َخبِيْرٌ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. 
Al-Hujurat [49]: 13)

َيَْن مَا تَكُوْنُوْا يَْأِت  وَلِكُّلٍ ّوِْجهَةٌ هُوَ مُوَلِّْيهَا فَاْستَبِقُوا اْلخخَيْرِٰتۗ ا

بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِّنَ اللّٰهَ عَلٰى كُّلِ شَْيءٍ قَدِيْرٌ ١٤٨

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. 
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan 
kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)

Akan tetapi, kesalahpahaman dalam memahami 
agama seringkali menimbulkan tindakan radikalisme dan 
eks trim isme yang yang dilakukan oleh para penganut 
agama, sehingga menjadikan fobia, bahkan mendorong 
ba nyak orang untuk meninggalkan agama atau Ateis. Hal 
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ini disebabkan oleh kekecewaan sebagian orang terhadap 
para penganut agama yang terlihat keras, kasar, dan sering 
menimbulkan konflik berkepanjangan. Sebagaimana tesis 
Geertz (dalam Hasan Sazali, dkk), bahwa agama dapat 
berperan menciptakan integritas dan harmoni sosial tetapi 
juga menjadi faktor konflik di tengah-tengah masyarakat.19 

Orang Islam sendiri pada hakikatnya cenderung ber-
sikap toleran dalam kehidupan sosial-politik, kecuali 
yang memiliki pemahaman Islam yang tekstualis-tradi-
sionalis,20yaitu memahami al-Qur’an dan Hadis secara 
harfiyah sehingga menimbulkan pemahaman agama yang 
sempit, kaku, dan tidak kontekstual. Toleransi beragama 
wujud dari pemahaman Islam moderat. Orang-orang yang 
memahami Islam secara moderat lebih toleran terhadap 
pendapat yang berbeda, mencegah kekerasan, dan mem-
priotitaskan berpikir dan berdialog.21 Menurut Zuhairi 
Misrawi (dalam Syukur), Islam moderat mengkampanyekan 
dimensi kelenturan, kesantunan, dan keadaban Islam. Islam 
sebagai rahmatan lil ‘alamin harus menjadi paradigma yang 
mengakar di tengah masyarakat.22 

19 Hasan Sazali, Budi Guntoro, Subejo, & Partini, ‘Penguatan Toleransi Agama “Analisis 
Komunikasi Pembangunan Agama (Studi Pemerintahan Kota Bogor)’, Profetik: Jurnal 
Komunikasi, 8 (2), 2015: 41

20 Ebru Altınoğlu, “Religious commitment or a textualist-traditionalist understanding of 
Islam? The impact of religious orientations upon social tolerance in Turkey”, British 
Journal of Middle Eastern Studies, 45(5), 2018: 1.

21 Ilya Muhsin, Rochmawati, N., & Huda, M. C, “Revolution of Islamic Proselytizing 
Organization: From Islamism to Moderate,” QIJIS (Qudus International Journal of Islamic 
Studies), 7 (1), 2019: 51

22 Suparman Syukur, “Islam Radikal vs Islam Rahmah Kasus Indonesia”, Jurnal Theologia,” 
23 (1), 2012: 97
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Ajaran toleransi beragama dalam Islam dikenal dengan 
istilah al-tasamuh. Menurut A.J. Afandi, walaupun secara 
eksplisit kata toleransi tidak ditemukan dalam al-Qur’an, 
tetapi padanan kata tersebut adalah ‘al-tasamuh’. Kata yang 
sesuai dengan al-tasamuh disebutkan dalam hadis adalah 
as-samhah, yang menurut Ibn Manzur dalam terminolog 
Arab modern merujuk kata toleransi. Berikut ini hadis yang 
menyebutkan kata as-samhah:

ُ ْمحَة َنِيْفِيِّةُ الّسَ َأَحّبُ الدِّيِْن ِإلَى اللّٰهِ اْلح

Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang 
berorientasi pada semangat mencari kebenaran secara 
toleran dan lapang.23

Menurut Yusuf Qaradhawi, Islam adalah jalan tengah 
dalam segala hal, baik dalam konsep, akidah, ibadah, 
perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun dalam 
undang-undang.24 Istilah Islam moderat (Wasathiyyah) 
adalah Islam yang di tengah-tengah antara paham funda-
mental dan liberal. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 dije-
laskan bahwa bahwa umat Islam disebut sebagai ‘umat 
pertengahan’ (ummatan wasathan), yang memiliki sikap, 

23 Akhmad Jazuli Afandi, ‘Best Practice Pembelajaran Toleransi (Implementasi Kajian 
Tematik Hadith Al-Adyan Bagi Kerukunan Umat Beragama)’, Nuansa Jurnal Penelitian 
Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam, 16 (1), 2019: 71

24 Yusuf al-Qardhawi, Islam Jalan Tengah Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama, (terj.) 
oleh Alwi A.M, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), hlm. 22.
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pikiran, dan perilaku moderasi, adil, dan proporsional.25 
Muchlis M. Hanafi (dalam Toto Suharto), memaknai 

moderat sebagai metode berpikir, berinteraksi dan ber-
perilaku secara seimbang dalam akidah, ibadah dan akh-
lak.26 Abou el-Fadl (dalam C. Wahyudi) menemukan dasar 
moderasi agama dalam al-Qur’an yang menganjurkan umat 
Islam untuk menjadi orang moderat dan al-Sunnah yang 
menggambarkan sosok Nabi Muhammad Saw sebagai tipikal 
moderat, misalnya saat dihadapkan dua pilihan ekstrem, 
beliau selalu memilih jalan tengah.27 

Tipikal moderasi beragama dalam tradisi fikih untuk 
bersikap toleran dengan perbedaan pendapat telah dicon-
tohkan oleh Imam Syafi’i (w. 204 H, pendiri madzhab 
Syafi’iyyah), dengan statemennya, “Pendapatku benar tetapi 
mungkin salah sedangkan pendapat orang lain salah tetapi 
mungkin benar” (ra’yi sawabun yahtamilu al-khata’a wa 
ra’yu ghayri khata’un yahtamilu al-sawaba). Contoh kedua 
disampaikan oleh Abu Zahra, ketika Khalifah Harun al-
Rasyid (w. 193 H) berinisiatif menggantung al-Muwata’ 
karya Imam Malik (pendiri madzhab Malikiyyah) di atas 
Ka’bah dan memerintahkan semua orang agar mengikuti 
kitab tersebut. Namun, Imam Malik menolak keinginan 

25 Ali Imron, “Penguatan Islam Moderat melalui Metode Pembelajaran Demokrasi di 
Madrasah Ibtidaiyah”, Edukasia Islamika, 3 (1), 2018: 4-5.

26 Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan 
Islam Moderat di Indonesia”, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 9 (1), 2014: 88

27 Chafid Wahyudi, “Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou 
el-Fadl”, Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 1(1), 2011: 80-81.
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itu dengan berkata, “Wahai pemimpin kaum mukminin, 
janganlah Anda gantung kitab itu di atas Ka’bah dan Anda 
perintahkan semua orang untuk mengikutinya sebab para 
sahabat Nabi telah berbeda pendapat.” Jawaban tersebut 
menunjukkan sikap toleran dan inklusif Imam Malik terha-
dap keragaman pendapat dan sikap empatinya terhadap 
perbedaan. 28

Tipologi Islam moderat (Washatiyyah) di Indonesia 
contohnya Muhammadiyah dengan slogan ‘Islam Ber-
kemajuan’ dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan slogan 
‘Islam Nusantara’. Menurut Mutawali, Islam Nusantara 
memiliki karakter Washatiyah (moderate), tawazun 
(balance), tasamuh (tolerance), syura (priotizing dialogue), 
dan i‘tidal (justice).29Karakter moderasi beragama yang 
dicontohkan oleh Muhammadiyah dan NU dalam bentuk 
penerimaan terhadap ideologi Pancasila yang sudah 
menjadi kesepakatan (ijma’) bangsa Indonesia dan ikut 
berkontribusi dalam pembangunan SDM melalui jalur-jalur 
amal usaha seperti pendidikan, kesehatan, pengabdian 
masyarakat, dan lain sebagainya. 

Perilaku para penganut Islam moderat di Indonesia 
secara detail dijelaskan oleh Abdurrahman Wahid (ed.) 
dalam buku ’Ilusi Negara Islam’, adalah orang yang me-
nerima dan menghargai pandangan dan keyakinan yang 

28 Irwan Masduqi, “Deradikalisasi Pendidikan…, hlm. 10.
29 Mutawali, “Moderate Islam in Lombok: The Dialectic between Islam and Local Culture”, 

Journal of Indonesian Islam, 10 (2), 2016: 309
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berbeda sebagai fitrah, tidak mau memaksakan kebenaran 
yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung 
atau melalui pemerintah, menolak cara-cara kekerasan 
atas nama agama dalam bentuk apa pun, menolak ber-
bagai bentuk pelarangan untuk menganut pandangan dan 
keyakinan  yang berbeda sebagai bentuk kebebasan ber-
agama yang dijamin oleh Konstitusi negara kita, mene rima 
Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama 
dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
sebagai consensus final dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang melindungi perbedaan dan keragaman yang 
ada di tanah air. 30

Sebagai agama yang damai dan membawa misi ke-
damaian, maka Islam dan setiap pemeluknya harus menjadi 
pribadi yang damai dan toleran serta menerima perbedaan, 
termasuk perbedaan agama. Menampilkan Islam yang 
ramah, santun, penuh kasih sayang, peduli sesama, dan 
menaati aturan yang berlaku. Sedangkan tindakan radikal 
yang mengatasnamakan agama dapat merusak citra Islam 
sebagai agama yang damai dan membawa keselamatan.

30 Abdurrahman Wahid, (ed.) Ilusi Negara…, hlm. 46.
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BAB XI

MASYARAKAT MADANI

Secara alamiah, manusia adalah makhluk yang berperadaban” 
[Ibnu Khaldun dikutip oleh KH Afifudin Muhajir] 1

A. KONSEP MASYARAKAT DALAM ALQUR’AN
Menurut M. Quraish Shihab, masyarakat merupakan 

kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh satuan, 
adat, ritus atau hokum khas, dan hidup bersama. Al-Qur’an 
untuk menunjuk kepada masyarakat menggunakan istilah 
qaum, ummah, syu’ub, dan qabail.2 Al-Qur’an menguraikan 
hukum-hukum yang mengatur lahir, tumbuh, dan runtuhnya 
suatu masyarakat atau disebut dengan sunnatullah. Salah 
satu hukum kemasyarakatan terdapat dalam firman Allah 
Swt:

َنْفُسِهِْمۗ … …اِّنَ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوٍْم َحتّٰى يُغَيِّرُْوا مَا بِا

1 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 67
2 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 421.



232 Zainal arifin & Mardan UMar

…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang 
terdapat pada (keadaan) suatu kaum (masyarakat), sehingga 
mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri (sikap 
mental) mereka… (Q.S. Al-Ra’d [13]: 11)

M. Quraish Shihab mengutip dalam bukunya, “Mem-
bumikan Al-Qur’an” bahwa ayat ini berbicara tentang 
dua macam perubahan dengan dua pelaku. Pertama, 
perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah dan 
kedua perubahan keadaan diri manusia (sikap mental) 
yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang dilaku-
kan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum 
masyarakat yang ditetap-Nya. Hukum-hukum tersebut tidak 
memilih kasih atau membedakan antara satu masyarakat/
kelompok dengan masyarakat/kelompok lain.3 Ayat yang 
senada dengan ayat di atas adalah firman Allah Swt:

ٰذلَِك بِاَّنَ اللّٰهَ لَْم يَُك مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوٍْم َحتّٰى يُغَيِّرُْوا 

َنْفُسِهِْمۙ … مَا بِا

«Yang demikian itu (siksaan yang terjadi terhadap Fir’aun 
dan rezimnya) disebabkan karena Allah tidak akan meng-
ubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada satu kaum, 
sampai mereka sendiri mengubah apa yang terdapat dalam 
diri mereka…» (Q.S. al-Anfal [8]: 53)

3 Ibid., hlm. 425.
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Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab meng-
garisbawahi dua ayat (Q.S. Al-Ra’d [13]: 11 dan Q.S.al-Anfal 
[8]: 53), yaitu : (1) kedua ayat berbicara tentang perubahan 
sosial, bukan perubahan individu, karena penggunaan kata 
(qaum) yang berarti masyarakat, (2) penggunaan kata 
(qaum) menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan ini 
tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau satu suku, ras, 
dan agama tertentu, tetapi berlaku umum, khususnya terkait 
kehidupan duniawi (sunatullah), bukan ukhrawi, (3)  kedua 
ayat menjelaskan dua pelaku perubahan, yaitu: pertama 
adalah Allah Swt yang mengubah sisi luar (lahiriyah) 
masyarakat, dan kedua adalah manusia (masyarakat) yang 
melakukan perubahan pada sisi dalam diri mereka, dan 
(4) kedua ayat ini menekankan bahwa perubahan yang 
dilakukan oleh Allah haruslah didahului oleh perubahan 
yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut sisi dalam 
mereka. Tanpa perubahan ini, mustahil terjadi perubahan 
sosial.4

B. KONSEP MASYARAKAT MADANI
Konsep masyarakat madani seringkali dipadankan 

dengan civil society. Civil society sebagai konsep yang 
memiliki akar dari proses sejarah Barat, bahkan berkem-
bang dalam pembicaraan filsafat social pada abad ke-18 
di Eropa Barat hingga abat ke-19. Istilah civil society pada 

4 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 6, Ed. 
Revisi, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 232-233.
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prinsipnya merujuk pada negara (state), yaitu kelompok/ 
kekuatan yang mendominasi kelompok masyarakat lain. 
Namun, dalam perkembangannya, negara dan civil society 
adalah dua entitas yang berbeda. Adam Ferguson dan Tom 
Paine termasuk filsuf era pencerahan (Enlightenment) 
dibalik ide pemisahan tersebut.5

Menurut Adi Suryadi Culla (dalam Sulthon), masyarakat 
madani sebenarnya salah satu istilah yang digunakan 
untuk menerjemahkanan civil society, padanan kata lainnya 
misalnya masyarakat warga (kewargaan), masyarakat sipil, 
masyarakat beradab (berbudaya). Sulthon menjelaskan 
istilah masyarakat madani dikenalkan di Indonesia oleh 
Anwar Ibrahim (wakil Perdana Menteri Malaysia). Dalam 
ceramahnya pada Temu Ilmiah Festifal Istiqlal (1995), A. 
Ibrahim memandang sama istilah masyarakat madani dan 
civil society. Menurut Dawam Rahardjo, Anwar Ibrahim 
menerjemahkannya dari bahasa Arab, mujtama’ madani 
yang diperkenalkan oleh Naguib al-Attas.6 Menurut 
Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial 
yang subur yang didasarkan kepada prinsip moral yang 
menjamin kebebasan individu dan kestabilan masyarakat.7

A. Syafi’i Ma’arif (dalam Muslih) membedakan antara 
konsep civil society dengan masyarakat madani. Civil society 

5 Suharno, “Telaah Kritis Terhadap Masyarakat Madani (Civil Society)”, Jurnal Civics, 4 
(2), 2007: 79

6 Muhammad Sulthon, “Penguatan Masyarakat Madani Melalui Dakwah Kewargaan”, 
Millah, 12 (2), 2013: 490.

7 Muhammad Ihsan, “Hukum Islam dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani”, Al-
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merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas ada-
lah buah gerakan Renaisans, yaitu gerakan masyarakat 
sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society 
mempunyai moral-transendental yang rapuh karena 
meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir 
dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan 
ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai 
sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran 
atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang 
bersumber dari wahyu Allah.8

Konsep masyarakat madani atau disepadankan dengan 
istilah civil society menurut Nurcholish Madjid dapat diru  nut 
dari makna Madinah berarti kota. Seakar dengan Madaniyah 
dan Tamaddun yang berarti peradaban (civilization). Maka, 
secara harfiyah Madinah adalah tempat peradaban, atau 
lingkungan hidup yang beradab (kesopanan/ civility), dan 
tidak liar. Padanan kata Madaniyah dalam Bahasa Arab 
adalah hadlarah” yang berarti pola hidup menetap di suatu 
tempat (sedentary). Pengertian ini amat erat kaitannya 
dengan istilah tsaqāfah, suatu padanan dalam bahasa 
Arab untuk budaya (culture), tapi sesungguhnya juga 
mengisyaratkan pola kehidupan yang menetap di suatu 
tempat tertentu.9 

Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 22 (1), 2012: 28.
8 Mohammad Muslih, “Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem 

Kebangsaan”, Jurnal Tsaqafah, 6 (1), 2010: 133-134.
9 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, 

Keindonesian dan Kemoderan, (Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019), hlm. 849.
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Menurut perspektif Islam, civil society mengacu pada 
penciptaan peradaban. Kata al-din (agama) memiliki 
kaitan dengan makna al-tamaddun (peradaban). Kedua 
kata ini menyatu dalam pengertian al-Madinah (kota). 
Makna civil society diterjemahkan sebagai masyarakat 
madani, mengandung tiga hal yakni agama, peradaban dan 
perkotaan. Konsep ini dapat dipahami bahwa masyarakat 
madani berlandaskan agama sebagai sumbernya, peradaban 
sebagai prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya.10

Konsep Madaniyah dalam konteks pola kehidupan 
di Jazirah Arabia saat itu, yaitu pola kehidupan badāwah, 
bādiyah atau badw, yang bermakna pola kehidupan 
berpindah-pindah (nomad) dan tidak teratur, khususnya 
pola kehidupan gurun pasir. Bahkan sesungguhnya istilah 
itu mengisyaratkan pola kehidupan primitif. Maka, dalam 
Bahasa Arab, orang yang hidupnya berpindah-pindah 
disebut dengan badāwī atau badawī (badui, dipinjam dalam 
bahasa Inggris menjadi bedouin). Kata badawī antonimnya 
hadlarī atau madanī.11 

Madī�nah sebagai tempat peradaban (tamaddun) dan 
ketundukan (dīn) disebabkan setiap peradaban itu salah 
satu unsurnya adalah tunduk kepada aturan. Jika meng-
gunakan istilah civilization (peradaban) maka artinya tun-
duk pada aturan hidup bersama. Sekarang populer isti lah 

10 Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, “Wacana Civil Society (Masyarkat Madani) di 
Indonesia”, Sosiologi Reflektif, 10 (2), 2016: 44.

11 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap..., hlm. 850.
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civil society, dalam bahasa Arab disebut mujtama’ madani. 
Di sini bisa disimpulkan, bahwa pindahnya Nabi Muhammad 
Saw dari Makkah ke Madinah membawa peradaban baru 
yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang 
kemudian dituangkan ke dalam beberapa dokumen politik. 
Dengan demikian, Madinah itu sama dengan civil society, 
dalam bahasa Yunani disebut polis. Dari kata polis itulah 
diambil perkataan politik. Nabi mengubah nama Yitsrobah 
(Yatsrib) menjadi Madinah atau Madīnat al-Nabī (kota 
Nabi).12 

Menurut Anis Matta (dalam Masroer dan Darmawan), 
secara terminologi masyarakat madani adalah komunitas 
muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung 
oleh Rasulullah dan diikuti oleh Khalifah Ar-Rasyidin. 
Masyarakat madani yang dibangun pada masa Rasulullah 
SAW tersebut identik dengan civil society, kerena secara 
sosio kultural mengandung substansi keadaban atau 
civility.13 Menurut Anis Matta, penataan negara yang digagas 
Rasulullah ada empat langkah, yaitu: (1) membangun 
infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan 
perangkat utama, (2) menciptakan kohesi sosial melalui 
proses persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda 
(Muhajirin dan Anshar) dalam satu agama, (3) membuat 
nota kesepakatan untuk hidup bersama komunitas lain 
sebagai sebuah masyarakat yang pluralistik yang mendiami 

12 Ibid., hlm. 4273.
13 Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, “Wacana Civil…, hlm. 44.
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wilayah yang sama, dan (4) merancang sistem negara 
dengan konsep jihad fi sabilillah.14

Pluralitas masyarakat Madinah diawali dari keda-
ta ngan Muhajirin dari Mekkah ke Madinah yang meng-
akibatkan muncul persoalan sosial, ekonomi, dan sistem ke-
masyarakatan. Rasulullah bersama semua unsur pen duduk 
Madinah meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah 
dengan membuat “Piagam Madinah” (Mitsaq al-Madinah), 
yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam 
sejarah kemanusiaan. Dalam Piagam Madinah ini, pertama 
kali manusia dikenalkan wawasan kebebasan, terutama 
di bidang agama, ekonomi, serta tanggung jawab sosial 
dan politik (pertahanan bersama-sama). Piagam Madinah 
juga menempatkan hak individu menjalankan kebebasan 
memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan, 
perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan dan 
kemajemukan. 15 

Rasulullah mempersatukan mereka berdasarkan tiga 
unsur, (1) hidup dalam wialyah Madinah sebagai tempat 
untuk hidup dan bekerja bersama, (2) mereka bersedia 
dipersatukan dalam satu umat untuk mewujudkan ke-
rukunan dan kemashalahatan secara bersama dan (3) 
mereka menerima Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi 
dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan 

14 Ibid., hlm. 46.
15 Ibid., hlm. 46-47.
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dilengkapi dengan institusi Piagam Madinah yang berlaku 
bagi seluruh umat Madinah. 16

C. CIRICIRI MASYARAKAT MADANI 
Menurut al-Farabi (dikutip oleh Dunlop dalam Muh. 

Anwar), ciri-ciri masyarakat madani pada tahap rendah, 
masyarakatnya saling bekerja sama sekedar untuk mem-
peroleh keuntungan pribadi, sedangkan pada tahap 
lebih tinggi, masyarakatnya saling bahu-membahu untuk 
membina budi pekerti yang luhur yaitu menegakkan 
kebenaran, mencapai kebahagiaan, memupuk kecintaan 
terhadap ilmu pengetahuan dan memakmurkan masyarakat 
dengan hal yang baik dan mulia. Dalam pembentukan 
masyakarat madani, menurut al-Farabi (dalam Muh. 
Anwar), dibutuhkan ilmu madani (peradaban), yaitu ilmu 
yang membuat masyarakat mencapai kebahagian.17

Al-Farabi membagi ilmu madani (science of civilization) 
menjadi dua, yaitu: Pertama, ilmu tentang berbagai jenis 
perlakuan dan cara hidup manusia, naluri, tabiat, akhlak, 
dan keadaan jiwa manusia. Ilmu ini juga membahas falsafah 
kebahagiaan, bahwa akhir kehidupan manusia adalah 
untuk mencapai kebahagiaan abadi yang bisa dicapai 
dengan siafat-sifat terpuji, baik dan mulia. Kedua, ilmu yang 
membahas (1) akhlak, budi pekerti, etika, moral dalam 

16 Ibid., hlm. 47.
17 Muh. Anwar, “Agama dan Budaya Masyarakat Madani”, Jurnal Hunafa, 3 (4), 2006: 347-

348.
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masyarakat, (2) fungsi institusi politik (pemerintah) dalam 
mengatur moral bangsa dan negara, dan (3) program yang 
menjamin ketertiban masyarakat yang baik. Jadi ruang 
lingkup ilmu madani meliputi asas-asas ilmu kemanusiaan, 
kemasyarakatan, dan kenegaraan, seperti antropologi, 
sosiologi, psikologi, etika, politik, ekonomi, kebudayaan, 
dan pendidikan.18

Masyarakat madani warisan Nabi Muhamad saw 
bercirikan (1) egalitarianisme, (2) penghargaan kepada 
orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti ketu-
runan, kesukuan, ras, dan lain-lain), (3) keterbukaan par-
tisipasi seluruh anggota masyarakat, dan (4) penentuan 
kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan 
ke turunan. Kondisi ini hanya berlangsung selama 30 tahun 
setelah Nabi wafat, yaitu masa khilāfah rāsyidah (khulafaur 
Rasyidin). Sesudah itu, sistem sosial madani digantikan 
dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat 
kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, kemudian diku-
kuhkan dengan sistem dinasti keturunan (geneologis).19 
Berikut ini landasan normatif dari ciri-ciri masyarakat 
Madani, yaitu:

1. Egalitarianisme. N. Madjid menjelaskan bahwa faktor 
paling fundamental dan dinamis dari etika sosial 
yang diberikan oleh Islam ialah egalitarianism, dalam 
Encyclopaedia Britannica diartikan sebagai semua 

18 Ibid., hlm. 345-346.
19 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap..., hlm. 3968.
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anggota keimanan itu, tidak peduli warna kulit, ras, 
dan status sosial atau ekonominya, adalah partisipan 
yang sama dalam komunitas.20 Nabi Muhammad Saw 
mencontohkan tindakan egaliter dengan memutuskan 
hukum secara adil untuk siapa saja. Sabdanya, “Sebe-
narnya hancur mereka sebelum kamu karena mereka 
menegakkan hukum atas rakyat jelata dan meninggalkan 
hukum atas orang besar. Demi Dia — Allah — yang jiwaku 
ada di Tangan-Nya, seandainya Fathimah berbuat jahat 
maka pasti aku potong tangannya,” (HR Bukhari, Muslim, 
Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa’i, Ahmad, Darimi). 
Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang siapa 
meskipun mengenai diri sendiri, kedua orangtua atau 
sanak keluarga. Allah Swt berfirman: 

ٰٓى  امِيْنَ بِالْقِْسِط شُهَدَۤاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَل َّ هَا الَّذِيَْن اٰمَنُوْا ُكوْنُوْا قَو اَّيُ يٰٓ

ا اَْو فَقِيْرًا فَاللّٰهُ  ًّ َّكُْن غَنِي َبِيْنَۚ  اِْن ي اَنْفُِسكُْم اَوِ الْوَالِدَيِْن وَاْلاَقْر

ا اَْو تُعْرُِضوْا 
ٓ
ٗو
ْ
ل
َ
ى اَْن تَعْدِلُوْا ۚ وَاِْن ت بِعُوا الْهَٰوٓ َّ اَْولٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَت

فَاِّنَ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ َخبِيْرًا ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu pe-
negak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun 
terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak 

20  Ibid., hlm. 127.
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dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan 
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 
saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala 
apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 135)

Bahkan keadilan juga harus ditegakkan terhadap 
orang yang membenci kita, meskipun sepintas lalu 
keadilan itu akan merugikan kita sendiri. Allah Swt ber-
firman:21

وَلَا بِالْقِْسِطۖ  شُهَدَۤاءَ  لِلّٰهِ  امِيْنَ  َّ قَو ُكوْنُوْا  اٰمَنُوْا  الَّذِيَْن  هَا  اَّيُ  يٰٓ

ْقٰوىۖ َّ ا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَُب لِلت ٰٓى اَلَّ كُْم َشنَاٰنُ قَوٍْم عَل َّ  َيجْرِمَن

قُوا اللّٰهَ ۗاِّنَ اللّٰهَ َخبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨ َّ وَات

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu 
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 8.)

21 Ibid., hlm. 3969.
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2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi 
(bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, 
dan lain-lain). Menurut Madjid, Islam mengajarkan 
penghargaan manusia melalui kerjanya (prestasinya), 
bukan presticenya. Dalam sosiologi disebut achievment 
orientation. Nabi Muhammad Saw pernah kedatangan 
seorang sahabat yang membawa orang lain. Sahabat 
Nabi ini menceritakan bahwa orang lain ini (orang yang 
dibawanya ini atau diajaknya itu) adalah ahli keturunan 
atau ahli hisab. Maka Rasulullah menjawab, “Ilmu 
keturunan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan 
kebodohan yang berbahaya.” Allah Swt berfirman: 22

ا مَا  َّيَْس لِلْاِنْسَاِن اِلَّ ا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّْزرَ اُْخٰرىۙ ٣٨ وَاَْن ل اَلَّ

َّ ُيجْزٰىهُ اْلجَزَۤاءَ اْلاَْوفٰىۙ  َسٰعىۙ ٣٩ وَاَّنَ َسعْيَهٗ َسوَْف يُرٰىۖ ٤٠ ثُم

َبَِّك الْمُنْتَٰهىۙ ٤٢ ٤١ وَاَّنَ اِلٰى ر

(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain, (38) dan bahwa manusia hanya 
memperoleh apa yang telah diusahakannya, (39) dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya), (40)  kemudian akan diberi balasan 
kepadanya dengan balasan yang paling  sempurna, (41) 

22 Ibid., hlm. 4572-4573.
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dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya 
(segala sesuatu), (42) (Q.S. An-Najm [53]: 38-42)

3. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota 
masyarakat.

Menurut Madjid, kedaulatan rakyat adalah inti dari 
partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara 
sebagai wujud kebebasan dan kemerdekaan. Kedaulatan 
negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain 
adalah kelanjutan kedaulatan rakyat. Hal ini terbukti 
dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara meng-
hadapi ancaman. Pemerintahan mana pun akan akhirnya 
bersandar kepada rakyat untuk menanggulangi ancaman 
kepada negara, dan dalam keadaaan yang sulit itu akan 
tampil dengan nyata siapa sebenarnya kalangan anggota 
masyarakat luas yang benar-benar ber kepentingan 
kepada keselamatan bangsa dan negara.23 Salah satu 
bentuk partisipasi masyarakat dalam ber negara adalah 
partisipasi sosial-politik yang menurut Madjid sebagai 
wujud lain ajaran tentang musyawarah (syūrā). Allah 
Swt berfirman:24

23 Ibid., hlm. 4799.
24 Ibid., hlm. 1107.
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َۖ وَاَْمرُهُْم ُشوْٰرى بَيْنَهُْمۖ  لٰوة َّبِهِْم وَاَقَامُوا الّصَ وَالَّذِيَْن اْستَجَابُوْا لِر

ا رَزَقْنٰهُْم يُنْفِقُوْنَ ۚ ٣٨ َّ وَمِم

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura [42]: 
38)

4. Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, 
bukan berdasarkan keturunan. Umat Islam semula 
menentukan pemimpin melalui pemilihan, kemudian 
berubah melalui keturunan (geneologis). Oleh karena 
itu, ketika Mu’awiyah memutuskan untuk mengangkat 
anaknya sendiri, Yazid, menjadi khalifah dan kemudian 
disampaikan pada orang Madinah. Maka orang Madinah 
dan Makkah menentang dan menuduh Mu’awiyah telah 
menyelewengkan Islam, meninggalkan sunnah Rasul dan 
sunnah Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar Shidiq, Umar bin 
Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Dalam 
Islam tidak ada konsep keturunan dalam menentukan 
kepemimpinan. Nabi Ibrahim as ditegur oleh Allah Swt:25

25 Ibid., hlm. 4434.
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اِس  َّ ۗ  قَاَل اِنِّْي جَاعِلَُك لِلن هُّنَ َّ هٗ بِكَلِمٍٰت فَاَتَم ُّ َب وَاِذِ اْبَتلٰٓ اِبْرٰٖهمَ ر

لِمِيْنَ ١٢٤ تِْيۗ  قَاَل لَا يَنَاُل عَْهدِى الّظٰ َّ ي اِمَامًاۗ  قَاَل وَمِْن ذُرِّ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 
beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan 
sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku 
menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh 
manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak 
cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak 
berlaku bagi orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 124.)   
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BAB XII

EKONOMI DAN 
FILANTROPI ISLAM

Fikih muamalah dibangun di atas prinsip-prinsip universal 
(al-Mabadi’ al-‘Ammah), seperti nilai-nilai keadilan, kerelaan, 

kesetaraan, musyawarah, saling membantu, dan toleransi. 
1(Afifuddin Muhajir)

A. HARTA DALAM ISLAM
Harta dalam bahasa arab disebut al-mal, yang me-

rupakan akar kata dari maala-yamiilu-mailan berarti 
condong, cenderung, dan miring. Dalam al-Muhith dan Lisan 
Arab (dalam Palupi), menjelaskan bahwa harta merupakan 
segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk 
menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, 
sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang 
disukai oleh manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah 
harta kekayaan.2 Harta juga menjadi perhiasan kehidupan 
manusia di dunia ini. Allah berfirman:

1 Afifuddin Muhajir, Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologis), (Situbondo: 
Tanwirul Afkar, 2018), hlm. 41.

2 Wening Purbatin Palupi,’ Harta dalam Islam (Peran Harta dalam Pengembangan 
Aktivitas Bisnis Islami)’, At-Tahdzib, 1 (2), 2013: 155.
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لِٰحُت خَيْرٌ عِنْدَ  نْيَاۚ وَالْبٰقِيُٰت الّصٰ َيٰوةِ الدُّ يْنَةُ اْلح اَلْمَاُل وَالْبَنُوْنَ زِ

خَيْرٌ اَمَلًا ٤٦ َبَِّك ثَوَابًا ّوَ ر

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik 
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46)

Menurut M. Quraish Shihab, harta benda, bahkan harta 
yang banyak oleh al-Qur’an dinamai khair, yakni sesuatu 
yang baik. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 180) 
menjelaskan bahwa harta harus diperoleh dan digunakan 
secara baik, tetapi juga berfungsi menambah kebaikan 
seseorang.3

ةُ  َّ ُكتَِب عَلَيْكُْم اِذَا َحضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوُْت اِْن تَرَكَ خَيْرًاۖ  ۨالْوَِصي

قِيْنَ ۗ ١٨٠ َّ ا عَلَى الْمُت َبِيْنَ بِالْمَعْرُْوِفۚ َحّقً لِلْوَالِدَيِْن وَاْلاَقْر

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput 
seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, 
berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan 
cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa. (Q.S. al-Baqarah [2]: 180)

3 M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Pahami Keragaman itu Rahmat, (Tangerang: PT 
Lentera, 2017), hlm. 201.
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M. Quraish Shihab menjelaskan bagaimana tuntunan 
al-Qur’an mengenai harta yang dimiliki, yaitu: 4

1. Harta pada hakikatnya milik Allah. Dia menitipkannya 
kepada manusia untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan-
Nya. Lihat Q.S. al-Hadid [57]: 7 dan Q.S. an-Nur [24]: 33.

فِيْهِۗ  ْستَخْلَفِيْنَ  مُّ َجعَللَكُْم  ا  َّ مِم وَاَنْفِقُوْا  وَرَُسوْلِٖه  بِاللّٰهِ  اٰمِنُوْا 

فَالَّذِيَْن اٰمَنُوْا مِنْكُْم وَاَنْفَقُوْا لَهُْم اَْجرٌ َكبِيْرٌ ٧

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang 
Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya 
(amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) 
memperoleh pahala yang besar. (Q.S. al-Hadid [57]: 7)

وَلْيَْستَعْفِِف الَّذِيَْن لَا َيجِدُْونَ نِكَاحًا َحتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِْن 

ِبُوْهُْم  ا مَللََكْت اَيْمَانُكُْم فَكَات َّ فَْضلِٖهۗ وَالَّذِيَْن يَبْتَغُوْنَ اللِْكتَٰب مِم

اِل اللّٰهِ الَّذِْيٓ اٰتٰىكُْم ۗوَلَا  اٰتُوْهُْم مِّْن مَّ اِْن عَلِمْتُمْ فِْيهِْم خَيْرًا ّوَ

نًا لِّتَبْتَغُوْا عَرََض  تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُْم عَلَى الْبِغَۤاءِ اِْن اَرَْدنَ َتحَّصُ

4 M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Pahami…, hlm. 203-209.
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اِكْرَاهِهِّنَ  بَعْدِ  مِْنۢ  اللّٰهَ  فَاِّنَ  ّنَ  كْرِهْهُّ ُّ ي ۗوَمَْن  نْيَا  الدُّ َيٰوةِ  اْلح

ِحيْمٌ ٣٣ غَفُوْرٌ رَّ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendak-
lah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan 
jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan 
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanji-
an kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian 
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan 
janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu 
untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 
menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari 
keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa 
mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. 
(Q.S. an-Nur [24]: 33)

2. Harta adalah sumber utama tegaknya kehidupan dan 
harus beredar di tengah-tengah masyarakat. Allah Swt 
berfirman: 

قِيٰمًا  للَكُْم  اللّٰهُ  َجعََل  َّتِْي  ال اَْموَاللَكُمُ  فَهَۤاءَ  الّسُ تُؤْتُوا  وَلَا 

عْرُْوفًا ٥ اْرزُقُوْهُْم فِْيهَا وَاْكسُوْهُْم وَقُوْلُوْا لَهُْم قَوْلًا مَّ ّوَ
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Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang 
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada 
dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai 
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik. (Q.S. an-Nisa [4]: 5)

3. Harta harus memiliki fungsi sosial, seperti zakat 
bermanfaat bagi yang membutuhkan, misalnya orang 
miskin. Allah Swt berfirman:

ِل وَالْمَْحرُْوِم ١٩ ۤإىِ وَفِْيٓ اَْموَالِهِْم َحّقٌ لِّلّسَ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang 
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 
meminta. (Q.S. adz-Dzariat [51]: 19)

4. Harta (karunia) yang diberikan oleh Allah Swt terma-
suk sarana ujian bagi hamba-hamba-Nya (QS al-Anfal 
[8]: 28), misalnya kisah Karun (Q.S. al-Qashash [28]: 
78) atau kisah Nabi Sulaiman as (QS an-Naml [27]: 40).

ٗٓ اَْجرٌ  اَّنَ اللّٰهَ عِنْدَه مَٓا اَْموَاللُكُْم وَاَْولَادُكُْم فِتْنَةٌ ّۙوَ َّ ا اَن وْٓ ُ َواْعلَ

عَظِيْمٌ ࣖ ٢٨
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Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah 
ada pahala yang besar. (Q.S. al-Anfal [8]: 28)

مَٓا اُْوتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِْيۗ اَوَلَْم يَعْلَْم اَّنَ اللّٰهَ قَْد اَهْلََك  َّ قَاَل اِن

اَْكثَرُ جَمْعًا ۗوَلَا  ةً ّوَ َّ مِْن قَبْلِٖه مَِن الْقُرُْوِن مَْن هُوَ اََشّدُ مِنْهُ قُو

بِهِمُ الْمُْجرِمُوْنَ ٧٨  عَْن ذُنُوْ
ُ
ل َـٔ ُيْس

Dia (Karun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta 
itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku.” 
Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan 
umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, 
dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-
orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang 
dosa-dosa mereka. (Q.S. al-Qashash [28]: 78)

رْتَّدَ  َّ ِيَْك بِٖه قَبَْل اَْن ي قَاَل الَّذِْي عِنْدَهٗ عِلْمٌ مَِّن اللِْكتِٰب اَنَا۠ اٰت

ا عِنْدَهٗ قَاَل هٰذَا مِْن فَْضِل  ًّ ا رَاٰهُ مُْستَقِر َّ اِلَيَْك َطرْفَُكۗ فَلَم

مَا يَْشكُرُ لِنَْفِسٖهۚ  َّ َبِّْيۗ لِيَبْلُوَنِْيٓ ءَاَْشكُرُ اَْم اَْكفُرُۗ وَمَْن َشكَرَ فَاِن ر

ْيمٌ ٤٠ ِ وَمَْن َكفَرَ فَاِّنَ رَبِّْي غَنِيٌّ كَر
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Seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab berkata, “Aku 
akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum 
matamu berkedip.” Maka ketika dia (Sulaiman) melihat 
singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, 
“Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, 
apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-
Nya). Barangsiapa bersyukur, maka sesungguhnya 
dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan 
barangsiapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku 
Mahakaya, Mahamulia.” (Q.S. an-Naml [27]: 40).

Pandangan al-Qur’an terhadap harta (uang) ber-
titik tolak dari pandangannya terhadap naluri (fitrah) 
manusia yang mencintai harta (uang). Allah Swt 
berfirman:5

ِ هَٰوِت مَِن النِّسَۤاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْر َّ اِس ُحّبُ الش َّ ُيَِّن لِلن  ز

َنْعَاِم مَةِ وَاْلا َّ َيِْل الْمُسَو ةِ وَاْلخ هَِب وَالْفِّضَ  الْمُقَنْطَرَةِ مَِن الذَّ

ُحْسُن عِنْدَهٗ  ۗوَاللّٰهُ  نْيَا  الدُّ َيٰوةِ  اْلح مَتَاعُ  ٰذلَِك   ۗ  وَاْلحَرِْث 

الْمَاِٰب ١٤

5 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 2013), hlm. 533-534.
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Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta 
terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-
perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk 
dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. 
(Q.S. Ali Imran [3]: 14)

B. KONSEP EKONOMI ISLAM
Akhir-akhir ini ekonomi Islam sangat digemari, 

bukti nya beberapa kampus yang membuka fakultas eko-
nomi dan bisnis Islam banyak peminatnya, selain itu 
juga menjamurnya bank-bank Syari’ah atau Muamalat di 
Indonesia semakin menambah minat masyarakat untuk 
belajar ekonomi Islam. Terus, apa perbedaan antara eko-
nomi Islam dengan konvensional? Baqir as-Sadr (dalam 
A. Karim) menjelaskan bahwa perbedaan ekonomi Islam 
dan konvensional pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu 
ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran 
nilai-nilai Islam dan batasan-batasan Syari’ah. Sedangkan 
ilmu ekonomi berisi alat-alat Analisa ekonomi yang dapat 
digunakan. Ekonomi Islam tentang doktrin yang bertujuan 
memberikan solusi hidup paling baik, sedangkan ilmu 
ekonomi mengantarkan pada pemahaman bagiamana 
kegiatan ekonomi berjalan.6

6 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, cetakan kedua, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 
hlm. 5-6.
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Menurut Anwar Abbas, sistem ekonomi Islam bukan 
perpaduan antara ekonomi kapitalisme dan sosial isme, 
karena perbedaan falsafah, nilai-nilai dasar, dan instru-
mental. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia 
bukan sentral (antroposentrisme) tetapi hamba Tuhan yang 
harus mengabdi dan mengemban tugas khalifah. Islam 
telah meletakkan basis-basis kebijakannya: (1) perintah 
zakat, (2) melarang praktik riba, (3) jaminan sosial, (4) 
kerjasama ekonomi antara individu, masyarakat, bahkan 
antar negara, dan (5) memfungsikan lembaga pemerintah 
untuk mewujudkan kemakmuran, keamanan, dan keadilan 
di tengah-tengah masyarakat.7

Sumanto al-Qurtuby menyimpulkan bahwa definisi 
ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang 
berupaya memandang, meneliti, dan menyelesaikan per-
masalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara 
Islami berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Ilmu ekonomi 
Islam tidak mendikotomikan antara aspek normatif dan 
positif. Dalam pandangan positivisme ekonomi hanya 
mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dan memisah-
kan dari aspek norma dan etika. Memasukkan aspek etika 
dipandang sebagai sesuatu yang normatif. Ekonomi Islam 
mempelajari apa yang terjadi pada individu dan masyarakat 
yang perilaku ekonominya diilhami oleh nilai-nilai Islam. 8

7 Anwar Abbas, ‘Sistem Ekonomi Islam:  Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, 
dan Instrumental, Al-Iqtishad: 4 (1), 2012: 123.

8 Sumanto Al Qurtuby, dkk, Islam & Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia, 
(Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020), hlm. 47.
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Karim mengklasifikasi madzhab dalam ekonomi 
Islam menjadi tiga, yaitu: Baqir as-Sadr, Mainstream, dan 
Alternatif-Kritis. Ketiganya dapat dijelaskan dengan tabel 
di bawah ini! 9

Tabel.1
Madzhab Ekonomi Islam

No Madzhab Ekonomi Islam-Konvensional
1 Baqir as-

Sadr
Ilmu ekonomi tidak sejalan dengan Islam. 
Ekonomi dan Islam tidak bisa disatukan, 
karena perbedaan filosofi, anti Islam 
dan Islam. Istilah ekonomi Islami adalah 
tidak tepat, sebagai gantinya ditawarkan 
istilah dari filosofi Islam, yaitu: Iqtishad. 
Maka, teori-teori ekonomi konvensional 
ditolak dan mencoba menyusun teori yang 
langsung digali dari al-Qur’an dan as-
Sunnah. Tokoh-tokohnya: M. Baqir as-Sadr, 
Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim 
as-Sadr, dan lain-lain.

2 Mainstream Pandangan madzhab tentang masalah 
ekonomi hampir tidak ada bedanya 
dengan ekonomi konvensional. Perbedaan 
keduanya terletak pada penyelesaian 
masalah. Dalam ekonomi konvensional, 
pilihan dan penentuan skala prioritas 
dilakukan berdasarkan selera pribadi 
masing-masing, sedangkan dalam 
ekonomi Islam selalu dipandu oleh Allah 
Swt melalui al-Qur’an dan Sunnah. Tokoh-
tokohnya: M. Umer Chapra, M.A. Mannan, 
M. Nejatullah Siddiqi, dan lain-lain.

9 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro…, hlm. 46-51.
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3 Alternatif-
Kritis

Madzhab ini madzhab kritis. Konsep 
ekonomi Islam belum tentu benar karena 
hasil pemahaman (tafsir) manusia 
terhadap al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga, 
teori ekonomi Islam harus selalu diuji 
kebenarannya sebagaimana teori ekonomi 
konvensional.

Walaupun terdapat perbedaan madzhab dalam eko-
nomi Islam, akan tetapi mereka setuju dengan prinsip-
prinsip umum ekonomi Islam, yaitu: (1) Tauhid (keimanan), 
(2) ‘Adl (Keadilan), (3) Nubuwwah (Kenabian), (4) Khilafah 
(Pemerintahan), dan Ma’ad (Hasil). Berikut ini penjelasan 
dari prinsip-prinsip ekonomi Islam:10

Tabel.2
Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

No Deskripsi
1 Tauhid Segala aktivitas manusia (muamalah) 

di bingkai dengan kerangka hubungan 
dengan Allah Swt, karena semua akan 
dipertanggungjawabkan, termasuk 
aktivitas ekonomi dan bisnis. 

2 ‘Adl Allah Swt memerintahkan berbuat adil, 
yaitu tidak mendholimi dan tidak didholimi. 
Pelaku ekonomi tidak boleh mengejar 
keuntungan pribadi bila hal tersebut 
merugikan orang lain atau merusak alam.

10 Ibid., hlm. 52-65.
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3 Nubuwwah Aktivitas (pelaku) ekonomi Islam dapat 
mencontoh karakter Nabi Muhamad 
Saw, yaitu: Shidiq (benar, jujur), Amanah 
(tanggung jawab, krebilitas), Fathanah 
(Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektulitas), 
dan Tabligh (Komunikasi, Keterbukaan, dan 
Pemasaran)

4 Khilafah 
(Khalifah)

Manusia adalah khalifah (pemimpin) 
yang akan dimintai pertanggungjawaban. 
Fungsi Khalifah untuk menjaga keteraturan 
interaksi (muamalah) antar kelompok 
(termasuk bidang ekonomi). Dalam Islam, 
fungsi pemerintah untuk menjamin 
perekonomian berjalan sesuai dengan 
syari’ah dan hak manusia.

5 Ma’ad Ma’ad secara harfiyah berarti ‘kembali’, 
karena semua akan kembali kepada Allah 
Swt. Ma’ad juga dapat diartikan sebagai 
imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini 
dalam kehidupan ekonomi sebagaimana 
diformulasikan oleh Ghazali, motivasi 
pelaku bisnis adalah mendapatkan laba, 
yaitu laba dunia dan Akhirat. 

Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip 
utama, yaitu prinsip syar’i dan prinsip tabi’i. Berikut pen-
jelasannya dalam di bawah ini!11

11 Sumanto Al Qurtuby, dkk, Islam & Sistem…, hlm. 49-50.
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Tabel.3
Prinsip-Prinsip Keuangan Syari’ah

Deskripsi
Syar’i (1) Kebebasan bertransaksi, didasari prinsip suka 

sama suka, tidak ada pihak yang dizalimi, dan 
akad yang sah. Transaksi tidak boleh dilakukan 
pada produk-produk yang haram seperti babi, 
organ tubuh manusia, pornografi, dan lain-lain. 

(2) Bebas dari maghrib, yaitu (a) maysir (judi), (b) 
gharar (ketidakpastian/penipuan), dan (c) riba 
(pengambilan tambahan dari harta pokok atau 
modal secara batil/tidak sah).

(3) Bebas dari upaya mengendalikan, mere kayasa 
dan memanipulasi harga.

(4) Semua orang berhak mendapatkan infor masi 
yang berimbang, memadai, dan akurat agar 
bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. 

(5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mem-
pertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang 
mungkin dapat terganggu, oleh karenanya 
pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. 

(6) Transaksi didasarkan pada kerja sama yang 
saling menguntungkan dan solidaritas (per-
saudaraan dan saling membantu). 

(7) Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka 
mewujudkan kemaslahatan manusia. 

(8) Mengimplementasikan zakat.
Tabi’i Prinsip-prinsip tabi’i ialah prinsip-prinsip yang 

dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pen-
getahuan dalam menjalankan bisnis seperti mana-
jemen permodalan, dasar dan analisis teknis, ma-
najemen cash flow, manajemen risiko dan lainnya

Menurut Quraish Shihab, aktivitas ekonomi dalam 
Islam masuk wilayah kegiatan muamalah (interaksi) antar 
manusia yang harus dilakukan dengan baik dan dilarang 
berbuat batil, yaitu bertentangan dengan ketentuan nilai 
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agama. Allah Swt berfirman: 12

اِم  اْلحُّكَ اِلَى  بِهَٓا  وَتُْدلُوْا  بِالْبَاطِِل  بَيْنَكُْم  اَْموَاللَكُْم  ا  ْٓ تَْأكُلُو وَلَا 

اِس بِاْلاِْثِم وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ١٨٨ َّ يْقًا مِّْن اَْموَاِل الن لِتَْأكُلُوْا فَرِ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 
jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan 
harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu 
dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 
dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Menurut Quraish Shihab, dalam aktivitas ekonomi 
dalam Islam terdapat prinsip keseimbangan mengantar 
pada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan 
ekonomi pada satu tangan atau kelompok. Al-Qur’an 
menolak tegas bahwa harta hanya berkisar (beredar) pada 
orang-orang tertentu atau orang kaya (Q.S. Al-Hasyr [59]: 
7), larangan pemborosan (Q.S. Al-A’raf [7]: 31, dan larangan 
penimbunan harta (Q.S. Al-Taubah [9]: 34) dan hadis 
Rasulullah, “Siapa yang menimbun makanan selama empat 
puluh hari dengan tujuan menaikan harga, maka ia telah 
berlepas diri dari Allah dan Allah juga berlepas diri darinya”.13

12 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an..., hlm. 539.
13 Ibid., hlm. 542-543.
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… كَْي لَا يَكُوْنَ دُْولَةً ۢ بَيْنَ اْلاَْغنِيَۤاءِ مِنْكُْمۗ …

…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang 
kaya saja di antara kamu… (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

هٗ لَا ُيحِّبُ الْمُسْرِفِيْنَ ٣١ࣖ َّ َبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِن كُلُوْا وَاشْر … ّوَ

…makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, 
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-
A’raf [7]: 31)

لَيَْأكُلُوْنَ  هْبَاِن  ُّ وَالر اْلاَْحبَارِ  مَِّن  َكثِيْرًا  اِّنَ  ا  ْٓ اٰمَنُو الَّذِيَْن  هَا  اَّيُ يٰٓ

ْونَ عَْن َسبِيِْل اللّٰهِۗ وَالَّذِيَْن يَْكنِزُْونَ  يَُصّدُ اِس بِالْبَاطِِل وَ َّ اَْموَاَل الن

ۙفَبَشِّرْهُْم بِعَذَاٍب  وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِْي َسبِيِْل اللّٰهِ  ةَ  هََب وَالْفِّضَ الذَّ

اَلِيٍْمۙ ٣٤

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak 
dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-
benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan 
(mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar 
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gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
azab yang pedih. (Q.S. Al-Taubah [9]: 34

C. JUALBELI DAN RIBA DALAM ISLAM
Aktivitas ekonomi yang diperbolehkan oleh Islam 

adalah jual-beli, sedangkan yang diharamkan adalah riba. 
Allah Swt.berfirman: 

طُهُ  َّ يَتَخَب الَّذِْي  يَقُوْمُ  َكمَا  ا  اِلَّ يَقُوْمُوْنَ  لَا  ِّبٰوا  الر يَْأكُلُوْنَ  َلَّذِيَْن  ا

ِّبٰواۘ وَاَحَّلَ  مَا الْبَيُْع مِثُْل الر َّ ا اِن ْٓ هُْم قَالُو ۗ ٰذلَِك بِاَّنَ يْٰطُن مَِن الْمَّسِ الّشَ

َلَهٗ  بِّٖه فَانْتَٰهى ف ِّبٰواۗ فَمَْن َجۤاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّْن رَّ مَ الر اللّٰهُ الْبَيَْع وَحَرَّ

ارِ ۚ هُْم  َّ َك اَْصحُٰب الن ٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَْن عَادَ فَاُولٰٕۤىِ مَا َسلََفۗ وَاَْمرُه

فِْيهَا خٰلِدُْونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 
karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 
jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 
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mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. 
Al-Baqarah [2]: 275)

Definisi jual-beli dalam bahasa arab disebut al-bay’u, al-
tijarah, atau al-mubadalah (QS. Fathir [35]: 29), sedangkan 
secara istilah, jual beli adalah (1) tukar menukar harta 
dengan harta secara kepemilikan (al-Imam an-Nawawi), 
(2) pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan 
dan penguasaan (Ibnu Qudamah), dan (3) menukar 
sesuatu dengan sesuatu (Wahbah az-Zuhaili). Jadi, dapat 
disimpulkan jual beli adalah menukar barang dengan 
barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan 
melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang 
lain atas dasar saling merelakan”.14

Definisi riba dalam Bahasa Arab bentuk masdar dari 
kata kerja “raba-yarbu” yang bermakna asal “tambahan” 
(al-ziyadah) atau “berkembang” (al-namma). Jika dirangkai 
dalam kalimat Bahasa Arab “raba al-syai yarbu” bermakna 
“sesuatu itu telah bertambah dan semakin bertambah.” Jadi, 
makna riba adalah “semakin bertambah-tambah” (izdada) 
seperti termaktub dalam firman Allah Swt berikut ini.15

بُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَٓا  اِس فَلَا يَرْ َّ بُوَا۟ فِْيٓ اَْموَاِل الن بًا لِّيَرْ وَمَٓا اٰتَيْتُمْ مِّْن رِّ

َك هُمُ الْمُْضعِفُوْنَ ٣٩ ِيْدُْونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٕۤىِ اٰتَيْتُمْ مِّْن زَٰكوةٍ تُر

14 Ahmad Sarwat, Fiqih Jual-Beli, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.5-6.
15 Sumanto Al Qurtuby, dkk, Islam & Sistem…, hlm. 24.
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Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar 
harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam 
pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa 
zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan 
Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya). (Q.S. Al-Rum [30]: 39)

Menurut Quraish Shihab, secara bahasa, riba berarti 
‘penambahan’. Unsur utama dalam penambahan tersebut 
adalah penganiayaan. Sudah disepakati bahwa keharaman 
dalam penangguhan pembayaran hutang dengan syarat ada 
penambahan jumlah hutang sebagai imbalan penangguhan 
tersebut. Penambahan ini bersifat penganiayaan kepada 
penghutang. Inilah yang disebut oleh Al-Qur’an sebagai riba 
Nasi’ah (riba penangguhan hutang). Selain riba Nasi’ah, riba 
yang diharamkan adalah riba fahdl, yaitu menjual sesuatu 
dengan sesuatu yang sejenis tetapi dengan penambahan, 
misalnya jual gandum dengan gandum yang sama kadar 
kualitasnya tapi dengan perbedaan nilai harga.16

Riba yang dipratikkan pada masa turunnya al-Qur’an 
adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, 
pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, 
bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah 
hutang. Kesimpulan ini diperkuat dengan praktik yang 
dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yang membayar 

16 M. Qurais Shihab, Islam yang Saya Pahami…, hlm. 210-212.
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hutangnya dengan ‘melebihkan’, misalnya Nabi pernah 
mengembalikan unta yang beliau pinjam dengan usia yang 
lebih tua daripada unta yang dipinjamnya.  Sabda Nabi Saw:17

اِس َأْحسَنُهُْم قََضاءًا )رواه مسلم( َّ ِإّنَ ِخيَارَ الن

Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar 
hutang. (H.R. Muslim). 

Pelarangan riba menurut MB. Hendri Anto (dalam A. 
Abbas) berkaitan dengan pemberantasan praktik keza-
liman dan ketidakadilan (Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279). 
Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan 
eksploitasi yang terjadi dalam hutang-piutang maupun 
jual-beli (tetapi), secara luas penghapusan riba dimaknai 
sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang 
menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.18

Dalam aktivias ekonomi terjadi perbedaan pendapat 
antara keharaman dan kehalalan bunga bank pada sistem 
perbankan modern. Sumanto al-Qurtuby menekankan 
bahwa keharaman bunga bank (tergolong riba) kalau bu-
nga nya tinggi sehingga memberatkan nasabah. Dasarnya 
QS. Al-Imron [3]: 130 yang menegaskan keharaman 
praktik “pelipatgandaan riba” atas hutang atau barang 
pinjaman yang sangat memberatkan, menyengsarakan, dan 

17 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an…, hlm. 547
18 Anwar Abbas, ‘Sistem Ekonomi…, hlm. 120.
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“mencekik” pihak pengutang atau peminjam. Jadi, bunga 
yang diharamkan adalah bunga yang eksploitatif dan berisi 
unsur pemerasan. Maka, bunga bank yang wajar, tidak 
eksploitatif, tidak memeras, dan tidak membebani nasabah 
hukumnya boleh. Inilah, antara lain, pendapat Muhammad 
Rasyid Rida (1865-1935), ulama Mesir penulis Tafsir Al-
Manar dalam bukunya al-Riba wa al-Mu’amalat fi al-Islam.19

D. FILANTROPI DALAM ISLAM
Filantropi berasal dari bahasa Latin Philanthropia. 

Dalam bahasa Yunani disebut Philanthropia, Philanthropos 
yang berarti mengasihi sesama. Philo (mencintai) dan 
Anthropos (manusia). Dalam kamus Merriam-Webster, istilah 
Filantropi diartikan sebagai (1) kepedulian kepada sesama 
melalui upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
(2) tindakan/pemberian untuk tujuan kemanusiaan dan 
atau organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan. 
Filantropi adalah Voluntary action for the public good. 
Ada dua unsur Filantropi yaitu tindakan sukarela dan 
kepentingan umum.20

Filantropi berasal dari dunia Barat yang berarti ke-
der mawanan (charity untuk mempromosikan keadilan 
sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Dalam ajaran 
Islam, filantropi telah dipraktekkan dalam bentuk ajaran 

19 Sumanto Al Qurtuby, dkk, Islam & Sistem…, hlm. 27.
20 Arif Maftuhin, Filantropi Islam Fikih untuk Keadilan Sosial, (Yogyakarta: Magnum Pustaka 

Utama, 2017), hlm. 1-2.
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membayar zakat, wakaf, dan sebagainya.21 Dasar perintah 
Filantropi dalam Islam bersumber pada Q.S. al-Ma’un 
[107]: 1-7, yaitu salah satu tanda orang yang mendustakan 
agama adalah menghardik anak yatim dan tidak mendorong 
memberi makan orang miskin. Sedangkan perintah 
Filan tropi dengan cara membayar zakat terdapat dalam 
firman Allah Swt. Ambillah zakat dari harta mereka, guna 
membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah [9]: 103)22

Menurut Maftuhin, dalam Islam ada empat jenis 
Filantropi, yaitu: zakat, sedekah, qurban, dan wakaf.23 
Keempat jenis Filantropi ini memiliki fungsi yang sama, 
selain sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam (wajib 
seperti zakat dan sunnah seperti sedekah, qurban, dan 
wakaf ), juga berfungsi untuk bantuan sosial atau ke-
pentingan umum (maslahat ammah), seperti wakaf tanah 
bisa digunakan untuk pembangunan masjid, panti asuhan, 
rumah sakit umum, dan lain sebagainya. Aktivitas filantropi 
dalam Islam merupakan bentuk kebajikan yang menjadi 
karakter orang-orang yang bertakwa. Allah Swt berfirman:

21 Abdur Razzaq, ‘Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga 
Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal’, Intizar, 20 (1), 2014: 176.

22 Anang Wahyu Eko, ‘Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan’, Transformasi: Jurnal 
Studi Agama Islam, 10 (1), (2017): 4. 

23 Arif Maftuhin, Filantropi Islam..., hlm. 24.
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 َّ ُّوْا وُُجوْهَكُْم قِبََل الْمَشْرِِق وَالْمَغْرِِب وَللِكّنَ الْبِر اَْن تُوَل َّ لَيَْس الْبِر

ۚ وَاٰتَى  بِيّٖنَ  َّ وَاللِْكتِٰب وَالن كَةِ  وَالْمَلٰٕۤىِ وَالْيَوِْم اْلاِٰخرِ  مَْن اٰمََن بِاللّٰهِ 

بِيِْلۙ  ْبٰى وَالْيَتٰٰمى وَالْمَٰسِكيْنَ وَابَْن الّسَ الْمَاَل عَلٰى ُحبِّٖه ذَوِى الْقُر

ۚ وَالْمُوْفُوْنَ  وَاٰتَى الزَّٰكوةَ  لٰوةَ  الّصَ وَفِى الرِّقَاِبۚ وَاَقَامَ  لِيْنَ  ۤإىِ وَالّسَ

وَِحيْنَ  ۤاءِ  رَّ وَالضَّ الْبَْأَسۤاءِ  فِى  يَْن  بِرِ وَالّصٰ  ۚ عَاهَدُْوا  اِذَا  بِعَْهدِهِْم 

قُوْنَ ١٧٧ َّ َك هُمُ الْمُت َك الَّذِيَْن َصدَقُوْا ۗوَاُولٰٕۤىِ الْبَْأِسۗ اُولٰٕۤىِ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 
timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) 
orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-
malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang 
miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), 
peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, 
yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-
orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang 
sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan 
mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah 
[2]: 177)  
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Dinamika filantropi Islam di Indonesia dapat digam-
barkan dengan munculnya organisasi-organisasi Islam sejak 
awal abad ke-20 dengan pelbagai aktivitas sosialnya, seperti 
pendirian lembaga sosial, pendidikan, kesehatan yang 
diinisiasi oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) 
dan Nahdlatul Ulama (NU).24 Pemerintah Indonesia juga 
telah mengatur aktivitas filantropi (zakat, sedekah, qurban, 
dan wakaf) dalam bentuk kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

114/ Permentan/Pd.410/9/2014 Tentang Pemotongan 
Hewan Kurban.

24 Hilman Latief, ‘Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Islam 
UIN Sunan Gunung Djati, 28 (1), (2013): 125
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BAB XIII

ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

(Q.S. Al-Anbiya’ [21]: 107)

A. ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN
Konsep Islam Rahmatan lil ‘Alamin berasal dari firman 

Allah Swt dalam QS. Al-Anbiya’ [21]: 107) yang menjelaskan 
tujuan diutusnya Nabi Muhammad Saw untuk menjadi 
rahmat bagi semesta alam.

ا رَْحمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧ وَمَٓا اَْرَسلْنَٰك اِلَّ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya’ 
[21]: 107)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa 
Nabi Muhammad Saw, bukan hanya membawa rahmat, tapi 
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sosok beliau menjadi rahmat. Sehingga ke mana di mana 
dan apa pun yang bersumber dari beliau adalah rahmat. 
Kata ‘Alamin berarti makhluk Allah yang hidup, manusia, 
malaikat, Jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan semua 
memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad 
Saw, membawa ajaran Islam.1 

Konsep Islam Rahmatan lil ‘Alamin terdiri dari tiga kata, 
yaitu Islam, rahmah, dan ‘Alamin (jamak dari kata Alam). 
Definisi Islam sendiri, menurut Yudian Wahyudi berasal 
dari kata aslama-yuslimu-islaam-salaam atau salaamah, 
yaitu tunduk kepada kehendak Allah Swt. agar mencapai 
salaam/salaamah (keselamatan atau kedamaian) di dunia 
dan Akhirat. Prosesnya disebut Islam dan pelakunya disebut 
muslim. Jadi, Islam adalah proses bukan tujuan.2 Makna 
yang sama disampaikan oleh Maulana Muhammad Ali 
(dalam Abuddin Nata), kata aslama tersebut pada mulanya 
berasal dari salima, yang berarti selamat, sentosa, dan 
damai. Dari pengertian demikian secara harfiah Islam dapat 
diartikan patuh, tunduk, berserah diri (kepada Allah) untuk 
mencapai keselamatan.3

Definisi rahmah dalam bahasa Arab berasal dari kata 
‘rahima-yarhamu-rahmah’ (Abu al-Husain), sedangkan 

1 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan Makna dan Penggunaan, (Tangerang: PT Lentera 
Hati, 2020), hlm. 428-429.

2 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme Sebuah Pendekatan Maqashid Syari’ah, 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.7. 

3 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cetakan keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000), hlm.290. 
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secara istilah, rahmah adalah belas kasih yang menuntut 
kebaikan kepada yang dirahmati. Kata ini terkadang 
menggunakan makna ar-riqqat almujarradah (belas kasih 
semata-mata) (al-Imam al-Raghib). Kata rahmah yang 
disandarkan kepada anak cucu Adam adalah riqqat al-qalb 
wa ‘athfih (kelembutan hati dan belas kasihnya), sedangkan 
kata rahmah yang disandarkan kepada Allah adalah ‘athfuh 
wa ihsânuhu wa rizquhu (belas kasih, kebaikan, dan rezeki-
Nya) (Muh. bin Mukarram bin Manzur).4

Sedangkan definisi Alam, menurut Ibn Katsir ketika 
menafsiri makna ‘alam’ dalam QS. Al-Fatihah [1]: 2, bahwa 
kata “al-‘Alamin” bentuk jamak dari ‘Alam berarti semua 
yang ada selain Allah. Menurut al-Fara’ dan Abu ‘Ubaid, 
Alam adalah ungkapan untuk makhluk yang berakal, yaitu 
manusia, jin, malaikat, setan, dan tidak digunakan untuk 
binatang,” Zaid bin Aslam dan Abu Muhaishin menjelaskan 
maksud dari “Alam” adalah semua yang memiliki ruh, 
sedangkan Az-Zujaj, “Alam adalah semua yang Allah ciptakan 
di dunia dan Akhirat.” Allah Swt. berfirman:5

ٰمٰوِت وَاْلاَْرِض  قَاَل فِرْعَوْنُ وَمَا رَّبُ الْعٰلَمِيْنَۗ  ٢٣ قَاَل رَّبُ الّسَ

وْقِنِيْنَ ٢٤ وَمَا بَيْنَهُمَاۗ اِْن ُكنْتُمْ مُّ

4 Alif Hendra Hidayatullah, ‘Term Rahmah dalam Al-Qur’an (Studi Interpretasi Quraish 
Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)’, QOF, 3 (2), 2019: 137.

5 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz: 1, [terj.] oleh Arif Rahman Hakim, dkk, 
(Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm.370-372.
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Fir’aun bertanya, ‘Siapa Rabb semesta alam itu? Musa 
menjawab, Rabb Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang 
di antara keduanya (itulah Rabbmu). Jika kamu sekalian 
(orang-orang) mempercayai-Nya.” (Q.S. Asy-Syu’ara [26]: 
23-24)

Dari definisi alam ini, berarti Nabi Muhammad Saw 
diutus sebagai rahmat bukan hanya bagi manusia, tapi 
juga binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, laut, dan lain 
sebagainya. Contoh rahmat Islam bagi binatang adalah 
ketika menyembelih kita dianjurkan untuk menggunakan 
pisau yang tajam, tidak boleh diperlihatkan pada binatang 
lainnya yang masih hidup, dan jangan mengasah parang 
(pisau) di depan binatang yang akan disembelih. Rasulullah 
bersabda, “Seseorang laki-laki membaringkan seekor 
kambing, sementara dia sedang mengasah parangnya. 
Kemudian, Nabi Saw bersabda, “Apakah engkau ingin 
membunuhnya dua kali? Asahlah parangmu sebelum engkau 
baringkan kambing itu” (H.R. Al-Thabrani dari Ibn Abbas)

Islam adalah agama yang mengajarkan tentang keda-
maian, kebahagian, dan keselamatan baik di dunia dan 
akhirat. Islam juga mengajarkan penganutnya untuk mem-
berikan kedamaian, kebahagian, dan keselamatan bagi 
orang lain. Hal ini terungkap dalam tradisi salam di akhir 
sholat. Salam dapat diartikan keselamatan dan kedamaian. 
Oleh karena itu, Islam melarang penganutnya berbuat yang 
melahirkan bahaya dan membahayakan orang lain, sebagai 
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Hadis Nabi Saw. “Tidak boleh membuat kemudharatan 
(bahaya) pada diri sendiri dan membuat kemudharatan 
(bahaya) pada orang lain.” (H.R. Ibnu Majah dan Imam 
Malik)

Islam mengatur panganutnya agar dapat menjalin 
hubungan baik dengan (1) Allah Swt (Habl minnallah) 
dengan menjalankan perintah-perintah-Nya serta me-
ninggalkan larangan-larangan-Nya, (2) manusia (habl 
minnas) dengan saling berbuat baik, bekerjasama, toleransi, 
dan merelakan kesalahan-kesalahan antar manusia, dan (3) 
alam (habl ma’a al’alam) dengan menjaga, memelihara, dan 
mengelola alam sesuai dengan fungsinya masing-masing, 
misalnya hubungan manusia dengan laut dengan cara tidak 
membuang sampah di laut, merusak ekosistem laut, dan 
seterusnya.

Dakwah Rahmatan Lil’ Alamin  adalah dakwah 
Rasulullah yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan 
semangat dasar kelembutan dan kasih sayang, dengan cara 
berpegang teguh dengan al-Quran dan mengikuti jalan 
hidup Nabi. Dakwah Rahmatan lil ‘Alamin berlandasan pada 
makna rahmat dalam al-Qur’an, yaitu dilakukan secara 
lembut (riqqah), empati (ta’aththuf), memberikan maaf 
(maghfirah), penyayang (hanan) lawan dari azab, kejahatan, 
kemudharatan, kekasaran.6 Contoh karakter dakwah 
Rahmatan lil alamin Nabi Muhammad Saw adalah ketika 

6 Harjani Hefni, ‘Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil ‘Alamin di 
Indonesia,’ Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 11(1), 2017: 3.
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salah seorang sahabat mengusulkan agar beliau melaknat 
kaum kafir Qurays, baginda justru bersabda:7

مَا بُعِثُْت رَْحمَةً )رواه عبد بن حميد عن عكرمة( َّ انًا ِإن َّ لَمْ ُأبْعَْث لَع

“Aku diutus bukanlah sebagai pelaknat (tukang kutuk), 
tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat.” (H.R. ‘Abd bin 
Humaid)

Perilaku rahmat dalam Islam sangat dianjurkan ka-
rena hakikatnya Islam adalah agama rahmat. Allah Swt 
sendiri mensifati Nabi Muhammad Saw sebagai sosok yang 
me miliki budi pekerti yang luhur, firman-Nya, Dan sesung-
guhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (Q.S. 
Al-Qalam [68]: 4). Dalam sebuah hadis juga disampaikan 
bahwa Rasulullah saw bersabda:

الَأْرِض فِى  مَْن  اِْرحَمُوْا  ْحمَن,  َّ الر يَرْحَمُهُمُ  اِحمُوْنَ  َّ  الر

مَاءِ يَرْحَمْكُْم مَْن فِى الّسَ

“Orang-orang yang berkasih sayang disayangi oleh Yang Maha 
Penyayang. Kasihilah orang yang ada di bumi, niscaya Yang 
di langit akan menyayangi kalian.” (Al-Tirmidzi, 1975: 388).8

7 Tim Dirjen Pendis Kemenag RI, Ensiklopedi Islam Nusantara, edisi Budaya, (Jakarta: Dirjen 
Pendis Kemenag RI, 2018), hlm. 400.

8 Harjani Hefni, ‘Makna dan Aktualisasi…, hlm. 7.
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Menurut Nurcholish Madjid, bahwa contoh paling 
utama yang mendapatkan rahmat Allah Swt adalah nabi 
Muhammad Saw, maka beliau memiliki karakter lemah 
lembut, penuh pengertian, tidak pernah menunjukkan sikap 
kasar dan bengis. Frman Allah: “Maka dengan rahmat Allah 
engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut kepada mereka. 
Kalau seandainya engkau ini bengis dan keras hati, maka 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu…” (Q.S. Ali 
Imran [3]: 159).9

B. SIFAT KASIH SAYANG ALLAH
Al-Qur’an menyebutkan satu-satunya sifat Allah Swt 

yang diwajibkan atas diri-Nya adalah sifat rahmat. Firman-
Nya dalam QS. Al-An’am [6]: 12 “…Dia telah menetapkan 
(sifat) kasih sayang pada diri-Nya… “. Rahmat atau kasih 
Allah itu meliputi segala sesuatu. Sama dengan ilmu. Ada 
dua sifat Allah yang dinyatakan meliputi segala sesuatu: 
rahmat dan ilmu. “…dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu…” 
(Q.S. Al-A’raf [7]: 156) dan “…rahmat dan ilmu yang ada 
pada-Mu meliputi segala sesuatu…,” (Q.S. Gafir [40]: 7).10

Dalam Q.S. Al-Fatihah [1]: 1 dijelaskan bahwa Allah Swt 
memiliki sifat ar-Rahman dan ar-Rahim. “Dengan nama Allah 
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”. Beberapa kitab tafsir 
menjelaskan makna al-rahmān adalah Mahakasih di dunia 

9 Budhy Munawar-Rachman (peny.), Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, 
Keindonesian dan Kemoderan, (Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019), 
hlm.1888.

10 Ibid., hlm. 4401.
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dan akhirat. Secara puitis al-rahmān adalah Mahakasih 
tanpa pilih kasih. Artinya biar pun hamba-Nya kafir, Allah 
masih tetap kasih kepada mereka. Lihatlah betapa banyak 
orang yang tiap hari menentang Tuhan, tetapi hidupnya 
sangat menyenangkan, karena kasih Allah. Misalnya, nikmat 
kesehatan, sebagai bentuk dari rahmat Allah pada kita, 
tidak tergantung pada iman kita. Tidak tergantung kepada 
ibadat kita. Tidak tergantung kepada kesalahan kita. Tetapi 
tergantung kepada seberapa jauh kita mengetahui masalah-
masalah kesehatan. Sedangkan al-Rahīm adalah sifat Allah 
yang Mahakasih di akhirat. Maka kasih Allah sebagai al-
Rahīm adalah atas dasar pertimbangan keimanan. Orang 
yang beriman akan mendapatkan rahmat Allah sebagai al-
Rahīm, tetapi yang tidak beriman tidak dapat. 11

Allah Swt juga memilik sifat Ar-Ra’uf, yang berarti Allah 
Maha Penyantun. Khatabi (dalam al-Asyqar), bahwa ar-Ra’uf 
berarti Yang Maha Pengasih dan Ramah kepada hamba-
hamba-Nya, yang menurut sebagian ulama, perasaan kasih 
yang paling dalam. Namun sebagian pendapat mengatakan 
bahwa kata ar-Ra’fah (keramahan) lebih kuat tekanannya 
daripada kata ar-Rahmat (kasih). 12Dalil yang menunjukkan 
sifat Ar-Ra’uf Allah Swt adalah Q.S. al-Taubah [9]: 128.

11 Ibid., hlm. 4404-4405.
12 Umar Sulaiman al-Asyqar, Al-Asma’ al-Husna, (terj.) oleh Syamsuddin TU dan Hasan 

Suadi, (Jakarta: Qisthi, 2004), hlm. 286.
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يٌْص  ِ مْ حَر ُّ يْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِت ِ لَقَْد َجۤاءَكُْم رَُسوٌْل مِّْن اَنْفُِسكُْم عَز

ِحيْمٌ ١٢٨ عَلَيْكُْم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُْوٌف رَّ

Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, 
(dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 
bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang 
yang beriman. (Q.S. al-Taubah [9]: 128)

Menurut M. Quraish Shihab, kata Ra’uf berkisar mak-
nanya pada kelemah-lembutan dan kasih sayang. Kata ini 
menurut pakar Bahasa Az-Zajjaj, sama dengan Rahmat. 
Namun, menurutnya, apabila rahmat sedemikian besar, ia 
dinamai Ra’fah dan pelakunya, Ra’uf. Al-Biqa’i menjelaskan 
bahwa Ra’fah adalah rahmat yang dianugerahkan kepada 
yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal saleh. 
Mengutip pendapat al-Harali, Ra’fah adalah kasih sayang 
Pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya.13

Salah satu bentuk sifat penyantun (keramahan) Allah 
Swt adalah menurunkan al-Qur’an kepada rasul-Nya untuk 
mengeluarkan dari kegelapan kufur dan syirik menuju 
cahaya kebenaran dan agama Islam. Allah Swt berfirman: 14

13 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 5, 
Edisi 2017, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), hlm. 302-303.

14 Umar Sulaiman al-Asyqar, Al-Asma’ al-Husna…, hlm. 287.
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لُمِٰت  الَّذِْي يُنَزُِّل عَلٰى عَبْدِٖهٓ اٰيٍٰتۢ بَيِّنٍٰت لِّيُْخرِجَكُْم مَِّن الّظُ هُوَ 

ِحيْمٌ ٩ وْرِۗ وَاِّنَ اللّٰهَ بِكُْم لَرَءُْوٌف رَّ ُّ اِلَى الن

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang (Al-Qur’an) 
kepada hamba-Nya (Muhammad) untuk mengeluarkan kamu 
dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu 
Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. (Q.S. al-Hadid [57]: 
9)

C. ASPEKASPEK RAHMATAN LIL ’ALAMIN DALAM ISLAM
Dalam konteks Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin, 

Islam telah mengatur pelbagai aspek, baik teologis, ritual, 
sosial, dan muamalah, dan kemanusian. Berikut ini aspek-
aspek Rahmatan lil ‘Alamin dalam ajaran Islam.
1. Aspek Teologi

Dalam aspek teologis, Islam sudah memberikan 
rumusan jelas, seperti keyakinan umat Muslim akan 
kesempurnaan agamanya dan mendakwahkan kepada 
non-Muslim. Sebagaimana firman Allah Swt. “…Pada 
hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, 
dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah 
Aku ridai Islam sebagai agamamu…” (Q.S. Al-Maidah 
[5]: 3). Namun, dalam berdakwah, Islam juga sudah 
mengatur bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, 
sebagaimana firman Allah Swt: “Tidak ada paksaan 
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dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan 
yang sesat…” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

2. Aspek Ibadah 
Dalam aspek ibadah, Islam melarang bermusuhan 

karena perbedaan pendapat dalam memahami al-
Qur’an dan hadis. Perpecahan umat Islam ke dalam 
beberapa golongan itu sebenarnya lebih banyak 
masalah furuiyyah (cabang Fikih, bukan akidah, seperti 
perbedaan menutup aurat, dan lain sebagainya). Allah 
Swt berfirman, “Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya 
dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan 
kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan 
bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.” 
(Q.S. Al-Anfal [8]: 46)

3. Aspek Sosial dan Muamalah
Nabi Muhammad Saw bersabda: “Antum a’lamu bi 

amri dunyâkum (kalian lebih mengetahui urusan dunia 
kalian)”. Mengambil semangat dari hadis ini, bahwa 
segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah 
sosial dan belum pernah terjadi pada masa Nabi 
Muhammad Saw maka diserahkan kepada orang-orang 
yang kompeten, kapabilitas dan menguasai ilmu agama 
dengan baik dan benar.
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4. Aspek Kemanusiaan. 
Semua manusia di mata Allah Swt sama, yang 

membedakan hanya takwa. Islam meletakkan dasar-
dasar kesetaraan derajat dan hak asasi. Karena 
inilah, semua pandangan yang mendiskriminasikan 
tertolak. Entitas Islam sebagai Rahmatan lil Alamin 
mengakui eksistensi pluralitas karena sunnatullah. 
Sebagaimana firman Allah Swt, “Dan di antara tanda-
tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. 
Al-Rum [30]: 22) 15

Menurut KH Hasyim Muzadi (dalam Rasyid), bahwa 
visi Islam Rahmatan lil ‘Alamin adalah “menyerukan kepada 
perdamaian hakiki”. Pemikiran ini didasari oleh firman Allah 
Swt dalam Q.S. al-Hujurât [49]: 10). Untuk mendukung 
perdamaian, diperlukan konsep persaudaran, misalnya 
dengan meminjam konsep persaudaraan KH Achmad Siddiq 
(Rais ‘am PBNU era 80an) yang terdiri dari tiga, yaitu, (1) 
Ukhuwah Islamiyah, yang tumbuh atas dasar semangat 
keagamaan, (2) Ukhuwah Wathaniyah, yang tumbuh atas 
dasar semangat kebangsaan, dan (3) Ukhuwah Basyariyah, 
yang tumbuh atas semangat kemanusiaan.16

15 Muhammad Makmun Rasyid, “Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim 
Muzadi”, Epistemé, 11 (1), 2016: 108-111.

16 Ibid., hlm. 111-112.
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Pengejawantahan konsep Islam Rahmatan lil ‘Alamin 
dalam konteks negara bangsa, umat Islam Indonesia 
berhasil mengambil jalan tengah (moderat) antara sistem 
demokrasi dan sistem Islam dengan menjadikan Pancasila 
sebagai dasar sekaligus falsafah hidup berbangsa dan 
bernegara. Pilihan Pancasila sebagai dasar dan falsafah 
hidup merujuk antara lain kepada Piagam Madinah yang 
dijadikan sebagai dasar “negara” Madinah oleh Rasulullah 
Saw. Artinya, secara teologis, Pancasila menemukan pijakan 
hukum yang sangat kuat dari praktek kenegaraan yang 
praktekkan Nabi Saw. Selain memiliki akar keagamaan yang 
cukup kuat, Pancasila juga merupakan jalan tengah untuk 
mendamaikan warga bangsa Indonesia di tegah pluralitas 
dan hiterogenitas bangsa. 17

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, muslim 
Indonesia juga dikenal sebagai muslim yang ramah dan 
santun. Hal ini terbentuk karena faktor alam tropisnya 
juga doktrin keagamaan yang mengedepankan hikmah 
dan rahmah. Doktrin ini dipengaruhi oleh ortodoksi Islam 
bidang teologis (ilmu Kalam) mengikuti Imam Asy’ari dan 
Maturidi, bidang fikih memilih empat madzhab (Hanafi, 
Maliki, Syafi’i dan Hanbali), bidang tasawuf berafiliasi kepada 
Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Ortodoksi ini 
melahirkan praktek keagamaan yang tawassuth (moderat), 
tawâzun (seimbang), i’tidal (adil) dan tasâmuh (toleran). 

17 Tim Dirjen Pendis Kemenag RI, Ensiklopedi Islam…, hlm. 400.
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Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, umat Islam 
Indonesia dapat menampilkan sekaligus mengaktualisasikan 
ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.18 

Islam tidak mengizinkan seseorang muslim menyakiti 
orang lain baik dengan pikiran, lisan, maupun perbuatan 
sebab misi utama Islam adalah untuk menciptakan keda-
maian dalam kehidupan bersama. Hal ini tercermin dari 
salah satu hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa 
seorang muslim adalah ketika orang lain merasa damai 
dan selamat baik dari gangguan lisan maupun tangannya. 
Mereka senantiasa membawa kedamaian dan keselamatan 
pada orang lain. Islam adalah ajaran yang senantiasa 
menyuruh dan mengajak pada kedamaian, menata kehi-
dupan dengan damai, menyelesaikan permasalahan dan 
perseteruan dengan damai yang berlandaskan pada nilai-
nilai kebenaran dan keadilan. Sehingga Islam rahmatan lil 
‘alamiin menjadi sebuah keniscayaan. 

Islam adalah agama damai dan menegaskan bahwa 
kedamaian hidup harus diupayakan umat Islam melalui 
tugasnya sebagai rahmatan lil’aalamiin (rahmat bagi selu-
ruh alam) sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 
107) “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. Oleh 
sebab itu, tugas setiap muslim adalah menyebarkan nilai-
nilai kedamaian setiap saat dan di manapun berada.

18 Ibid., hlm. 400-401.
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D. KEMANUSIAAN MENDAHULUI SIKAP BERAGAMA
Habib Ali Al-Jifri menulis buku dengan judul ‘Al-Insani-

yah qabla al-Tadayyun’ (Kemanusiaan mendahului sikap 
religius), bukan, Al-Insaniyah qabla al-Din (Kemanusiaan 
mendahului Agama), karena agama nomor 1. Habib Ali 
hendak memisahkan antara agama dan pandangan dan sikap 
keberagamaan. Hal ini didasarkan Hadis Nabi dalam Musnad 
Ahmad No. 16402: 19

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman 
berkata; Telah menceritakan kepada kami Ismail 
bin ‘Ayyasy dari Yahya bin Abu ‘Amr Al-Syaibani dari 
Abu Sallam Al-Dimasyqi dan ‘Amr bin Abdullah, 
sesungguhnya keduanya telah mendengar Abu Umamah 
al-Bahili yang menceritakan dari hadis ‘Amr bin 
‘Abasyah Al-Sulami, dia berkata, ‘Saya sangat membenci 
tuhan-tuhan kaumku pada masa Jahiliyyah, lalu dia 
menyebutkan hadisnya (‘Amr bin ‘Abasyah As-Sulami) 
berkata: Lalu saya bertanya tentang keberadaan Nabi, 
dan saya pun mendapatkan Nabi dalam keadaan 
menyembunyikan diri dari keramaian orang. Saya 
berusaha menemuinya dengan cara menyamar hing -
ga saya bisa menemuinya. Saya ucapkan salam kepa-
danya, lalu saya bertanya, “Apa (status/kedudukan 
Anda)? Beliau menjawab, ‘Nabi. Saya (Amr bin ‘Abasah) 

19 Ibrahim Hosen & Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang 
Kontekstual, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020), hlm. 130-133.
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berkata; Apa nabi itu? Beliau menjawab, Rasulullah. 
Saya bertanya, ‘Siapakah yang mengutus Anda? Beliau 
menjawab, ‘Allah Azzawajalla. ‘Saya bertanya, ‘Dengan 
apa?” Beliau menjawab, ‘Agar kamu menyambung 
silaturahim, melindungi darah, mengamankan jalan, 
berhala dihancurkan, Allah semata yang disembah dan 
tidak ada sekutu bagi-Nya sesuatu pun’. Saya berkata, 
‘Sangat bagus risalah yang karenanya Anda diutus. Saya 
bersaksi sesungguhnya saya beriman kepada kepada 
Anda, dan saya mempercayai Anda, apakah saya harus 
tinggal bersama Anda atau bagaimana pendapat Anda?’ 
Maka beliau bersabda, ‘Kamu telah melihat kebencian 
orang-orang atas apa yang aku bawa, maka tinggallah 
di keluargamu. Jika suatu hari nanti kamu mendengarku 
dan aku telah keluar dari tempat persembunyianku, 
datangilah aku.’ Lalu dia menyebutkan hadis secara 
lengkap’.

Habib Ali menjelaskan cara Rasulullah menjelaskan 
risalah beliau itu dengan menyebut tiga hal, yaitu (1) me-
nyam bung silaturahim (jaminan keamanan masyarakat), 
(2) melindungi darah (perlindungan terhadap kehidupan), 
dan (3) mengamankan jalan (keamanan publik). Setelah 
itu baru Rasulullah menjawab mengenai religiousitas, yaitu 
menghancurkan berhala (amar makruf nahi munkar) dan 
sikap kukuh bertauhid hanya menyembah kepada Allah 
(masuk wilayah dakwah). Dengan jaminan sosial, kehidupan, 
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dan keamanan publik itu barulah kemudian orang bisa 
beragama dengan khusyu’ dan aman serta nyaman. Hati yang 
adem akan membuat sikap keberagamaan kita juga adem.20 

Pendahuluan rasa kemanusiaan dari sikap keberaga-
maan telah ditunjukan oleh Islam dalam bentuk sikap 
saling menghargai perbedaan pendapat, selama perbedaan 
tersebut masih dalam wilayah ilmu-ilmu cabang (furu’iyyah) 
atau fikih. Misalnya dicontohkan oleh Imam Syafi’i ketika 
berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, dan saat tiba 
sholat Shubuh, Imam Syafi’i tidak membaca Qunut. Ini 
jelas menyalahi pendapatnya sendiri yang menyunahkan 
membaca Qunut. Alasan Imam Syafi’i adalah menghormati 
Shohibul maqam, yaitu: Imam Abu Hanifah yang tidak 
membaca Qunut waktu sholat Shubuh.21 

Penulis ingat judul buku yang ditulis oleh Jalaluddin 
Rakhmat, “Dahulukan Akhlak di atas Fiqih” yang memiliki 
maksud yang sama, bagaimana kita diminta untuk men-
dahulukan nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi 
perbedaan pendapat dalam Fikih, yaitu saling menghargai, 
menghormati, dan tidak saling menyesatkan. Imam al-
‘Asy’ari (perumus teologi Asy’ariyah) sendiri menghormati 
perbedaan pandangan dalam masalah teologi selama masih 
dalam payung Ahl al-Qiblah, yaitu orang-orang yang masih 
menunaikan sholat dengan menghadap arah kiblat. Artinya, 
selama orang tersebut masih sholat maka haram hukumnya 

20 Ibid., hlm. 132-133
21 Ibid., hlm. 86
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diberikan cap sebagai orang ‘kafir’, sebagaimana dilakukan 
oleh kelompok Takfiri (Khawarij). 22 
Wa Allah A’lam

22 Mohammad Yunus Masrukhin, Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy’ariyah di Era 
Kontemporer, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 53
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