
1 
 

 
PERANG TERMINOLOGI  

ISLAM  
Versus  

BARAT 
 

DR. MUHAMMAD ’IMARAH 
 

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
'IMARAH, Muhammad, Dr. 

Perang Terminologi Islam versus Barat/ Muhammad 'Imarah. 
Jakarta: Robbani Press, 1998. 302 hal. 23.5 cm 

ISBN: 979-9078-31-8 
1. Islam dan Sekularisme 2. Islam dan Modernisasi I. Judul 

Pengantar 
297.632 

Judul asli 
"Ma'rakah al-Mushthalahat baina al-Gharb wa al-Islam". 

Penulis: Dr. Muhammad 'Imarah 
Judul Indonesia 

Perang Terminologi Islam versus Barat 
Penerjemah: Musthalah Maufur, M.A. 
Penyunting: Aunur Radq Shaleh, Lc. 

Ilustrasi sampul; Dea A. 
Perwajahan: Abu Zaidan 

Penata letak: Willy Qolbuhu Salam 
Penerbit: Robbani Press, Jakarta - telp. 021-9116743 
(Penerbit buku-buku fikrah dan harakah Islamiyah) 

Cetakan pertama: Jumadil Akhir 1419 H/November 1998 M. 
All rights reserved 

(hak terjemahan dilindungi) 
Perang Terminologi Islam versus Barat                  Muhammad 'Imarah 



2 
 

KANDUNGAN BUKU 
PENGANTAR PENERBIT 

ISLAM: SEBUAH SISTEM PEMIKIRAN 
PENDAHULUAN: MISSI PERADABAN DALAM TERMINOLOGI 

MERUMUSKAN KANDUNGAN TERMINOLOGI: SYARAT PEMAHAMAN BERSAMA 
DAN DIALOG 

 
1.  Sekularisme  

- Sekularisme dan Imperialisme 
- Prinsip-prinsip Islam Menentang Sekularisme  
- Intelektual Arab Sekuler 

2.  Fundamentalisme 
3.  Matenalisme 
4.  Pencerahan  
5.  Kristenisasi  
6.  Istikhlaf 
7.  Syari'ah  
8.  Kedaulatan  
9.  Hak-hak Asasi Manusia 

- Kewajiban bukan Hanya Hak  
- Manusia Seutuhnya:  
Bukan Superioritas Manusia atas Manusia  

10.  Kemerdekaan  
11.  Keadilan 
12.  Takaful  
13.  Persamaan  
14.  Dzimmah  
15.  Syura 
16.  Demokrasi  
17.  Partai  
18.  Reformasi  
19.  Revolusi  
20.  Jihad  
21.  Rasionalisme  
22.  Ijtihad  
23.  Pembaruan 
24.  Ta' wil  
25.  Inovasi  
26.  Identitas  
27.  Moderat  
28. Nasionalisme  
29.  Asy'ariyyah 
30.  Salafiyyah 
31.  Ahlul Hadits  
32.  Syu'ubiyyah  
33.  Gnostisisme  
Perang Terminologi Islam versus Barat                  Muhammad 'Imarah 



3 
 

34.  Bathiniyyah 
35.  Wilayatul Faqih  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perang Terminologi Islam versus Barat                  Muhammad 'Imarah 



4 
 

 
 

PENGANTAR PENERBIT 
 

SEGALA puji bagi Allah. Pencipta dan Penguasa alam semesta. Shalawat dan salam 
semoga semakin tercurahkan kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, keluarga dan para 
sahabatnya. Allah berfirman: 

 

                   

   

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan (kepada Muhammad), 'Raa'ina'; 
tetapi katakanlah, 'Unzhurnaa" dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih." 
(al-Baqarah: 104) 

 
Dalam ayat ini Allah melarang kaum Muslimin memakai kata atau terminologi yang 

dipakai oleh orang-orang Yahudi dalam komunikasi dengan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam, karena kata atau terminologi tersebut memiliki makna dan muatan yang berbau 
tendensius, mengejek Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 

 
Ayat itu sekaligus memperingatkan kita kaum Muslimin agar hati-hati dalam memakai 

istilah; khususnya jika istilah itu berasal dari pihak musuh. Sebab setiap istilah atau terminologi 
tidak terlepas dari misi peradaban dan ideologis para pencetusnya. Sementara itu, kaum 
Muslimin memiliki kepribadian dan peradaban khas Islam dalam segala aspek kehidupan, tak 
terkecuali dalam aspek bahasa dan ungkapan. 

 
Di abad kita sekarang ini telah bergulir di tengah kehidupan umat Islam sejumlah 

teminologi yang berasal dari Barat dan "dikunyah" begitu saja oleh putra-putra Islam; tak 
terkecuali kaum intektualnya, tanpa mau meneliti sejauh mana kebenaran terminologi-
terminologi itu bila diaplikasikan dalam khazanah pemikiran, budaya dan peradaban Islam. Hal 
ini terjadi mungkin karena dua sebab: Pertama, langkanya buku referensi yang secara khusus 
membahas terminologi-terminologi itu dalam suatu kajian komparatif dengan melacak sejarah 
munculnya terminologi-terminologi itu di masing-masing pusat peradaban yang 
memunculkannya. Kedua, keterperdayaan sebagian kaum terpelajar di kalangan ummat Islam 
terhadap segala hal yang berasal dari Barat sehingga mereka lebih sreg dan lebih senang 
"mengunyah" istilah-istilah Barat ketimbang istilah-istilah Islam. 

 
Jika benar kedua hal tersebut yang menjadi penyebab utama "larisnya" terminologi-

terminologi Barat di kalangan kaum terpelajar Islam, maka semoga kehadiran buku ini sangat 
tepat. Karena kajian buku ini minimal menyadarkan kita untuk "mewaspadai" setiap terminologi  
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yang membawa bias-bias peradaban Barat yang seringkali bermuatan politik dan 
pendiskreditan. 
 

Di samping itu, karena latar belakang penulisnya yang patut dijadikan pelajaran bagi 
mereka yang ter-Barat-kan. Dahulu, Dr. Muhammad ‘Imarah dikenal sebagai tokoh kaum 
sekuler di dunia Arab, khususnya Mesir, yang sangat mengagumi pemikiran dan peradaban 
Barat. Puluhan karya tulis tentang pemikiran dan filsafat telah dihasilkan. Tapi, setelah 
berinteraksi dalam berbagai forum seminar dan diskusi dengan para pemikir Islam semisal Dr. 
Yusuf Qardhawi, Syaikh Muhammad al-Ghazali, dan lainnya, maka terjadilah perubahan 
spektakuler dalam pemikiran bahkan kehidupannya. Ia kemudian mulai mengkaji Islam dan 
menjadi "pembelinya" yang setia, bersama-sama dengan Dr. Fahmi Huwaidi, kolumnis surat 
kabar al Ahram, Mesir, dan Dr. Khalid Muhammad Khalid (penulis buku 60 Karakteristik 
Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam): 
 

Semoga penerbitan buku ini bermanfaat bagi kita semua; sekaligus menambah khazanah 
dan intelektualitas keislaman kita. Amin. 

 
Subhanakaallahumma wabihamdika asyhadu allaa Ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. 

 
Jakarta, 28 Agustus 1998  

Robbani Press 
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Islam: Sebuah Sistem Pemikiran 
 
SISTEM adalah seperangkat prinsip dan aturan dalam melakukan sesuatu, metode dan 

tata cara (Collins English Dictionary: 1980). Sedangkan pemikiran adalah suatu upaya mental 
yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan kesimpulan berdasarkan pada premise-premise 
(Woodworth, Robert, Psycholoy 1971: 615). Maka jika dikatakan bahwa Islam adalah sebuah 
sistem pemikiran, berarti ia adalah sejumlah prinsip yang mengatur mekanisme berpikir yang 
diarahkan pada penemuan kesimpulan rasional berdasarkan pada konsep-konsep Islam yang 
dirumuskan dari premise-premise al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 

 
Islam yang diyakini sebagai jalan hidup menuntut agar dipahami secara utuh, ad-Din (al-

Baqarah:208). Sebab kesalahpahaman yang sering muncul dalam pengertian kontemporer 
mengenai Islam disebabkan teratama karena Islam dipahami sebagai agama dalam pengertian 
yang tidak utuh. Di dunia Barat pada umumnya agama (religion) dikatakan sebagai faith: yaitu keyakinan 
pribadi yang dapat dilihat dari berbagai bentuk ekspresi. Dengan demikian jika menerima Islam sebagai 
keyakinan pribadi -- yang hanya berkaitan dengan kesalehan individu -- berarti telah membatasi wilayah 
pengaruh dan geraknya hanya pada masalah-masalah ibadah praktis, upacara keagamaan dan ucapan religius 
yang tidak berdampak pada konsep-konsep pemikiran mengenai wilayah-wilayah lain. Islam lebih dari sekedar 
agama seperti yang secara ketat dipahami oleh Barat sekuler pada umumnya. Sebab misi utama Islam 
diantaranya adalah membangkitkan gerakan perubahan sosial dan meluruskan pola pikir umat 
manusia dengan acuan pandangan dunia tauhid -- yaitu menerjemahkan tauhid dalam sikap, 
perilaku dan pemikiran -- dalam rangka menegakkan keadilan di bawah bimbingan Ilahi di 
muka bumi. Istilah agama dalam konotasi Barat tidak mancakup wilayah dan bidang pengaruh 
Islam. Inilah sebabnya Islam disebut ad-Din (Ali Imran: 19, 83, al-Mumtahanah: 9 dan sejumlah 
ayat lainnya), atau jalan hidup, bukan sekedar agama. 

 
Secara etimologis istilah ad-Din dalam Bahasa Arab dipakai untuk memberi empat macam arti 

(Manzhur, Ibnu, Lisan al-‘Arab: entry: dana). Pertama, mempunyai arti hak untuk menguasai, mendominasi, 
memerintah dan menaklukkan. Kedua, memberi arti mirip dengan arti pertama akan tetapi berbeda 
penekanannya, yaitu patuh, tunduk, pasrah dan merendahkan diri. Ketiga, memberi arti syariah atau rambu-
rambu jalan yang harus dipatuhi, hukum, adat istiadat dan kebiasaan. Keempat, memberi arti balasan atas 
perbuatan, pengadilan, dan perhitungen neraca amal. 

 
Lebih jauh dari analisis leksikografis dan filologis, secara konseptual ad-Din adalah kode 

dan jalan yang telah dijelaskan oleh AIlah yang mencakup keempat arti literal ad-Din, yaitu siap 
mengakui kekuasaan Allah sebagai pemegang otoritas mutlak, siap dan pasrah menerima 
aturan-aturan hukum dan syariah-Nya dan akhirnya menerima dan mengakui bahwa hanya 
Allah-lah sebagai satu-satunya Hakim kelak di hari pengadilan. Dari sini lalu dapat dimaklumi, 
mengapa banyak mujaddid Muslim lebih cenderung menggunakan terma ad-Din atau al-Islam 
seperti Ibnu Badis, Hasan al-Banna, al-Maududi dan lain-lainnya. Al-Qur'an sendiri 
menggunakan terma ad-Din untuk menegaskan pengertian komprehensif yang menunjukkan 
satu keutuhan sistem hidup yang harus dipegang dalam kehidupan manusia pada setiap masa 
dan tempat. Dalam al-Qur'an istilah ad-Din juga menunjukkan suatu kemapanan sistem  
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pemikiran, ekonomi, politik, sosial dan moral yang dengan demikian mencakup seluruh aspek 
kehidupan (Yusuf: 76). 
 

Kata ad-Din -- bentuk ma'rifah dengan artikel al -- dalam Bahasa Arab menunjukkan jalan hidup 
tertentu, al-Islam. Sedangkan kata Din -- bentuk nakirah tanpa artikel al -- menunjukkan satu sistem agama, 
aturan, atau pemikiran tidak tertentu. Oleh karenanya istilah ad-Din dan al-Islam digunakan dalam satu 
pengertian, yaitu agama abadi yang telah ada semenjak awal kehidupan manusia di muka bumi. 

 
Pada tingkat kosmologis, al-Qur'an menyatakan bahwa al-Islam yang berarti menerima 

dan patuh secara total kepada Allah dan aturan hukum yang telah ia berikan merupakan agama 
jagad raya (Ali Imran: 83, al-An'aam: 38) 

 
Pada tingkat kehidupan umat manusia al-Qur'an menjajaki sejarah baru umat manusia 

sejauh masa Nabi Nuh as menunjukkan bahwa ia dan anak cucunya termasuk Nabi Ibrahim, 
Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yusuf dan Nabi Isa as mereka semua ialah pembawa risalah ad-
Din atau al-Islam. Tidak satu pun diantara mereka yang menyembah selain Allah dan mereka 
semua disebut Muslim. Secara singkat al-Qur'an menyatakan bahwa menerima al-Islam atau ad-
Din sebagai satu cara model hidup: sistem keyakinan, pemikiran, sikap dan perilaku, tidak 
hanya merupakan fakta kosmologis tetapi sejauh perjalanan umat manusia, para nabi dan rasul-
Nya melaksanakan dan mengamalkannya. 

 
Dari sini terdapat tuntutan bahwa jika Islam sebagai jalan hidup -- yang bersifat kaffah -- 

maka keislaman seseorang hanya akan dapat diwujudkan ketika kekaffahannya secara integral 
dan paripurna -- direfleksikan tanpa memilah satu aspek dari aspek lainnya -- sehingga menjadi 
manusia sosial yang rabbani: hidup di tengah masyarakat manusia dengan bimbingan Ilahi 
dalam keyakinan, pemikiran, sikap dan perbuatan. Kekaffahan Islam juga menuntut reorientasi 
dan restrukturisasi yang berangkat dari landasan pokok sistem Islam yaitu tauhid dalam 
kehidupan Muslim untuk diterjemahkan dalam kehidupan secara utuh. Sebab interpretasi 
partikularistik mengenai Islam hanya sekedar sebagai satu keyakinan (faith) tidak akan mampu 
menjelaskan raison d'etre konflik antara penduduk Makkah dengan Nabi Muhammad Shallallahu 
‘Alaihi wa Sallam. Seandainya Islam hanyalah sekedar sebagai agama -- dalam pengertian sempit -- 
maka masyarakat Quraisy akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan Islam. Akan tetapi 
karena Islam adalah ad-Din, maka ia memberi implikasi suatu revolusi pemikiran di semua 
aspek kehidupan. 

 
Al-Qur'an memperkenalkan terma-terma baru untuk fenomena yang muncul dalam 

kehidupan manusia di samping juga memperkenalkan nilai, kriteria dan ukuran baru yang menjadi 
pegangan Muslim. Konsep-konsep baru ini diperkenalkan melalui sumber wahyu dari Yang 
Maha pandai dan bijaksana dan Rasul-Nya -- yang dijadikan oleh Islam -- sebagai satu sumber 
pokok kebenaran. Petunjuk ini dikenal dengan ayat-ayat Qur'aniyyah. Disamping itu --untuk 
mengemban amanat istikhlaf manusia dari Allah -- pada alam jagat raya ini, khususnya alam fisik 
terkandung petunjuk lain yang merupakan hukum Allah (sunnatullah) yang berlaku dalam 
bentuk kausalitas fenomena alam agar manusia mempelajari dan mengamati lalu 
memanfaatkannya. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada alam fisik ini dikenal dengan istilah 
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ayat-ayat afaqiyyah. Kemudian disana juga terdapat ketentuan-ketentuan lain yang bekerja pada 
diri manusia, termasuk kejiwaannya, yang dikenal dengan istilah ayat-ayat nafsaniyyah 
(Fushshilat: 53). Sentuhan ketiga ayat ini pada diri Muslim memberi warna sikap dan 
pandangannya yang unik terhadap hidup dan fenomena sosial sehingga menurunkan sejumlah 
konsep yang berbeda -- bahkan tidak jarang bertentangan -- dengan konsep-konsep yang ada. 
Namun demikian tidak berarti bahwa -- selain ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ajarannya 
berupa aqidah -- al-Qur'an telah menyajikan "barang jadi" untuk itu semua, melainkan masih 
harus terus dikaji dan dijadikan acuan ijtihad untuk menghadapi dan meluruskan persoalan-
persoalan baru yang terus berkembang menyertai perkembangan zaman. 

 
Musibah intelektual, kultural, ekonomi, sosial dan pendidikan dialami oleh umat Islam 

khususnya pada abad 18 dan 19 saat mana secara militer kekuatan Barat telah berhasil 
memperoleh pijakan kaki di hampir seluruh Dunia Islam, sementara kaum orientalis melakukan kajian 
dan merepresentasikan Islam dan kaun Muslimin sesuai dengan kacamata mereka, dibarengi dengan kegiatan 
misionarisme dalam rangka memperkokoh kedudukan imperialisme dan penyebaran Kristen di kalangan bangsa 
Timur Muslim. Di pihak lain, kaum Muslimin mengalami stagnasi pemikiran dan disintegrasi 
politik yang sangat parah, bahkan semangat interdependensi seakan lenyap akibat pertikaian 
intern memperebutkan kepentingan masing-masing dan fenomena taqlid dalam pemikiran 
agama. Kemunduran kekuatan politik Islam periode ini berakibat secara meyakinkan pada 
kelemahan umat Islam, sehingga budaya asing, nilai-nilainya dan ideologinya dengan mudah 
mendapat tempat tanpa mendapat filter yang berarti. Perkembangan yang sangat merugikan 
bagi arah pemikiran Islam ini secara pelan disadari -- dengan berpijak pada al-Qur'an dan 
Sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam -- oleh para tokoh pergerakan Islam di berbagai negeri 
untuk melakukan tajdid dan menentang kehadiran Barat -- baik pada dataran kultur maupun 
militer. Jihad dan ijtihad secara bersamaan dilakukan berupa perlawanan militer dibarengi 
dengan penegasan kembali identitas Islam dengan mengacu pada sumber pokok Islam: al-Qur'an 
dan Sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Model pergerakan pemikiran periode sebelumnya 
pun memberi inspirasi khususnya gerakan tajdid (pembaruan) yang dipimpin lbnu Taimiyah di 
Syam yang mengkombinasikan antara upaya pemberantasan fenomena taqlid dan sufisme yang 
mengebiri kreatifitas intelektual dan pada saat yang sama memimpin perlawanan jihad terhadap 
invasi asing. Begitu pula model gerakan pembaruan yang dipimpin oleh Syah Waliullah dan 
Sayyid Ahmad Syahid di Anak Benua India yang membawa bendera kebangkitan Islam dengan 
jihad dan ijtihad. 

 
Berangkat dari konteks ini, kiranya tidak fair untuk menilai bahwa kebangkitan dan 

perlawanan Islam adalah suatu gerakan reaksioner yang muncul semata akibat kehadiran 
imperialisme Barat. Sebab jika ditelusuri secara seksama setiap pergerakan Islam mempunyai 
akar dan latar belakang sejarah serta merupakan mata rantai pergerakan dalam sejarah. Sejarah 
umat Islam adalah sejarah perjuangan melawan penyelewengan internal dan tantangan eksternal. Dengan 
demikian, di balik setiap kemunduran pada dasarnya terdapat benih kebangkitan, sebab Islam 
sebagai ad-Din -- melalui sumber pokoknya yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam -- meletakkan paridigma "what to become", bukan "what is becoming" (bagaimana 
seharusnya, bukan menerima sebagaimana adanya). Dengan ungkapan lain bahwa paradigma ini  
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menjadi standar acuan bangunan sistem pemikiran dalam Islam yang menjamin kelangsungan upaya untuk 
mengembalikan kekuatan, supremasi dan kekuasaan sepanjang masa. Dari sini maka perjalanan pergerakan 
Islam tidak dapat dibandingkan dengan sejarah peradaban dan kebudayaan bangsa lain manapun yang 
senantiasa kurang kontinuitasnya serta tidak mempunyai standar jatidiri, sehingga jika terdapat upaya 
untuk mencari pembagian secara jelas mengenai periode "klasik", "medieval", "abad kegelapan", 
"renaissance", "liberal dan humanistic" dan lain sebagainya dalam perjalanan sejarah pemikiran 
Islam, maka dapat dikatakan ibarat mencari kucing hitam di kamar gelap gulita yang 
kenyataannya tidak ada. Namun demikian tidak berarti sejarah Islam tidak mengalami proses 
naik turun yang merupakan sunnatullah dalam sejarah peradaban umat manusia. 

 
Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah terjemahan dari naskah asli berbahasa Arab 

berjudul "Ma'rakah al-Mushthalahat baina al-Gharb wa al-Islam". Tema bahasan buku ini kiranya 
belum banyak ditulis oleh cendekiawan Muslim sebagai satu kreatifitas intelektual yang 
mengkritik dan meluruskan tema-tema populer -- khususnya yang lahir dan tumbuh dalam 
peradaban Barat -- yang banyak beredar kemudian tidak jarang secara mentah-mentah dipakai 
oleh kalangan Muslim. Dengan demikian, penerjemahan buku ini ke dalam bahasa Indonesia 
diharapkan dapat memberi wawasan baru dan sekaligus memberi benang merah pada 
terminologi-terminologi yang ada antara Barat dan Islam. 

 
 
Universitas Djuanda, 20 Desember 1997 
Penerjemah,  
Mustolah Maufur, M.A. 
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Pendahuluan: 
 

Misi Peradaban dalam Terminologi 
 
TERDAPAT ungkapan yang beredar di kalangan kaum terpelajar dan di dalam berbagai 

tulisan para ilmuwan bahwa: 
"Pemakaian terminologi dan kata tidak boleh digugat." 

 
Maksud ungkapan ini adalah bahwa bagi peneliti, penulis atau cendikiawan boleh 

menggunakan terminologi apa saja tanpa memandang lingkungan kebudayaan, kerangka 
berpikir, epistimologi, filsafat atau ideologi yang melahirkan dan menimbulkan terminologi-
terminologi ini. Karena terminologi dan kata menunjuk pada pengertian terminologis bagi setiap 
peradaban yaitu warisan bagi setiap peradaban, semua macam disiplin ilmu, dan semua 
masyarakat. 

 
Ungkapan ini sepenuhnya benar, tetapi memerlukan pelurusan pengertian agar tidak 

menjadi rancu atau bahkan memperdaya sebagaimana yang terjadi sekarang di dunia pemikiran 
akibat membiarkannya tanpa meluruskan dan memberi batasan makna secara definitif. 

 
Jika dicermati bahwa peran terminologi berfungsi sebagai "wadah" yang diisi dengan 

"muatan" tertentu, atau sebagai "alat" yang membawa misi makna maka akan ditemukan 
keabsahan banyak terminologi atau ungkapan-ungkapan idiomatik untuk menyampaikan peran 
sebagai "wadah" dan "alat" sepanjang perjalanan semua peradaban yang berbeda-beda, dan 
interaksi pemikiran-pemikiran yang berlainan, ideologi dan aliran yang bermacam-macam. Di 
sini kita akan melihat kebenaran makna mendalam dan tepat untuk ungkapan: "Pemakaian 
terminologi dan kata tidak boleh digugat." Sedangkan apabila sebuah kata dan terminologi 
dilihat dari sudut "kandungan" yang dimuatkan dalam "wadah"-nya dan sebagai "tugas pengemas 
gagasan" yang dibawa oleh "alat-alat" atau "terminologi-terminologi" itu maka akan dihadapkan 
pada tuntutan mendesak untuk meluruskan ungkapan ini, memberi batasan-batasan 
kemutlakannya, memagari wilayah keabsahan yang berlaku bagi kandungan pengertian 
ungkapan-ungkapan tersebut. 

 
Di sini, disadari bahwa ketika meneliti dan mendalami berbagai terminologi, seringkali 

dihadapkan pada "wadah-wadah" umum dan "alat-alat" bersama antar peradaban, paradigma, 
ideologi, dan aliran, dan pada saat yang sama juga berhadapan dengan "kandungan" khusus, dan 
"fungsi-fungsi" tertentu yang berbeda satu sama lainnya. "Wadah-wadah" umum dan "alat-alat" 
milik bersama ini berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lainnya; atau pemikiran 
dengan pemkiran lainnya; atau aliran, ideologi, sistem sosial, sistem agama yang satu dengan 
yang lainnya, khususnya yang memiliki karakter khusus yang berbeda. 

 
Contoh pertama, umpamanya dalam bidang terminologi perundang-undangan hukum, di 

sana terdapat terminologi syari' (legislator) untuk orang yang membuat undang-undang, baik 
individu maupun kelompok atau lembaga. Jadi terminologi syari' digunakan untuk legislator 
yang meletakkan undang-undang atau dewan perwakilan yang mewakili kekuasaan rakyat  
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dalam pembuatan undang undang, yaitu dewan legislatif (legislative assembly) yang meletakkan 
perundang-undangan. Di sini penggunaan terminologi syari', legislator dan legislative assembly, 
semuanya adalah untuk manusia baik individu maupun kolektif dalam bentuk dewan atau 
lembaga. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Apakah terminologi-terminologi ini dapat berlaku umum, 
jika terminologi dipandang sekedar beperan sebagai "wadah" tanpa pertimbangan isi kandungan? Tentu disana 
terdapat pengertian khusus dari terminologi ini sesuai dengan kebudayaan dan ideologi, atau kebudayaan 
masyarakat tertentu, sebab ia berperan sebagai alat penyampai kandungan pengertian makna. 

 
Orang yang mewarisi peradaban Barat sekuler tidak mempercayai adanya undang-

undang Tuhan (Divine Law) yang mengatur bidang sipil, sosial, ekonomi, dan politik bagi 
negara dan komunitas manusia serta peradaban umat manusia, tetapi mempercayai bahwa 
manusia, baik individu maupun kolektif adalah sumber satu-satunya bagi hukum perundang-
undangan. Maka manusia didefinisikan sebagai syari' atau legislator (pembuat hukum dan 
undang-undang), baik dalam kerangka dasar-dasar hukum yaitu prinsip-prinsip hukum alamiah 
sebagaimana yang dikenal dalam peradaban Barat atau dalam kerangka cabang-cabang turunan 
hukum perundang-undangannya. Maka terminologi syari' (legislator) dalam pengertian ini 
secara wajar dapat diterima dalam kerangka peradaban Barat, yang mempercayai hanya manusia 
adalah sumber pembuat undang-undang. Sebab filsafat yang berkembang dan dianut oleh Barat bersifat 
materialistik dan turunan peradabannya pun bersifat materialistik yang menolak otoritas Tuhan yang bersifat 
metafisik (non-materi). Oleh sebab itu, peran Tuhan "disingkirkan" dari urusan negara, sosial, dan peradaban. 

 
Dikarenakan peradaban Barat ini memiliki sifat dan karakter sekuler, sekalipun semua 

peradaban memiliki sifat dan karakter demikian, maka ketika terminologi ini dikenakan pada 
peradaban lain yang berbeda sifat dasarnya akan ditemukan kekurangtepatan pengertian, 
sehingga dalam kasus ini tidak mungkin ungkapan "tidak boleh digugat" dikenakan pada 
peradaban lain. 

 
Dalam peradaban Islam yang menampilkan aqidah Islam, mewakili ideologinya serta 

jalan pikiran umatnya sejak ia menjadi ruh dalam setiap peradabannya yang mencakup politik, 
sosial, ekonomi, negara, arsitektur, dan lain sebagainya, terminologi syari' menunjuk pada 
pembuat dasar-dasar syari'ah dan mempunyai pengertian khusus, sebab prinsip-prinsip syari'ah 
bukan ciptaan manusia seperti halnya aturan hukum sipil yang berlaku dalam peradaban Barat, 
melainkan ia adalah buatan Tuhan melalui wahyu; merupakan ajaran agama yang dianut oleh 
manusia peradaban ini, sebagaimana firman Allah: 
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"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada 
Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
lbrahim, Musa, dan lsa yaitu: Tegakkan-lah agama dan janganlah berpecah belah tentangnya. 
Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya ..."(asy-
Syuuraa: 13) 
 
Dikarenakan syari'ah Tuhan ini adalah syari'ah terakhir bagi umat manusia, maka syari' 

(pembuat undang-undang) ini, yaitu Allah, memberi penjelasan prinsip-prinsip dan kaidah yang 
membatasi  jalan yang berkaitan dengan hal-hal yang berubah dan berkembang mengenai urusan 
dunia disertai penjelasan elaboratif mana yang bersifat agama yang tidak berubah atau 
berkembang, atau mana hal-hal yang menyangkut keduniaan yang senantiasa berubah sesuai 
dengan perubahan zaman.  

               

 
"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) 
itu, maka ikuti-lah syari'at itu." (al-Jaatsiyah: 18) 

 
"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang ..." (al-
Maa’idah: 48) 
 
Oleh sebab itu, manusia yang lahir dari kandungan peradaban Islam ini tidak dipat -- 

ketika telah mengimani agamanya -- memberi otoritas pembuatan undang-undang atau 
memandang disana ada syari' (pembuat undang-undang) selain Allah. Sedangkan upaya manusia 
Muslim ini dalam merekonstruksi hukum Islam dan deduksi rincian furu'iah dari prinsip-
prinsip syari'ah berpijak pada acuan sesuai dengan perkembangan dan perbuahan zaman selama 
tidak bertentangan dengan teks-teks serta batasan-batasan yang telah ditentukan dalam 
prinsip-prinsip Tuhan yang merupakan wilayah fiqih muamalat. Dari sini terdapat perbedaan antara 
fiqih dengan syari'ah dalam peradaban lslam, dimana Allah-lah yang mempunyai posisi Syari' (legislator) yang 
hakiki, bukan manusia, sedangkan manusia adalah faqih (orang yang mengkodifikasi pemahaman syari'at). 

 
Di sini kita dihadapkan pada satu contoh bahwa fungsi ungkapan dan terminologi tidak 

hanya berperan sebagai "wadah kandungan makna" saja dan tidak juga sebagai pembawa "pesan" 
saja, melainkan pada saat yang sama juga mempunyai fungsi dalam: "ungkapan, wadah dan alat". 

 
Contoh kedua barangkali mendukung makna yang diyakini secara tegas oleh manusia 

Muslim ketika menghadapi berbagai terminologi perekonomian atau pertanian, umpamanya 
terhadap terminologi "penanam" (grower). Manusia peradaban Barat, yang tidak 
mengembalikan efek-efek materiil kecuali hanya kepada faktor-faktor materiil, baik karena sifat 
materialistiknya, atau ateis yang mengesampingkan peran Tuhan, atau karena metodologinya, 
tidak melihat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kecuali faktor-faktor 
material dan alamiah serta pengaruh manusia. Oleh sebab itu, manusia di mata peradaban Barat  
adalah penanam hakiki, dan tidak ada penanam selain manusia ini. Sedangkan manusia  
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peradaban Islam yang aqidah agamanya telah menjadi ruh dalam ilmu-ilmu yang dimiliki oleh 
peradabannya, meyakini adanya faktor-faktor materiil yang merupakan kekuatan aktif terhadap 
efek dari penyebabnya, akan tetapi ia juga meyakini bahwa faktor-faktor materiil aktif ini hanya 
dapat berperan karena adanya pencipta faktor-faktor tersebut yaitu Allah yang berkuasa 
menghilangkan atau menghentikan efektifitasnya, disamping berkuasa menggantikan dengan 
yang lainnya, jika Dia menghendaki. Manusia Muslim ini juga meyakini bahwa perbuatan 
manusia mempunyai horizon terbatas dengan keterbatasan keabsahan dan kemampuannya 
sebagai khalifah Allah dalam tugas memakmurkan bumi. Disamping itu pelaku di balik horizon 
ini -- yaitu horizon khilafah manusia -- adalah Yang Maha pemberi khilafah: yang memiliki alam 
semesta, Pencipta dan Pemeliharanya. Oleh sebab itu, manusia dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman mempunyai peran, perbuatan dan penciptaan, akan tetapi tidak 
melebihi batasan wilayah horizon ini, sebab di luar batas ini merupakan wilayah perbuatan 
Allah. 

 
Jadi, dalam menanam di sana terdapat perbuatan manusia; seperti, penggarapan tanah, 

penyemaian, pengairan, pemupukan, dan begitu seterusnya yang mampu dilakukan oleh 
manusia sehingga ia dapat dikatakan sebagai penanam (grower) dengan sebutan "az-Zarra". Dari 
sini dapat ditemukan bahwa hakekat menanam adalah menumbuhkembangkan, yang sifat ini  
hanya dimiliki oleh Allah, sedangkan penyemaian, pengairan dan pemupukan serta usaha-usaha 
manusia yang lain dinisbahkan kepada pelakunya; yaitu manusia. Sementara, perbuatan seperti 
menumbuhkan benih, mengembangkannya serta memberinya perlindungan -- yaitu hal-hal yang 
tidak mampu dilakukan manusia -- adalah atribut yang hanya berhak diberikan kepada Allah 
sebagai penanam yang diterminologikan dalam bahasa Arab dengan az-Zari'. Sebab dalam 
proses penanaman, manusia berfungsi sebagai pelaku, akan tetapi menurut iman yang dipegang 
dan peradaban keimanannya, manusia bukan satu-satunya pelaku. Dari sini dapat dipahami 
makna ayat al-Qur'an yang menyatakan:  

 
Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya, 
ataukah Kami yang menumbuhkannya?" (al-Waaqi’ah: 63-64) 
 
Di sini sekali lagi, karakter manusia yang meyakini peradaban iman (hadharah imaniyah) 

membuahkan satu sikap yang berbeda yang menunjuk pada kesimpulan bahwa "ungkapan dan 
terminologi" mempunyai fungsi. 

 
Contoh ketiga, bahwa "perbuatan dan terminologi" mempunyai fungsi adalah 

terminologi "tuan tanah." Dalam peradaban Barat yang filsafat keuangannya menjadikan 
pemilikan mutlak sebagai pemilikan hakiki (real ownership) dalam masalah kekayaan manusia 
baik individu, dalam model masyarakat liberal maupun model masyarakat sosialis, ditemukan 
terminologi tuan tanah yang dipahami sebagai pemilikan penuh kaum borjuis atas sarana-sarana 
produksi -- tanah pertanian -- dengan pemilikan terbatas bagi penggarapnya -- kaum "budak." 
 

Sedangkan dalam peradaban Islam, dimana jalan tengah ditawarkan sebagai satu mazhab 
ekonomi secara tegas, menjadikan pemilikan mutlak dan hakiki atas harta kekayaan hanya 
kepada Allah dengan menetapkan hak pemilikan terbatas, yaitu pemilikan pemanfaatan secara  
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alegoris, yaitu pemilikan fungsi sosial bagi harta kekayaan: manusia sebagai pemilik amanat dan titipan (trustee) 
atau yang diterminologikan dengan mustakhlaf. Ia mendapat titipan dan pinjaman harta kekayaan ini 
dari Allah untuk dimiliki, dikembangkan, dalam kapasitasnya sebagai trustee -- kemutlakan 
pemilikan relatif manusia yang diberi amanat pinjaman -- bukan sebagai individu atau sebagai 
kelas masyarakat, dalam model peradaban sekuler Barat ini. Jadi terminologi "tuan tanah" 
mengandung muatan khusus jika dipahami dari sudut pandang peradaban Islam, yaitu memiliki 
untuk dimanfaatkan bukan untuk dijadikan alat untuk menguasai kelas masyarakat tertentu. 
Dalam aplikasi Islam, menguasai tanah yang dimaksud adalah cara menghidupkan tanah mati 
dan memanfaatkannya untuk kepentingan manusia atau umat manusia yang mendapat titipan 
amanat dari Allah berupa tanah dan harta kekayaan lain dalam bentuk apa saja. 

 
Contoh keempat, dapat ditemukan terminologi monopoli (ihtikar). Dalam peradaban 

Barat, dengan berbagai trend sosialnya yang bermacam-macam, bahkan hingga bagi orang-orang 
yang mengetahui sisi-sisi buruk monopoli dalam dominasi sistem perekonomian suatu bangsa 
pun dapat ditemukan pandangan terhadap monopoli sebagai satu keniscayaan fase yang harus 
dilalui oleh masyarakat pada langkah-langkah perkembangan penguasaan terhadap sarana-
sarana produksi. Maka monopoli menurut pandangan Barat adalah perkembangan alamiah dan 
satu keniscayaan meskipun dipandang oleh sebagian orang sebagai suatu bencana. 

 
Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, yang mengatur penguasaan manusia atas 

harta dengan ikatan sebagai pinjaman dari kekayaan Allah, Sang pemilik hakiki atas kekayaan, 
kepada manusia, maka monopoli itu dilarang dan tidak dapat diterima pada pokok dan asasnya 
dan tidak mungkin keberadaannya dapat berjalan seiring dengan pandangan Islam mengenai 
harta kekayaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadits: 

 
"Barangsiapa menimbun (kebutuhan bahan makanan) kaum Muslimin, Allah akan menimpakan 
kemelaratan dan kebangkrutan kepadanya." (Ibnu Majah dan Ahmad) 
 
Yang demikian itu adalah ancaman dan peringatan bagi masyarakat yang membiarkan 

praktik monopoli, yang mana akan mengantarkan pada kemiskinan umat dan kebangkrutan 
sistemnya serta tidak mampu rnewujudkan tujuan membudayakan manusia. Praktik monopoli 
ini yang dapat mematikan bangsa, ketika menyingkirkan keadilan dalam kehidupan ekonomi 
dan sosialnya, adalah yang dikatakan dalam hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang nasib 
yang akan dialami oleh pelakunya, dengan sabdanya: 

 
"Para pelaku monopoli dan pembunuh dihimpun dalam satu kelompok kelas." (Muslim, ad-
Darimi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad) 
 

Terdapat perbedaan fungsi dalam terminologi "monopoli" sebagai satu terma yang lahir dari 
peradaban Barat dan terminologi "ihtikar" yang terdapat dalam bahasa Arab, sebagai bahasa 
Islam, bahkan dalam pengertiannya pun terdapat perbedaan. Sebab monopoli dalam peradaban 
Barat berkisar mengenai fase pertumbuhan konsentrasi pemilikan sarana-sarana produksi atau 
kepentingan bisnis dan perbankan pada sekelompok kecil pemilik modal. Sedangkan dalam  
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pandangan Islam, pelarangannya mencapai jenis monopoli yang paling sederhana seperti 
menimbun bahan makanan untuk mengharapkan kenaikan harga sebagaimana ditegaskan 
dalam hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 

 
"Seburuk-buruk hamba (manusia) adalah orang yang melakukan praktik ihtikar: bilamana Allah 
menurunkan harga-harga, ia bersedih karenanya, tetapi apabila itu dinaikkan, ia lalu bergembira. 
Jika mendengar penurunan harga, ia memandang dirinya mengalami nasib buruk tetapi jika 
mendengar kenaikan harga, ia bergembira." 

 
Yang demikian itu karena: 

 
"Orang yang tidak melakukan praktik monopoli (al-jalib) mendapat karunia, sedangkan pelaku 
monopoli mendapat laknat." (Ibnu Majah dan ad-Darami) 
 
Contoh kelima, adalah satu terminologi yang dikenal secara luas dan jelas yaitu 

terminologi "kiri". Sebagian orang memandang terminologi ini tidak mempunyai fungsi lain 
selain menunjuk pada: trend sosial yang menyerukan penggunaan konflik kelas masyarakat 
sebagai alat untuk mengangkat kelas Proletar dengan menyingkirkan kelas Borjuis sebagai tahap 
awal menghilangkan perbedaan kelas lalu membentuk masyarakat tanpa sistem kelas dimana 
semua bentuk pemilikan pribadi dilebur dan menghilang dari fenomena sosial. 

 
Sebagian orang memandang terminologi yang lahir dari rahim peradaban Barat ini karena 

alasan "tidak ada fungsi dalam kata-kata dan terminologi" untuk dipakai, bahkan menyerukan 
untuk melakukan lslamisasi terminologi ini serta melakukan Islamisasi kandungan maknanya, 
dengan meyerukan pada "Islam kiri." Sedangkan bagi Muslim, disana terdapat ketidaktepatan 
terminologi ini baik dalam pengungkapan kata maupun kandungan pengertiannya, jika 
dikenakan dalam pemikiran sosial Islam. Sebab kata "kiri" (al-Yasar) dalam Bahasa Arab (bahasa 
umat, Agama dan peradaban kita), berarti al-yusr (mudah), yakni lawan kata al-'usr (sulit); dan 
kaya (al-ghani) sebagai lawan kata kemelaratan dan kesulitan (al-faqr wa al-I’sar) sebagaimana 
firman Allah: 

 
"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (al-
Baqarah: 185) 
 
"Dan jika orang (yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan." (al-Baqarah 280) 

 
Oleh sebab itu, istilah golongan kiri (ahlal-Yasar) dalam terminologi bahasa Arab adalah 

mereka yang kaya bukan yang miskin: aliran yang mendapat kemudahan bukan orang yang 
sengsara. 

 
Pertanyaan yang patut diangkat adalah, bagaimana bahasa Islam (Arab) diperkosa 

menerima citra idiomatik yang berlawanan ini?! 
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Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama dan cendikiawan Muslim abad ini seperti Imam 
Abdul Hamid bin Badis (1887-1940) -- yang menegaskan makna ini -- dalam doa munajatnya 
mengucapkan: 

 
"Ya Allah, jadikanlah hamba di dunia termasuk orang yang mendapat kekayaan dunia (ahl al-yasar) 

dan di akhirat termasuk orang yang mendapat kebahagiaan (ahlul yamin)!" 
 
Sebab al-yasar yang dimaksud adalah kekayaan atau kemudahan dunia. Begitu pula ahl 

al-yamin, mereka adalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan, yang menegakkan keadilan 
di dunia. Oleh sebab itu, mereka berhak menerima catatan amal perbuatan mereka yang adil itu 
dengan tangan kanan (al-yamin) pada hari pembalasan. Demikian logika Bahasa Arab yang 
benar, tidak ada alasan, pada prinsipnya, untuk keluar dari logika ini, meskipun menggunakan 
alasan untuk menggeneralisasi "pemakaian terminologi dan kata tidak boleh digugat." 

 
Selanjutnya pandangan Islam tentang pemikiran ekonomi mempunyai aspek tersendiri 

yang tidak menolak perbedaan kelas sosial dalam masyarakat menjadi kelas-kelas tertentu, akan 
tetapi meletakkan persyaratan landasan perbedaan kelas tersebut berdasarkan pada sebab dan 
faktor yang ditetapkan oleh syari'ah. Pembatasan wilayah perbedaan ini dimaksudkan untuk 
menghindarkan kesewenang-wenangan yang diakibatkan oleh penguasaan individu atau 
kelompok minoritas atas pemilikan kekayaan. Maka dengan sendirinya Islam memandang 
perekonomian dalam multi kelas masyarakat sebagai hal yang wadjar dan alamiah dan Islam 
menyerukan kelangsungan hubungan antar kelas yang ada dalam kerangka keadilan, yaitu: 
keseimbangan sosial, bukan persamaan. Yang demikian itu agar hubungan saling melengkapi, saling 
membantu, dan saling membutuhkan, seperti halnya dengan organ tubuh manusia, dalam 
perbedaan masing-masing organ, tetapi saling membutuhkan dan mendukungnya. Apabila tidak 
ada keseimbangan sosial (social balance), dan kezaliman sosial menggantikan keadilan, maka 
jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh Islam tidaklah melalui konflik kelas, dimana kelas 
masyarakat tertentu melakukan konflik dengan tujuan menyingkirkan dan agar kekayaan dan 
kekuasaan berada pada masyarakat tanpa kelas. Islam menawarkan jalan melalui "dorongan 
sosial" yang mengembalikan gerakan dan penggerakan posisi-posisi kelas dan tingkat 
ketidakadilan -- yang kehilangan keseimbangan itu -- ke tingkat keadilan yang merupakan 
perwujudan keseimbangan sosial antar kelas masyarakat, yang mana multi kelas tetap ada dan 
agar keseimbangan itu menjadi pengikat dan pemersatu dalam perbedaan kelas. 
 

Terminologi konflik (shira') dalam al-Qur'an dipakai ketika satu pihak membanting 
pihak yang lain lalu membinasakannya: 

 
"Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan mereka itu tunggul-
tunggul pohon kurma yang telah rapuh." (al-Haaqqah: 7) 
 
Sedangkan mendorong atau menolak (ad-daf') adalah penggerakan terhadap posisi-

posisi pihak yang berbeda dan satu tingkat ke tingkat yang lain sebagai penyelaras hubungan 
antar pihak yang bermacam-macam, bukan untuk membinasakan yang lain agar ia sendiri yang 
menguasai arena dan fasilitas: 
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"Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan 
dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia." (Fushshilat: 34) 
 
Jadi tujuan dari menolak (ad-daf') di sini tidaklah membanting musuh dan 

membinasakannya, melainkan menyerahkan posisinya dari posisi permusuhan ke posisi 
berteman setia. Gerak sosial dalam pandangan Islam adalah penolakan atau pendorongan sosial 
(ad-daf' al-ijtima'i) bukan konflik kelas (as-shira' ath-thabaqi). 

 
“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, 
pasti rusaklah bumi ini..." (al-Baqarah: 251) 
 
"Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, 
tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah-rumah ibadah 
Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah 
pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat 
lagi Maha Perkasa." (al-Hajj: 40) 
 
Tentang pesan kandungan pengertian epistemologisnya, Islam menolak -- tidak hanya 

berbeda -- yang ada dalam istilah "kiri" (left) dan terminologi "pertikaian” (conflict), suatu hal 
yang secara pasti terdapat ketidaktepatan pengertian dalam kedua terminologi tersebut jika 
dikenakan pada Bahasa Islam baik dalam isyarat bahasanya maupun pengertian 
epistemologisnya. 
 

Karena melakukan 'uzlah hadhariyah -- di dunia Islam modern dan di bawah pengaruh 
revolusi media komunikasi -- merupakan fiksi besar; karena kandungan pengertian 
epistemologis Barat dan asing yang ada dalam banyak terminologi Arab Islam telah menjadi 
bagian realitas pemikiran dan kebudayaan setempat mengingat keberhasilan pembaratan 
(westernization) dalam kehidupan pemikiran, budaya dan informasi; karena dialog antara 
kebudayaan Islam dan kebudayaan asing, begitu pula dialog antara trend pemikiran dan realitas 
kebudayaan Muslim, adalah upaya penyelamat dari pengambilan pemikiran secara buta yang 
menghancurkan. Maka membebaskan kandungan pengertian terminologi-terminologi itu, 
mengungkap wilayah-wilayah yang dapat diterima dan ditolak dalam makna dan konsepnya, 
khususnya terminologi-terminologi yang banyak beredar dan banyak mengundang polemik 
antar aliran pemikiran zaman sekarang ini, adalah merupakan tugas pokok dan menjadi 
prioritas utama dalam satu dialog pemikiran serius yang menyelamatkan kehidupan pemikiran 
Islam dari bahaya yang ditimbulkan oleh penjiplakan secara serampangan. 

 
Karena buku ini diharapkan membawa tugas "membebaskan" dan meluruskan 

kandungan pengertian terminologi-terminologi penting yang beredar dan banyak menimbulkan 
polemik serta kontroversi dalam kehidupan pemikiran pada masa sekarang, maka untuk lebih 
meyakini keharusan meluruskan kandungan pengertian terminologi-terminologi ini sebagai 
prasyarat pokok adalah mengadakan dialog serius dan efektif, yaitu dialog seputar maksud-
maksud syari'ah Islam yang diharapkan akan mengungkap keharusan membebaskan kandungan  
 
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                   Muhammad 'Imarah  



18 
 

pengertian dan konsep-konsep terminologi-terminologi epistemologis. Selanjutnya 
dikemukakan kepada para pembaca konsep-konsep terminologi yang menjadi fokus perdebatan 
antara peradaban Barat dan Islam dan antara kelompok sekular dan Islamis dalam kehidupan 
pemikiran modern. 

 
Semoga Allah berkenan memberi kemudahan dalam upaya mencapai tujuan yang 

diharapkan dari upaya pemikiran ini: mengungkap wilayah yang mempunyai kesamaan dan juga 
wilayah-wilayah yang berbeda antara peradaban Islam dan peradaban Barat. 

 
Dr. Muhammad 'Imarah 
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Merumuskan Kandungan Terminologi: 
 

Syarat Pemahaman Bersama dan Dialog 1) 
 
DIALOG ini berkisar tentang tujuan-tujuan umum syari'ah: sebuah telaah baru. Satu 

tawaran baru peninjauan ulang terhadap tujuan-tujuan umum syari'ah dengan pertimbangan 
bahwa kajian para ulama klasik di bidang Ushul Fiqih telah membatasi tujuan-tujuan syari'ah Islam hanya ada 
lima tujuan umum (al-Maqasid al-Kulliyah al-Khams li as-Syari'ah) yaitu: melindungi jiwa, agama, akal, 
kehormatan dan harta. Apa yang ditawarkan oleh Dr. Nashr --setelah mengkaji ulang terhadap 
teks-teks agama tidak dengan menambahkan tujuan dan prinsip-prinsip umum baru pada 
kelima tujuan ini -- seperti halnya yang ditawarkan oleh Syeikh Thahir bin Asyur ketika 
menambahkan tujuan kebebasan (al-Hurriyyah), melainkan ia menawarkan penggantian dengan 
"tiga prinsip umum" saja, yaitu akal (aql), kebebasan (al-Hurriyah), dan keadilan (al-Adalah), 
sebagai satu kesatuan konsep-konsep yang saling berkaitan erat, dari satu sisi, dan ia mencakup 
kelima tujuan syari'ah yang diletakkan oleh para ulama ushul fiqih dari sisi yang lain. Sebab 
kelima tujuan syari'ah yang diletakkan oleh mereka itu -- dimata Dr. Nashr -- bukanlah prinsip 
prinsip umun (al-mabadi' al-kulliyah) melainkan menurutnya bersifat partikular (juz'i) sebab 
melindungi jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta, tampak merupakan partikular jika dilihat 
dari ketiga prinsip umum yang ditawarkan Dr. Nashr. Oleh sebab itu, kelima tujuan syari'ah 
yang ada dapat dimasukkan kedalam ketiga prinsip tersebut sebagai partikular kedalam prinsip 
umum. 

 
Jika urgensi masalah dan kisaran topik pembicaraan di antara obyek-obyek pemikiran 

Islam menuntut penanganan dialog rasional yang sehat seputar permasalahan-permasalahan 
yang ada, maka penulis lebih memilih -- untuk metode dialog -- dengan kerangka pemikiran 
yang bertolak dari beberapa catatan: 

 
Catatan pertama, yang berkaitan dengan hal-hal yang dipicu oleh perbincangan ini, dan 

berbagai tulisan dalam kehidupan pemikiran modern -- berupa kenyataan bahwa kita 
menghadapi kekacauan pengertian terminologi-terminologi yang ditimbulkan oleh interaksi 
dengan peradaban barat. Dalam terminologi -- satu wadah -- pada saat dialog antara pemilik 
"terminologi asli secara turun-temurun" dan pemilik "terminologi asing" dilakukan, kita berada 
di hadapan konsep-konsep yang berbeda dan bahkan seringkali kontradiktif, dikemas dan 
disajikan dalam satu wadah. Terminologi ini merupakan masalah yang membuat banyak dialog 
kita menjadi dialog-dialog serampangan tanpa kita sadari, bahkan tanpa ujung dari para pelaku 
yang terlibat dalam dialog itu. Oleh karenanya, kita dituntut terlebih dahulu memberi batasan 
dan merumuskan konsep-konsep serta pengertian yang kita maksud dalam penggunaan 
terminologi ketika sedang mengadakan dialog. Kita menggunakan terminologi-terminologi yang 
pengertiannya mewakili wilayah-wilayah dialog dan kadang-kadang wilayah konflik.  Sebagai 
contoh:  

 
1. Dr. Nashr menawarkan prinsip akal atau daya nalar untuk menjadi salah satu dari tiga prinsip 
umum dan tujuan syari'ah. Disana tidak ada seorang Muslim. 
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Apakah akal adalah organ anatomis yang gerakannya menghasilkan buah pikiran 
sebagaimana yang dipahami oleh penganut materialisme? Ataukah ia "inti murni" yang bersifat 
abstrak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar filosuf klasik? Ataukah ia adalah 
potensi rabbaniah yang lembut yang berkaitan dengan hati, esensi terdalam dari diri manusia? 
Sehingga sesuai dengan pembatasan pengertian akal, terbatas pula pengertian intelektualitas 
dan daya nalar. Sebab disana ada intelektualitas pencerahan Barat yang memiliki moto: "Tidak 
ada otoritas terhadap akal kecuali otoritas akal itu sendiri." Dengan demikian intelektualitas Barat menolak 
otoritas wahyu terhadap intelektualitas manusia, disamping memandang terhadap akal dan empirisme sebagai 
jalan pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya dan patut dihormati. Sementara disana juga 
terdapat intelektualitas berwawasan iman yang tumbuh dalam ilmu Tauhid -- teologi Islam -- 
untuk menegaskan kebenaran agama dan tidak untuk menentangnya. Intelektualitas inilah yang 
menggabungkan antara kebenaran tekstual (an-naql) dengan akal ('aql) dan akal tunduk pada teks 
agama, dengan keyakinan bahwa intelektualitas manusia mempunyai keterbatasan daya jangkau 
dan pengetahuan yang diperolehnya bersifat nisbi (relative). Sedangkan kebenaran tekstual (an-
naql) adalah berita dari yang Maha Memiliki pengetahuan mutlak dan universal, di mana akal 
saja tidak dapat menjangkaunya. Intelektualitas imaniah ini, setelah "wahyu" dipadukan dengan "alam" 
ciptaan-Nya dalam sumber pengetahuan, menjadikan jalan pengetahuan ada empat petunjuk, yaitu: akal, teks 
agama (nash), pengalaman indrawi, dan intuisi. 

 
Maka jalan pengetahuan tidak hanya berhenti pada akal dan pengalaman empiris saja, 

sebagaimana intelektualitas yang diciptakan oleh akal pencerahan Barat: mundane dan 
materialistis. Lalu akal yang mana dan intelektualitas yang mana yang dibicarakan? Apakah 
intelektualitas yang menyingkirkan syari'ah dan akal yang mengabdi untuk akal itu sendiri, 
ataukah intelektualitas yang memadukan antara syari'ah dan hikmah -- menurut ungkapan Ibnu 
Rusyd -- intelektualitas yang dimiliki Imam Ghazali yang telah mencapai posisi puncak yang 
diungkapkan dengan kata-katanya: "Sesungguhnya Ahli Sunnah telah membuktikan bahwa tidak ada 
pertentangan antara aturan tekstual dan kebenaran akal. Mereka memahami bahwa orang yang beranggapan 
adanya keharusan bersikap jumud pada yang ada secara buta serta mengikuti hal-hal yang bersifat lahiriah saja, 
adalah karena lemah akalnya dan tumpul mata hatinya. Barangsiapa memasuki olah akal hingga 
melanggar ketentuan-ketentuan syari'ah, maka mereka melakukan itu karena keburukan mata 
hati mereka. Kecenderungan golongan yang pertama berlebihan dalam memandang kecil peran 
akal, sedangkan golongan kedua berlebihan dalam memandang besar peran akal, keduanya jauh 
dari sikap teliti dan hati-hati. Perumpamaan akal adalah laksana mata hati yang terhindar dari berbagai 
cacat dan keburukan, dan perumpamaan al-Qur'an (wahyu) adalah laksana matahari yang cahayanya tersebar 
ke segala arah. Orang yang berpaling dari akal dan cukup dengan cahaya al-Qur'an ibarat orang yang menatap 
sinar Matahari yang membuat dia menutup kelopak matanya, maka tidak ada bedanya antara dia dan orang 
buta. Akal yang berpadu dengan syara' adalah cahaya di atas cahaya.” 2) 

 
Jadi, tentang akal yang mana dan intelektualitas yang mana kita berbicara? Yang pertama 

kali dituntut adalah perumusan muatan terminologi, agar kita mengetahui, apakah 
intelektualitas ini adalah hal-hal yang dimaksud dalam filsafat- filsafat yang berdiri di atas 
puing-puing syari'ah? Ataukah ia adalah tujuan dan prinsip-prinsip umum syari'ah Islam? 
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2. Pembicaraan Dr. Nashr tentang kebebasan (al-Hurriyyah) yang dipandang sebagai prinsip 
umum kedua dalam tujuan syari'ah -- tidak ada perselisihan pendapat tentang prinsip ini -- 
bahkan sebagaimana disinggung terdahulu. Syaikh Thahir bin Asyur telah menambahkan 
"tujuan kebebasan" kedalam lima tujuan syari'ah yang ada, akan tetapi disana masih tetap 
dibutuhkan untuk merumuskan apa yang dimaksudkan dengan muatan dan pengertian 
"kebebasan."  

 
Jika kata "kebebasan" adalah lawan dari "penghambaan" ('ubudiyyah), maka di sini harus 

ada pembatasan: kebebasan siapa? Dalam menghadapkan penghambaan kepada siapa? Bagi orang 
mukmin, penghambaan dengan penuh kerendahan kepada Allah merupakan puncak kebebasan. Kebebasan 
dalam pengertian ini bertolak belakang dengan yang dipahami oleh para penganut filsafat 
materialisme. Manusia mukmin tidak memandang hak-hak Allah dalam sikap 'iffah (menahan 
diri dari hal-hal yang tidak halal) adanya ikatan-ikatan yang mengurangi kebebasannya, 
sedangkan orang yang tidak beriman memandang dalam sikap 'iffah sebagai penghambaan, lalu 
mereka mengangkat slogan kebebasan seksual sebagaimana yang terjadi di sebagian masyarakat 
modern. 

 
Sementara orang beriman memandang terhadap hawa nafsu dan kecenderungan pada hal-hal yang 

diharamkan sebagai ikatan terhadap kebebasan dan penghambaan terhadap akal dan jiwanya. Sebaliknya orang 
yang tidak beriman memandangnya sebagai pencapaian berbagai kebebasan manusia yang dicapai melalui partai 
partai dan diperjuangkan melalui berbagai revolusi. Muslim memandang kebebasannya sebagai 
kebebasan manusia yang mendapat tugas khilafah dari Allah dalam memakmurkan bumi, yaitu 
kebebasan yang dikendalikan dan dibatasi dengan batasan-batasan Allah. Hak-hak asasi manusia 
ini juga dibatasi dengan hak-hak Allah yang mewakili butir-butir akad dan janji kekhalifahan manusia. 
Sedangkan manusia yang menganut faham materialisme memandang kebebasan manusia sebagai "penguasa 
alam", maka tidak ada pembatasan dan tidak ada ikatan terhadap kebebasannya kecuali batas-batas kebebasan 
dan memilih, seperti halnya tidak ada otoritas terhadap akalnya kecuali otoritas milik akalnya itu sendiri. 
Manusia Muslim di pihak lain, sebagai khalifah Allah adalah "tuan di muka bumi" bukan "tuan 
pemilik bumi" yang menurut ungkapan Muhammad Abduh: "Ia adalah seorang hamba Allah dan 
tuan segala sesuatu setelah Dia." 
 

Jadi, masalahnya bukanlah kesepakatan untuk mengadopsi terminologi kebebasan dan 
menolak terminologi penghambaan, melainkan masalahnya adalah perumusan dan pembatasan 
kandungan pengertian terminologi tersebut agar kita tidak hidup dalam bayangan mitos satu 
umat yang mempunyai satu kebudayaan tertentu tetapi dalam kenyataan kita adalah dua umat 
dan dua kebudayaan.  
 

Catatan kedua, sebagaimana dikatakan Dr. Nashr bahwa akal adalah pusat skema 
(masyru’) Islam. Padahal yang benar bahwa akal dalam skema Islam -- yang merupakan salah 
satu dari empat petunjuk yang ada -- adalah jalan menuju pengetahuan dalam Islam: akal, wahyu, 
pengalaman indrawi (empiris), dan intuisi. Inilah yang membuatnya menjadi akal yang beriman, sebab tidak 
hanya akal sendiri yang menghasilkan pengetahuan, melainkan satu bagian dari keseluruhan yang menghasilkan 
pengetahuan dalam teori pengetahuan Islam.  
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Sedangkan pusat skema Islam adalah: 
 
1)  tauhid dzat ilahiah tentang dzat, sifat, penciptaan, perbuatan, pengurusan, pemeliharaan dan 

lain sebagainya; 
2)  amanat kekhalifahan llahi kepada manusia dalam memakmurkan bumi. 
 

Inilah konsep Islam yang universal yang mencakup skema (masyru’) Islam dalam hubungan 
antara Sang Pencipta, alam dan manusia: Allah Yang Maha Esa dan alam ciptaan-Nya ini 
dijalankan melalui hukum sebab musabab (sunnatullah fi al-kaun) yang mana hukum sebab musabab 
(causal law) ini juga adalah ciptaan-Nya yang lain. Dan manusia, sebagai pengemban amanat 
khilafah dari Allah, telah disediakan baginya alam ini dan dibuat tunduk kepadanya agar 
membantu melaksanakan amanat kekhalifahan dalam memakmurkan bumi sesuai dengan akad 
perjanjian kekhalifahan, yaitu hal yang memberi setiap pengertian terminologi -- di antaranya 
intelektualitas, kebebasan dan keadilan -- karakter Islam yang berbeda dengan teori-teori yang 
ada dalam berbagai filsafat serta pemikiran lain. Inilah fokus skema Islam dan proses konsep 
Islam dimana akal adalah salah satu di antara petunjuk-petunjuk (hidayah) yang ada, bukan 
fokus skema itu sendiri. 

 
Catatan ketiga, sebagaimana dikatakan Dr.Nashr bahwa hukum sejarah adalah hukum-

hukum yang merupakan aturan-aturan umum yang diungkapkan oleh al-Qur'an dengan 
terminologi sunnatullah yang tidak ditemukan penggantinya. Dari sini lalu muncul pertanyaan: 
Jika al-Qur'an menamakan hukum-hukum dan aturan-aturan itu dengan sunnatullah mengapa 
lalu diganti dengan istilah hukum-hukum sejarah? Hukum-hukum itu dalam al-Qur'an 
dinisbahkan secara posesif (idhafah) kepada pelakunya, sebagaimana ditemukan dalam berbagai 
ayat berikut: 

 
"Sebagaimana sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, dan sekali-
kali kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. " (al-Ahzab: 62) 
 
"Itulah sunnah Allah yang telah berlaku atas hamba-hamba-Nya. Dan diwaktu itu binasalah 
orang-orang kafir." (al-Mu'min: 85) 
 
"Maka sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu." (Faathir: 43) 
 
Yang mengherankan, mengapa kata sunnah itu dinisbahkan secara posesif kepada 

sejarah, tidak kepada Allah? Padahal, sejarah adalah kata keterangan dari sunnah itu, tempat dan 
konteksnya, bukan pelaku hukum-hukum dan aturan-aturan (sunnah) itu. 

 
Ini satu problem dalam pengungkapan, yang seringkali tidak dimaksudkan, tetapi 

menimbulkan masalah kerancuan akibat dari adanya pemahaman-pemahaman materialistik 
yang masuk kedalam kebudayaan imaniah Islam, seperti ungkapan: "Materi tidak dapat habis 
dan tidak dapat diperbarui." Sementara orang-orang Mesir kuno membuat konsep tauhid 
sebelum mereka mengenal agama-agama. Padahal iman mengajarkan kepada kita bahwa  
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kemanusiaan telah dimulai dengan nubuwwah dan tauhid, dan begitu seterusnya. Manusia 
dalam pandangan Islam membuat sejarah sesuai dengan sunnatullah. Seandainya hukum-hukum 
dan aturan-aturan Allah yang tidak dapat diganti itu adalah hukum sejarah, maka tentu 
bukanlah kapasitas manusia untuk membuat sejarah ini, sebab ia akan menjadi hamba bagi 
hukum-hukum sejarah yang tidak mungkin dapat ia ubah dan ia ganti. 

 
Catatan keempat, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Nashr bahwa tidak ada yang perlu 

dikhawatirkan terhadap aqidah dan agama kita dari metodologi ilmu-ilmu humanoria yang 
canggih, melainkan yang patut dikhawatirkan adalah kemandegan (jumud) dan taklid yang 
merupakan benteng pertahanan dalam lembaga-lembaga tradisional. Menurut hemat penulis, 
bahwa kekhawatiran itu sepatutnya dari taklid dan jumud, dari warna dan sumbernya: 

 
1)  Taklid kepada pengalaman para pendahulu kita dan metodologi mereka dan berhenti hanya 

sampai disana. 
 
2)  Taklid kepada pengalaman peradaban orang lain; metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan dan 

konsep-konsep filsafat yang ada pada peradaban lain; kejumudan dan berhenti padanya. 
 
Langkah awal yang harus disepakati; atau membuang titik perbedaan didalamnya dengan 

mendialogkannya adalah bahwa: 
 

1) Kita mempunyai peradaban yang berbeda dengan memberi batasan domain perbedaannya, 
karakternya, rambu-rambunya, yaitu domain dan rambu-rambu -- kerangka dasar peradaban 
Islam -- yang merupakan identitas yang menjaga keutuhan peradaban itu serta menjamin 
keislamannya dalam rentang waktu dan perbedaan tempat. 

 
2) Perbedaan sifat peradaban ini menjadi standar penerimaan atau penolakan dari tradisi 

pemikiran Islam dan dari tradisi pemikiran peradaban lain. 
 
3)  Pembaruan adalah sunnah dan aturan abadi, yang mana "Allah mengutus untuk umat ini pada 

setiap penghujung seratus tahun seorang mujaddid (pembaru) yang memperbarui urusan 
agamanya." (Abu Daud) 

 
Ijtihad merupakan kewajiban abadi: tajdid dan ijtihad, dan cara untuk mengembangkan 
keselarasan pemikiran Islam yang unik dari dalam. Bahwa warna tajdid ini -- pengembangan 
dari dalam keserasian -- berbeda dan bertolak belakang dengan kejumudan pada tradisi para 
pendahulu kita, berbeda dan bertolak belakang dengan inovasi yang menolak pilar-pilar 
substansial dan menyingkirkan dasar-dasar, dan sumber-sumber syari’ah. Jadi yang disebut 
modern bukanlah modernitas menurut epistemologi Barat, melainkan modern dalam arti interaksi kita 
dengan masa sekarang tetapi tidak mencampakkan identitas yang kita miliki: modernitas yang bersumber 
dari epistemologi Islam yang berbeda dengan pohon filsafat Barat. 
 
Terminologi tentang kemajuan mempunyai banyak pengertian, dan di sisi lain peradaban mempunyai 
pandangan yang berbeda. Pandangan Islam tentang kemajuan (progress), berbeda dengan pandangan sufisme  
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(mysticism) yang berupaya mencapai kefanaan makhluk dalam diri al-Khaliq dan berbeda pula dengan 
pandangan paham materialisme yang menempatkan manusia di atas arsy Tuhan. Oleh sebab itu, tugas 
skema Islam bukan "menumpang wadah" tanpa mempertimbangkan substansi, melainkan kebangkitan 
untuk mengarah pada satu peradaban sendiri yang menjadi model dimana manusia benar-benar 
melaksanakan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi. 
 
Jika problema paling parah yang dihadapi sekarang oleh umat Islam adalah kemiskinan di 

bidang kreatifitas ilmiah dan ketenggelaman pada tradisi taklid, maka kreatifitas ilmiah ini akan 
tetap tidak muncul dalam kehidupan selagi masih belum disepakati bahwa umat Islam adalah pemilik satu 
peradaban yang memiliki karakter tersendiri. Jika tidak demikian halnya, maka apa kepentingan kaum 
Muslimin pada penemuan dan kreatifitas ilmiah itu sementara "model yang ditawarkan" telah 
siap dikemas dan disajikan dari pihak lain?! 

 
Catatan kelima, adalah tentang klaim Dr. Nashr bahwa ketiga prinsip umum yang ia 

tawarkan untuk dijadikan tujuan-tujuan syari'ah yaitu: intelektualitas, kebebasan, dan keadilan 
yang ia pandang sebagai prinsip-prinsip umum. Sedangkan kelima prinsip umum yang 
dirumuskan oleh para ulama klasik mengenai tujuan-tujuan syari'ah dan menurut syaikh Thahir 
bin Asyur ada enam setelah menambah dengan satu prinsip lagi yaitu: memelihara agama, akal, 
jiwa, kehormatan, harta, dan kebebasan, ini semua dipandang sebagai prinsip parsial (juz'iyyah) bukan 
general (kulliyyah) dan dapat dimasukkan kedalam sub prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Dr. 
Nashr. 

 
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah benar demikian? Ataukah sebaliknya 

yang benar? Jika ditelaah, tujuan-tujuan syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul 
fiqh dan jika kita mencurahkan daya pemikiran kita pada dimensi-dimensinya yang sebenarnya, 
yang merupakan dimensi yang pintu dan medannya terbuka di hadapan ijtihad Islam, maka kita 
akan berada pada satu pola universal yang mencakup pilar-pilar substantif dan keharusan 
komunitas manusia, yang mana tanpa pilar dan keharusan tersebut peradaban dan 'umran umat 
manusia tidak akan tegak pada jalan fitrah yang suci. 

 
Asas memelihara jiwa manusia, yang merupakan salah satu tujuan syari'ah kedua, adalah ungkapan 

tentang esensi kemanusiaan manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain ketika diberi beban taklif 
(amanat syari'ah) secara opsional yang mengacu pada tanggungjawab, hisab (perhitungan amal) dan balasan 
baik buruk (jaza'). 

 
Asas memelihara kebebasan (hurriyyah), yang merupakan tujuan ketiga yang ditambahkan oleh Syaikh 
Thahir, merupakan ungkapan tentang amanat yang dipikul oleh manusia dalam fungsinya 
sebagai khalifah, setelah semua makhluk Allah enggan memikulnya. Dalam kerangka dan batas- 
batas kebebasan itu tercermin visi Islam yang dikemukakan oleh konsep tentang kekhalifahan 
dan tugas khalifah manusia sebagai makhluk pilihan. 

 
Asas  memelihara kehormatan dan keturunan, yang merupakan tujuan keempat adalah ungkapan 

tentang pilar bangunan keluarga, yaitu komponen pokok dalam wujud bangsa dan ummat. 
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Asas memelihara harta, yang merupakan tujuan kelima, adalah ungkapan tentang pilar 
kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosial serta perhiasan kehidupan duniawi dengan 
pencapaian 'umran materiil kehidupan ini. 

 
Asas memelihara agama, yang merupakan tujuan keenam, adalah ungkapan tentang kendali 

setiap pilar peradaban manusia dengan acuan-acuan ilahiah yang dapat menjamin kelangsungan 
'umran ini --kemajuan dan perkembangan. Dengan ruh ilahiah ini identitasnya tetap terpelihara 
meskipun menghadapi perubahan zaman dan tempat. Inilah peradaban manusia sebagai 
khalifah Allah di muka bumi, bukan peradaban manusia yang membangkang terhadap 
Tuhannya. 

 
Demikian kedudukan tujuan syari'ah dari sisi 'umran manusia yang merupakan prinsip-

prinsip umum yang bijak, pilar-pilar dan keharusan. Jika dicermati ketiga prinsip yang 
ditawarkan oleh Dr. Nashr, dimana tawaran tersebut benar-benar telah dicakup dalam keenam 
prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul, maka dimanakah hal baru yang 
ditawarkan melalui telaah baru terhadap nash-nash agama, dengan metodologi baru, yang 
menurutnya diabaikan oleh para ulama klasik yang dimata Dr. Nashr mereka hanya mengacu 
pada isyarat-isyarat linguistik? 

 
Asas intelektualitas yang ditawarkan oleh Dr. Nashr posisinya yang wajar dalam prinsip 

umum ada pada asas: tujuan memelihara akal. Begitu pula asas keadilan -- sebagai satu jalan 
memecahkan masalah sosial -- masuk kedalam prinsip umum: tujuan memelihara harta. 
Sedangkan asas kebebasan yang merupakan satu asas berdiri sendiri yang ditambahkan oleh 
Syaikh Thahir bin Asyur, disana tidak detemukan hal baru yang dipetik dari "telaah baru" yang 
dilakukan oleh Dr. Nashr dalam bidang ini. Jika prinsip "memelihara agama" dipandang sebagai 
prinsip parsial bukan general, lalu dimana letak sifat keuniversalan agama itu jika tidak pada 
sifat abadi dan cakupan wilayahnya yang menyeluruh?! 

 
Umumnya dialog-dialog kita merupakan "korban" yang mengecewakan dari anarki yang 

sudah lumrah dalam muatan-muatan berbagai "terminologi". Oleh karena itu, agar kita dapat 
memahami pihak lain, disamping untuk menentukan wilayah-wilayah kesepakatan dan 
wilayah-wilayah perbedaan, kita harus memulai merumuskan dan menentukan muatan dan 
pengertian berbagai terminologi tersebut. Wallahu a 'lam. 
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Sekularisme 
 

TERMINOLOGI sekularisme diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan ilmaniyyah, 
dan tersebar luas di Mesir dan Afrika Utara. Terminologi sekularisme berasal dari bahasa 
Inggris: secularism yang berarti bersifat keduniaan (worldly), non-agama (irreligious), non-spiritual (un-
spiritual; earthly; mundane), dari kata dasar, dunia (world), di luar agama (non-religion), non-spiritual 
(mundane). Lawan katanya adalah: suci (holy), yaitu bersifat keagamaan (religious), wakil dari 
langit (vicegerent of God), di luar alam dan hukum-hukumnya (unearthly, transcendental). Jadi 
sekularisme menempatkan hal-hal ilmiah, tata aturan dan masalah-masalah sosial pada posisi agama. 
Pengertian demikian dari terminologi ini tumbuh di masyarakat Eropa yang mempunyai 
kecenderungan arah pada keduniaan dan aliran realisme dalam mengatur urusan dunia bukan 
dengan syari'ah Allah yang datang dari luar alam ini. Mengatur urusan hidup di dunia ini dengan 
aturan yang bersifat keduniaan (al-'alamiyyah atau 'ilmaniyyah). 

 
Sekularisme sebagai pandangan manusia dalam mengatur dunia, sebagai aliran dalam 

referensi keduniaan untuk menangani urusan-urusan manusia, tidak mungkin dapat dipahami 
tanpa menelusuri perjalanan sejarah peradaban Eropa pada perkembangannya dalam kerangka 
peradaban Barat Kristen dengan akar-akar Helenisme Yunani di bidang filsafat, tradisi Romawi 
dalam bidang hukum, serta tradisi Kristen yang masuk ke dalamnya. 

 
Agama Kristen sejak awal perkembangannya selama berabad-abad di tengah masyarakat Eropa sebagai 

agama bukan negara atau politik, dan sebagai satu ajaran cinta kasih yang tidak memberi manusia acuan hukum 
dan sistem pemerintahan. Sementara misi gerejanya khususnya di kerajaan langit tidak mempunyai urusan 
dengan kekuasaan di bumi dan tata aturan masyarakat manusia dalam masalah politik, ekonomi, sosial dan 
tidak pula dengan ilmu-ilmunya. 

 
Selama rentang waktu berabad-abad ini hubungan yang berjalan antara gereja dan 

negara mengacu pada Teori Dua Pedang (Theory of the Two Swords) yaitu pedang rohani 
temporal (zamani) atau kekuasaan sipil milik negara. Akan tetapi ketika gereja keluar dari 
batas-batas misi rohani dan kerajaan langit lalu merebut kekuasaan temporal maka urusan 
duniapun diintervensi oleh kekuatan agama. Kemudian, sebagai akibatnya, masyarakat Eropa 
mengalami stagnasi dan kemunduran serta masa-masa kegelapan, dan yang berkembang 
kemudian pada masa itu adalah Teori Satu Pedang (Theory of One Sword), yaitu kekuasaan 
yang digabungkan antara otoritas agama dan kekuasaan sipil, baik berada di tangan tokoh-
tokoh gereja maupun di tangan para raja atau kaisar: Atas nama agama mereka menduduki tahta 
kerajaan dan gereja memberkati. Sistem ini dikenal dalam sejarah Eropa dengan terminologi Hak 
Ketuhanan bagi Raja-Raja (Divine Right of The Kings). 
 

Dalam menghadapi sistem ini dan kenyataan keterbelakangan peradaban yang dakibatkan oleh kondisi 
suram serta kesewenang-wenangan atas nama agama, muncullah pemerintahan sekular yang diletuskan oleh 
Renaissance Eropa yang secara terbuka menentang kekuasaan dan dominasi agama serta membangun  
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kecenderungan sekularisme baru di atas tradisi Eropa modern yang kemudian menggeser agama dan ketuhanan 
untuk diganti dengan otoritas akal dan empirisme. 

 
Paham sekularisme yang begitu garang melanda Eropa telah mengembalikan peran gereja 

ke batas-batas wilayahnya yang semula: Penyelamatan rohani dan kerajaan langit serta 
mengangkat moto: “Render unto the Caesar what the Caesar’s and to the God what the God’s." (Serahkan apa 
yang menjadi hak Kaisar kepada Kaisar dan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan), di samping 
menempatkan akal dan empirisme terpisah dari agama dan ketuhanan. Sebab hanya akal dan 
realitas empirik yang dijadikan pedoman dalam urusan peradaban manusia, yaitu membuat tirai 
antara langit dan bumi, dengan bertolak dari satu filosofi bahwa alam ini berdiri sendiri yang 
diatur oleh hukum sebab dan musabab tanpa menghajatkan adanya aturan Tuhan (Divine laws) 
yang turun dari balik alam indrawi ini. Jadi sekularisme dapat dipahami menjadikan acuan 
dalam mengurus planet ini pada manusia sendiri dan dari dalam planet ini tanpa campur tangan 
dari aturan samawi (Divine Iaws) atau wahyu yang datang dari luar planet ini. 

 
Sekularisme Eropa pernah mengenal adanya aliran yang mempercayai Tuhan dan para 

filosufnya mampu mengkombinasikan antara kepercayaan pada Tuhan Pencipta alam dan 
sekularisme yang memandang bahwa alam ini berdiri sendiri yang mana urusan kehidupan 
manusia dipandang ada pada otoritas manusia yang bebas dari aturan syari'ah Tuhan. Sintesa ini 
mengacu pada konsep Aristoteles tentang wilayah perbuatan Ilahi. Tuhan, menurut pandangan 
Aristoteles, Maha Esa, Terpisah dari alam, tetapi Dia adalah Penciptanya. Dia telah menitipkan 
pada alam dan dunia ini hukum sebab musabab yang mengatur dengan sendirinya dan untuk 
dirinya bukan karena adanya sesuatu dari luar yang menimbulkan gerak padanya. Perhatian 
Tuhan itu bergantung pada diri-Nya dan tidak memiliki campur tangan dalam peristiwa parsial 
di dunia dan alam semesta.3) Filosuf-filosuf Barat yang membuat sintesa ini di antaranya Hobbes 
(1588-1679), Locke (1633-1716), Leibniz (1647-1716), Rousseau (1712-1778), Lessing (1729-1817). 
 

Alam dipandang berdiri sendiri dan diatur oleh hukum sebab musabab (causal law) yang 
dititipkan oleh Tuhan padanya. Hukum alam inilah sumber objek pengetahuan yang benar, yang 
dapat dijelaskan dengan argumen dan reasoning yang dilakukan oleh manusia melalui akal dan 
pengamatan empirik tanpa campur tangan dari langit. Demikian landasan sekularisme 
membangun "keduniaannya" pada konsep Aristoteles bagi wilayah perbuatan dzat Ilahiah, Dia 
hanya sebagai Pencipta, lalu setelah selesai menciptakan, perhatian-Nya tertuju hanya pada dzat  
diri-Nya tanpa mengurusi atau mencampuri urusan makhluk-makhluk-Nya, tidak berbeda 
dengan pembuat jam yang memberikan sarana dan alat-alat yang menimbulkan gerakan, tanpa 
harus berada dan mengurusi bagaimana jam itu berjalan setelah pembuatannya. 
 

Trend sekularisme lebih mudah memantapkan posisinya karena terbantu oleh watak 
agama Kristen yang mempunyai konsep tentang hubungan antara agama dan negara: "Berikan 
apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaiser." Sementara peran agama tidak lebih dari sekedar 
penyelamat rohani dan kerajaan langit tanpa memberi satu aturan syari'at tentang masyarakat 
dan negara, yaitu masalah yang menjadikan "penjara" agama dalam gereja dan dalam hati 
sanubari  individu satu "pemberontakan perbaikan agama". Disamping itu faktor pendukung lain bagi  
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tumbuh kembangnya sekularisme adalah bahwa tradisi Romawi di bidang filsafat hukum dan perundang-
undangan telah menjadikan asas "manfaat" tidak dikaitkan dengan agama dan moralitasnya serta aturan-aturan 
transendentalnya, melainkan asas manfaat itulah yang menjadi ukuran. Oleh sebab itu, jalan menuju ke undang-
undang hukum sekular terbuka luas. 
 

Demikian sekularisme tumbuh dalam lingkungan era pencerahan Barat yang ditandai 
dengan pemisahan antara "langit" dari "bumi" serta pembebasan masyarakat manusia dari 
ikatan-ikatan dan batasan-batasan syari'at Tuhan, kemudian yang dijadikan rujukan untuk 
mengurus dunia ini hanyalah manusia sebagai penguasa atas lingkungan dan planetnya sendiri. 
Maka manusia lalu hanya tunduk pada akalnya dalam ideologi Renaissance yang mendirikan 
epistemologi yang memisahkan antara dua era ruh manusia: era keselamatan Tuhan (God's 
salvation) bagi Thomas Acquini dan era ensiklopedi para filosuf pencerahan (Renaissanse). 
Maka harapan pada kerajaan langit bergeser untuk diganti dengan era rasionalisme; sistem karunia Ilahiyah 
menghilang di hadapan sistem alam; dan otoritas Tuhan tunduk pada otoritas kesadaran manusia yang disebut 
dengan terminologi kebebasan. 4) 
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Sekularisme dan Imperialisme 
 

Jika serbuan Napoleon Bonaparte (1769-1821) ke Mesir (1798) merupakan awal serbuan 
imperialisme Barat modern terhadap Dunia Arab -- jantung dunia Islam -- setelah negara-negara 
Barat imperialis ini mengepung selama empat abad, maka serbuan ini berbeda dengan serbuan 
sebelumnya dalam perang salib (1096-1291) dengan salah satu tujuannya adalah menjajah akal, 
mengganti pola pikir dan identitas bersamaan dengan pendudukan negeri, eksploitasi sumber alam dan 
pembudakan manusia. Sekularisme adalah satu misi yang dibawa oleh kehadiran Barat dan untuk 
pertama kali kata Lailque dalam bahasa Perancis diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan 
'ilmani yang dimuat dalam kamus Perancis-Arab terbit tahun 1828, karya Louis Baqthar dari 
Mesir. Dia adalah seorang anggota pasukan militer Prancis di Mesir yang kemudian pergi ke 
Paris bersamaan dengan penarikan pasukan Perancis dari negeri Arab Muslim ini untuk 
mengajar bahasa dialek Mesir di sekolah-sekolah Paris. Kata lailque berarti alam atau dunia 
sebagai lawan agama. 5) 

 
Di semua negeri Muslim yang dijajah oleh Barat, kebijakan pemerintahannya -- sedikit 

demi sedikit -- menempatkan sekularisme dalam urusan negara, sosial dan kebudayaan untuk 
menggeser identitas Islam. Di Tunisia, penguasa penjajah Perancis menerapkan undang-undang 
sekuler untuk menyingkirkan syari'ah Islam. Begitu pula yang terjadi di Mesir pasca 
pendudukan Inggris. Tentang serbuan konstitusi dengan nuansa baru sekuler ini, Abdullah an-
Nadim (1845-1896) mengemukakan: "Setiap negara Barat masuk ke negeri Timur tidak mengatas-
namakan penjajahan, melainkan atas nama pembangunan dan penyebaran peradaban -- sehingga istilah yang 
mereka gunakan adalah kolonialisme. Seruan pertama pada saat memasuki negara jajahan bahwa 
kehadirannya tidak menentang agama dan tidak pula terhadap tradisi setempat. Akan tetapi 
kemudian sedikit demi sedikit mengadakan perubahan sikap terhadap keduanya sebagaimana 
yang dilakukan Perancis di Aljazair dan Tunisia dimana penjajah menerapkan undang-undang 
yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam bahkan menghilangkan 
beberapa aturan-aturan yang bersumber dari syari'ah dalam konstitusi dan mengangkat para 
praktisi hukum yang sejalan dengan kebijakan pemerintah penjajah. Ketika yang demikian 
dapat berjalan mulus, lalu Iangkah berikutnya adalah mengubah aturan-aturan lain dan 
mengganti dengan yang baru dan bertentangan dengan Islam sebagai perluasan upaya 
menyingkirkan agama. Begitu pula yang dialami di Mesir, tidak jauh berbeda dari apa yang 
dialami di Aljazair dan Tunisia.6)               

 
Dengan undang-undang sekuler, agama dapat disingkirkan dan syari'ah Islam dijauhkan dari kehidupan 

ini. Dengan undang-undang sekuler, yang asas pragmatisme dan utilitarianismenya tidak dikendalikan dengan 
syari'ah serta hak-hak manusia tidak dikendalikan dengan hak-hak Tuhan serta ketentuan-ketentuan-Nya, 
serbuan penjajahan Barat datang ke negeri-negeri Islam dengan konsep kebebasan manusia yang bebas 
dari ikatan syari'ah, dan manusia yang memiliki pandangan bahwa manusia adalah penguasa dunia serta 
rujukan rekayasa peradaban -- bukan dengan konsep Islam tentang tugas kekhalifahan manusia yang 
mengacukan kebebasan khalifah dengan ikatan syari'ah ilahi yang merupakan kehendak syar'iyyah untuk umat 
manusia. 
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Mengenai konsep sekuler tentang kebebasan yang -- menurut kata-kata Abdullah an-
Nadim -- tidak boleh mengganggu urusan pribadi orang lain, dikatakan bahwa Islam merupakan 
alternatif: "Kebebasan adalah menuntut hak dan berhenti pada garis-garis pembatas. Sedangkan 
kebebasan yang sering terdengar dan ditemukan -- yang lahir dari pohon sekularisme -- adalah kembali ke alam 
kebinatangan dan keluar dari batas-batas kemanusiaan. Kebebasan seperti ini adalah kebebasan peradaban yang 
binatangpun menjalaninya. Meskipun makna kebebasan seperti ini terbentuk di Eropa, tetapi setiap 
bangsa memiliki adat istiadat serta ikatan-ikatan agama dan nilai-nilai sosial. Bebas sama sekali 
tanpa ikatan-ikatan (permissivisme) ini tidak sejalan dengan moralitas Muslim, tidak pula 
dengan dasar-dasar agama mana pun dan tradisinya; tidak sesuai dengan tradisi bangsa Timur 
dan nilail-nilainya. Undang-undang yang benar adalah yang dapat memelihara hak-hak 
masyarakat untuk tidak dihadapkan pada daya tarik hal-hal yang diharamkan.7) 

 
Bahkan penyusupan sistem perundang-undangan sekuler Barat kedalam institusi hukum 

dan syari'ah tidak jarang telah terjadi sebelum pendudukan militer langsung dalam bentuk 
penjajahan fisik, melalui pengaruh asing tersebut, sebelum kehadiran militer. Di Mesir 
umpamanya, pada masa pemerintahan Kediv Said (1822-1863), pada 8 April 1855, dikeluarkan 
keputusan mendirikan Mahkamah Tijariyyah (Pengadilan Niaga) yang terdiri dari orang asing 
dan orang Mesir, yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perdagangan dimana 
melibatkan warga asing.8) Sekularisasi pun mulai menyusup kedalam institusi peradilan. 

 
Bersamaan dengan semakin besar pengaruh asing, orang-orang asing menjadi mayoritas 

dalam keanggotaan mahkamah Mesir: tiga warga Mesir dan empat warga asing.9) Setelah 
Mahkamah Konsul (Mahakim Qunshuliyyah) bertambah banyak, dimana para hakim 
menerapkan undang-undang asing dalam mengadili perkara yang melibatkan salah satu warga 
asing, hingga mencapai -- dibawah hak-hak istimewa asing -- tujuh belas mahkamah yang 
mengatur "kekacauan" perundang-undangan dan peradilan ini tahun 1875 dengan mendirikan 
"mahkamah campuran". Inilah yang menyelesaikan perkara-perkara antara warga Mesir dan 
warga asing dengan undang-undang sekuler Napoleon; dengan bahasa Perancis; para hakim 
mayoritas warga asing; dan diketuai orang asing. Begitu pula dalam masalah-masalah jual beli 
serta penyitaan hak milik tanah dan bangunan10) tidak luput dari penyusupan hukum sekuler 
kedalam institusi peradilan dan perundang-undangan. Sistem hukum campuran ini tidak hanya 
mendirikan lembaga peradilan asing yang menerapkan peraturan terhadap rakyat melainkan 
sedikit demi sedikit negara-negara asing memaksakan hak intervensi dalam pembuatan 
perundang-undangan negara yang berlaku bagi rakyatnya,11) bahkan seorang hakim Belanda 
pada Mahkamah campuran ini, Von Bemmelen, melukiskan tentang Mahkamah Konsul sebagai 
buah perampasan yang terjadi dari pihak yang kuat terhadap hak-hak yang lemah, sedangkan 
Mahkamah Campuran ia lukiskan sebagai salah satu pilar kekuasaan Eropa atas Mesir.12) 

 
Perlawanan terhadap kehadiran sekularisme kedalam sistem peradilan dan perundang-

undangan Mesir tidak membuahkan hasil. Suara peringatan yang dikeluarkan oleh tokoh 
pemikir Rifa'ah ath-Thahthowi (1801-1873) melalui tulisannya (1869) yang mengkritik Majlis 
Niaga yang dibentuk di kota-kota Mesir untuk menangani masalah dakwaan dan kasasi yang 
melibatkan antara warga Mesir dan warga asing dengan undang-undang Eropa dalam banyak 
kasus, mengamati penyusupan undang-undang sekuler ini. Ath-Thahthawi mengemukakan:  
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"Padahal aturan muamalat fikih seandainya dilaksanakan dengan baik tentu hak-hak tidak 
terabaikan dengan melihat kondisi dan waktu. Jika dicermati, dalam kitab-kitab fikih Islam, 
dapat ditemukan bahwa Islam mengatur cara-cara yang bermanfaat bagi umum dimana terdapat 
hak-hak tentang muamalat yang mencakup di antaranya tentang aturan-aturan perdagangan 
seperti syirkah, mudharabah, pinjam meminjam (qardh), mukhabarah, sewa menyewa, dan lain 
sebagainya. Cakupan syari'ah begitu luas dengan cabang-cabangnya meliputi masalah-masalah 
dasar hingga yang sangat kecil. Aturan-aturan politik pun tidak luput dari jangkauan syari'ah. 
Sebab syari'ah merupakan pangkal sedangkan semua cabangnya sangat banyak.13) 
 

Infiltrasi sekulerisme kedalam lembaga-lembaga hukum tidak dapat dicegah, bahkan 
ketika Inggris menduduki Mesir (1882) sekulerisasi semakin memantapkan posisinya dan hanya 
dalam masa satu tahun setelah pendudukan, penerapan undang-undang asing di seluruh 
lembaga peradilan sipil Mesir telah diberlakukan secara umum. Pada 2 Mei 1883 dikeluarkan 
undang-undang sipil, undang-undang perdagangan dan undang-undang peradilan seperti yang 
ada dalam mahkamah campuran dan dikeluarkan pula undang-undang sebagai hukum dan 
penyelidikan pidana dengan beberapa modifikasi. Hingga pada 12 Nopember 1883 sekulerisasi 
perundang-undangan dalam sistem peradilan sipil Mesir telah benar-benar dilaksanakan.14) 
 

Jika at-Tahthawi telah menganjurkan meluruskan undang-undang dengan mengacu 
pada prinsip-prinsip syari'ah Islam dan fiqih muamalat -- dengan melihat pada waktu dan 
kondisi -- sebagai tawaran alternatif Islam -- dalam menghadapi infiltrasi perundang-undangan 
sekuler, tidak demikian halnya dengan muridnya, Muhammad Qadri Pasha (1821-1888), di mana 
ia telah melakukan ijtihad dalam merumuskan undang-undang Islam dengan menulis tentang 
sistem perundang-undangan Islam dalam bentuk buku: 
 
a) Mursyid al-Hiran fi Ma'rifah Ahwal al-lnsan, tentang muamalah syari'ah. 
b) Qanun al-‘Adl wa al-lnshaf li al-Qadha' ala Musykilat al Auqaf. 
c) Tathbiq ma Wujida fi al-Qanun al-Madani Muwafiqan li Madzhab Abi Hanifah. 
d) Al-Ahkam asy-Syar'iyyah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.15) 
 
Karya-karyanya ini menjelaskan keharusan menentang infiltrasi sekulerisme Barat terhadap 
mentalitas dan institusi hukum dan peradilan di negeri Muslim. Dengan upaya yang telah 
dirintis oleh ath-Thahthawi untuk mengadakan perbaikan dengan alternatif Islam dan upaya 
memperbaiki urusan dunia melalui tajdid pemahaman agama, Muhammad Abduh (1849-1905) 
meneruskan misinya. Ia memberi kritikan terhadap karakter materialistik peradaban Barat 
sebagai "peradaban emas dan perak".16) Ia memandang pada keistimewaan Islam yang 
merupakan sebuah sistem tidak hanya spiritual dan tidak pula hanya materiil melainkan 
memberi perhatian kepada keduanya: kemanusiaan yang utuh dan moderat, dengan memberi 
perhatian secara seimbang antara aspek spirituil dan materiil sehingga cocok dengan kebutuhan 
fitrah manusia. Dengan demikian Islam menjadi aliran pertama yang memberi tangga yang dapat 
dititi dari barbarisme menuju peradaban, yang mengkoordinasikan antara agama dan aturan 
hidup, sehingga Islam tidak mengenal terminologi yang disebut teokrasi. Pada saat yang sama, 
tidak memberikan peluang bagi pandangan "Serahkan apa yang menjadi hak Tuhan kepada 
Tuhan dan apa yang menjadi hak Kaisar kepada Kaisar", melainkan Islam membentuk keutuhan  
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pribadi, kasih sayang dalam keluarga dan sebuah sistem kekuasaan yang berbeda dengan yang 
dimiliki bangsa-bangsa lain.17) 
.  

"Sistem moral yang lepas dari ajaran agama --sekuler-- merupakan benih buruk di ladang 
yang sulit tumbuh dengan baik, sia-sia, dan upaya yang tidak membawa hasil. Selama ilmu 
pengetahuan dan teknologi tidak dikendalikan dengan agama maka disana tidak ada 
keseimbangan dan arahnya tidak menentu. Sebab hanya agama yang menjamin moralitas, 
memperbaiki perbuatan dan perilaku, dan mengantarkan jiwa meraih kebahagiaan, dan 
pemiliknya mendapat kepercayaan diri serta komitmen pada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang 
tidak dapat diperoleh dari selain agama. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah: 
mengapa menyingkirkan agama, dan mengikuti sekularisme?"18) 

 

Aliran kebangkitan dan pembaharuan dari generasi ke generasi diteruskan dalam rangka 
menentang infiltrasi sekularisme hingga bendera perlawanan ini dibawa oleh jama'ah-jama'ah 
kesadaran dan pergerakan Islam setelah kejatuhan sistem khilafah (1924) dari kalangan elite 
berpindah ke kalangan massa. 
 
Prinsip-Prinsip Islam Menentang Sekularisme 
 

Menurut konsep Aristoteles tentang perbuatan Tuhan --menciptakan tanpa memelihara 
dan mengatur alam dan peradaban manusia -- yaitu suatu konsep yang tidak berbeda dengan 
konsep Kristen: membiarkan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar tanpa campur tangan 
dari otoritas Tuhan dalam apa yang menjadi milik Kaisar itu, kemudian didukung dengan filsafat 
hukum Romawi yang menjadikan tujuan aturan hukum adalah mewujudkan manfaat dan 
maslahat duniawi tanpa adanya ikatan dengan moralitas agama atau nilai-nilai keimanan, atau 
kebahagiaan akhirat. Konsep-konsep dan pandangan dalam tradisi peradaban Barat ini telah 
membukakan jalan bagi reaksi bersifat sekular terhadap kesewenang-wenangan gereja dan 
monopoli otoritas politik dan intelektual, sehingga sekulerisme yang memisahkan "langit" dan 
"bumi", membebaskan peradaban manusia dari kendali agama, dan memberi kebebasan mutlak 
bagi manusia dalam merekayasa masyarakat sebagai makhluk terunggul di planet ini. 
Sekulerisme seperti ini lebih dekat dengan konsep Aristoteles tentang perbuatan Dzat Ilahiah; 
berpeluang lebih besar untuk dapat diterima oleh kalangan Kristen dengan mengajak mereka 
"memberikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar", dan lebih dekat dengan filsafat 
hukum Romawi dalam melepas hukum dari nilai-nilai keimanan dan tujuan-tujuan mulia yang 
terkadang dalam aturan-aturan hukum itu. 

 
Sedangkan konsep Islam tentang masalah perbuatan Dzat Ilahiah, lebih dari sekedar 

sebatas penciptaan makhluk-makhluk yang ada, hingga pada tingkat dimana Allah -- disamping 
menciptakan -- juga memelihara dan mengatur segala sesuatu yang ada di planet ini, termasuk 
perjalanan hidup umat manusia serta peradaban mereka. Al-Qur'an memandang bodoh terhadap 
konsep animisme Jahiliah -- seperti halnya juga dengan konsep Aristoteles -- tentang wilayah 
perbuatan Tuhan hanya sebatas sebagai pencipta, sedangkan mengurusi dunia dan peradaban 
manusia diserahkan -- menurut Aristotelianisme -- kepada manusia dan hukum sebab musabab 
yang ada pada alam dan fenomenanya. Pandangan ini dalam animisme jahiliah diwakilkan kepada sekutu-
sekutu Tuhan, berhala dan thaghut. Al-Qur'an memandang bodoh konsep ini ketika berbicara: 

 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



33 
 

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: siapakah yang menciptakan langit dan bumi, 
niscaya mereka menjawab: Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang 
kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah 
berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi 
rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah: Cukuplah Allah 
bagiku, hanya kepada-Nya jua bertawakal orang-orang yang berserah diri." (az-Zumar: 38) 

 
Menjadikan penciptaan adalah hak Allah sedangkan mengurus menjadi hak selain Allah 

merupakan konsep jahiliah yang tidak dapat diterima. 
 

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah 
diciptakan oleh Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: ini untuk Allah 
dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-
berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, 
maka sajian-sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka 
itu." (al-An’aam: 136) 

 
Pernyataan ini mirip dengan konsep sekuler tentang moto: "Agama untuk Tuhan 

sedangkan negara untuk semua." Ini adalah keburukan jahiliah yang dipandang bodoh oleh Al-
Qur'an dan tidak diterima oleh pandangan Islam tentang wilayah perbuatan Dzat Tuhan.  
 

Di pihak lain Islam memberi konsep tentang perbuatan Dzat ilahiah: Pencipta segala 
sesuatu dan pengatur segala urusan bahkan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia 
sekalipun masuk dalam wilayah kehendak dan perbuatan-Nya, manusia adalah khalifah bagi 
Allah, yang mengatur dengan kehendak Ilahiah, taklif syar'i. Sebagai khalifah Allah, ia terikat 
dengan syari'ah-Nya yang merupakan akad dan sumpah amanat kekhalifahan, ia hamba dari 
Penguasa segala yang ada, bukan penguasa segala yang ada ini. Jadi Tuhan menurut pandangan 
Islam memiliki penciptaan dan pengaturan. 
 

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 
kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang 
akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan 
kamu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran." (Yunus: 3) 
 
"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta 
alam." (al-A'raaf: 54) 
 
"Berkata Firaun: Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Musa berkata: "Tuhan kami ialah 
Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya kemudian 
memberinya petunjuk." (Thaahaa: 49-50) 

 
Jadi pandangan Islam tentang wilayah perbuatan Dzat llahiah tidak terbatas pada 

penciptaan saja dengan membiarkan alam, jagat raya, dan kehidupan sosial manusia tanpa  
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jangkauan kendali dan aturan Tuhan, melainkan semua itu berada di bawah kendali dan aturan-
Nya, bahkan apa yang menjadi wewenang nranusia di muka bumi pun milik Allah yang 
diamanatkan kepadanya atas dasar kekhalifahan dan perwakilan dari Allah: 
 

"Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku 
dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah." (al-An aam: 162-163) 

 
Ayat ini cukup mengungkapkan keyakinan Muslim pada kehadiran dan pengurusan Ilahi 

atas segala sesuatu agar kebebasan manusia mencapai puncaknya, apabila orang yang beriman 
mencapai puncak 'ubudiyahnya kepada Allah. 

 
Allah telah mengkhususkan diri dengan menciptakan dun mengatur kemudian 

menyerahkan kepada manusia kekhalifahan dalam memakmurkan bumi, lalu menjadikan untuk 
manusia syura (asas musyawarah) dalam urusan dan mengatur peradaban, manajemen, 
memanfaatkan kemampuan untuk menegakkan agama, membangun peradaban, mengatur 
kehidupan, dan mengarahkan perjalanan sejarah sebagai khalifah Allah. 
 

"Karena itu manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu." (Ali Imran: 159) 

 
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (al-Qur'an) dan Rasul Nya (sunnahnya)." (an-Nisaa': 59) 
 
"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka 
lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara 
mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 
dari mereka (Rasul dan ulil amri)." (an-Nisaa': 83) 

 
Demikianlah konsep Islam tentang wilayah perbuatan Dzat ilahiyah menolak sekularisme. 
Maka mustahil dapat dipadukan dalam hati Muslim antara konsep tentang Allah yang Maha 
mengatur dan memelihara segala sesuatu dengan konsep pemisahan antara langit dan bumi 
serta pembebasan peradaban manusia dari kendali dan batas-batas pengaturan-Nya. 
Sebagaimana terdapat perbedaan tradisi peradaban kita dengan tradisi peradaban Barat 
tentang konsep wilayah perbuatan Ilahiah, yang pada gilirannya terdapat perbedaan 
kedudukan manusia di dalam wujud ini, disamping terdapat perbedaan dalam filsafat hukum. 
Dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan-tujuannya -- yang merupakan ketentuan 
aturan Allah -- maupun fiqih muamalatnya yang merupakan rumusan penemuan para fuqaha 
dengan mengacu pada syari'ah: pilar-pilar, tujuan-tujuan, dan batasan-batasannya. Filsafat Islam 
tentang hukum mengaitkan manfaat dengan akhlak, maslahat dengan tujuan-tujuan syari'ah dan kebahagiaan 
dunia dengan keselamatan pada hari kiamat. Maka filsafat hukum Islam menutup jalan bagi aturan 
hukum sekuler untuk mencegah kemungkinan interaksi dengan hukum yang mengatur  
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kekuasaan rakyat dalam pembuatan undang-undang dengan kewenangan undang-undang 
Tuhan pada batas-batas syari'ah, prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya, dan tujuan-tujuannya. 
Sebab maslahat yang dikehendaki oleh hukum Islam adalah maslahat syari'ah yang diketahui batas-batasnya, 
bukan maslahat mutlak tanpa ikatan, atau manfaat tanpa batasan. Manfaat yang dikehendaki oleh fiqih Islam 
adalah mendapat manfaat syar'i bukan atas dasar kenikmatan atau hawa nafsu atau manfaat mutlak yang 
standarnya bersifat duniawi: kesenangan untuk kesenangan dunia itu sendiri. Sebab seorang Muslim tidak 
hanya mengkhususkan kepada Tuhannya shalat dan ibadahnya saja melainkan juga 
menyertakan shalat dan ibadah dengan hidup dan mati (al-mahya wa al-mamat). 
 

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku dan ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan 
semesta alam." (al-An 'aam: 162) 

 
Inilah di antara keistimewaan filsafat hukum dan aturan Islam atas filsafat hukum 

Romawi dan Barat yang diakui oleh para pakar hukum baik Muslim maupun di luar kalangan 
Muslim. Orientalis kenamaan yang dikenal dengan keahliannya dalam bidang hukum Islam, 
David Santillana (1845-1931) mengemukan tentang filsafat hukum dan sistem perundang-undangan Barat: 
"Pengertian aturan hukum dan undang-undang bagi kita (masyarakat Barat), dan para pendahulu kita adalah 
sekumpulan kaidah yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat, baik langsung maupun melalui para walinya, 
dan kewenangannya diambil dari kehendak, aspirasi, pemahaman dan moralitas manusia serta adat-istiadat 
mereka. Aturan hukum dan undang-undang ini bersifat duniawi, atau sekular, semata-mata untuk kepentingan 
duniawiah. Akan tetapi pandangan Islam tentang hukum bertolak belakang dengan pandangan ini. Sebab patuh 
kepada hukum Islam adalah satu kewajiban sosial dan juga agama pada saat yang sama. Bagi yang melanggar 
aturan agama maka tidak hanya dipandang satu kesalahan sosial saja melainkan juga melakukan kesalahan 
agama. Sistem peradilan dan sistem agama, undang-undang dan akhlak, di sini adalah dua kerangka aturan yang 
tidak ada ketiganya bagi kehendak atau aspirasi yang keberadaannya dan ajaran-ajarannya diambil oleh 
masyarakat Islam Setiap permasalahan hukum pada dasarnya masalah hati kecil dan nuansa akhlak 
mendominasi hukum dan undang-undang untuk memadukan antara kaidah-kaidah hukum dan ajaran akhlak 
secara sempurna. Akhlak dan adab sopan santun dalam setiap masalah menggariskan batas-batas hukum, sebab 
syari'ah Islam adalah syari'ah agama yang pada dasarnya menggeser pemikiran kita."19) 
 

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh orientalis Swiss Marcel Pawzer yang mengingatkan akan 
kelebihan hukum Islam atas hukum sekuler buatan manusia dari segi sumber dan tujuan. Ia mengatakan bahwa 
perlu dikemukakan perbedaan pokok antara syari'ah Islam dan sistem hukum Barat modern baik ditinjau dari 
perbedaan sumbernya maupun dari tujuan akhirnya. Sumber hukum dalam sistem demokrasi Barat adalah 
kehendak rakyat dan tujuannya adalah aturan dan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan Islam, hukum 
bersumber dari Tuhan, maka berdasarkan pada sumber ini, tujuan pokoknya bagi orang mukmin adalah mencari 
pendekatan kepada Allah dengan menghormati wahyu dan berkomitmen kepadanya. Kekuasaan dalam Islam 
mewajibkan sejumlah kriteria moral, sementara dalam tradisi sistem Barat diperbolehkan memilih kriteria-
kriteria itu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berlaku pada masanya.20) 
 
Demikianlah filsafat perundang-undangan Islam yang unik tersebut telah menjadi batu 
penghalang bagi setiap Muslim untuk menerima undang-undang sekuler, sebagaimana konsep  
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Islam tentang wilayah perbuatan dzat Ilahiyah dan tentang kedudukan manusia di alam semesta 
ini telah menjadi batu penghalang setiap Muslim untuk menerima sekularisme baik secara 
global ataupun rinci. 

 
Karena ini merupakan konsep pemikiran Islam yang bertolak dari dasar-dasar wahyu al-

Qur'an dan dari keterangan Nabi, yang menjadi akar-akar perlawanan Islam terhadap pelucutan 
negara dari agama dan pembebasan masyarakat dari syari'ah, maka dalam tradisi Islam akar-akar 
yang menentang pemisahan aturan Allah dari kehidupan manusia telah ada jauh sebelum 
kehadiran sekularisme modern yang datang bersamaan dengan kehadiran penjajah modern ke 
negeri-negeri Muslim. 

 
Kesepakatan ikatan antara rakyat dan penguasa dalam bentuk konstitusi tidak sekedar 

suka sama suka antara kedua belah pihak sebagaimana yang ada dalam pemikiran politik 
modern buatan manusia. Tetapi dalam ikatan konstitusi ini, agar menjadi Islami, harus mengacu 
pada referensi agama -- lillah wa ar-Rasul -- yaitu pada wahyu Allah dan sunnah nabawiyah. 
Keislaman negara dan keislaman ikatan undang-undang yang berdasarkan pada wahyu dan 
sunnah nabawiyah merupakan prinsip syari'ah buatan Allah yang tidak berubah, yang dikatakan 
oleh al-Qur'an: 
 

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya dan (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya  
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Hai orang-orang yang 
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan 
Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan 
kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut itu. Dan 
syetan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya." (an-Nisaa’: 58-
60) 
 

Di sini terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi: 
 
a)  Pemimpin yang memegang tanggungjawab kepemimpinan, berkewajiban untuk 

menunaikan amanat kepada rakyat yang dipimpinnya dengan adil. 
b)  Jika demikian halnya, maka ia berhak mendapatkan loyalitas kaum mukminin. 
c)  Ketaatan rakyat kepada ulil amri datang setelah ketaatan semua pihak kepada Allah dan 

Rasul, yaitu kepada Kitab dan sunnah. 
d)  Syarat mencapai kesempurnaan agama adalah iman kepada Allah dan hari kiamat dengan 

menjadikan kitab dan sunnah sebagai referensi ikatan konstitusi ini, jika tidak, maka iman 
ini hanyalah semu dan kosong belaka, karena jika yang menjadi referensi dalam negara bukan Allah 
dan Rasul-Nya maka thaghutlah yang menjadi referensinya. 
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Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah merumuskan prinsip al-Qur'an ini untuk 
referensi agama dalam landasan konstitusi untuk mendirikan negara sebagai alat untuk 
mewujudkan kehidupan yang kaffah, dengan sebuah pasal pada konstitusi pertama dalam 
negara Islam pertama, dilanjutkan dalam piagam yang merupakan konstitusi negara Madinah: 

 
"Jika terjadi perselisihan di antara orang yang termasuk dalam piagam ini yang 

dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan, maka dikembalikan kepada Allah dan 
Muhammad."21) Hal demikian dipraktikkan oleh Khalifah pertama Abu Bakar ra dalam 
pidatonya setelah terpilih menjadi Khalifah: "Taatilah aku, selama aku mentaati Allah dan Rasul-
Nya. Jika aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kamu untuk 
patuh kepadaku." 

 
Ia menyampaikan ikatan antara keislaman negara dengan menjadikan referensi agama 

sebagai syarat kelangsungan dan keberadaan ikatan konstitusi bagi loyalitas pada negara --
dalam pengalaman historis -- yang menjadi ukuran kaum Muslimin, dimana ikatan ini mencapai  
tingkat kepastian dan kejelasan yang membedakan negara Islam dari banyak negara yang 
menganut dasar-dasar pemikiran lain. 
 
Sejarah manusia telah mengenal: 
 
a)  Negara diktator, yang memerintah dengan hawa nafsu dan kekuatan besi. 
b)  Negara teokrasi, hak suci, dan pemerintahan dengan hak Tuhan, dimana para penguasanya 

menganggap dirinya mewakili kehendak langit (Tuhan) di bumi dan rakyat tidak 
diperhitungkan. 

c)  Negara politik rasional yang di antaranya adalah negara-negara sekuler dimana para 
penguasa dan masyarakatnya menangani urusan politik, sosial dan ekonomi dengan 
memakai potensi akal serta maslahat yang terlepas dari referensi agama. Demokrasi model 
negara ini, para penguasanya mewakili rakyat dengan mengesampingkan pertimbangan 
agama dan aturan Tuhan sebagai referensi politik dan penanganan berbagai urusan. 

d)  Sedangkan negara Islam, adalah model lain, ajaran Islam sebagai referensi, sistemnya 
bersifat sipil yang keislamannya diukur sejauh mana prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah 
diwujudkan. Di dalamnya terhimpun referensi agama, kedaulatan rakyat, otoritas syari'ah, 
yang diamanatkan dari Allah dan negara mewakili rakyat. Dengan demikian bebas dari 
unsur-unsur teokrasi dan sekularisme. 

 
Keistimewaan karakter negara Islam ini telah mapan dalam prinsip-prinsip agama kita, dalam 
negara nubuwwah di Madinah, dan pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidin. Begitu pula telah 
mapan dalam pemikiran Islam, keberadaannya telah mendahului sebelum muncul sekularisme 
Barat dan sebelum era infiltrasi sekularisme ini ke dalam dunia Islam. Ibnu Khaldun (wafat 
1406), seorang filosuf 'umran Islam dan juga kemanusiaan pada umumnya, berbicara tentang 
jenis-jenis pemerintahan dan filsafat negara dengan mengatakan: "Karena hakikat kekuasaan adalah 
himpunan dasar-dasar yang menjadi pegangan manusia maka hal itu harus dikembalikan pada undang-undang 
politik yang ditetapkan dan yang diterima oleh semua dan diikuti aturan-aturannya. Jika undang-undang ini 
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diterapkan dari kaum intelektual dan para pembesar negara maka undang-undang dan aturan ini adalah sebuah 
politik rasional. Akan tetapi jika undang-undang ini berasal dari Allah dengan syari'at yang ditetapkan dan 
digariskan oleh Syari' (Allah dan Rasul) maka ini adalah politik agama yang memberi manfaat dalam kehidupan 
dunia dan akhirat. Sebab yang menjadi tujuan bukan hanya dunia mereka saja, melainkan juga agama mereka 
yang mengantar pada jalan kebahagiaan di akherat. Maka syari'ah dibawa untuk kemaslahatan manusia dalam 
segala kondisi berupa ibadat dan muamalat hingga masalah kekuasaan yang merupakan kebutuhan alamiah bagi 
komunitas manusia. Lalu kekuasaan ini dibimbing dengan petunjuk agama agar semua mengelilingi pelita syar'i 
(Allah dan Rasul). Kekuasaan yang diwarnai dengan paksaan penindasan adalah satu kezaliman, pelanggaran 
dan tercela menurut syara' sebagaimana juga yang menjadi tuntutan kebijaksaan politk: 
 

"Dan barang siapa tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tidaklah ia mempunyai cahaya 
sedikitpun." (an-Nuur: 40) 

 
Sebab syari' (Allah dan Rasul) lebih mengetahui kemaslahatan semua, yang tidak tampak 

bagi urusan akhirat mereka, sedangkan semua amal perbuatan manusia kembali kepada mereka 
pada hari kiamat berupa kekuasaan (di dunia) atau lainnya. Aturan-aturan politik hanyalah 
dimaksudkan untuk kemaslahatan dunia saja: 
 

"Mereka mengetahui yang tampak saja dari kehidupan dunia. Sedangkan tentang kehidupan 
akhirat mereka lalai." (ar-Ruum: 7) 

 
Karena syari' menghendaki manusia mandapat kebaikan dalam kehidupan akhirat, maka 

sesuai dengan tuntutan syari'ah, mengarahkan semua pada hukum-hukum syari'ah dalam 
masalah-masalah dunia dan akhirat mereka. Jadi kekuasaan dapat dibagi menjadi: 

 
a.  Kekuasaan alamiah, yaitu mengatur semua manusia menurut hasrat dan nafsu. 
b.  Kekuasaan politik, yaitu mengatur semua manusia menurut pertimbangan akal dalam 

memperoleh maslahat dunia dan menghindarkan mudharat. 
c.  Khilafah, yaita mengatur semua manusia menurut aturan syari'at dalam urusan 

kemaslahatan dunia yang kembali kepada mereka, karena baik buruk urusan duniawiah, 
bagi syari', semuanya kembali sesuai dengan baik buruk kemaslahatan akhirat, yang pada 
hakikatnya adalah khilafah dari pemilik syari'ah dalam memelihara agama dan mengatur 
dunia dengan agama.22) 
 
Negara sekuler mengatur masyarakat menurut peraturan akal hanya untuk mewujudkan 

kemaslahatan duniawiah saja. Sedangkan negara Islam, bertolak dari aturan syari'ah untuk 
meraih kebaikan duniawiah dan juga akhirat. Perbedaan antara keduanya menurut ungkapan 
Imam Ghazali (1058-1111) bahwa yang pertama memandang dengan visi akal yang lepas dari 
tuntutan syara' sedangkan yang kedua, yaitu Islam, memandang dengan akal dalam batas 
syari'ah. Akal disertai dengan syara' , menurutnya adalah cahaya di atas cahaya.23) 

 
Sekularisme datang ke dunia Islam bersamaan dengan serbuan imperialisme modern dan melalui infiltrasi 

ke dalam institusi-institusi yudikatif dan legislatif di kalangan kaum Muslimin. Intelektual Arab Sekuler 
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Para pengagum sekularisme Barat di kalangan kaum terpelajar Muslim, menyerukan dan 
mengadopsi sekularisme untuk memulai kebangkitan seperti yang dilakukan bangsa Barat 
dalam kebangkitan mereka. Mereka mengemukakan tentang hubungan antara agama dengan 
urusan negara, masyarakat, dan peradaban: "Betapa jauh antara politik dan agama!24) Politik 
adalah satu masalah dan agama adalah masalah lain. Kesatuan agama dan kesatuan bahasa tidak 
dapat dijadikan dasar bagi kesatuan politik dan tidak pula dapat dijadikan syarat mendirikan 
negara."25) 
 

Pandangan mereka terhadap Islam ini tidak berbeda dengan pandangan orang Kristen 
yang menginterpretasikan hubungan agama dengan negara dan politik seperti yang ada dalam 
Kristen. Begitu pula pandangan mereka terhadap tradisi dan peradaban Islam serta 
intelektualitas Timur Islam yang menghasilkan tradisi dan peradaban ini dengan kacamata 
Barat. Mereka memandang khilafah Islamiah sebagai hirarki gerejawi, diktator yang memerintah 
dengan hak Tuhan yang suci dan memandang terhadap intelektualitas Muslim sebagai 
intelektualitas Helenik (Yunani), sejak jaman dahulu dan setelah beragama Islam, karena al-
Qur'an menurut mereka seperti Injil sedangkan Islam bagi mereka seperti agama Kristen, dan 
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bagi mereka seperti para Rasul lainnya, tidak ada 
kaitannya dengan politik negara atau mengurusi kehidupan sosial, atau membangun peradaban. 
Intelektualitas mereka ini telah dibentuk dalam "tempat-tempat penggodokan pemikiran Barat", 
sehingga pandangan yang dikemukakan adalah bahwa intelektualitas Timur tidak berbeda 
dengan intelektualitas Eropa yang merujuk pada tiga unsur: 
 
a)  Peradaban Yunani, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, filsafat dan seni. 
b)  Peradaban Romawi termasuk di dalamnya politik dan pemahaman. 
c)  Agama Kristen termasuk di dalamnya ajakan kepada kebaikan dan kesolehan. 
 

Sebagaimana pandangan mereka, bahwa Injil tidak mengubah karakter Yunani menjadi 
intelektualitas Barat, al-Qur'an juga tidak mengubah karakter Yunani menjadi intelektualitas 
Timur. Sebab al-Qur'an datang hanyalah untuk menyempurnakan dan membenarkan apa yang 
ada dalam Injil.26) Sementara peradaban Arab dan peradaban Perancis berdiri pada satu asas 
yaitu pada akhirnya menjadi peradaban Yunani Latin.27) 

 

Metodologi Barat telah mengantarkan pada pandangan mereka yang tidak tepat dan 
memalsu kesadaran mereka, sehingga memandang Islam tidak berbeda dengan agama Kristen; 
khilafah Islamiah sebagai teokrasi, kitab suci al-Qur’an sebagai Injil; dan syari'at Islam sebagai 
hukum Romawi. Oleh sebab itu, mereka memandang penyelesaian sekuler adalah jalan 
masyarakat Muslim menuju kebangkitan seperti model kebangkitan Eropa modern. 

 
Jika mengadopsi pandangan Barat ini sebagai satu hal yang dapat diinterpretasikan tetapi tidak 
dapat dijadikan dasar alasan, maka masalah yang sungguh mengherankan atau bahkan menjadi 
"petaka", adalah posisi sekularisme yang telah dapat menarik sebagian intelektual Muslim 
sehingga menganut pandangan Barat ini dengan sikap menerima dan mengikuti serta 
menunjukkan loyalitasnya pada inti peradaban Barat yang rasialis. Bahkan mereka pasrah secara 
bulat-bulat untuk mencontoh model peradaban ini dalam pemerintahan, hukum dan  
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perundang-undangan. Inilah yang ditawarkan oleh Dr. Thaha Husein (1889-1973) dengan kata-
katanya: "Kita sepatutnya di hadapan Eropa, mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka di 
bidang hukum, menempuh perjalanan mereka di bidang managemen dan mengikuti mereka 
dalam bidang perundang-undangan. Kita mempunyai komitmen pada ini semua  di hadapan 
Eropa. Penandatanganan Perjanjian Kemerdekaan (1936) dan Perjanjian Pembatalan Hak-Hak 
Istimewa (1938) tidak lain menunjukkan komitmen yang jelas di mata dunia bahwa kita akan 
berjalan mengikuti jalan yang ditempuh bangsa-bangsa Eropa di bidang hukum, pemerintahan, 
dan perundang-undangan."28) 
 

Pengakuan sekuler ini tentang komitmen pada apa yang justru diupayakan dengan keras 
oleh Barat kepada masyarakat Muslim agar mengikuti perjalanan mereka dalam bidang 
pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, tidak jarang membawa masalah adopsi 
sekularisme di negeri Muslim pada tingkat lain: melebihi tingkat proses sekularisasi yang 
dibawa oleh bangsa Barat sendiri. 

 
Jika Dr. Thaha Husein telah begitu mengagum Barat, dan mempunyai komitmen pada 

apa yang diupayakan dengan keras oleh Barat terhadap masyarakat Muslim,29) maka kata-
katanya ini mengingatkan masyarakat Muslim pada ungkapan sebaliknya yang diucapkan oleh 
penggerak bangsa Timur dan filosuf Muslim -- meskipun tokoh ini dipandang kontroversial. 
"Pengalaman telah mengajarkan kita bahwa para peniru dari setiap bangsa, yang memplagiat 
tahap-tahap kemajuan bangsa lain, mereka itu menjadi pintu-pintu masuk yang diketuk oleh 
para musuh; menjadi bagian dari tunas-tunas penjarah dan penyerbu, rnembukakan jalan untuk 
mereka, lalu merekapun menapakkan kaki dengan mantap di bumi kita."30) 

 

Ke-Islam-an negara dan ke-Islam-an hukum disamping keduanya adalah bagian dari 
kewajiban Islam, juga menjadi ciri-ciri kemerdekaan peradaban umat Islam dan negeri Islam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



41 
 

Fundamentalisme 
 

TERMINOLOGI fundamentalisme dalam pengertian yang beredar di kalangan pers, 
kebudayaan dan politik modern adalah terminologi yang tumbuh di Barat dan memuat 
kandungan pengertian Barat. Sedangkan terjemahan kedalam Bahasa Arab dengan al-
Ushuliyyah yang berarti mempunyai akar Islam dan mengandung makna Islami adalah 
kandungan makna dan konsep lain yang berbeda dengan pengertian yang sekarang lazim 
dipahami menurut visi Barat dan yang dimaksud oleh para pengedarnya. 

 
Perbedaan dalam pengertian dan konsep ini dengan kesamaan dalam terminologi, 

sebagai "wadah", merupakan satu hal yang banyak beredar di kalangan Arab dan kaum 
Muslimin; begitu juga di kalangan Barat dengan beberapa perubahan sesuai dengan kebudayaan 
setempat. Istilah ini juga banyak mengalami pembauran dan pencampuran dalam kehidupan 
budaya, politik dan pers modern dimana sarana komunikasi telah mencampur aduk istilah-
istilah sehingga satu istilah dapat mempunyai pengertian, latar belakang, muatan terminologis 
serta isyarat yang bermacam-macam.  

 
Umpamanya terminologi al-Yasar (leftist) memberi isyarat pengertian dalam pemikiran 

Barat untuk para pekerja, golongan miskin, dan orang- orang yang membutuhkan materi. 
Sedangkan dalam pengertian Arab Islam terminologi ini memberi pengertian sebaliknya, yaitu: 
golongan kaya, yang mendapat kemudahan materiil dan makmur. 

 
Contoh lain adalah istilah al-yamin (rightist) menunjukkan, dalam pemikiran Barat, 

pada pengertian golongan terbelakang, reaksioner dan statis (golongan kanan), sedangkan 
dalam pemikiran Arab Islam, istilah ini dipakai untuk orang-orang yang beriman dan beramal 
soleh (ashhab al-yamin): menyambut seruan Tuhan mereka, menyadari dan mengimani hari 
perhitungan dan mereka menerima catatan amal dengan tangan kanan (al-yamin), yaitu 
kekuatan, keteguhan, dan ketenangan. Oleh karena itu – sebagaimana telah dikemukakan 
terdahulu -- Ibnu Badis (1189-1940) memohon dalam doanya kepada Allah dengan ucapan: 

 
“Ya Allah, jadikanlah hamba di dunia termasuk ahl al-yasar (orang yang mendapat kemudahan material) dan 
jadikanlah hamba di akhirat termasuk ahl al-yamin (orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan 
kanan atas iman dan amal sholehnya)!.” 
 

Fundamentalisme dalam lingkungan Barat adalah, pada dasarnya, sebuah gerakan Protestan yang 
tumbuh di Amerika dan muncul pada abad 19 Masehi dari kalangan gerakan yang lebih luas yaitu Messianik 
yang meyakini kembalinya Kristus secara fisik ke dunia sekali lagi untuk memerintah dunia selama seribu tahun 
yang mendahului hari pembalasan dan perhitungan. 

 
Sikap pemikiran yang membedakan faham fundamentalisme ini adalah interpretasi 

harfiah terhadap kitab Injil dan teks-teks agama yang diwarisi, dan sikap menentang mentah-
mentah terhadap warna interpretasi lain apapun terhadap teks-teks ini, meskipun - seperti yang 
banyak terjadi - berupa teks-teks alegoris (majazi) spirituil dan simbol-simbol sufistik, disamping  
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menentang kajian kritis yang ditulis tentang Injil dan Kitab Suci. Berangkat dari penafsiran 
harfiah terhadap Injil tersebut kaum fundamentalis Protestan meyakini kembalinya Kristus 
secara jasadiah untuk memerintah dunia selama seribu tahun, sebab mereka menafsirkan “Mimpi 
Yohanes” (Kitab Mimpi pasal 10, ayat 1-10) dengan penafsiran harfiah. 
 

Setelah fundamentalisme menjadi satu aliran terpisah pada awal abad 20, maka 
berkembang luas pandangan yang menentang sekularisme, melalui seminar, lembaga-lembaga 
dan tulisan-tulisan para tokoh mereka yang menyerukan permusuhan terhadap realitas dan 
menolak kemajuan; dan memusuhi masyarakat sekuler dengan segala aspek positif maupun 
negatifnya. Mereka, sebagai contoh, mengaku mendapatkan ajaran langsung dari Tuhan, dan 
mengarah pada pola hidup eksklusif dan menjauhi interaksi dengan kehidupan sosial yang ada, 
menolak interaksi dengan kenyataan hidup; memusuhi akal dan fikiran ilmiah serta penemuan-
penemuan ilmiah; menjauhi perguruan tinggi tetapi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan 
khusus bagi mereka; menolak aspek-aspek positif kehidupan sekuler, apalagi segi-segi 
negatifnya: mulai dari aborsi, keluarga berencana, abnormalisme seksual, hingga pembelaan hak-
hak pelaku penyimpangan seksual; dari alkoholisme, obat-obat terlarang hingga masalah 
sosialisme. 

 
Gerakan fundamentalisme pada dasawarsa pertama abad 20 telah menyaksikan sejumlah 

seminar yang melahirkan sejumlah organisasi, yang paling menonjol di Amerika di antaranya 
adalah: “Perkumpulan Kitab Suci”, pada tahun 1902 atau yang dikenal dengan nama “The Society 
of the Holy Scripture”. Organisasi ini menerbitkan 12 penerbitan dengan nama Fundamentals, 
sebagai pertahanan dan pembelaan terhadap interpretasi tekstual terhadap Injil dan sekaligus 
serangan terhadap kritik dan interpretasi kontekstual terhadap Injil. Disamping The Society of 
the Holy Scripture, juga muncul “Lembaga Kristen Fundamentalis Internasional” dan 
“Perhimpunan Fundamentalis Nasional”, pada tahun 1919. 

 
Inilah terminologi fundamentalisme di Barat dan pemahaman yang dekenal di kalangan 

Kristen.31) Sedangkan menurut kacamata Arab dan Islam, tidak ditemukan dalam referensi 
klasik secara etimologis maupun terminologis tentang kata fundamentalisme ini, melainkan 
yang ditemukan adalah akar kata “al-Ashl” yang berarti bagian paling dasar dari sesuatu dan 
hitungan. Bentuk jamak kata ashl adalah Ushul, yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-
Qur’an. 
 

“Apa saja yang kamu tebang berupa pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu 
biarkan (tumbuh) berdiri di atas pohonnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah.” (al-
Hasyr: 5) 

 
Jika dikatakan: pendapat mendasar (ra’yashil) berarti pendapat yang mempunyai 

landasan argumen. Jadi kata ashl (fundamental) juga memberi pengertian dasar atau pokok atau 
pangkal, sebagaimana dipakai dalam al-Qur’an: 
 

“Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar Neraka Jahim.” (as-Shaaffat: 
64) 
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Disamping itu, Ashl (fundamental) juga memberi arti akar, sebagaimana ditemukan 
dalam al-Qur’an: 
 

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamnaan kalimat yang baik 
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.“ (Ibrahim: 24) 

 
Fundamentalisme lawan katanya adalah parsialisme, prinsipil lawan kata sekunder, atau 

tambahan, atau cadangan. 
 
Kata Ashl digunakan untuk hukum, atau kaidah yang cocok dan bersesuaian dengan 

masalah-masalah yang bersifat partikular, dengan kondisi lama, sebagaimana dapat dijumpai 
dalam kata-kata para ulama Ushul fiqih: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh (mubah) dan 
suci.“ Kata ushul berarti prinsip-prinsip yang dapat diterima. Di kalangan ulama ushul 
(ushuliyyun) kata Ashl dipakai dalam berbagai pengertian.  

 
Pengertian pertama adalah dalil, sebagaimana jika dikatakan: “Landasan (ashl) masalah 

ini adalah al-Kitab dan as-Sunnah.“ Kedua, adalah kaidah umum. Ketiga adalah yang kuat atau 
yang lebih dapat diterima (rajih).32) 

 

Dalam peradaban Islam banyak bidang ilmu yang mempunyai inisial ushul, di antaranya: 
Ushul ad-Din, yaitu ilmu Kalam, Tauhid, Fiqih Akbar; Ushul Fiqh, yaitu ilmu tentang kaidah-
kaidah dan bahasan yang mengantarkan pada istimbat (deduksi) hukum-hukum syari’ah 
amaliah dari dalil-dalil tafshili; dan Ushul Hadits, atau yang sering disebut dengan Mushthalah 
al-Hadits. 

 
Demikianlah tradisi peradaban Islam tidak mengenal istilah ushuliah (fundamentalisme) 

seperti pengertian yang dikenal oleh Barat tentang terminologi ini. Bahkan para ulama modern 
pun, yang menggunakan istilah ushuliyyah dalam pembahasan-pembahasan ushul fiqih tetap 
dengan pengertian: kaidah-kaidah ushuliyah tasyri’iyyah, yang diambil dari nash-nash yang 
menetapkan prinsip-prinsip tasyri’iyyah umum seperti: 

 
a)  tujuan umum dari tasyri’ (sistem hukum syari’ah); 
b)  apa hak Allah dan apa hak manusia mukallaf (yang dikenai beban hukum syari’ah); 
c)  masalah yang dicari hukumnya dengan ijtihad; 
d)  penghapusan hukum; dan 
e)  kontradiksi dan mencari hukum yang lebih kuat (at-ta’arudh wa at-tarjih). 
 

Semua ini tidak ada kaitannya dengan kandungan pengertian fundamentalisme seperti yang 
dipahami dalam peradaban Barat Kristen. 

 
Terlepas dari penamaan istilah ini, apakah dalam aliran pemikiran Islam baik klasik 

maupun modern terdapat satu aliran yang menyikapi nash-nash agama seperti sikap golongan 
fundamentalisme Barat, lalu menafsirkan al-Qur’an dan sunnah secara harfiah, menolak segala 
bentuk majaz dan ta’wil (alegoris) terhadap ayat apapun meskipun tampak jelas isyarat makna yang 
bertentangan dengan nalar akal, hingga seperti sikap aliran fundamentalis Nasrani terhadap Injil  
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dan Kitab Suci? Apakah terdapat alasan untuk mengatakan tentang adanya “fundamentalisme 
Islam” dengan pengertian Barat yang negatif ini? Semua aliran pemikiran Islam klasik, baik 
minoritas ahli atsar, ahlis hadits, zhahiri (tekstualis), atau mayoritas ahli ra’y (rasionalis) telah 
menerima teks-teks alegoris agama dan ta’wil (menafsirkan nash di luar konteks isyarat makna 
eksplisit). Bahkan hampir menjadi ijma’ bahwa teks-teks yang tidak dapat di-ta’wil itulah yang 
disebut dalam istilah ushul fiqih dengan nash dan jumlahnya tidak banyak. 
 

Sedangkan kebanyakan teks mempunyai peluang bagi pendapat akal, ta'wil dan ijtihad. 
Perbedaan dan keragaman antara aliran-aliran pemikiran Islam ini adalah dalam mengambil 
jalan tengah terhadap ta'wil, atau memilikinya. Tidak ada satu madzhab pun dalam Islam yang 
secara mutlak menolak teks-teks alegoris. 
 

Ibnu Rusyd (1126-1198) mendefinisikan, ta'wil adalah mengeluarkan isyarat kata yang 
hakiki kepada isyarat alegoris tanpa membuang kebiasaan yang berlaku dalam bahasa Arab 
dalam menyebutkan sesuatu: dengan sesuatu yang serupa atau penyebabnya, atau kata yang 
menjelaskan berikutnya, atau perbandingannya, atau sesuatu yang lainnya yang termasuk 
kategori kata alegoris.") Sedangkan Imam al-Ghazali (1058-1111) lebih luas memandang wilayah 
ta'wil yang dapat diterima menjadi lima tingkatan karena adanya sesuatu yang terdapat dalam 
nash. Tingkat-tingkat ta'wil ini mengantar pelakunya ke masalah membenarkan dan 
mempercayai; menolak tuduhan, mendustakan dan zindiq. Tingkat-tingkat ini adalah: 
 
a)  Wujud dzati: yaitu wujud hakiki yang ada di luar rasa dan akal, akan tetapi citarasa ini 

mengambil satu persepsi tentang wujud itu, dan pengambilan persepsi ini disebut idrak. 
 
b)  Wujud hissi: yaitu yang terefleksi pada daya penglihatan mata yang tidak hanya ada pada 

wujudnya di luar mata tetapi hanya ada pada citarasa dan dialami khusus oleh yang 
bercitarasa, tidak yang lainnya, seperti penglihatan yang dialami oleh orang yang sedang 
tidur, bahkan juga dialami oleh orang sakit yang sedang dalam keadaan jaga.  

 
c)  Wujud khayali. yaitu wujud yang diciptakan oleh daya khayal atau imaginasi tentang 

sesuatu yang bersifat indrawi bilamana tidak hadir dalam citarasa. Wujud ini ada dalam 
otak, tidak di alam luar. 

 
d)  Wujud 'Aqli: yaitu pada sesuatu yang mempunyai ruh, hakikat dan makna, seperti tangan 

umpamanya; ia memiliki bentuk indrawi dan imaginasi; ia memiliki makna yang menjadi 
realitas pokoknya, yaitu daya dan kemampuan memukul. Makna dan hakikatnya ini adalah 
wujud tangan yang ada dalam akal. 

 
e)  Wujud syabahi: yaitu sesuatu yang sama ada, t1dak dalam bentuknya, tidak dalam 

hakekatnya, tidak di luar, tidak dalam citarasa, tidak dalam alam imagnasi, dan tidak pula 
dalam akal, melainkan yang ada adalah sesuatu lain yang mirip dengannya dari sisi-ciri-cin 
maupun sifat-sifatnya. 

 
Siapa saja yang menempatkan sabda Nabi dan nash suci pada salah satu tingkatan tersebut 

maka ia termasuk orang-orang yang membenarkan, karena pendustaan adalah menolak semua  
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makna yang ada pada tingkat-tingkat ini dan memandang bahwa apa yang terkandung dalam 
nash adalah dusta. Yang demikian itu adalah kekufuran dan zindiq. Menurut Imam al-Ghazali, 
orang-orang yang melakukan ta'wil tidak dengan sendirinya menjadi kafir, selama mereka 
berpegang pada kaidah-kaidah ta'wil. Kemudian Imam al-Ghazali menegaskan bahwa setiap 
madzhab dalam Islam telah mengambil jalan ta'wil karena tidak ada jalan lain selain men-ta'wil. 
Dan orang yang paling jauh dari ta'wil ialah Ahmad bin Hanbal (780-855). Dikatakan bahwa ia 
menyatakan diri men-ta'wil tiga hadits yang di antaranya terdapat sisi ta'wil yang paling jauh. Ia 
hanya melakukan ta’wil atas ketiga hadits ini karena ia tidak menoleh pada pandangan akal. 
Sedangkan aliran Asy'ariah dan Mu'tazilah, dikarenakan keduanya begitu serius dalam 
pembahasan tema-tema yang ada dalam teks-teks alegoris sehingga berlebihan dalam men-
ta'wilkan. Golongan 'Asy'arah men-ta'wil-kan banyak teks-teks zhahir tentang masalah-masalah akhirat dan 
golohgan Mu'tazilah jauh lebih banyak terlibat dalam ta'wil.34) 
 

Jadi tidak ada di antara madzab Islam klasik yang menyikapi - secara mutlak dan 
konsisten -- dengan berhenti pada makna harfiah nash dan menolak ta'wil apapun hingga 
terminologi fundamentalisme dapat dikenakan dalam pengertian Barat terhadap Islam. 
 

Karena modernitas Islam tetap mempunyai ciri keaslian Islam klasik, maka trend 
pemikiran Islam modern tidak mengandung trend sikap seperti yang ada di Barat Kristen 
tentang teks-teks alegoris, ta'wil dan tafsir harfiah, sehingga aliran yang berkembang tidak sama 
dengan fundamentalisme yang berkembang di Barat Kristen. Muhammad Abduh (1849-1905) 
menjadikan asas mendahulukan akal dari pada lahiriah syara' pada saat adanya pertentangan, 
sebagai salah satu prinsip Islam. Ia menyatakan: "Para pemeluk agama Islam sepakat, kecuali 
segolongan kecil yang tidak sependapat, bahwa apabila terdapat pertentangan antara akal dan 
naql (teks suci) maka yang berlaku adalah isyarat pemahaman akal. Lalu cara menyikapi dalil 
naql ini ada dua jalan. Pertama, menerima keabsahan naql apa adanya, dengan mengakui 
kelemahan dalam memahaminya serta menyerahkan masalah ini kepada Allah. Kedua, men-
ta'wil-kan dengan tetap menjaga kaidah-kaidah bahasa agar maknanya bersesuaian dengan 
pemahaman akal. Dengan prinsip ini, yang acuannya adalah al-Qur'an dan sunnah serta 
perbuatan Nabi, maka terbukalah setiap jalan bagi akal, semua kendala dapat disingkirkan, dan 
medan menjadi luas tanpa batas."35) Ini satu paham yang sangat jauh dari fundamentalisme 
dalam pengertian dan terminologi Barat.  
 

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) merupakan rantai penghubung antara 
Muhammad Abduh dan Syaikh Hasan al-Banna (1906-1949) sehingga Hasan al-Banna telah 
menjadikan kitab karya Muhammad Abduh yang di dalamnya terdapat teks yang telah 
diketengahkan itu, yaitu dalam "al-Islam wa an-Nashraniyyah ma'a al-Ilm wa al Madaniyyah," 
sebagai materi pembinaan dalam jama'ah al-Ikhwan al-Muslimin. Ia melukiskan tentang 
jama'ahnya sebagai satu gerakan pembaruan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa."36) 

Dan ia menafikan kemungkinan pertentangan pandangan syar'i dengan pandangan akal dalam 
dalil yang bersifat qath'i (pasti), sehingga hakikat amaliah tidak akan berbenturan dengan 
kaidah syari'ah yang telah ditetapkan. Sedangkan dalil yang bersifat zhanni di-ta'wil-kan agar 
selaras dengan yang qath'i. Akan tapi jika keduanya bersifat zhanni maka yang didahulukan 
adalah yang pandangan syar'i agar pandangan akal menjadi tegak atau sebaliknya hancur. Islam  
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datang dengan merinci permasalahan secara jelas, lalu mengkombinasikan antara iman kepada 
hal-hal yang gaib dengan daya penalaran akal. Kepada pemikiran dengan corak ini, yaitu yang 
mengkombinasikan antara yang bersifat gaib dan pengetahuan akal, Islam mengajak manusia."37) 

Sikap ini tidak ada kaitannya dengan kandungan pengertian fundamentalisme seperti yang 
dipahami oleh Barat Kristen. 
 

Sebagian penulis Barat yang memakai terminologi fundamentalisme untuk kebangkitan 
Islam kontemporer, berbicara tentang hubungan kebangkitan ini dengan masa lalu Islam. 
Mereka menjadikan sikap kebangkitan ini terhadap masa lalu dan warisan Islam bertolak 
belakang dengan sikap kaum fundamentalis Barat terhadap masa lalu dan warisan tradisi 
Kristen mereka. Jika pengertian Barat tentang fundamentalisme adalah kembali ke masa lalu, 
memusuhi kekinian dan masa depan, tetapi kebangkitan Islam kontemporer -- menurut para 
penulis Barat tersebut -- mengambil sikap yang berbeda dalam hubungannya dengan masa lalu 
dan pandangannya terhadap masa lalu itu serta hubungannya dengan masa depan. Kebangkitan 
Islam ini tidak ingin menghidupkan masa lalu dan tidak dengan cara yang dilakukan oleh aliran-
aliran statis dan konservatif, melainkan kebangkitan yang memandang masa lalu ini untuk 
dijadikan petunjuk untuk masa depan. Yang demikian itu, menurut para penulis Barat tersebut, 
menjadikan kelompok kebangkitan ini dinilai sebagai kelompok revolusioner bukan konservatif. 
 

Pandangan seperti ini terhadap kebangkitan Islam kontemporer dianut di antaranya oleh 
mantan presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, yang ia kemukakan dalam bukunya "Seize the 
Moment": "Mereka itulah yang digerakkan oleh kebencian mendalam terhadap Barat. Mereka 
bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu 
dengan tujuan menerapkan syari'ah Islam dan rnenyerukan bahwa Islam adalah agama dan 
negara.  Meskipun mereka memandang ke belakang, ke masa lalu, akan tetapi mereka 
menjadikan masa lalu itu petunjuk untuk masa depan. Mereka itu bukan golongan konservatif 
melainkan revolusioner."38) 

 

Bahkan sejumlah besar orientalis kontemporer khususnya para expert dalam pemikiran 
Islam dan mempunyai komitmen lebih besar pada standar pemikiran yang berbeda dengan 
bahasa pers menolak secara tegas penggunaan terminologi fundamentalisme untuk fenomena 
kebangkitan Islam modern dan kontemporer. Menyambung lidah mewakili mereka itu, 
onentalis Perancis Jack Perek mengemukakan: "Saya menolak istilah fundamentalisme, sebab 
terminologi ini datang dari karakter dalam Gereja Katolik Perancis. Disana ada kaum Muslimin awam 
disamping golongan Muslim Islamis yang memperkokoh keyakinan pada kemampuan Islam 
untuk menemukan solusi yang sesuai bagi masalah-masalah kehidupan sehari-hari dan 
kemampuan membangun sebuah negara dan berbagai institusi. Mereka tidak hanya berhenti 
pada karakter dasar agama Islam saja. Dari sinilah mengapa mereka disebut Islamis. Mereka 
adalah gerakan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, akan tetapi bertemu dalam satu 
ajakan yang menyerukan kembali kepada dasar-dasar, khususnya dasar al-Qur'an sebagai ajaran 
yang dipandang dapat memberi solusi terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dunia 
modern. Ajakan ini diserukan dalam rangka menghadapi masyarakat-masyarakat yang 
menempatkan diri sejak seratus tahun dalam paham Barat akan tetapi belum meraih hasil yang 
diharapkan." 
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Bersama Jack Perek dalam menolak penggunaan istilah fundamentalisme yang 
mengandung pengertian Barat yang negatif terhadap fenomena kebangkitan Islam kontemporer, 
sejumlah besar onentalis di antaranya orientalis Amerika Roger Owen, onentalis Spanyol 
Cannan Roath, orientalis Rusia Vitalli Naumkin, orientalis Inggris Homy Pope dan Robin 
Ostle, serta onentalis lamnya mempunyai pandangan sama.39) 

 

Demikian jelas perbedaan antara pengertian istilah fundamentalisme yang dipahami oleh 
Barat Kristen dan pengertian istilah ini dalam tradisi Islam dan pemikiran Islam klasik maupun 
kontemporer. Kaum fundamentalis di Barat adalah mereka yang statis dan didominasi oleh sikap taklid yang 
memusuhi ilmu pengetahuan, teks alegoris, ta'wil dan penalaran akal; menarik diri dari modemitas; berpegang 
pada penafsiran harfiah terhadap teks-teks agama. Sedangkan kaum fundamentalis (ushuliyyun) dalam 
peradaban Islam ialah para ulama ushul fiqih yang mewakili salah satu bidang kontribusi umat Islam dalam 
kajian ilmu-ilmu akal. Yaitu bahwa mereka adalah para pakar dalam bidang pengambilan kesimpulan hukum 
(istinbath), menggunakan dalil melalui isyarat teks agama (istidlal), ijtihad, dan pembaruan (tajdid), yang 
menjadikan terminologi fundamentalisme satu bentuk campuran pemikiran yang timbul dari tidak adanya 
perbedaan antara pengertian yang berbeda-beda -- dan kadang-kadang bertentangan - yang diletakkan oleh 
bermacam peradaban dan wadah satu terminologi yang beredar di kalangan para pemilik peradaban-peradaban 
ini. 
 

Kata Muslim dipakai untuk orang yang memeluk Islam di antara umat dan khalayaknya. 
Sedangkan Islamis ialah orang yang mempunyai "proyek" untuk mengadakan perubahan, 
pembaharuan serta kebangkitan, yang mana referensinya adalah Islam.-"40)  
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Materialisme 
 

MATRIALISME yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan al-maddiyyah adalah 
satu trend pemikiran dan filsafat yang berkembang sebagai satu aliran dalam perkembangan 
filsafat Barat, sejak adanya warisan tradisi Yunani hingga kebangkitannya di era modern. 

 
Kata materialisme berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata dasar matter (dalam bahasa 

Arab: Maddah, atau benda, dalam bahasa Indonesia) dipadang oleh kaum matenalis di kalangan 
para pemikir dan filosuf, sebagai satu istilah filsafat yang berarti: kenyataan obyektif yang ada 
secara terpisah dari kesadaran dan terefleksi di dalamnya. Mereka menggambarkan bahwa 
materi (matter) mempunyai ukuran dan berat, yang memakan tempat, yang membentuk asal 
segala sesuatu dan unsur-unsumya. Mereka menggambarkan kesadaran manusia sebagai refleksi 
materi ini, yaitu unsur dasar pertama dalam wujud dan pengaruh. Sedangkan mental atau 
kesadaran bersifat sekunder dibanding dengan unsur dasar pertama ini. Oleh sebab itu, paham 
materialisme senantiasa mengantar penganutnya pada ateisme dan mengingkari adanya Tuhan Sang pencipta 
alam materi ini. Menurut mereka materi adalah sumber kesadaran dan pikiran bagi manusia yang 
menurut ungkapan ensiklopedi filsafat yang disusun oleh sejumlah ilmuwan pilihan dari Uni 
Sovyet tentang materialisme yang mengantar kepada ateisme, adalah bahwa materialisme filosofis 
meyakini bahwa materi bersifat primer sedangkan akal atau kesadaran bersifat sekunder dan termasuk dalam 
hal ini bahwa alam ini bersifat abadi, tidak diciptakan oleh Tuhan, bahwa alam ini tidak dibatasi oleh waktu dan 
ruang. Karena paham materialisme berpegang pada keyakinan bahwa kesadaran dan akal adalah produk materi, 
maka akal dipandang sebagai refleksi dari alam eksternal. 
 

Jika paham matenalisme sebagai trend filsafat yang mencapai puncak perkembangannya 
dan juga keekstrimannya dalam filsafat Marxisme yang dirumuskan pada abad 19 oleh Karl 
Marx (1818-1883) dan Frederik Angels (1820-1895), sebenarnya telah tumbuh dan berkembang 
dalam pemikiran filsafat Yunani jauh sebelum kelahiran Isa al-Masih: ada dalam filsafat Thales 
(624-547 SM), Anaximenos (588-525 SM), dan Heraclitus (544-483 SM). Bagi para filosuf ini 
materi berdiri dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh penciptanya. 

 
Orientasi materialistik juga ditemukan pada para filosuf Barat selain penganut paham 

masxisme baik sebelum maupun setelah masa perkembangan Marxisme, sebagai contoh: 
Hacksly Thomas. H (1825-1895) dan pembahasannya tentang hubungan kesadaran dan pikiran 
dengn materi dan tubuh mengemukakan: "Tampaknya bahwa kesadaran berkaitan dengan 
organ-organ tubuh sebagai akibat sekunder dari kinerja tubuh, tidak lebih dari itu. Ia tidak 
memiliki daya apapun untuk mengatur kinerja tubuh seperti halnya dengan bunyi mesin yang 
menyertai gerak kereta api tanpa memberi pengaruh pada alat-alatnya." Ia juga mengatakan: 
"Pikiran yang diungkapkan dengan ucapan kata dan pikiran-pikiran Anda pada hal-hal yang 
bekaitan dengannya tidak lain adalah satu ungkapan tentang perubahan parsial." Dengan 
sendirinya para penganut paham ini yang mengingkari adanya Pencipta materi karena adanya 
keyakinan tentang kepertamaan materi serta dampaknya pada kesadaran dan pikiran sebagai 
refleksi dari alarn eksternal, mengingkari: kebangkitan manusia setelah mati, hari perhitungan 
amal (hisab), balasan atas perbuatan manusia selama hidup di dunia (jaza’) bahkan mengingkari 
alam gaib secara keseluruhan. 
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Pemikiran Islam telah menawarkan perubahan dalam rentang sejarahnya, kepada sikap 
pemikiran Barat dalam masalah ini. Tradisi Islam tidak mengenal paham materialisme dan 
filosuf-filosuf materialis, bahkan Bahasa Arab tidak mengenal makna filosofis untuk istilah materi 
(maddah) dan tidak juga mengenal materialisme dalam tradisi klasik dan abad pertengahan. Istilah ini dengan 
pengertian ini baru dikenal dalam kamus-kamus yang rnencatat peradaban Islam pada era modern ini sebagai 
akibat dari pengaruh filsafat Barat yang datang bersamaan dengan kontak kaum Muslimin dengan Barat pada 
masa penjajahan. Kata maddah (materi) dalam Istilah Bahasa Arab adalah tambahan yang 
bersambung dan segala sesuatu yang menjadi bantuan untuk yang lainnya. Sedangkan para-
penganut paham filsafat yang mengingkari sang Pencipta dan tidak meyakini selain realitas yang 
bersifat indrawi sebagai jalur pengetahuan, diistilahkan dengan addahriyyin, yaitu mereka yang 
menggunakan jalan memperoleh pengetahuan hanya dengan fenomena lahiriah kehidupan 
dunia, atau aspek materiilnya saja, dan mereka mengembalikan segala pengaruh kepada dahr 
yang artinya masa: 
 

"Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak 
ada yang membinasakan kita selain masa (dahr) dan mereka sekali-kali tidak mempunyai 
pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." (al-Jaatsiyah: 24) 

 
Islam bersikap menolak dan menentang terhadap kelompok dahriyyin ini mulai dari 

pemeluk agama-agama Timur seperti Sumnisisme di India yang meyakini bahwa hanya indra 
yang manjadi satu-satunya jalan memperoleh pengetahuan, dan perkembangan selanjutnya 
berakhir pada paham naturalisme yang meyakini adanya kontradiksi antara proses sebab akibat 
pada segala sesuatu dan adanya sebab pertama (First cause) yang menciptakan segala sesuatu 
ini termasuk sebab musababnya. Al-Jahizh (780-869) telah banyak menerangkan pembahasan 
tentang tidak adanya kontradiksi antara tauhid dan alam, begitu pula Ibnu Sina (980-1037) telah 
memadukan antara sebab akibat materi pada benda ciptaan karya llahi. Ia mengakui tentang 
adanya materi tetapi menafikan materi memiliki sifat menciptakan dan mengadakan, dengan 
mengatakan: "Materi meskipun menjadi penyebab bagi benda, ia bukan suatu sebab yang 
memberi wujud." Medan aplikasi. paham materialisme Barat modern telah meluas mencalcup 
ilmu jiwa, dengan mengembalikan kondisi perasaan pada fenomena fisiologis; ilmu akhlak, 
dengan mengajak manusia untuk membatasi upaya pada kesejahteraan materiil saja; ilmu 
sejarah, dengan merujuk fenomena historis dan sosial pada realitas ekonomi sebagai asasnya, 
sebagaimana yang terdapat dalam paham materialisme historis, disamping paham materialisme 
dialektik yang memberi interpretasi wujud sebagai satu proses perkembangan yang terus 
menerus bagi materi baik dalam kuantitas maupun kualitas. Akan tetapi paham materialisme ini 
dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan Barat, mengalami set back sejak dasawarsa duapuluhan 
abad ini dan tepatnya setelah datang masa kejayaan teori relativisme Einstein (1879-1955). - 
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Pencerahan 
 

PENCERAHAN sebagai terminologi yang beredar dalam kehidupan pemikiran adalah 
sebuah terminologi yang lahir di Barat dan mempunyai pengertian serta isyarat makna yang 
sesuai dengan latar belakang peradaban Barat, bahkan istilah ini merupakan satu tema 
pemikiran yang mendominasi fase tertentu dalam sejarah pemikiran Barat modern, hingga 
dikatakan tentang pembagian periode pemikiran ini: abad pencerahan; pemikir ini dari abad 
pencerahan; pemikir ini salah satu dari pemikir abad pencerahan dan begitu seterusnya. 

 
Dalam definisi yang dibuat oleh Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah tentang istilah tanwir 

(enlightenment) atau pencerahan, dikatakan bahwa ia adalah satu gerakan filsafat pada abad 
delapan belas, yang menyerukan penggunaan akal dan kebebasan pendapat, meyakini pengaruh 
moralitas dan berdiri di atas pemikiran progressif dan bebas dari kekuasaan dan tradisi. 

 
Karena kekuasaan dan tradisi yang mendominasi dan mewarnai kehidupan Eropa 

sebelum abad ini adalah kekuasaan agama dan hirarki Gereja serta tradisinya yang mengekang 
realitas kehidupan dan pandangan-pandangan ilmiah, maka kebebasan berpendapat yang 
ditampilkan oleh pencerahan Eropa adalah kebebasan dari cengkraman pemikiran gereja dan 
rasionalisme yang menolak dogma-dogma yang diajarkan oleh para tokoh gereja kepada 
masyarakat Eropa sebelum era pencerahan. Dalam menghadapi "aksi perbuatan" yang diwakili 
oleh aliansi Gereja dengan kaum borjuis, reaksi yang muncul dari gerakan pencerahan, yang 
menolak otoritas agama dan dominasi Gereja, adalah motto yang mengatakan: "Tidak ada otoritas 
atas akal kecuali akal itu sendiri." 

 
Jika akar-akar pencerahan dalam pengertian ini dapat ditelusuri dari Francis Bacon 

(1561-1626) yang menolak intervensi agama dalam ilmu pengetahuan, maka akar-akar ini telah 
memiliki perbedaan semenjak awal kemunculannya dengan menggantungkan harapan pada 
akal, ilmu pengetahuan dan filsafat, yang dijadikan sebagai pengganti agama dan keberagamaan, 
bahkan pengganti "Tuhan", yaitu tuhan pencerahan. 

 
Pada abad delapan belas, gelombang pencerahan mengalami pasang dan muncul tokoh-

tokoh besar pencerahan seperti: Voltaire (1734-1778), Rousseau (1712-1778), Montesquieu 
(1689-1755), Herder dan Lessing (1729-1781), Goethe (1749-1832), Emunanuel Kant (1724-
1804), dan lain-lainnya, sehingga abad ini dinamakan abad pencerahan. 

 
Jika abad delapan belas adalah abad pencerahan Eropa, Voltaire adalah filosuf dan pemikir 

yang paling menonjol abad itu. Ia menyerukan agar mengagungkan akal, sebagai ganti mengagungkan agama 
dengan melakukan serangan keras terhadap agama dan Gereja; mengingkari alam gaib, hari kebangkitan dan 
balasan di akhirat; ia juga meyakini bahwa jiwa tidak lain adalah kehidupan tubuh yang musnah dengan 
kemusnahan tubuh.  Di sana tidak ada wahyu suci selain alam itu sendiri. Ia banyak melancarkan 
kritik dalam tulisan-tulisannya. Sebab agama dijadikan oleh tokoh-tokoh gereja sebagai alat 
untuk membungkam penalaran akal manusia dan dijadikan oleh para raja serta kaum 
bangsawan sebagai alat merampas harta benda mereka. Voltaire mengemukakan pemikiran  
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bahwa ukuran kebaikan terletak pada sejauh mana kesejahteraan sosial dapat dicapai, tanpa mengaitkan 
antara kebaikan itu dengan kepatuhan kepada Tuhan, atau pahala dan sangsi setelah kematian manusia. Hingga 
dalam masalah keberadaan Tuhan di alam ini getaran gelombang pemikiran Voltaire yang 
menggoncang fase-fase perkembangan pemikiran terhadap kepercayaan kepada Tuhan terus 
mengacu ke arah penolakan terhadap agama dan menyuburkan ateisme, atau mengakui 
keberadaannya hanya untuk mengendalikan perilaku masyarakat umum. Agama dipandang 
hanya sekedar untuk kemaslahatan umum: jika disana ada sebuah kampung maka diperlukan 
adanya agama dan jika Tuhan tidak ada, maka ada keharusan untuk menciptakan tuhan itu. 
Disana boleh jadi terdapat beberapa manfaat dalam agama, akan tetapi orang yang ragu tidak 
membutuhkan agama untuk memperkokoh kebaikan. 

 
Ketika Voltaire, pada masa-masa akhir hidupnya, cenderung mengakui keberadaan 

Tuhan, ia memandang-Nya berbeda sama sekali dengan pandangan tentang Tuhan dalam agama 
Kristen. Ia pun menyerukan kepada satu agama: Tuhan dan toleransi, karena alam seluruhnya 
menunjukkan secara pasti akan adanya Tuhan. Sedangkan tentang Tuhan Anak (Jesus the 
Christ) dan Bunda Maria (the Virgin) menurutnya adalah masalah lain. 

 
Pemikiran pencerahan dengan pengertian ini beredar luas: mengagungkan akal bahkan 

mendekati pemujaan di Inggris dan Perancis, bersamaan dengan meluasnya paham ateisme dan 
materialisme sehingga Thomas Hobbes (1588-1679) mengumumkan: "Di alam wujud ini hanya 
ada atom dalam kehampaan." Era paska tokoh ini mencapai puncaknya pada awal revolusi 
Perancis (1789), ketika penduduk Paris membuat tempat peribadatan elok yang mereka sebut 
dengan Dewa Ahal dan mengatakan: mereka menurunkan Tuhan dari kerajaan-Nya bersamaan 
dengan penurunan keluarga Bourbon dari mahkotanya. 

 
Untuk dapat memahami makna pencerahan Eropa ini, perlu kiranya memahami realitas 

pemikiran yang ditentang oleh semangat pencerahan ini. Gereja pada masa itu telah sedemikian 
rupa tenggelam dalam kebejadan dan kesewenang-wenangan. Kehidupan dunia dan ilmu 
pengetahuan menjadi statis karena diletakkan pada kerangka pemahaman Gereja dan 
hirarkinya. Penindasan tidak hanya dialami oleh para penentang tokoh Gereja saja melainkan 
juga dialami oleh para ilmuwan, bahkan pendeta Protestan di tengah masyarakat Katolik 
mendapat perlakuan kejam. Undang-undang Gereja (Canon) yang dibuat oleh para tokoh agama 
membolehkan sangsi terhadap wanita berupa hukuman seumur hidup dan hukuman mati bagi 
laki-laki dan para pemuka agama yang tidak sepaham dengan tokoh Gereja. Pada era Revolusi 
Perancis, diadakan prosesi berjalan sepanjang jalan-jalan protokoler untuk memperingati 
peristiwa pembantaian atas nama agama, sebagai rasa "syukur" kepada "tuhan" pencerahan. 
Undang-undang gereja (Canon) membolehkan bagi orang tua membunuh anaknya yang durhaka, dengan 
mengaku kepada Injil Matius 15: 4-6. 

 
Demikianlah perkembangan dunia Eropa yang melatarbelakangi munculnya era 

pencerahan sehingga istilah ini (pencerahan) mempunyai pengertian khusus di Eropa. 
Sedangkan istilah pencerahan dalam bahasa Arab (at-tanwir) berarti saat menjelang terbit cahaya 
matahari di pagi hari yang menandai fajar telah menyingsing. Al-Qur'an juga disebut dengan nur 
(cahaya): 
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"Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya (al-Qur'an) yang telah Kami 
turunkan." (at-Taghaabun: 8) 

 
Istilah nur juga dipakai untuk: 
 

"Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 
(kekafiran) kepada cahaya (Islam)." (al-Baqarah: 257) 

 
Istilah nur juga dipakai untuk Rasul: 
 

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya (Rasul) dari Allah, dan kitab yang menerangkan." 
(al-Maa’idah: 15) 
 
Di samping itu nur dipakai untuk shalat, sebagaimana disebutkan dalam hadits: ("Shalat adalah 
cahaya orang mukmin." (Muslim)) 
 
Begitu pula kata tanwir berarti waktu shalat subuh. Dikatakan dalam hadits: ("Terangilah 
(waktu subuh) dengan shalat fajar." (ad-Darami)) 
 
Dan nur dipakai untuk hikmah. Dikatakan dalam hadits: “Sesungguhnya Allah menghidupkan 
hati dengan cahaya hikmah.” (Imam Malik) 

 
Jadi semua orang mukmin adalah manusia yang bercahaya dan ia memiliki pencerahan 

Islam yang khas. 
 
Jika pencerahan Islam ini adalah pencerahan dengan cahaya Islam, yaitu pandangan 

dengan intelektualitas Islam terhadap sumber-sumber suci Islam, fiqih dan hukum-hukum 
syari’ah, serta memberi jawaban atas tuntutan realitas modern, maka di pihak lain pencerahan 
Barat sekuler telah melakukan pemutusan hubungan dengan tradisi agama dengan menolak 
agama sebagai sumber acuan dan pijakan berpikir. Dengan kata lain pencerahan Barat 
membebaskan akal dari agama yaitu dengan membangun kontradiksi antara akal dan naql 
(teks-teks agama). 

 
Penganut Kristen yang lahir dari gerakan reformasi Protestan pada mulanya 

menginginkan --pada tingkat agama-- pengabdian hanya kepada Allah dan kitab suci-Nya; tidak 
kepada tokoh gereja dan tidak pula kepada “wakil Tuhan”, Paus. Sedangkan diwaktu sekarang, yaitu 
dengan pencerahan, telah melewati tahap berikutnya, dimana manusia Barat tidak lagi tunduk kecuali kepada 
akalnya yang dapat menundukkan segala sesuatu: ideologi induk ini yang dihasilkan oleh abad pencerahan bagi 
dunia dan yang melawan agama Kristen dengan cara keluar dari agama ini membawa nama semaran yang 
dibawa dari abad yang lalu: liberalisme. Paham ini memerangi agama katolik dengan segala 
kekuatannya. Warisan berikutnya adalah pertikaian internal yang melahirkan sosialisme. 
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Ideologi ini, yaitu pencerahan, adalah induk, dalam arti bahwa semua apa yang menjadi 
cabang dari padanya lahir dari perkembangan dan kontradiksi yang terjadi tanpa merusak 
kesenjangan epistemologis yang mimisahkan antara dua masa: masa pendek Saint Thomas 
Aquinas dan masa ensiklopedi bagi para filosuf pencerahan. Sejak itu harapan pada kerajaan Tuhan 
bergeser untuk ditempati era akal dan dominasi rasionalisme. Demikianlah sistem anugerah ilahiah surut 
lalu menghilang di hadapan sistem alam, dan manusia sendiri telah menjadi ukuran bagi 
manusia.41) 

 

Terdapat perbedaan mencolok antara tanwir (pencerahan) Islam yang bertolak dari 
agama dan pencerahan Barat hasil upaya manusia sekuler yang membangun kesenjangan antara 
epistemologi dan agama dan menghapus sistem anugrah ilahiah untuk diganti dengan sistem 
alam. Dari pencerahan Barat ini lahirlah di Barat liberalisme dan sosialisme. 

 
Kiranya perlu dikemukakan di sini catatan ringkas tentang pencerahan Barat yang 

ditulis oleh salah satu pengagumnya dalam realitas pemikiran modern, yaitu Dr. Murad Wahbah 
dalam bukunya al-Maqulat al-‘Asyr (Sepuluh Catatan) tentang pencerahan ini dengan 
mengatakan bahwa: 

 
a)  Manusia adalah makhluq sosial dan menjadi bagian dari alam. Allah-lah yang 

memberinya bekal dan lebih dekat dengan binatang dari pada dengan Tuhan, bukan 
khalifah Allah yang diciptakan, dimuliakan dengan dihembuskan padanya ruh Tuhan 
atas semua makhluk. Kebahagiaan manusia ini bersifat duniawiah belaka, yang diperoleh 
pada cita rasa dan hasratnya. 

b)  Perhatian manusia terbatas pada persoalan-persoalan dunia, kekinian dan alam indrawi, 
bukan alam lain atau apa yang ada dibalik alam ini. 

c)  Agama yang patut dipegang adalah agama alam yang diciptakan oleh manusia dengan 
akalnya, bukan agama langit (samawi) yang datang dari balik alam indrawi dan citarasa 
agama dipandang sebagai perpaduan antara rasa takut yang menghantui manusia dan 
hasrat untuk mengubah kondisi menyedihkan yang dihadapi. 

d)  Membebaskan agama dari kekuasaan agama dan memberdayakan potensi akal tanpa 
bantuan dari yang lain serta menempatkan akal pada otoritas mutlak bagi manusia dalam 
meraih dan mengatur hidupnya. 

e)  Menempatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pengalaman empirik 
menggantikan metafisika serta tidak memasukkan 

f)  Memandang buah pikiran adalah fungsi akal, sebab otak mengeluarkan pikiran seperti 
halnya dengan hati mengeluarkan cita rasa. Disana tidak ada yang namanya ruh dalam 
diri manusia. 

g)  Menebar keraguan dan distorsi terhadap otoritas Tuhan Yang Maha mutlak, sebab 
manusialah ukuran kemutlakan itu.  

h)  Nilai-nilai moralitas diambil dari perkembangan alamiah manusia, sehingga yang berlaku 
adalah relativisme moral dan membatasi hubungannya dengan konsep tentang 
kebahagiaan dan kenikmatan tidak dengan nilai-nilai baku yang bersumber dari agama 
dan kebutuhan-kebutuhan rohaniah, dengan menjadikan prioritas utama pada 
aspekaspek fisiologis terhadap konsep-konsep moralitas dan intelektualitas. Jadi moral 
adalah ciptaan dan hasil upaya pengalaman manusia dan diambil dari kondisi fisiologis.  
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i)  Menempatkan asas sosiologis masyarakat di tempat agama sebagai jalan mencapai 
kebahagiaan duniawiah dengan citarasa dan hasrat alamiah. Sebab alamlah yang 
mengadakan manusia dan masyarakat bertanggung jawab atas kebahagiaannya. 

j)  Undang-undang dikembalikan pada dasar-dasar fisiologis dan historis, dan 
membebaskan sejarah dari campur tangan sunnatullah serta memberi interpretasi sejarah 
dengan konsep-konsep alam, atau konsep-konsep moral diambil dari tabiat manusia.42) 

 
Ini semua adalah pencerahan materialistik yang menjadikan manusia sebagai binatang 

alam dan memutus semua hubungan antara dirinya dengan Tuhan dan juga dengan agama.  
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Kristenisasi 
 

KRISTENISASI yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan tanshir adalah ajakan 
kepada agama Nasrani di kalangan penganut agama lain, atau di tengah-tengah masyarakat 
animis dan yang tidak beragama. Ajakan ini juga sering diistilahkan dengan tabsyir (pengabaran 
gembira) karena dilihat sebagai ajakan kepada Injil. Kata Injil dalam bahasa Yunani mempunyai arti 
kabar gembira. Akan tetapi ungkapan yang lebih tepat untuk ajakan kepada agama Kristen adalah 
kristenisasi. 

 
Gerakan kristenisasi di dunia Islam mempunyai kaitan dengan masa-masa persentuhan 

peradaban antara Barat dan Timur Islam. Sebab gereja-gereja Timur sejak kemenangan Islam, 
tidak menjadikan penyebaran agama Kristen di kalangan umat Islam sebagai satu tujuan 
penting. Perhatian besar yang mereka berikan terutama pada upaya mempertahankan para 
penganutnya agar tetap berpegang pada agama mereka. 

 
Selama masa-masa perang salib (1096-1291), Gereja Barat tidak melakukan upaya 

kristenisasi di dunia Timur Islam, dalam bentuk kegiatan nyata berupa Kristenisasi. 
Kemunduran peradaban Barat dibanding dengan Timur Islam, serta suasana perang yang begitu 
dominan, tidak memberi peluang atau membukakan pintu bagi Agama Kristen untuk 
menyebarluaskan agama di Timur kecuali beberapa upaya yang sebagian besar menemui 
kegagalan untuk menarik simpati para pemeluk Kristen Timur pada peradaban Barat dan 
Gerejanya. Sedangkan pada era modern, di bawah hegemoni Barat terhadap Timur, yang secara 
kebetulan dalam keadaan lemah serta keterbelakangan peradaban, serbuan imperalisme Barat 
modern terhadap negeri-negeri Timur dibarengi dengan misi Kristenisasi baik secara 
terselubung maupun secara terbuka; baik melalui lembaga pendidikan, institusi keagamaan 
maupun kebudayaan. 

 
Jika serbuan Napoleon Bonaparte terhadap Mesir (1798) merupakan awal serbuan Barat 

ke jantung dunia Islam, yang sebelumnya tidak pernah terjadi, maka masa perdamaian antara 
Muhammad Ali Pasha (1770-1848) dan pemerintah Perancis merupakan awal penyusupan agama 
Katolik ke dalam masyarakat Mesir. Tentu saja infiltrasi ini tidak hanya ditujukan kepada umat 
Islam di Mesir, melainkan juga agar golongan Kristen Qibti Mesir yang menganut Kristen 
Ortodoks mengikuti paham Katolik. Demikian yang dilakukan oleh gerakan missionarisme 
Barat dalam upaya membangun basis-basis yang dapat dijadikan pijakan kaki bagi paham yang 
mereka anut di dunia Timur Islam. Sebab bagi mereka lebih mudah dan tidak banyak benturan 
mengubah sebagian orang-orang Kristen Timur menjadi penganut paham agama yang dianut 
oleh penjajah sebagai langkah awal -- kelak setelah mendirikan basis-basis mereka di negeri 
MusIim -- untuk melakukan upaya-upaya mewujudkan tujuan pertama dalam mengkristenkan 
kaum Muslimin. 

 
Setelah rencana Muhammad Ali Pasha (1840) mengalami kemunduran dan Barat 

melakukan pengepungan untuk menguasainya serta menghancurkan pasukannya -- yang 
dimulai dengan Perjanjian London tahun 1840 -- pengaruh Barat mulai masuk secara nyata ke 
dalam masyarakat Mesir, dan masyarakat Timur pada umumnya, pengaruh ini meningkat.  
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



56 
 

Fenomena yang menonjol salah satu di antaranya adalah kegiatan Kristenisasi di tengah 
masyarakat Muslim yang dijadikan alat dan pilar penjajahan setelah negeri jajahan diduduki. 
Karena Kristen yang dianut oleh Inggris adalah Protestan seperti halnya yang dianut oleh 
mayoritas gereja Amerika, maka missionarisme Protestan melakukan kegiatan Kristenisasi di 
Mesir melalui lembaga-lembaga penginjil Amerika. Sementara Perancis melakukan kristenisasi 
di wilayah Syam (Syiria, Yordan, Palestina dan Lebanon). Kesamaan aliran Kristen antara 
Inggris dan Amerika telah membuat Inggris membiarkan kristenisasi di Mesir melalui 
missionarisme Amerika agar dapat mendirikan basis-basis Kristen tanpa menanggung beban 
atas reaksi dari masyarakat setempat terhadap kristenisasi ini, yang dimulai dengan upaya 
merangkul sebagian tokoh Gereja Qibthi Ortodoks. Akan tetapi langkah ini justru membuat 
kalangan masyarakat Kristen Ortodoks Mesir bersatu dengan umat Islam menentang aktivitas 
missionarisme. 
 

Pembentukan Dewan Wali Gereja Protestan pertama di Mesir dilakukan pada 13 April 
1860, dianggotai tujuh orang, yang mana tidak seorangpun di antara mereka warga Mesir. Di 
antara lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi missionans Kristen adalah Robert 
Academy di Istanbul, American University di Beirut yang dibuka tahun 1866, American 
University di Kairo yang dibuka dengan nama Institute of Lincoln for Eastern Studies pada 
tahun 1920. Melalui lembaga pendidikan seperti ini organisasi missionaris Kristen melakukan 
kegiatannya secara lebih nyata di negeri-negeri Muslim. Setelah Gereja Protestan memantapkan 
kehadirannya di negeri-negeri Timur, lalu mendirikan Dewan Wali Gereja Timur Tengah pada 
tahun 1927 dan rapat pembentukannya dilakukan di kota Halwan, Mesir. 

 
Tahap kristenisasi di kalangan umat Islam dimulai dengan diadakan konferensi 

missionaris pertama di Mesir tahun 1906 dihadiri 60 wakil gereja dan organisasi missionaris, 
dipimpin oleh tokoh missionaris terkemuka yang bekerja sebagai penginjil di Timur Tengah 
Samuel Zwemmer (1867-1952). Setelah konferensi Kairo, diadakan pula Konferensi Edinburgh 
tahun 1910, dan Konferensi Lucknow tahun 1911, untuk meletakkan dan melaksanakan serta 
memantau program-program kristenisasi di kalangan umat Islam. 

 
Pada seperempat abad pertama, dengan adanya kebangkitan kesadaran Islam yang 

cenderung meningkat, disamping mengetahui kegagalan kristenisasi meskipun ditunjang 
dengan sarana dan prasarana lengkap di kalangan umat Islam, disana banyak sinyalemen 
mengenai perlunya mengevaluasi cara-cara yang ditempuh kaum missionaris di kalangan umat 
Islam dan juga mengoptimalisasi upaya dalam rangka menanggulangi kebangkitan Islam 
sebelum dunia Islam bangkit agar tidak kehilangan kesempatan untuk selamanya dari dominasi 
kekuatan Barat. Oleh sebab itu, konferensi demi konferensi diadakan pada tingkat program dan pelayanan 
baru ini: Konferensi Injil Pertama di Berlin tahun 1966, Konferensi Global diadakan di Lausanne tahun 1974, 
kemudian disusul dengan Konferensi Colorado, yang dipandang sebagai yang paling penting diadakan pada 15 
Mei 1978, dimana diputuskan mengenai peningkatan dari kegiatan penginjilan di kalangan umat Islam menjadi 
penginjilan terhadap setiap Muslim. 

 
Di samping itu, konferensi ini meninjau ulang sejarah kristenisasi dan cara-caranya yang 

selama ini dipakai serta mengajak untuk memasuki Islam: al-Qur'an dan kebudayaannya, model  
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dan bentuk simbol-simbolnya, tradisi dan adat istiadatnya dengan maksud agar gerakan 
missionaris dapat memberi muatan Kristen di dalamnya dan wadah Islam yang demikian itu 
perlu dilakukan agar agama Kristen tidak tampak sebagai agama Barat disebabkan kaitannya 
dengan peradaban Barat, tradisi gereja, para kaum missionaris Barat, dan kekuasaan penjajah 
Barat. 
 

Setelah konferensi Colorado, mereka mendirikan lembaga induk, yaitu Institute 
Zwemmer, untuk dijadikan sebagai otak bagi setiap kegiatan missionarisme Kristen. 
Upaya-upaya inilah yang dikatakan dalam Bulletin Internasional, yang membahas kegiatan 
missionaris Kristen, bahwa menurut hasil penelitian tahun 1991, Organisasi Missionaris 
Dunia memiliki sarana: 120.880 lembaga khusus untuk kegiatan kristenisasi di kalangan 
Islam; memiliki 99.200 lembaga pendidikan untuk mencetak kader penginjil; 4.208.250 
tenaga profesional; 82 juta alat komputer; 24.000 majalah; 2.340 stasiun pemancar radio 
dan televisi; 10.677 sekolah dengan jumlah 9 juta siswa; 10.600 rumah sakit dan 680 panti 
jompo; 10.050 apotik. Sedangkan anggaran kegiatan kristenisasi pada tahun 1991 mencapai 
163 milyar dolar. 

 
Benua Afrika mendapat perhatian khusus bagi kegiatan kristenisasi dengan 14.000 

penginjil; 16.000 sekolah missionaris; 500 sekolah teologi; dan 600 rumah sakit. Dana tahunan 
yang masuk ke gereja yang bekerja dalam kegiatan kristenisasi mencapai 9 juta dolar. Sementara 
dana tahunan yang masuk ke Organisasi Kristen Internasional, pada saat tertentu mencapai 8,9 
milyar dolar.43)  
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Istikhlaf 
 

KATA istikhlaf adalah bentuk kata benda jadian (mashdar) yang berarti "menjadikan 
khalifah untuk mewakili dan melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya." Ketika Allah 
hendak menciptakan Adam (as), Dia memberitahukan kepada para malaikat bahwa diri-Nya 
menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi untuk mengemban amanat ilmu, kebebasan 
memilih dan beban syari'at, dengan tugas membangun 'umran di muka bumi ini, sebagaimana 
firman-Nya kepada para malaikat: 

 
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah dimuka bumi, mereka berkata "mengapa Engkau hendak menjadikan 
khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?! Lalu Allah 
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah: 30) 

 
Yang memberi tugas kepada manusia dalam urusan tertentu mempunyai keharusan 

memberi batasan urusan ini serta wilayah istikhlaf-nya. Rambu-rambu pokok yang sepatutnya 
dipegang agar menjadi kerangka bagi kebebasannya adalah agar ia bangkit dengan tugas 
istikhlaf ini. Dari sini kedudukan khalifah ketika itu menjadi moderat: tidak mencapai 
kedudukan yang dimiliki oleh pemberi tugas kekhalifahan, juga tidak merosot hingga tingkat 
yang setara dengan kedudukan yang diperoleh melalui pemberian tugas mewakili. 

 
Dengan pengertian istikhlaf ini kedudukan manusia menjadi jelas batasannya -- menurut 

pandangan Islam-- di alam ini sebagai makhluk yang diserahi amanat memakmurkan bumi, yang 
bebas dan terpilih, dan mendapat beban syari'ah (mukallaf) yang bertanggung jawab. Sebab ini 
merupakan syarat untuk dapat melaksanakan tugas memakmurkan bumi. Begitu pula 
kebebasannya dibatasi oleh ikatan janji istikhlaf, yaitu syari'ah ilahiah yang merupakan rambu-
rambu dan kendali serta wilayah istikhlaf ini. 

 
Pengertian istikhlaf ini dan kedudukan manusia sebagai khalifah yang merupakan 

pandangan filsafat Islam tentang kedudukan manusia di jagat raya -- kedudukan khalifah dari 
Sang Pencipta jagat raya dan manusia ini -- tidak dipahami secara benar oleh filsafat dan 
peradaban materialistik karena kealpaan pada hakekat manusia yang dipandangnya sebagai 
penguasa atau menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Di masyarakat Yunani kuno, 
para pahlawan dianggap sebagai dewa yakni penjelmaan Tuhan: dewa dalam bentuk manusia. 
Ketika bangsa Romawi memeluk agama Kristen, mereka mengganti muatan animis ini dengan 
konsep tauhid tetapi kemudian menuhankan Nabi Isa al-Masih dengan anggapan unsur lahut 
telah merasuk kedalam unsur nasut. Baik menuhankan manusia maupun memanusiakan Tuhan, 
keduanya menyeleweng dari filsafat istikhlaf dan menjadikan manusia sebagai penguasa alam 
bukan sebagai khalifah dari penguasa alam. 

 
Penyelewengan dari filsafat khilafah dan istikhlaf inilah yang menjadikan manusia 

peradaban materialistik ini, baik pada zaman Yunani animis maupun pada zaman Barat sekuler  
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menjadikan kebebasan mutlak untuk manusia tanpa ikatan, batasan, maupun wilayah syari'at 
yang diturunkan dari langit. Maka bilamana tidak ada konsep khilafah, tidak ada pula kendali; 
batasan, serta rambu-rambu ikatan istikhlaf. lnilah yang menjadikan kebebasan manusia, dalam 
pengertian Barat, berikut demokrasi Barat, tidak mempunyai komitmen pada batasan haram dan 
halal menurut agama dalam mengatur kebebasan manusia. 
 

Berbeda dengan penyelewengan pandangan materialis ini -- tentang pandangan 
kedudukan manusia di dunia-- sebagian agama dan filsafat mengajarkan tentang konsep seperti 
konsep tentang Nirvana di India dan beberapa aliran tasawuf falsafi esoterik, yang semuanya 
menawarkan filsafat untuk meniadakan segala bentuk kebebasan, dan kekuasaan dari manusia, 
sehingga dipandang sebagai makhluk hina dan tidak berdaya; tidak ada jalan untuk 
menyelamatkan, memajukan dan meningkatkannya; yang ada hanyalah fatalisme, dengan 
memerankan apa yang telah ditentukan; dan fana dalam Dzat yang Maha Mutlak, Allah. 

 
Pandangan eksageratif (ghulat) dalam menelanjangi kebebasan manusia ini, adalah bentuk 

penyelewengan lain dari pandangan moderat Islam yang memandang manusia sebagai khalifah 
Allah di muka bumi ini dan menjadikannya sebagai pengemban amanat untuk 
memakmurkannya, serta membekalinya dengan unsur-unsur dan membawanya keluar dari 
wilayah kewenangan sebagai khalifah, wakil, dan pengemban amanat. Dia bukanlah penguasa 
alam dan kekhalifahan manusia menurut Islam mengangkat kedudukan manusia dari martabat 
hina, tidak berdaya dan fana ini ke dalam diri yang lain yang tidak mempunyai kebebasan, 
kemampuan dan kekuasaan serta pilihan. 

 
Di tengah-tengah dua pandangan ini: materialisme dan spiritualisme esoterik, filsafat 

istikhlaf Islam berdiri untuk menjadikan manusia di alam ini sebagai makhluk Allah termulia, 
hamba dan khalifah-Nya; kebebasan dan kekuasaannya diatur dengan ikatan janji istikhlaf --
yang dengan meminjam istilah yang dikemukakan Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905)-- 
memberi batasan istikhlaf dan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di planet ini. Maka 
manusia ini adalah hamba Allah satu-satunya dan makhluk termulia yang menjadi penguasa atas 
segala sesuatu sesudah Allah. Ini makna istikhlaf dalam kedudukan manusia di alam wujud ini. 
Turunan dari makna umum istikhlaf ini, disamping mempunyai pandangan tentang wilayah 
kebebasan manusia sebagai khalifah Islam juga mempunyai pandangan khusus dalam masalah 
kekayaan dan harta benda, dimana ia adalah khalifah dan mustakhlaf (diberi tugas kekhalifahan) 
yang kebebasannya dikembalikan dalam penggunaan kekayaan itu dengan ikatan dan janji 
istikhlaf. Sebab pemilik hakiki atas harta kekayaan adalah Sang Penciptanya dan 
Penganugerahnya di alam ini yaitu Allah, Dialah yang membuatnya tunduk seperti halnya 
dengan kepatuhan kekuatan alam lainnya serta sumber kekayaan yang ada di alam ini agar 
manusia menyertai dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab -- bukan menyertai 
dalam pengertian menundukkan dan memaksa-- dalam menjalankan tugas kekhalifahan, yaitu 
memakmurkan dan memperindah bumi. Dalam hal kekayaan dan harta benda manusia memiliki 
hak pemilikan manfaat secara simbolis; pemilikan tugas sosial yang memberinya kebebasan 
pemilikan pribadi, mengembangkan dan memanfaatkan, dengan tata aturan janji istikhlaf dalam 
masalah harta kekayaan serta istikhlaf dari Pemilik Hakiki, Allah. 
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Makna istikhlaf ini diungkapkan dalam istilah al-haqq tentang hak orang lain yang ada 
pada harta seseorang, sebagaimana firman Allah: 

 
"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak bagian tertentu, bagi orang miskin yang 
meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (al-Ma'aarij: 24-
25) 

 
Dalam firman-Nya yang lain ditegaskan bahwa kedudukan manusia dalam masalah harta 

dan kekayaan adalah kedudukan khalifah yang mustakhlaf. 
 
"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang 
Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (al-Hadiid: 7) 

 
Kemudian terdapat pula nisbat istilah harta (al-mal) dalam al-Qur'an pada kata ganti 

jamak dalam empat puluh tujuh ayat. Bentuk jamak kata manusia al-insan adalah mustikhlaf 
sedangkan nisbah pada kata ganti tunggal terdapat pada tujuh ayat, agar tidak menjadi pesona, 
dan dipandang di atas segalanya, disamping itu agar dapat memperoleh hak memiliki secara 
pribadi dengan tata aturan yang dikendalikan dengan filsafat serta prinsip-prinsip istikhlaf. 

 
Manusia memiliki harta akan tetapi pada saat yang sama harta itu milik umat, yang 

diungkapkan dengan meminjam kata-kata Muhammad Abduh: “Bahwa saling menunjang dalam 
kehidupan bermasyarakat berarti bahwa harta setiap orang di antara Anda pada hakekatnya 
harta itu milik umat Anda,” dan dengan meminjam kata-kata az-Zamakhsyari (1075-1144) 
dalam kitabnya, al-Kasysyaf, dalam mentafsirkan firman Allah pada ayat terdahulu: “Dan 
menafkahkan sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya,” bahwa 
maksud Allah dari ayat ini adalah hendak mengatakan kepada manusia: “Sesungguhnya harta 
benda yang ada di tanganmu adalah harta benda Allah. Dia menciptakan dan mengadakan harta 
itu dan kamu hanya diberi harta itu untuk dimanfaatkan dan kamu sekalian diberi amanat 
wewenang kekhalifahan untuk mempergunakannya. Harta itu bukanlah hartamu yang 
sebenarnya, Anda sekalian tidak lebih dari sekedar wakil dan pemegang amanat pada harta itu.“ 
Inilah makna istikhlaf di bidang harta dan kekayaan. 

 
Dari makna dan filsafat ini, telah terjadi dan akan terjadi penyelewengan peradaban 

materialistik, yaitu yang menjadikan manusia sebagai penguasa planet ini, yang memiliki 
kebebasan mutlak, lalu dengan kebebasannya yang ia miliki ini dengan bebas menguasai 
kekayaan secara pribadi dalam ideologi liberal kapitalis dan secara kelompok dan masyarakat 
proletar ataupun partainya dalam ideologi komunisme universal. Begitu pula penyelewengan 
dilakukan dalam bentuk sebaliknya dalam filsafat-filsafat spiritualisme yang mengajak manusia 
pada kepasrahan total kepada paham fatalisme serta pola hidup darwisyisme. 

 
Di sana terdapat bidang lain dimana tampak jelas keistimewaan filsafat istikhlaf Islam 

dibanding dengan filsafat-filsafat lainnya, yaitu hubungan antara agama dan negara.  
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Dikarenakan manusia adalah khalifah Allah dan dia adalah makhluk merdeka yang 
kemerdekaannya dikendalikan dengan ikrar akad dan janji istikhlaf, maka negara yang 
merupakan pencapaian upaya manusia dan institusi sipil, dikendalikan --menurut visi Islam-- 
dengan referensi ilahiah, yakni syari’ah yang merupakan produk Ilahi. Syura manusia 
menegakkan negara yang diatur oleh syari’at agama maka didalamnya terdapat harmonisasi 
antara kekuasaan rakyat yang diperintah dengan kedaulatan (sovereignity) ilahiah dalam 
perundang-undangan dan para ulama fiqih mengkonstruksi fiqih muamalat sebagai furui’yyah 
yang ijtihadnya tunduk pada prinsip-prinsip ushul dan undang-undang Ilahi. Dengan demikian 
maka model negara Islam adalah negara khilafah yang berbeda dengan teokrasi; negara hukum dengan hak 
Tuhan serta aturan ilahi, yang menjadikan negara sebagai agama murni, kesuciannya kesucian agama, dan 
landasannya buatan Ilahi. Negara Islam juga berbeda dengan model negara sekuler yang bertolak belakang 
dengan teokrasi dan landasan Ilahi. Negara sekuler memisahkan negara dari agama dan memotong hubungan 
syar’ah dengan segala bentuk urusan ‘umran. 
 

Dari kenyataan ini, yaitu kenyataan bangunan Negara Islam yang berdiri pada prinsip-
prinsip filsafat istikhlaf, penamaannya dengan sebutan negara khilafah dan kepala negaranya 
adalah khalifah tidak seperti posisi Paus yang mewakili Tuhan, sebab istikhlaf adalah untuk 
umat, untuk manusia, maka kepala negara Islam adalah khalifah umat, wakil mereka, dan 
pelaksana amanat mereka. Umat itu yang menjadi khalifah dari Allah. Dari sini umatlah yang 
memilih khalifah, membaiat, dan menyerahkan dan mengawasinya. Sedangkan kepala negara di 
negara teokrasi bersifat ma’shum, yang kesuciannya dari kesalahan mewakili kesucian dari Yang 
di langit. 

 
Makna istikhlaf ini dalam filsafat hukum negara Islam ditegaskan oleh hadits Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang mengajarkan perbedaan negara khilafah dari filsafat-filsafat 
negara yang lain. Dari Abu Hurairah ra berkata; Rasulullah saw bersabda: 

 
“Sesungguhnya Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal dunia, lalu 
seorang nabi lainnya menggantikannya, dan bahwasanya tidak ada nabi setelah aku, yang ada 
setelah aku adalah khalifah-khalifah.” (al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Umam Ahmad) 

 
Jadi filsafat khilafah Islam adalah filsafat istikhlaf. 
 
Jika filsafat dan peradaban materialistik yang di antaranya adalah peradaban Barat telah 

membatasi jalan pengetahuan hanya pada dua jalan: akal dan pengalaman empirik yang diketahui oleh 
manusia dengan indra, maka sebab utamanya adalah karena tidak ada filsafat istikhlaf yang dikenal 
dalam filsafat dan peradaban materialistik ini dimana manusia tidak mengenal petunjuk dari 
luar dirinya dan di luar alam indrawi: dunia sensual. Manusia dipandang sebagai penguasa alam 
wujud, bukan khalifah dari Tuhan yang terpisah dari alam ini, jauh dari pembauran, inkarnasi, 
ittihad dengan alam ini. Sedangkan visi Islam yang mengacu pada filsafat istikhlaf, untuk memperoleh 
pengetahuan, manusia tidak hanya cukup dengan petunjuk akal dan indra sebagai jalan pengetahuan melainkan 
keduanya dilengkapi dan dikendalikan dengan petunjuk wahyu ilahi yang dapat dilihat dengan jelas dalam al-
Qur'an dan sunnah Nabi (Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam). Petunjuk wahyu ini merupakan hidayah 
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kepada manusia yang datang dari Pemilik ilmu universal tak terbatas yaitu Allah. Wahyu ini 
membawa, untuk manusia, berita alam gaib dan aturan-aturan hukum yang akal manusia tidak 
dapat memahaminya tanpa bantuan wahyu dan indra manusia serta pengalamannya juga tidak 
dapat memahaminya. Akal dan indra ini kemampuan dan pemahamannya bersifat nisbi sesuai 
dengan kenisbian kemampuan manusia. Di samping itu kearifan hikmah yang tidak diperoleh 
melalui akal maupun indra melainkan melalui bisikan lembut ilahiah serta Nur Rabbaniyah yang 
beriluminasi dalam hati yang tercerahkan. 

 
Demikian prinsip yang menjadi landasan filsafat istikhlaf dalam Islam sebagai satu 

konsep unik tentang pengetahuan yang memandang manusia sebagai khalifah Allah di muka 
bumi. Dari sini pengetahuan yang diperoleh tidak hanya berhenti pada wilayah sesuatu yang 
dapat dinalar realitasnya dan dapat dikenali secara empirik dengan indra di alam fisik, 
melainkan untuk mencapai pengetahuan terdapat jalan lain yang telah dilimpahkan oleh Allah 
kepada manusia yang telah Dia pilih di antara makhluk-makhluk-Nya, serta dijadikan 
pengemban tugas untuk memakmurkan planet ini dimana ia hidup. 

 
Jadi, pada negara, seperti juga pada harta kekayaan, dan pada jalan pengetahuan manusia 

serta sumbernya, bahkan pada setiap bidang, filsafat istikhlaf Islam dapat dilihat, yaitu yang 
dimulai dengan kelebihan visi Islam tentang kedudukan manusia di planet serta derajatnya pada 
tangga alam semesta. Maka manusia yang mengemban tugas sebagai khalifah, pemilik 
kompetensi istikhlaf dan juga yang kebebasan, kemenangan dan kekuasaannya dikendalikan 
dengan ikrar akad serta janji istikhlaf llahi berupa syari'ah, manusia khalifah inilah yang 
menjadikan istikhlaf sebagai satu filsafat Islam yang membedakan model pemikiran Islam dari 
model pemikiran lain dalam setiap bidang kehidupan. Begitu pula peradaban Islam yang 
diwarnai dengan Islam membuat dirinya berbeda dari peradaban materialistik yang menyeleweng dari 
petunjuk Allah serta fitrah yang telah Dia berikan kepada manusia.44)  
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Syari' ah 
 

MENURUT bahasa syari’ah berarti tempat aliran air dan tempat keluar ternak menuju 
air yang mengalir. Kemudian pengertian kata ini dipinjam untuk digunakan pada pengertian 
istilah bagi setiap jalan yang ditetapkan oleh Allah yang tidak berubah, yang datang kepada kita 
melalui salah seorang nabi. Maka syari'ah dalam pengertian istilah yang berlaku adalah aturan 
yang diletakkan oleh Allah ta'ala bagi para hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh 
salah seorang nabi di antara para nabi-Nya. Jadi syari'ah adalah buatan Allah bukan hasil ijtihad 
manusia; bersifat tetap, tidak berubah. Dan sini terdapat perbedaan antara syari’ah dan fiqih. 
Sebab fiqih adalah upaya ijtihad manusia dalam kerangka wilayah syari'ah ilahiah. Syari'ah 
bersifat tetap, sebab ia adalah prinsip-prinsip agama, sedangkan fiqih senantiasa berkembang 
sebab ia adalah furui’yyah (cabang) yang mengiringi dinamika perkembangan jaman, tempat dan 
kasus, kemaslahatan, dan pemahaman. Oleh sebab itu, pembuat syari'ah (Syari') adalah Allah. 
Dia tidak disebut faqih. Rasul adalah pemberi penjelasan syari'ah ilahiah. Sedangkan faqih 
bukanlah syari'. 

 
Syari'ah mencakup semua yang berkaitan dengan cara bagaimana berperilaku --yang 

dinamakan far'iyyah dan 'amaliyyah-- dalam kerangka ini ilmu fiqih dibukukan. Syari'ah juga 
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara beraqidah, yang disebut dengan 
ashliyyah wa i'tiqadiyyah dan dalam kerangka inilah ilmu ushul dibukukan-- Ushuluddin-- yang 
sering disebut Ilmu Kalam. 

 
Islam adalah aqidah dan syari'ah. Jika inti dari aqidah adalah tauhid, yaitu mengesakan 

Allah dengan 'ubudiah dan mengesakan dalam dzat, sifat, dan perbuatan (af’al), maka syari'ah 
adalah semua rambu, pesan, hukum, nilai dan moralitas yang dibawa oleh Islam agar Muslim 
dapat berjalan lurus pada petunjuk dan minhaj yang mengantar pada pencapaian aqidah agama. 
Dengan demikian, syari-ah mencakup ibadah, muamalah, dan nilai-nilai baik yang ditemukan 
dalam ayat-ayat dan hadits-hadits ahkam maupun dalam ayat-ayat dan hadits-hadits lainnya. 
Bahkan kisah yang ditampilkan oleh al-Qur'an, atau yang diserukan agar diamati, direnungkan 
dan dipikirkan, adalah merupakan sumber-sumber untuk menampilkan secara singkat tentang 
rambu-rambu yang masuk dalam bangunan syari’ah dan menara-menara yang ada di jalannya 
yang meluruskan Muslim pada jalan aqidah Islam. 

 
Syari'ah disamping mencakup hukum-hukum juz'iyyah yang menjadi petunjuk bagi 

manusia mukallaf dalam setiap masalah dan bidang kehidupan duniawi maupun akhirat, 
syari'ah juga mencakup hukum-hukum yang kembali kepada ketetapan-ketetapan teks yang 
berkonsekuensi hukum syari'ah (nushush syar'iyyah). Dengan aturan yang telah digunakan oleh 
Syari' (pembuat syari'at) itu, syari'ah mencakup "lakukan" dan "jangan lakukan" yang diambil 
dari nash agama yang sharih (eksplisit) dan juga yang diambil dari isyarat pengertiannya. 

 
Dalam hubungan antara syari’ah dan millah ditemukan bahwa syari'ah yang merupakan 

hukum-hukum juz'iyyah (terperinci) juga dipakai untuk prinsip-prinsip umum seperti iman 
kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan para rasul-Nya secara majazi (alegoris). Sedangkan millah  
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dipakai untuk prinsip-prinsip dalam arti yang sebenarnya dan jika dipakai pada furui’yyah dan 
hukum-hukum juz'iyyah maka pemakaian ini secara majazi. 
 

Prinsip-prinsip ini, yaitu millah dan risalah semua nabi bersatu didalamnya. Sedangkan 
dalam hal syari'ah terdapat perbedaan didalam risalah-risalah ini, yaitu dalam hukum-hukum 
juz'iyyah. 

 
Jika syari’ah adalah jalan syari' yang rambu-rambunya serta hukum-hukumnya 

mengantar pada keyakinan pada pnnsip-prinsip iman, maka kata syir'ah adalah permulaan jalan 
ini atau agama itu sendiri. Sedangkan minhaj adalah jalan yang jelas, atau, ia adalah dalil, 
sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an: 

 
"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, yaitu kitab-kitab 
(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, Kami berikan 
aturan (syir'ah) dan jalan yang terang (minhaj). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya 
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah tempat kembali 
kamu selamanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." (al-
Maa'idah: 48) 

 
Menurut riwayat dari Ibnu 'Abbas ra, kata syir'ah dalam ayat tersebut adalah apa yang 

diajarkan al-Qur'an, sedangkan minhaj adalah apa yang diajarkan oleh sunnah. 
 
Dalam syari’ah Islam telah masuk --sebagai syari’ah penutup-- hukum-hukum juz'iyyah 

yang ada dalam syari'at-syari'at umat terdahulu yang ditetapkan oleh Islam, lalu menjadi bagian 
dari syari'ah risalah Muhammad, sesuai dengan kaidah: syari’ah umat sebelum Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam adalah syari'ah Islam selama belum dihapus. Dalam syari'ah Islam juga 
terdapat hukum-hukum juz'iyyah yang dahulu dikenal dalam masa jahiliah yang merupakan 
sisa-sisa syari'ah sebelumnya, atau yang datang sebagai buah dari hikmah yang dipegang oleh 
manusia secara turun temurun, lalu ditetapkan Islam karena kesesuaiannya dengan filsafat 
hukum Islam. Hal ini terjadi disebabkan karena bertolak dari kenyataan bahwa risalah penutup 
ini telah datang dengan membenarkan dan menegaskan warisan nubuwat dan syari'at-syari'at 
sebelumnya serta menyempurnakan akhlaq mulia. 

 
Karena syari'ah Islam adalah penutup dan ia besifat universal karena keuniversalan 

Islam. Maka dalam masalah hukum peristiwa-peristiwa yang berubah dan berkembang, syari’ah 
Islam menawarkan aturan umum dan filsafat hukum, untuk senantiasa membuka jalan bagi fiqih 
Islam mengembangkan hukum yang mengiringi perubahan jaman serta memberi jawaban atas 
tuntutan modernitas. Sedangkan dari sisi lain syari'ah Islam telah menjelaskan secara rinci 
ketetapan-ketetapan yang mewakili kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak berubah dengan 
perubahan jaman dan tempat seperti dharurat al-khams: memelihara agama, jiwa, akal,  
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kehormatan dan nasab, serta harta; dan seperti kebutuhan akan nilai. Dengan demikian syari'ah 
memadukan antara filsafat Islam tentang hukum dan perundang-undangan dengan 
perkembangan fiqih, hukum masalah-masalah furui'yyah serta hal-hal yang bersifat berubah. 
Inilah muatan ruh syari'ah yang tidak dapat dipisahkan dari Islam, batas-batas ketetapan Allah 
didalamnya, serta filsafat Islam mengenai hukum. 
 

Dalam syari'ah Islam, nilai-nilai dan tujuan-tujuan moral berkaitan dengan hukum. Maka 
maslahat di dalamnya berbeda dengan pertimbangan legal dan tidak lepas dari nilai-nilai dan 
moral seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum Romawi dan Latin yang hanya 
mengarahkan pada pencapaian maslahat bagi manusia dalam pengertian duniawi dan 
mengesampingkan moral. Sebab titik tolak sistem hukum buatan manusia adalah alam dan realitas yaitu 
alam riil dan hakikat serta aturan ilmunya. Sedangkan titik tolak fiqih Islam di bidang muamalat 
menuju pada alam gaib dan wahyu ilahi serta syari'at samawi. 

 
Begitu pula dalam kriteria baik atau buruk, sistem hukum buatan manusia, mengacu 

hanya pada penilaian akal murni serta pengalaman empirik indrawi. Sedangkan minhaj Islam 
menambahkan pada kriteria-kriteria baik atau buruk ini dengan kriteria syara' dengan kerangka 
maupun perintahnya. Yang demikian itu berangkat dari keistimewaan visi Islam tentang 
kedudukan manusia sebagai pemilik akal dan pengalaman empirik. Di alam ini manusia adalah 
khalifah Allah dalam tugas memakmurkan bumi ini; akal dan pengalaman empiriknya diatur --
karena pengetahuan yang dicapai bersifat nisbi-- dengan batas-batas dan hak-hak Allah, dan 
dengan ilmu ilahi yang bersifat kulli, mutlak dan menyeluruh. 

 
Syari'ah Islam tetap --dalam perkembangan dan sejarah peradaban umat Islam-- menjadi 

referensi dan pegangan bagi umat dalam sistem peradilan, fiqih, ijtihad para mujtahid, 
pembaruan para tokoh mujaddid, tanpa mencari referensi lainnya sejak kedatangan Islam hingga 
kedatangan sistem hukum buatan manusia --yang memiliki kandungan filsafat hukum Barat-- 
ke dalam banyak negeri Muslim bersamaan dengan pengaruh dan serbuan imperialisme Barat 
modern terhadap dunia Islam, sehingga menempatkan syari'ah Islam dan fiqihnya pada posisi 
didesak di banyak institusi hukum majlis legislatif, dan lembaga peradilan. Oleh sebab itu, dakwah 
untuk mengembalikan syari'ah Islam sebagai referensi satu-satunya dalam kehidupan Islam menjadi salah satu 
tujuan kebangkitan Islam modern, dengan menuntut bagi pembebasan akal dan realitas Islam dari infiltrasi 
sistem hukum asing ini yang bertentangan --dalam banyak hal-- dengan sistem Islam tentang hukum dan 
perundang-undangan. Begitu juga dakwah bagi ijtihad modern dengan deduksi, dari prinsip-prinsip 
syari'ah, hukum-hukum atas persoalan-persoalan baru yang muncul dalam realitas kehidupan 
Muslim, menjadi tuntutan lain yang dibutuhkan oleh umat yang menghendaki aturan syari'ah, 
untuk menggeluti realitas baru dengan fiqih Islam yang baru. Barangkali yang banyak 
membantu hal ini adalah merekonstruksi perundang-undangan secara modern atas warisan fiqih 
Islam klasik di bidang aturan muamalat. Maka dengan demikian akan memberi kekayaan 
hukum yang sangat bernilai dalam format sistem hukum modern dan mapan yang bisa menutupi 
kesenjangan besar serta menggerakkan intelektualitas Muslim untuk melakukan ijtihad modern 
yang merumuskan hukum bagi realitas modern itu yang belum dikenal oleh para ulama 
terdahulu. 
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Demikian pula halnya dengan kebutuhan pengklasifikasian sumber-sumber fiqih dan 
pembaharuan ilmu ushul fiqih yang semuanya adalah tugas dan tujuan pokok untuk 
mewujudkan pengembalian syari'ah Islam pada satu-satunya sumber rujukan dalam institusi 
hukum, majelis legislatif, serta lembaga peradilan di Dunia Islam.  
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Kedaulatan 
 

SYARI’AH adalah aturan buatan Allah, bersifat tetap, melalui wahyu Allah kepada para 
nabi dan rasul. la adalah jalan ilahi yang ditentukan oleh-Nya berupa agama, diperintahkan 
kepada orang-orang mukallaf agar menelusurinya atas dasar pilihan dengan tujuan agar orang 
mukallaf menjadikannya sebagai jalan hidup di dunia dan akhirat.45) 

 

Syari'ah hanya ada satu dalam satu umat dan satu risalah kenabian, dan syari'ah 
membentuk --dengan aqidah-- peradaban risalah dan agama. Jika risalah para rasul seluruhnya 
telah sepakat pada satu aqidah agama ilahi, maka dalam syari'ah masing-masing terdapat 
peradaban. Sebab setiap rasul mempunyai syari'ah sendiri yang diwahyukan oleh Allah 
kepadanya. Dengan keistimewaan syari'ah Islam berupa apa yang sesuai dengan kematangan 
intelektualitas manusia, terdapat pula ciri dasar dalam menghadapi berbagai perubahan dengan 
prinsip kaidah-kaidah kulliyat, filsafat hukum yang bersifat tetap, tidak berubah dan sesuai 
fitrah manusia. Karena karakter syari'ah bersifat universal, maka merupakan keharusan bagi 
syari'ah dapat berlaku dalam menghadapi perkembangan baru yang menyambut tuntutan baru 
pula. Keistimewaan syari'ah Islam lainnya adalah bahwa ia merupakan syari'ah penutup bagi 
syari'ah-syari'ah yang pernah diturunkan kepada para nabi untuk manusia. Oleh sebab itu, 
syari'ah Islam dapat menjawab tuntutan modernitas yang ditimbulkan oleh perkembangan 
jaman selama masa-masa yang panjang hingga perkembangan masa depan kehidupan manusia, 
agar Allah mewariskan bumi ini seisinya. 

 
Setelah al-Qur'an berbicara tentang keterangan syari'at-syari'at yang diturunkan oleh 

Allah kepada umat-umat yang mendahului umat Muhammad saw, secara historis berjalan pada 
jalan risalah-risalah samawiah, Allah lalu berbicara kepada Muhammad saw dengan firman-Nya: 
 

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) 
itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun 
dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi 
penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa. Al-
Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini." (al-
Jaatsiyah: 18-20) 

 
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan umatnya memiliki syari'at universal, bersifat 

ilahiah dan istimewa --sebagai pedoman dan petunjuk-- yang harus diikuti sebagai taklif (beban 
tugas agama) dari Allah. Selain dari ayat-ayat ini terdapat sejumlah ayat dalam al-Qur'an yang 
menegaskan taklif wujubi (tugas keharusan agama) tentang kewajiban memberlakukan hukum-hukum 
syari'ah Islam (tahkim asy-Syari'ah), seperti pada firman-Nya: 
 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya 
kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan 
janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang 
yang khianat." (an-Nisaa': 105) 
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"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka keputusannya (terserah) kepada Allah." (asy-
Syuura: 10) 
 
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kamu, 
kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(al-Qur'an) dan rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih balk akibatnya." (an-Nisaa': 59) 
 
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. 
Sesungguhnya mereka ketika menganiaya diri mereka (dengan berhakim kepada selain Nabi 
Muhammad) datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan 
ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak 
merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka 
menerima dengan sepenuhnya." (an-Nisaa': 64-65) 

 
Jadi, umat Islam mempunyai syari'at Ilahiyah satu yang harus dijadikan pegangan 

hukum, sebab ia adalah aturan Allah dan kedaulatan (hakimiyyah)-Nya pada umat penutup ini. 
Akan tetapi, apakah aturan Allah berarti kedaulatan Allah satu syari'at Islam dengan 
mengesampingkan kedaulatan manusia dalam fiqih hukum dan fatwa? Ataukah kesatuan 
syari'ah telah mewakili kumpulan menyeluruh aturan Allah dalam syari'at yang meluas bagi 
kedaulatan (hakimiyyah) manusia yang ditugaskan Allah, karena jumlah hukum dan fatwanya 
sebanyak keragaman maslahat, kejadian, adat dan tradisi, serta apa yang menyebabkan 
keragaman dan banyaknya ijtihad pada ahli hukum: qadhi dan mufti? 

 
Multi kekuasaan (hakimiyyah) manusia dalam hukum dan keragaman dalam ijtihad 

manusia dalam fatwa-- dalam kerangka kulliyat, batas-batas, prinsip dan kaidah-kaidah satu 
syari'ah Islam-- merupakan satu kenyataan syari'at Islam yang tidak dipertentangkan oleh ulama 
manapun. Akan tetapi karena masalah ini menjadi titik inti penolakan dari golongan awam yang 
bertaklid, dan dipandang sebagai bidang yang masuk dalam kebudayaan Islam, mereka menolak 
adanya kewenangan manusia dalam kerangka kewenangan syari'ah ilahiyah. Oleh sebab itu, 
mereka mengingkari multi kewenangan Islam dalam kerangka satu syari'ah. Masalah ini 
membutuhkan pembicaraan mendetail. 

 
Keraguan kelompok yang mempertanyakan masalah ini telah mulai, dalam peradaban Islam, 
dengan pernyataan keras kaum Khawarij di kubu pasukan Ali bin Abu Thalib, setelah timbul 
kekacauan, ketika mereka menyatakan: "Tidak ada aturan kecuali aturan Allah." Mereka 
bermaksud mengharamkan dan menyalahkan aturan manusia dalam pertikaian yang timbul 
antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiah bin Abu Sofyan mengenai kematian Utsman bin Affan. 
Mereka lalu membuat kontroversi antara kewenangan aturan Allah dan kewenangan manusia. 
Akan tetapi Imam Ali bin Abu Thalib telah dapat menjelaskan keraguan ini ketika ia 
membedakan antara aturan Allah dengan hukum perundang-undangan-Nya yang tidak ada  
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campur tangan mitra didalamnya dan kewenangan hukum manusia yang dijadikan khalifah oleh 
Allah untuk menegakkan kewenangan-Nya di muka bumi ini, khususnya dalam wilayah fiqih 
dan ijtihad yang belum ditentukan olen nash-nash gath'i: isyarat dan ketetapan hukumnya. 
Sebab kewenangan hukum manusia --hingga meskipun banyak dilakukan ijtihad -- adalah 
konsekuensi hukum Allah dengan istikhlaf manusia untuk menegakkan aturan hukum Allah. 
Imam Ali menyingkirkan keraguan ini ketika menangkis seruan kaum Khawarij dengan kata-
katanya: "Kata-kata mereka itu satu kebenaran yang dimaksudkan untuk suatu kebathilan!" 
Benar, bahwa tidak ada kewenangan hukum kecuali milik Allah saja, akan tetapi mereka 
mengatakan: Tidak ada kepemimpinan kecuali milik Allah! Padahal disana ada keharusan bagi 
manusia memiliki seorang pemimpin: pemimpin yang baik atau yang jahat.46) 

 
Jadi manusia adalah penguasa dan ia mempunyai kedaulatan khalifah. Kedaulatannya ini 

adalah aturan ilahi yang tanpa dengannya aturan hukum Allah tidak terwujud dalam istikhlaf: 
Pada masa modern skeptisisme kaum Khawarij itu menemukan tempat pada sebagian ahli 
jumud dan taklid yang ekstrim yang mengambil secara serampangan kata-kata yang ditulis oleh 
Abul A'la al-Maududi (1903-1979) dengan menganggap bahwa kata-katanya itu menafikan 
kewenangan hukum dari manusia dan menetapkan kontradiksi antara kewenangan hukum 
Allah dan kewenagan hukum manusia serta menolak memberi khilafah dan istikhlaf warna 
kewenangan hukum dalam masalah-masalah ijtihadiah. Mereka mengambil secara serampangan 
kata-kata al-Maududi dari maksud yang sebenarnya dan tidak melihat pada banyak kata-
katanya yang lain yang mencerminkan pemikirannya dalam masalah ini. Mereka berhenti pada 
kata-kata yang dikemukakan al-Maududi: "Asas yang menjadi pusat tiang penyangga teori 
politik dalam Islam adalah bahwa semua kekuasaan (powers) yang memerintah dan yang 
membuat undang-undang dilepas dari tangan manusia baik individu maupun kolektif. Tidak 
dibenarkan bagi seseorang di antara mereka mengenakan perintahnya kepada sesama manusia 
lalu mereka mengikutinya, atau membuat undang-undang untuk mereka lalu mengikutinya. 
Sebab yang demikian itu adalah khusus urusan otoritas Allah sendiri, tidak seorangpun berhak 
ikut terlibat di dalamnya." 
 
"Karakter dasar bagi Negara Islam ada tiga: 
 
a)  Tidak ada kedaulatan apapun bagi individu, atau keluarga atau kelas, atau partai atau 

semua unsur dalam negara. Sebab pemilik kedaulatan hakiki khusus milik-Nya sendiri. 
Semua yang ada di planet ini hanyalah makhluk yang berada di bawah kekuasaan-Nya yang 
Maha Agung.  

b)  Tidak seorangpun selain Allah, yang memiliki kewenangan legislatif dan kaum Muslimin, 
meskipun satu sama lain saling membantu, tidak dapat dibenarkan membuat undang-
undang. 

c)  Negara Islam, bangunannya hanya dapat ditegakkan di atas undang-undang yang dibawa 
oleh Nabi (saw) dari sisi Tuhannya, meskipun kondisi dan situasi berubah."47) 

 
Islam senantiasa menggunakan kata khilafah (vicegerency) dalam berbicara kepada orang-

orang yang melaksanakan undang-undang ilahi di muka bumi, daripada memakai kata 
hakimiyyah (sovereignty) atau kedaulatan, kekuasaan dan kewenangan hukum. 
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"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengarahkan amal-
amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebelum 
mereka berkuasa." (an-Nuur: 55)48) 

 
Kata ilah (Tuhan) dan istilah hakimiyyah (vicegerency) adalah dua kata yang memiliki satu 

pengertian.49) 
 

Mereka berhenti pada kata-kata yang dikemukakan al-Maududi ini yang dipahami 
secara salah bahwa ia menolak secara mutlak hakimiyyah dari manusia manapun secara mutlak. 
Mereka juga menganggap bahwa al-Maududi menolak implikasi khilafah dari istikhlaf pada 
jenis kedaulatan manusia apapun dalam perundang-undangan bahkan juga dalam pelaksanaan. 
Mereka tidak menolak pada kata-kata al-Maududi lainnya yang menetapkan bahwa manusia 
mempunyai hakimiyyah basyariyyah, berdasarkan pada kekhalifahannya dan istikhlaf Allah 
kepadanya, seperti dalam pernyataannya: "Sesungguhnya Allah ta'ala sendiri yang mengatur 
dengan dzat dan diri-Nya bahwa selain Dia diberi wewenang dan dilimpahi kekuasaan hukum." 
50) 

Di sini al-Maududi membedakan antara kewenangan Allah yang asli dan kewenangan 
manusia yang merupakan pemberian dan pelimpahan dari Allah kepada khalifah-Nya, manusia. 
Begitu pula dapat ditemukan dalam pernyataan al-Maududi lainnya: 
 

"Sesungguhnya dalam khilafah terdapat makna hakimiyyah dan kekuasaan. Manusia dalam sistem alam 
adalah penguasa bumi, akan tetapi kekuasaan atas bumi ini bukanlah pada dzatnya dan aslinya, melainkan 
kekuasaan yang didelegasikan (mufawwadh)."51) 
 

Ini merupakan pernyataan tegas dari al-Maududi bahwa manusia adalah penguasa bumi 
dengan istikhlaf (menerima tugas kekhalifahan) dari Allah untuk menegakkan hakimiyyah Allah 
dalam pemakmuran manusia. Pada kesempatan lain al-Maududi menyatakan: "Sesungguhnya 
Allah telah memberi kaum Muslimin, dalam pemerintahan Islam, kedaulatan populer terbatas 
(limited popular sovereighty)."52) Bahkan al-Maududi telah mengingatkan bahwa di hadapan 
kedaulatan manusia terdapat bidang-bidang luas dalam hukum Islam: bidang parsial dan 
turunan yang mendetail yang dibiarkan oleh al-Qur'an sebagai medan ijtihad, ketika syari'at 
berhenti pada kulliyat (prinsip-prinsip umum). Sebab al-Qur'an al-Karim bukanlah kitab yang 
membicarakan hal-hal yang terperinci (juz'iyyat at-tafshil) melainkan sebuah kitab yang berbicara tentang 
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dan tugas pokoknya adalah memaparkan dasar-dasar ideologis dan 
moral dalam sistem Islam secara jelas. Kemudian menetapkan secara mantap dengan kedua cara: 
mengarahkan akal dan membangkitkan citarasa. Adapun hal yang berhubungan dengan bentuk 
praktis kehidupan Islam, al-Qur'an tidak menjelaskan dengan meletakkan aturan-aturan 
terperinci, melainkan memberi batas-batas pokok saja.53) Masalah-masalah yang tidak 
ditemukan nash syara'nya, yang mana ini adalah medan yang sangat luas, maka menjadi tugas 
ahlul halli wal 'aqdi, --yaitu orang-orang yang berkompeten untuk memberi penjelasan boleh atau tidaknya 
secara hukum-- untuk melakukan ijtihad dalam merumuskan aturan yang dapat membawa 
maslahat bagi umat dengan musyawarah timbal balik dengan syarat bersesuaian dengan 
kerangka umum dasar-dasar syari'ah.54) 
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Demikianlah, imam Ali bin Abu Thalib telah memberi argumentasi terhadap kaum 
Khawarij klasik ketika mereka menolak kedaulatan hukum dari manusia dengan menganggap 
ini bertentangan dengan kedaulatan hukum Allah. Begitu pula al-Maududi telah memberi 
argumentasi dengan menjelaskan sikapnya serta memberi batasan pemikirannya dalam masalah 
yang sama: kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia, yaitu ketika menegaskan adanya 
kedaulatan manusia di bidang-bidang yang sangat luas dalam hukum Islam. Pada setiap bidang 
ini terdapat kedaulatan manusia yang beragam dengan keragaman ijtihad untuk mewujudkan 
aturan manusia yang memegang khilafah dari Allah dalam rangka membangun peradaban, 
memakmurkan bumi dan menerapkan aturan Allah pada peristiwaperistiwa pemakmuran ini. 
Al-Maududi telah memberi argumentasi dengan memberi batasan pemikirannya dengan 
menolak terhadap kelompok ekstrimis modern, yang mengemukakan penolakan tentang adanya 
kewenangan manusta, dengan mempergunakan, secara tidak benar, kata-katanya yang mereka 
ambil secara parsial tanpa memperhatikan kata-katanya yang lain yang menegaskan 
pemikirannya yang sebenarnya. 
 

Aturan syari'ah, hingga sekalipun terdapat dalam nash yang mempunyai dilalah 
qath’yyah (kepastian isyarat) dan tsubut (kejelasan makna) ia tidak menutup kemungkinan 
adanya pemahaman ganda sehingga beragam pula kesimpulan hukumnya; dari nash ini, dapat 
beragam pada sistem perumusan aturan dalam bentuk undang-undang; disamping beragam 
dalam cara pelaksanaan aturan ini -setelah dipahami, ditarik kesimpulannya dan 
dirumuskannya-- terhadap peristiwa-peristiwa dan kondisi khususnya ketika peristiwa-
peristiwa ini, sebagaimana yang biasa terjadi, berbeda dengan perbedaan maslahat, adat istiadat, 
dan perubahan jaman dan tempat. 

 
Sedangkan apabila nash syar’i bersifat zhanni (tidak qath'i), maka perbedaan 

pemahaman, keragaman ijtihad, dan beraneka macam hukum yang disimpulkan dari nash itu, 
bidang-bidang yang terkait didalamnya menjadi luas. Begitu pula jika nash itu adalah sumber 
prinsip atau kaidah atau filsafat hukum maka ijtihad menjadi beraneka macam dan kesimpulan 
dari prinsip, kaidah dan filsafat hukum ini beragam dan masalah ini berbeda dan beraneka 
macam dengan adanya perbedaan ijtihad pada masa yang sama dan kenyataan yang sama 
disamping juga masa yang berbeda dan peristiwa-peristiwa yang berbeda pula. 
 

Manusia adalah pengemban tugas khilafah dari Allah dalam memahami kedaulatan 
syari'ah ilahiah. Oleh sebab itu, ia bertugas merumuskan dan melaksanakan syari'at itu, sehingga 
Ibnu Hazm al-Andalusi (994-1064) mengatakan tentang kedaulatan manusia pengemban tugas 
khilafah ini: "Sesungguhnya termasuk kewenangan Allah adalah menjadikan kewenangan bagi 
selain Allah."55) Keberadaan kewenangan hukum manusia banyak dalam kerangka kewenangan 
satu syari'ah ilahiah, yaitu dengan banyaknya ijtihad dalam masalah-masalah yang dapat 
dilakukan ijtihad di dalamnya. Kewenangan hukum manusia adalah salah satu kenyataan 
syari'ah ilahiah dan fiqih Islam di bidang ini. 

 
Islam tidak mengenal sistem kepastoran yang membatasi pendapat pada din seorang 

yang suci (dari dosa) yang kata-katanya menjadi hukum Tuhan yang suci, tanpa mengakui kata-
kata orang lain. Dalam Islam ketika kitab sucinya berbicara tentang orang-orang tertentu yang  
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memiliki tingkat pemahaman hukum dan kemampuan berijtihad dalam syari'ah, membuka 
pintu lebar-lebar bagi semua orang yang mempunyai tingkat kedalaman ilmu agama, 
sebagaimana firman Allah: 

 
"Tidak sepatutnya bagi orang-orang Muslim itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila telah kembali, 
supaya mereka itu dapat menjaga diri." (at-Taubah: 122) 

 
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Apabila sekiranya al-Qur'an itu bukan 
dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (an-Nisaa': 
82) 
 
"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka 
lalu menyiarkannya. Dan apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara 
mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 
dari mereka (Rasul dan ulil amri)..." (an-Nisaa’: 83) 

 
Dalam fiqih dan para ulama fiqih terdapat kemajemukan, begitu pula dalam 

menyimpulkan dan para pengambil kesimpulan hukum terdapat kemajemukan ulil amri dan 
ulama, tanpa ada monopoli hukum, atau kepastoran, atau kesucian (dari dosa) yang menghapus 
perbedaan pendapat dari ijtihad. Sebab dalam Islam tidak ada 'ishmah (kebebasan dari dosa) 
selain Rasul saw dalam menyampaikan risalah dari Allah ta'ala. 
 

Sejarah kenyataan ini telah dimulai dari kenyataan sistem hukum dan syari'ah Islam 
secara konsepsional dan dalam praktik sejak masa kenabian; di bawah naungan masa 
pewahyuan; dan di bawah bimbingan dari orang yang ma’shum (Nabi). Hingga masa itupun 
wahyu --yang membawa kewenangan satu syari'ah ilahiah-- tidak memonopoli kedaulatan 
meskipun menetapkan dan membuka jalan kedaulatan manusia; memberi dasar pijakan ijtihad, 
sebagai perwujudan bagi istikhlaf (tugas kekhalifahan) yang dibawa oleh manusia menetapkan 
dalam membela pintu kedaulatan manusia dibawah naungan runtut turunnya wahyu dari langit. 
 

Di antara wasiat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam kepada para komandan pasukan 
Islam adalah apabila mereka berhasil menguasai sesuatu benteng pertahanan musuh dan 
membicarakan perjanjian dan perdamaian dengan penduduknya agar mereka tidak menanti 
keputusan hukum ilahiah untuk menetapkan butir-butir isi perjanjian serta klausa-klausa 
perdamaian itu --seperti halnya yang ditemukan dalam pasal-pasal Taurat dalam peperangan 
yang dialami oleh bangsa lbrani-- melainkan wasiat-wasiat Rasul itu kepada para komandan 
pasukan dikenal dengan ijtihad yang menunjukkan kewenangan aturan hukum mereka. 
Diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah saw apabila mengangkat seorang amir pasukan 
tentara atau pasukan dalam suatu peperangan beliau memberi pesan: 

 
"Apabila kamu mengepung penduduk benteng lalu mereka menginginkan dikenakan hukum Allah 
maka janganlah kamu menggunakan hukum Allah terhadap mereka melainkan gunakanlah  

Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



73 
 

hukum kamu sebab kamu tidak tahu apakah kamu menerapkan hukum Allah dengan benar atau 
tidak." (at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, ad-Darami dan Imam Ahmad) 

 
Ini masalah ijtihad yang membuahkan aturan manusia dan kedaulatannya, yang 

majemuk dengan kemajemukan pembuat aturan, disamping masalah pembedaan antara satu 
kedaulatan Allah dan kedaulatan hukum manusia yang majemuk dengan adanya kemajemukan 
ijtihad. Dengan demikian sejak masa itu, telah ada dalam sistem hukum Islam kemajemukan 
kedaulatan dan aturan-aturan Islam dalam kerangka satu syari'ah llahiah. 

 
Kemajemukan ini dalam kedaulatan manusia, dalam kerangka kesatuan syari'ah tampak 

lebih banyak dalam siyasah syar'iyyah yang merupakan manajemen dan fiqih Islam yang 
dikendalikan oleh kaidah-kaidah keseimbangan antara maslahat dan kerusakan yang tidak ada 
batas-batas ketentuannya mana yang keluar dari wilayah persoalan-persoalan yang telah 
ditetapkan, dan mana yang keluar dari wilayah persoalan-persoalan yang berubah, terutama 
keluar dari wilayah aqidah. Jika syari'ah Islam yang merupakan ciptaan Allah yang bersifat tetap 
telah menjelaskan secara rinci mengenai urusan ibadah, ketentuan-ketentuan muamalat; sistem 
moral dan nilai, maka syari'at telah membiarkan banyak persoalan detail, parsial, dan 
perubahan-perubahan muamalat serta urusan dunia bagi ijtihad Islam untuk memahami 
masalah-masalah furui’yyah, maka di sini terjadi kemajemukan kedaulatan antara pemegang 
hukum, fuqaha, dan para mufti. Masalah yang ditemukan adalah bahwa kemungkinan kecil 
adanya masalah imamah --khilafah dan negara-- dan penanganan urusan politik dan masalah-
masalah pemakmuran keluar dari kerangka aqidah yang kriteria persoalannya adalah iman dan 
kufur. Klasifikasi masalah ini adalah berada dalam kerangka persoalan furui’yyah yang di 
dalamnya terdapat kemajemukan ijtihad dan kriteria persoalannya adalah benar atau salah yang 
diberi dua pahala bilamana ijtihad itu benar dan satu pahala bilamana salah. Imam al-Ghazali 
mengemukakan: "Teori tentang imamah bukanlah persoalan pokok melainkan persoalan fiqih 
(furui'yyah).56) Teori politik ada dua bagian: satu bagian berkaitan dengan dasar-dasar kaidah 
(iman) dan satu bagian lagi berkaitan dengan persoalan furui’yyah. Dasar-dasar iman ada tiga: 
Iman kepada Allah, kepada para rasulnya dan kepada hari akhir, sedangkan selain itu adalah 
furui'yyah sifatnya. Kesalahan dalam dasar imamah, pemilihannya, persyaratannya dan hal-hal 
yang berkaitan dengannya (yaitu urusan negara dan politik), tidak harus dengan sendirinya 
menjadi kafir." 57) 

 
Imam al-Haramain, al-Juwaini (1028-1085) mengemukakan: "Sesungguhnya pembicaraan 

tentang imamah bukanlah termasuk dasar-dasar aqidah."58) Sedangkan Adhududdin al-Iji 
(wafat 1355) dan al-Jurjani (1340-1413) mengemukakan: "Imamah tidaklah termasuk dasar-dasar 
agama dan aqidah, melainkan termasuk furui’yyah yang berkaitan dengan perbuatan orang-
orang mukallaf (yang mendapat beban tugas agama)."59) Begitu pula asy-Syahristani 
berpendapat sama seperti mereka bahwa imamah bukanlah bagian dari dasar-dasar aqidah.60) 
Ibnu Khaldun (1332-1406) menolak bahwa imamah bagian dari pilar agama sebab imamah 
adalah bagian dari kemaslahatan umum yang didelegasikan kepada tugas manusia.61) 
 

Maka masalah politik, rekayasa pemakmuran bumi, dan negara adalah bagian dari 
bidang ijtihad --kemaslahatan umum yang didelegasikan kepada upaya manusia-- yang mana di  
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dalamnya terdapat kemajemukan ijtihad, aturan-aturan dan kewenangan dalam kerangka 
kedaulatan satu syari'ah ilahiah. Yang demikian itu tidak terlintas di benak siapa pun bahwa 
sikap ini asing dan jauh dari ijtihad para ulama penganut paham salaf dalam tradisi pemikiran 
Islam, bahkan hal-hal yang tidak dipahami oleh banyak orang adalah bahwa kejernihan aliran ini 
lebih banyak muncul dalam bidang pemikiran politik. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika 
Ibnu al-Qayyim (1292-1358) membedakan dalam hukum antara persoalan-persoalan khusus 
yang berkaitan dengan perubahan yang di dalamnya terdapat kemajemukan aturan serta 
kewenangan hukum, dan yang khusus dengan ketetapan-ketetapan yang berada mutlak di 
bawah kedaulatan serta syari'ah ilahiah. la mengemukakan: "Aturan hukum ada dua jenis, 
pertama tidak berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. la tetap pada posisinya, tidak berubah 
oleh waktu, tempat dan tidak pula oleh ijtihad ulama seperti kewajiban hal-hal yang wajib, 
keharaman hal-hal yang haram, ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syara' (hudud) 
atas tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Ini semua tidak dapat diubah, tidak dapat dijadikan 
medan ijtihad dengan ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'ah. 
Jenis kedua adalah hukum-hukum yang berubah karena tuntutan maslahat sesuai dengan waktu 
dan kondisi seperti ukuran ta'zir, jenis-jenisnya dan sifat-sifatnya --yang merupakan bidang luar 
dalam perundang-undangan-- dimana badan legislatif dapat beragam dalam membuat undang-
undang sesuai dengan masyarakat. Bidang ini merupakan obyek Iuas yang dipahami secara 
rancu oleh banyak orang bahwa aturan-aturan mengenai hal ini tidak berubah, baik terdapat di 
dalamnya maslahat atau tidak.62) 

 
Banyak aturan syari'ah yang di dalamnya terdapat kemajemukan kewenangan. Bahkan 

pemahaman terhadap peran kedaulatan Islam ini dalam kerangka kedaulatan syari'ah ilahiah 
merupakan jalan keluar bagi quazi konflik antara nash dan maslahat dalam sistem perundang-
undangan Islam. Jalan keluar inilah yang mendapat perhatian syaikh Muhammad Musthafa 
Syalabi, ketika membagi maslahat dengan mempertimbangkan asas tetap dan berubah, menjadi 
dua macam: Pertama, maslahat yang berubah dengan perubahan waktu, lingkungan kondisi 
manusia. Inilah yang didahulukan atas nash dan ijma', dalam masalah muamalat dan adat 
istiadat, karena ketergantungannya dengan maslahat yang tidak tetap, yang senantiasa terus 
berganti sesuai dengan perkembangan waktu, lingkungan dan kondisi. Kedua, maslahat yang 
tetap tidak berubah sepanjang masa, yaitu masalahmasalah ibadah, dimana nash dan ijma' dalam 
hal ini didahulukan atas maslahat.63) Demikianlah aliran pemikiran ijtihadi Islam sepakat sejak 
masa nubuwah hingga masa sekarang, pada kemajemukan hukum dan kedaulatan, dalam 
kerangka satu syari'ah ilahiah, ketika hukum dan kedaulatannya berhubungan dengan ijtihad di 
bidang muamalat dan masalah-masalah yang berubah karena perubahan waktu, lingkungan dan 
kondisi. 
 

Aturan-aturan hukum ini, yang beragam karena keragaman ijtihad para pemegang 
kewenangan legislatif: para qadhi, ahli fiqih, dan para mujtahid, tidak terpisah dari sumber 
hukum syari'ah dan garis-garis batas ilahi, melainkan bagian dari aturan Allah yang menjadi hak 
mereka, yang harus dipatuhi oleh mereka. 

 
Jika ada sebagian orang yang ragu, lalu enggan mengenakan sifat "membuat" hukum bagi 

manusia, karena lebih menyukai istilah bahwa manusia "mengadopsi" hukum, sedangkan  
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pembuat hukum dan "penemu"nya adalah Allah, maka sebenarnya keraguan dan keengganan ini 
tidak dikenal oleh para ulama ushul klasik yang memahami peran manusia mujtahid dalam 
mengadopsi dan membuat aturan hukum dalam kerangka kedaulatan syari'ah ilahiah, prinsip-
prinsipnya, batasan-batasannya serta kaidah-kaidahnya. Sebab bagi manusia dalam peran ini: 
membuat dan mengadopsi, adalah sebagai bagian tugas kekhalifahan dari Allah. 

 
Dalam perubahan tema penting ini, bahkan teramat penting ini, Imam Syihabuddin 

Ahmad bin Idris al-Qarafi, seorang ulama ahli ushul (wafat 1285) dalam kitabnya "al-Ihkam fi 
Tamyiz al Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa al-Imam", mengemukakan tiga 
pertanyaan pokok seputar problematika pemikiran, kemudian dijawab sendiri satu persatu. 
 

Soal pertama: Apa hakikat kewenangan yang berada pada pemegang kewenangan dan ia 
tidak  mau melepasnya? Jawab: la merupakan suatu upaya membiarkan atau mengharuskan 
mengenai masalah-masalah ijtihad yang di dalamnya terdapat perselisilian karena kemaslahatan 
dunia. 
 

Soal kedua: Bagaimana dapat dikatakan bahwa Allah ta'ala menjadikan seseorang agar 
membuat aturan hukum untuk manusia? Bukankah hanya Allah yang berhak membuat aturan 
hukum? Apakah ada mitra dalam hal ini yang ada dalam syari'ah atau menempati kedudukan ini 
dan menjelaskannya? 

 
Jawab: Tidak diragukan dan tidak dibantah dalam hal ini, bahkan Allah menetapkan 

sejumlah kewajiban, hal-hal yang mandub, yang haram, yang makruh (tidak disukai) dan yang 
mubah (boleh dilakukan) melalui lisan nabi-Nya (saw), namun demikian juga menetapkan pada 
prinsip syari'ah-Nya bahwa bagi orang mukallaf dapat mengadakan kewajiban atas hal-hal yang 
tidak wajib menurut prinsip syari'ah. Maka --dengan nadzar-- yang mandub menjadi wajib 
baginya. Allah menetapkan pengadaan bagi mukallaf dalam bentuk lain, yaitu membuat sebab-
sebab pada hal-hal yang mandub, yang haram, yang wajib, yang makruh, yang mubah dan yang 
tidak ada aturan hukum syari'ahnya sama sekali, lalu mengadakan dan mengkaitkan aturan 
hukum padanya. Masuk kedalam rumah, umpamanya, dalam dasar syari'ah aturan hukum tidak 
dijadikan sebagai satu sebab untuk menthalaq isteri seseorang, dan barang siapa yang mau 
melakukan itu maka ia dapat menjadikannya sebagai satu sebab untuk itu. Jika telah ditetapkan 
bahwa Allah menjadikan bagi setiap mukallaf --meskipun orang awam dan bodoh-- hak untuk 
mengadakan aturan dalam syari'ah, maka lebih dari itu bagi pemegang hukum --para qadhi-- 
atas keilmuan dan kedudukan tinggi mereka untuk tujuan menghindarkan kerusakan dan 
mematahkan kebatilan. Bukti untuk itu adalah ijma' para ulama bahwa aturan hukum Allah 
adalah aturan yang dipakai oleh pemegang hukum (hakim) dalam menangani persoalan-
persoalan ijtihad dan aturan hukum itu harus diikuti oleh semua imam serta tidak boleh 
dilanggar oleh siapapun. Ini adalah sesuatu yang muncul setelah penanganan aturan oleh 
pemegang hukum bukan sebelumnya dan karena peristiwa yang terjadi sebelum ini berlaku bagi 
semua pendapat, semua perselisihan dan perbedaan. Pengadaan yang kita maksud tidak lain 
adalah sebatas ini. 
 

Soal ketiga: Apakah ada contoh lain dalam kenyataan selain contoh yang telah disebutkan? 
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Jawab: Perumpamaan pemegang kewenangan hukum (qadhi) dan mufti bersama Allah 
ta'ala --dan bagi Allah suri tauladan tertinggi-- ibarat qadhi al-Qudhat mengangkat dua orang. 
Salah seorang di antara mereka adalah wakilnya dalam melaksanakan aturan hukum sedangkan 
yang lainnya adalah penerjemah antara dia dan orang asing. Karenanya, di sini penerjemah harus 
mengikuti aturan huruf per-huruf, kata per-kata yang keluar dari sang qadhi, seperti halnya 
dengan mufti, harus mengikuti aturan dalil setelah melakukan deduksi dari dalil-dalil itu. 

 
Wakil hakim dalam aturan hukum mengadakan keharusan terhadap manusia dan 

membatalkan keharusan itu dari mereka selama belum ditetapkan oleh orang yang 
mewakilkannya, yang merupakan qadhi yang sebenamya. Maka dia mematuhi ikatan-ikatan 
orang yang mewakilkannya bilamana ia mendelegasikan itu kepadanya dan telah 
menjalankannya. Dia tidak mematuhinya bilamana keharusan yang ia keluarkan tidak ada  
contohnya dalam peristiwa ini dari orang yang mewakilkannya, melakukan yang demikian itu 
adalah pokok pangkalnya. Hakim, dengan Allah, terwakili dikarenakan Dia mendelegasikan itu 
kepadanya, lalu melaksanakan dengan ikatan persyaratan-persyaratan-Nya. Hakim itu 
mengadakan aturan, karena yang ia adakan adalah hal-hal yang telah nyata dan ketentuan-
ketentuannya belum ditetapkan dalam syari'ah; pengadaan aturan itu bukan untuk dijadikan 
dalil yang dipakai acuan dalam mengeluarkan fatwa, karena dalil-dalil yang harus diikuti adalah 
yang rajih (kuat). Di sinilah ia harus mengambil hukum dengan satu di antara dua pendapat 
yang sama tanpa men-tarjih dan tanpa mengetahui dalil kedua pendapat secara ijma', melainkan 
hakim harus mengikuti hujjah sedangkan mufti mengikuti dalil.64) 
 

Para hakim mujtahid (qadhi, fuqaha, mufti) mempunyai hak, dalam kapasitasnya sebagai 
pembawa tugas khilafah, mengadakan aturan hukum yang harus diikuti, yang dalam hak mereka 
dan hak orang-orang yang mengharuskan mereka, dipandang sebagai aturan milik Allah untuk 
berijtihad dan mengatur dalam kerangka syari'ah ilahiah. Namun demikian aturan-aturan 
mereka itu, tetap merupakan persoalan-persoalan ijtihadiah yang tidak ma’shum (bebas dari 
kesalahan), yang berbeda dari aturan ilahi yang ma’shum. Di sini, dan di kaidah ini, bagi 
kemajemukan kewenangan mendapatkan pijakan dan medan dan bidangnya menjadi luas. 
 

Kewenangan majemuk ini, yang dibicarakan oleh al-Qarafi tentang aturan-aturan hukum 
dalam kerangka satu syari'ah ilahiah --terdapat pula ulama lain, Imam asy-Syathibi (wafat 1388) 
yang mengemukakan hal serupa bagi para mufti dalam memberi fatwa. Tidak dibantah bahwa 
syari' (pembuat aturan hukum) secara mutlak adalah Allah. Oleh sebab itu, Imam asy-Syathibi 
menetapkan bahwa mufti adalah syari' dengan pemberian kewenangan khilafah dari satu sisi. 
Dia adalah syari' bilamana ia mengambil kesimpulan hukum dan fatwa, tidak hanya sekedar 
menukil dan menyampaikan, sebab dalam proses pengambilan kesimpulan adalah seorang syari' 
atas dasar istikhlaf dari Syari' mutlak. Bilamana memberi fatwa tekstual (naqli) tidak ada 
kemajemukan di dalamnya, maka memberi fatwa dengan mengambil kesimpulan (istinbath) di 
dalamnya terdapat kemajemukan dalam kerangka kesatuan syari'ah ilahiah, bahkan di dalamnya 
terdapat pengadaan hukum. Asy-Syathibi memberi perhatian pada kenyataan prinsip Islam ini 
dengan mengemukakan bahwa mufti adalah syari' dari satu sisi, karena apa yang ia sampaikan 
berupa syari'ah adalah menukil dari Pemilik syari'ah atau menyimpulkan dari teks. Yang 
pertama disebut orang yang menyampaikan (muballigh), sedangkan yang kedua menduduki  
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kedudukan syari' dalam mengadakan aturan hukum. Hak mengadakan hukum memang milik 
Syari', maka jika mujtahid memiliki hak mengadakan aturan hukum sesuai dengan visi dan 
ijtihadnya, maka dia dari sisi ini adalah syari' yang wajib diikuti dan mempraktekkan sesuai 
dengan kata-katanya. Inilah khilafah yang benar, bahkan bagian yang mana ia berperan sebagai 
muballigh harus dilihat dari aspek pemahaman makna kata-kata syara' dan dari aspek jalan 
isyarat hukumnya. Kedua masalah ini menjadi rujukan baginya dalam syari'ah. la juga 
menduduki posisi syari' dalam makna ini sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadits: 
"Sesungguhnya orang yang membaca al-Qur'an derajat nubuwah telah diangkat di antara kedua 
sisinya."65) 

 
Dengan istikhlaf ini aturan hukum syari'ah menjadi majemuk dengan kemajemukan 

ijtihad dan istinbath. Apabila aturan hukum seorang hakim (qadhi) memutus perselisihan dalam 
masalah kaidah-kaidah syari'ah dan ushul fiqih, lalu fatwa menjadi majemuk dengan 
kemajemukan perselisihan dalam kaidah dan ushul. Sebab tidak ada akhir dalam pemahaman --
hujjah dan dalil-- melainkan yang ada adalah akhir dalam perselisihan maslahat duniawiah.66) 

 
Demikianlah pintu kemajemukan tetap terbuka. Bahkan hingga setelah dikeluarkan fatwa dan 
hukum. Sebab tidak ada akhir dalam pemahaman dan tidak pula dalam kaidah-kaidah syari'ah 
dan ushul fiqih, sebagaimana dikatakan oleh al-Qarafi. Ini warna lain kemajemukan dalam 
fatwa, seperti: perubahan fatwa dan perbedaannya, sesuai dengan perubahan jaman, tempat, 
kondisi, niat dan kebiasaan;67) perubahan fatwa dengan adat dan kebiasaan serta istilah-istilah 
yang dipakai di negeri orang yang meminta fatwa;68) perubahan fatwa sesuai dengan kondisi 
orang yang meminta fatwa, bukan mazhab mufti;69) perubahan fatwa sesuai dengan kondisi 
orang yang meminta fatwa dan tingkat ketaqwaannya. Apabila derajat ketaqwaan orang yang 
meminta fatwa diketahui, maka ia diberi fatwa sesuai dengan tingkat ketaqwaannya itu, 
sebagaimana dituturkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa seorang wanita bertanya kepadanya 
tentang menenun dengan bantuan cahaya sinar istana raja. Lalu Ibnu Hanbal bertanya: "Siapa 
Anda?" Dia menjawab: "Saudara perempuan Basyar al-Hafi," (767-841), yaitu seorang tokoh sufi 
kenamaan. Ibnu Hanbal kemudian memberi fatwa agar ia meninggalkan menenun di bawah 
cahaya lampu istana raja.70) Hak yang halal bagi orang umum bisa jadi tidak demikian bagi orang 
tertentu dan kebaikan bagi orang-orang baik bisa jadi keburukan bagi orang-orang yang dekat 
kepada Allah, dan begitu seterusnya warna kemajemukan dalam memberi fatwa. 
 

Kemajemukan hukum dalam kemajemukan ijtihad para ahli hukum adalah kewenangan 
majemuk manusia dalam kerangka satu kedaulatan syari'ah ilahiah yang dimiliki Islam hingga 
semua kemajemukan ini dipandang sebagai aturan hukum Allah dalam hak orang-orang yang 
melakukan ijtihad didalamnya, yang menurut kata-kata al-Qarafi: "Sesungguhnya umat sepakat 
bahwa mujtahid apabila ijtihadnya membawanya pada kesimpulan hukum, maka ia adalah 
hukum Allah dalam haknya dan hak orang yang mengikutinya bilamana ia melaksanakan. Kamu 
katakan kepada orang yang mempunyai keahlian berijtihad: Kewenangan Allah atas Anda 
adalah berijtihad dan melihat pada dalil-dalil syari'ah dan sumber-sumbernya, mana yang lebih 
kuat menurut dugaan Anda maka itulah hukum Allah dalam hak Anda dan hak orang yang 
mengikuti Anda."71) 
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Terakhir, disana terdapat kemajemukan dalam sumber-sumber aturan hukum: al-Qur'an, 
sunnah dan ijma', dimana setiap sumber mempunyai suatu kedudukan yang mencerminkan 
kemajemukan dalam memahami hukum. Kemudian al-Qur'an mengandung ayat-ayat muhkam 
dan sebagian lainnya mutasyabih (alegoris). Sedangkan sunnah ada yang menjelaskan apa yang  
ada dalam Kitab dan sebagian lainnya mendatangkan aturan hukum sesuai dengan kaidah-
kaidah Kitab atas sesuatu yang belum ada didalamnya.72) Sebagian yang lain lagi ada sunnah 
adat dan sunnah ibadat. Ada juga sunnah penjelasan Nabi atas al-Qur'an yang merupakan 
bagian dalam wahyu ilahi; aturan hukum yang berlaku bagi semua, langsung dalam setiap masa 
dan tempat; ada sunnah ghair tasyri'iyyah yaitu ijtihad-ijtihad Nabi dalam persoalan-persoalan 
dunia yang berubah, keputusan dalam perkara, persengketaan atau politik negara sebagai 
pemimpin, dalam keadaan damai ataupun perang, masalah sosial maupun ekonomi. Topik ini 
merupakan pembahasan penting, meskipun tidak banyak dipahami oleh kalangan Muslim 
terpelajar pada umumnya, tetapi mendapat perhatian dari para ulama ushul.73) 
 

Demikianlah kemajemukan hukum dan kedaulatan hukum dalam satu kerangka syari'ah 
ilahiah; kemajemukan fatwa, keragaman dan perbedaannya yang diambil dari satu syari'ah; 
keragaman madzhab-madzhab fiqih; bahkan kemajemukan ijtihad dalam satu madzhab, pada 
satu masa dan satu tempat disamping kemajemukannya dalam rentang sejarah dan tempat, 
bahkan ditemukan kemajemukan ijtihad-ijtihad dalam diri satu orang mujtahid ketika 
peristiwa-peristiwa yang berbeda memunculkan hukum baru. Semua warna kemajemukan ini 
ada dalam kerangka satu syari'ah Islam yang bersifat tetap buatan Allah sepanjang masa dan 
setiap tempat.  
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Hak Asasi Manusia 
 

PADA 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan deklarasi 
internasional tentang hak-hak asasi manusia, sebagai hasil perjuangan panjang umat manusia 
yang dituangkan dalam undang-undang tentang hak-hak asasi manusia untuk menghadapi 
ketidakadilan dan penindasan dari kekuatan dunia tertentu. 

 
Jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan filsafat prinsip-prinsip deklarasi ini datang 

sebagai kepanjangan filsafat pemikiran peradaban Barat --terutama-- tentang hak-hak asasi 
manusia, maka disana terdapat bukti-bukti lebih banyak bahwa penerapan prinsip-prinsip 
deklarasi ini hingga sekarang tetap --dalam banyak kasus-- untuk manusia Barat sebelum yang 
lainnya dan lebih banyak dari manusia lainnya, jika tidak dapat dikatakan bukan untuk selain 
manusia Barat. 

 
Jika dikomparasi antara kontribusi Islam dan deklarasi ini dalam masalah hak-hak asasi 

manusia, disana terdapat perbedaan yang lebih penting dari pada perbedaan aspek waktu dan 
sejarah yang menjadikan kontribusi Islam mendahului deklarasi ini di bidang hak-hak asasi 
manusia selama empat belas abad. Disana terdapat perbedaan filsafat Islam tentang hak-hak 
asasi manusia dengan filsafat peradaban Barat yang dituangkan dan dirumuskan dalam undang-
undang deklarasi ini. Jadi peradaban visi Islam dan Barat tentang hak-hak asasi manusia bukan 
hanya dari sudut waktu, dan bukan pula dari sudut kuantitas, melainkan juga, terutama, dari 
sudut kualitas. Maka beberapa catatan ditemukan di sini: 
 
Kewajiban bukan Hanya Hak 
 

Pemikiran peradaban Barat mengenal hak-hak asasi manusia yang juga telah dikenal oleh 
peradaban Islam bahkan sejak lama Islam telah mempraktikkan tidak hanya sekedar sebagai 
hak-hak asasi manusia melainkan sebagai kewajiban ilahiah dan syar’iyyah, yang tidak 
dibenarkan bagi manusia mengabaikan atau meremehkannya, meskipun atas dasar kemauannya 
sendiri. lnilah satu sisi visi Islam terhadap masalah dan satu tingkat cakupannya. Tidak 
diragukan, visi Islam ini menambah kualitas yang memberi nilai tambah pemikiran ini satu 
kekayaan dan kedalaman serta kekuatan pengaruh. 

 
Syari'at telah menghimpun kenyataan ini ketika menjadikan asas memelihara jiwa, 

agama, akal, kehormatan dan harta dalam rumusan yang menjamin hak-hak asasi manusia secara 
paripurna. Sebab, kelima asas ini adalah kewajiban ilahiah dan kewajiban agama (taklif) bukan 
sekedar hak-hak yang dapat diabaikan meskipun atas dasar kehendak dan kemauan sendiri, 
bahkan hak-hak asasi manusia ini --menurut peradaban Barat-- merupakan kewajiban 
kelompok dan kewajiban sosial, sementara dalam pandangan Islam ini merupakan kewajiban 
individual (fardh 'ain) yang apabila tidak dilakukan, maka individu yang bersangkutan berdosa. 
Asas memelihara hidup (hifzh al-hayah) menurut pandangan pemikir peradaban Barat adalah 
satu hak di antara hak-hak asasi, akan tetapi pemilik hak ini mempunyai kebebasan tidak 
menggunakan hak ini atas kemauannya. Oleh sebab itu, peradaban ini tidak memandang salah  
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orang yang melepas hak hidupnya dengan bunuh diri. Sedangkan menurut pandangan Islam, 
memelihara hidup merupakan kewajiban ilahiah dan syari'ah yang tidak boleh dilepas. Untuk 
memelihara pilar-pilar hidup ini bahkan Islam mewajibkan perang hingga meraih kemenangan 
atau gugur sebagai syahid, sebagaimana juga melarang berputus asa yang dapat mengantar pada 
tindakan bunuh diri yang dipandang oleh Islam sebagai kejahatan dan dosa besar. 
 

Asas mencari pengetahuan dalam pemikiran peradaban Islam bukanlah sekedar hak di 
antara hak-hak asasi manusia, tetapi --sebagai pandangan dan pengamatan-- merupakan 
kewajiban ilahiah dan tugas agama yang tidak boleh ditingggalkan dalam kondisi apapun. 
Bahkan mendalami dan spesialisasi bidang ilmu tertentu dapat memperkuat posisi dan 
meningkatkan tingkat kewajibannya hingga dijadikan oleh Islam sebagai faridhah kifayah 
(kewajiban kolektif), yaitu kewajiban sosial dan lebih ditekankan --dalam hal tertentu-- 
daripada kewajiban individual. Al-Qur'an menyatakan: 

 
"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semua (kemedan perang). Mengapa tidak 
pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila telah kembali, 
supaya mereka itu dapat menjaga diri." (at Taubah: 122) 

 
Asas partisipasi dalam urusan umum --baik politik, sosial, ekonomi, maupun kultural 

dan lain sebagainya-- dalam bentuk kontribusi aktif apapun, sesuai dengan kemampuan, dalam 
menegakkan komunitas manusia serta peradabannya, menurut pandangan Islam, bukan hanya 
sekedar satu hak di antara hak-hak manusia, melainkan satu kewajiban. Karena ia merupakan 
bagian dari menegakkan kewajiban "amar ma'ruf nahi mungkar" sebagaimana yang ditegaskan 
firman Allah: 

 
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." (Ali Imran: 104) 
 

Dengan menegakkan asas ini, dapat mewujudkan umat yang terbaik (khair al-Ummah). 
 

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf 
dan mencegah dari yang munkar." (Ali Imran: 110) 

 
Dan terhindar dari laknat. 
 

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. 
Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama 
lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah 
apa yang selalu mereka perbuat itu." (al-Maa'idah: 78-79) 
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Bahkan menurut sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dikatakan bahwa mengabaikan 
kewajiban ini hanya akan membuka pintu keluar dari jama'ah umat. "Barangsiapa yang tidak 
mempunyai kepedulian pada urusan kaum Muslimin maka ia bukanlah golongan mereka." Jadi 
partisipasi aktif dalam masalah-masalah umum bukanlah sekedar hak. Oleh sebab itu, sikap 
pasif menurut pandangan Islam bukanlah satu hak asasi manusia, meskipun ia sendiri memilih 
sikap ini tanpa tekanan. 

 
Asas kemerdekaan dipandang oleh peradaban Islam sebagai satu kewajiban ilahiah dan 

syari'ah, karena ia sama dengan asas memelihara hidup. Para ulama telah memahami rahasia 
membebaskan budak sebagai denda (kaffarah) atas pembunuhan tidak sengaja, sehingga mereka 
memberi perhatian serius bahwa dalam perbudakan mengandung makna "kematian" dan dalam 
pembebasan dan kemerdekaan mengandung makna "hidup". Maka barangsiapa yang 
melenyapkan nyawa dari kehidupan, dengan membunuhnya secara tidak sengaja, ia diwajibkan 
memasukkan dalam hidup satu nyawa lain dengan memerdekakannya dari kematian 
perbudakan. 

 
Firman Allah:  
 

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja hendaklah ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya kecuali jika mereka (keluarga pihak terbunuh) menyedekahkannya" (an-Nisaa': 92).  
 
Dalam menafsiri ayat ini, para ulama mengemukakan bahwa, pembunuh, dikarenakan 

mengeluarkan nyawa dari kelompok orang-orang yang hidup, maka ia berkeharusan 
memasukkan nyawa dari semisalnya kedalam kelompok orang-orang yang merdeka. Sebab 
perbudakan adalah peninggalan kekafiran, sedangkan posisi kekafiran adalah kematian. 
"Apakah orang yang sudah mati, kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan cahaya 
kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan ditengah-tengah 
masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keberadaannya berada dalam gelap gulita yang 
sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya?"74) 

 

Bukan suatu hal yang mengherankan bagi ajaran Islam yang menjadikan kewajiban ini --
kemerdekaan-- sebagai pangkal risalah Rasul dan Nabi penghabisan. Sebab tujuan risalah, pada 
aspek manusia, adalah yang partisipatif dalam urusan umatnya; yang memelihara halal dan 
haram dalam interaksinya dengan segala sesuatu; yang bebas dari belenggu dan ikatan: 

 
"Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati 
tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 
ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka 
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (al-'Araaf: 157) 

 
Asas adil dalam pandangan Islam adalah satu kewajiban bukan saja sekedar hak. Yakni 
mewujudkan keseimbangan dan moderasi yang dapat terwujud dengan saling menopang antara  
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individu manusia dengan jama'ah --sebagai satu organ vital pada tubuh yang hidup-- di mana 
Islam tidak berhenti dengan keadilan ini pada aspek hukum saja, melainkan mencakup bidang-
bidang lainnya yang di antaranya adalah harta kekayaan: keadilan sosial. 

 
Pemilikan hakiki --pemilikan raqabah-- atas harta dan kekayaan hanyalah milik Allah 

semata. Pemilikan manusia atas harta adalah pemilikan istikhlaf (tugas kekhalifahan) dari 
Pemilik hakiki, yaitu satu pemilikan simbolis yang mempunyai tugas sosial pada harta; yang 
diatur dengan aturan syari'ah, yang merupakan akad dan janji istikhlaf Allah bagi manusia pada 
harta dan kekayaan ini. 

 
"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah 
telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (al-Hadiid: 7)  
 
Jika Muslim berlindung kepada Allah dari kefaqiran dan kekufuran karena keduanya 

sejenis, maka Muslim juga dilarang melakukan eksploitasi harta kekayaan dan memonopoli 
pengembangannya karena yang demikian itu adalah jalan menuju kesewenang-wenangan dan 
melampaui batas: 

 
"Ketahuilah bahwa manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba 
cukup." (al-'Alaq: 7-8)  

 
Demikianlah begitu jelas pandangan Islam tentang pemilikan harta kekayaan. 
 
Al-Quran memberi batasan-batasan masalah menafkahkan kekayaan dengan firman Allah: 
 

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi: Katakanlah: Pada 
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya itu 
lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka 
nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (al-Baqarah: 219) 

 
Sedangkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:  
 

"Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, maka hendaklah ia mengembalikannya kepada 
orang yang tidak mempunyai harta; dan barang siapa mempunyai kelebihan bekal, maka 
hendaklah ia mengembalikannya kepada orang yang tidak mempunyai bekal." Perawi hadits ini --
sahabat Abu Said al-Khudri-- berkata, "lalu Rasulullah menyebutkan kelompok-kelompok harta 
satu persatu hingga kami melihat bahwa tidak ada lagi hak seseorang dalam kelebihan harta." 
(Riwayat Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad) 

 
Rasulullahlah yang mengatakan bahwa takaful --yang mewujudkan keseimbangan-- 

adalah keadilan sebagai kriteria bagi masuk atau keluar dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya: 
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"Barangsiapa memonopoli (dumping) selama empat puluh hari, maka ia telah lepas dari 
tanggungan Allah Ta'ala dan Allah pun lepas dari dia. Seorang penduduk kampung manapun yang 
hidup kelaparan di tengah-tengah mereka maka tanggungan Allah telah lepas dari mereka itu." 
(Riwayat Ahmad) 

 
Pada jalan ini praktek peradaban Islam berjalan. Maka di sana ditemukan khalifah 

kedua, Umar bin Khattab ra bersumpah: "Demi Allah yang nyawaku ada di tangan-Nya, setiap 
orang pada harta ini mempunyai satu hak; diberikan kepadanya atau tidak diberikan, tidak ada 
seorangpun yang lebih berhak dari pada orang lain; aku dalam hal ini hanyalah seperti seseorang 
di antara mereka. Maka orang laki-laki dipertimbangkan sesuai cobaannya, orang laki-laki 
dipertimbangkan sesuai dengan senioritasnya, orang laki-laki dipertimbangkan sesuai dengan 
kekayaannya, orang laki-laki dipertimbangkan sesuai dengan hajat kebutuhannya. Itu adalah 
hak yang mereka ambil, bukan milik Umar dan bukan pula milik keluarga Umar."75) 
 
Begitu pula Khalifah keempat Imam Ali bin Abu Thalib ra berkata: 
 

"Sesungguhnya Allah menggariskan pada harta orang-orang kaya terdapat hak makanan 
bagi orang-orang faqir. Seorang faqir tidak menderita kelaparan kecuali karena ada hak yang 
dinikmati oleh orang kaya! Orang yang berada dalam kekurangan sesungguhnya asing di 
negerinya sendiri! Anda sekalian adalah hamba-hamba Allah; harta kekayaan itu adalah harta 
Allah, Dia membagi-bagikan di antara kamu secara merata; tidak ada kelebihan pada harta itu 
bagi seseorang atas seseorang lainnya!"76) 

 
Sementara Khalifah Umar bin Abdul Aziz (r.a) --yang kembali menegakkan keadilan 

setelah masa-masa rawan-- mengumunkan kepada khalayak manusia bahwa harta adalah sungai 
besar dan manusia adalah pemilik jatah airnya secara merata.77) 
 

Jadi keadilan adalah kewajiban bukan hanya sekedar hak. Untuk mewujudkan keadilan 
ini diwajibkan berjihad hingga memperoleh kemenangan atau mati syahid. Mengenai hal ini 
Ibnu Hazm al-Andalusi (994-1064) mengatakan: "Merupakan kewajiban atas orang-orang kaya 
di antara warga negeri untuk menanggung orang-orang fakir mereka dan kewenangan 
kekuasaan dapat memaksa mereka melakukan itu jika mereka tidak membayar zakat untuk 
mereka dan tidak pula diambilkan dari harta kaum Muslinun kepada mereka. Lalu mereka 
diberi hak kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan dasar mereka; kebutuhan sandang untuk 
musim dingin dan musim panas; kebutuhan papan untuk berteduh dari hujan, panas matahari, 
serta kehidupan privasi. Tidak dibenarkan bagi seorang Muslim makan bangkai, atau daging 
babi padahal dia mendapatkan makanan kelebihan dari sahabatnya untuk seorang Muslim atau 
ahl dzimmah (non-Muslim yang hidup dalam negara Islam). Dia berkewajiban berperang 
memperjuangkan hak itu. Apabila dia terbunuh maka pembunuhnya mendapat hukuman 
qishash. Jika orang yang menolak membayar zakat terbunuh maka ia mendapat laknat Allah, 
sebab ia menolak hak dan dia termasuk kelompok pendurhaka. Allah berfirman: 
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"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. 
Jika salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah 
golongan yang berbuat aniaya itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan 
adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (al-
Hujuraat: 9) 

 
Menolak hak adalah perbuatan aniaya terhadap saudaranya yang mempunyai hak. 

Karena alasan inilah khalifah pertama Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak 
membayar zakat.78) Sebab zakat adalah harta yang menjadi hak kaum miskin yang ada pada 
orang kaya. 

 
Pandangan ini merupakan keistimewaan Islam dan peradabannya di bidang ini. Maka 

persoalannya bukanlah sekedar hak-hak asasi manusia melainkan ketetapan ilahiah dan beban 
syari'ah. Sebab tujuan penciptaan manusia dan jin adalah penyembahan kepada Allah: "Dan 
tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku" (adz-Dzaariyaat: 56). Ibadah ini 
tidak dapat diwujudkan dalam bentuknya yang ideal kecuali dengan menegakkan agama dan 
tidak ada jalan lain untuk itu kecuali dengan kebaikan kehidupan duniawi. Maka kebaikan 
kehidupan duniawi adalah satu kewajiban agama yang mana perwujudan kewajiban 
menegakkan agama bergantung padanya yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia dan 
kekhalifahannya dari Allah, yang diungkapkan, dengan meminjam kata-kata Imam al-Ghazali 
(1058-1111): "Sesungguhnya aturan agama tidak dapat dicapai kecuali dengan aturan dunia. 
Aturan agama, hanya dengan pengetahuan dan ibadah, tidak akan dicapai secara paripurna 
kecuali dengan badan yang sehat, adanya nyawa, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 
alamiahnya: sandang, papan, dan pangan serta keamanan. Agama tidak akan tertib dan teratur 
kecuali mewujudkan jaminan atas kebutuhan-kebutuhan dasar alamiah ini. Jika tidak, maka 
barangsiapa yang seluruh waktunya tenggelam dalam menjaga diri dari pedang-pedang 
kezaliman dan dalam mencari mata pencariannya dan dari penjarahan, maka kapan lagi ia 
mempunyai waktu untuk ilmu dan bekerja, padahal keduanya adalah sarana baginya menuju 
kebahagiaan akhirat? Jadi, aturan dunia, yakni sesuai dengan ukuran kebutuhan, satu syarat 
bagi aturan agama."79) 

 

Semua sendi kebaikan manusia yang diungkapkan dengan hak-hak asasi manusia --
menurut pandangan Islam-- adalah ketetapan dan keharusan bukan hanya sekedar hak yang 
bisa tidak digunakan hingga meskipun hak-hak ini tidak digunakan atas kemauan sendiri dan 
sukarela. Allah Maha Suci yang telah mengajarkan bahwa ibadah setiap Muslim kepada-Nya 
adalah sebagai ungkapan syukur atas limpahan karunia-Nya berupa sendi-sendi jaminan 
keamanan --moril maupun materil-- dalam hidup ini: 
 

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (ka'bah). Yang telah memberi 
makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." 
(al-Quraisy: 3-4) 

 
Manusia Seutuhnya: bukan Superioritas Manusia atas Manusia  
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Jika isyarat ini cukup untuk menegakkan karakter filsafat Islam dan peradabannya 
dalam masalah hak-hak asasi manusia maka disana terdapat karakter lain dalam Islam dan 
peradabannya tentang manusia hak-hak ini. Praktek yang dilakukan peradaban Barat di bidang 
hak-hak asasi manusia membuktikan bahwa manusia yang berhak dijamin hak-hak asasinya 
hanyalah manusia kulit putih sebelum yang lainnya dan lebih banyak dari selain mereka. 
Manusia jaman Yunani yang memiliki hak-hak asasi merupakan golongan minoritas, golongan 
merdeka yang berkuasa, yang mengeksploitasi rekayasa akal. Sedangkan manusia Barat modern, 
yang memiliki hak-hak asasi hampir seluruhnya manusia Barat, bukan selain mereka. 

 
Jika realitas di sekeliling masyarakat Muslim modern yang begitu nyata tidak perlu 

diberi contoh, sebenarnya mereka dihadapkan pada dua realitas pemisahan manusia ini. 
 
Generasi Muslim telah hidup dalam satu masa --dan sebagai akibat dari satu kelalaian 

dan serbuan pemikiran-- mereka menanamkan pada anak-anak di sekolah dan perguruan tinggi 
bahwa faktor-faktor penyebab kebangkitan dan revolusi modern adalah prinsip-prinsip 
pemikiran yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) 
yang memerintah Amerika Serikat antara tahun 1913-1921, yaitu yang terkenal dengan empat 
belas prinsip menggalakkan hak-hak asasi manusia khususnya di bidang hak menentukan nasib 
sendiri, seusai perang dunia pertama. Akan tetapi jika prinsip-prinsip ini diperhatikan, tidak 
sulit lagi untuk menemukan di dalamnya unsur rasialisme kulit putih dan perbedaan yang 
dibangun oleh peradaban Barat antara kulit putih dan non kulit putih dalam hak menentukan 
nasib sendiri yang sebenarnya adalah prinsip-prinsip perumusan hukum untuk memberi 
peluang bagi kehadiran Barat dalam rangka menguasai potensi-potensi bangsa lemah. Yaitu 
ketika menyerukan prinsip ketiga agar "menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi antar 
bangsa-bangsa semaksimal mungkin", dalam kondisi tidak ada peluang dan faktor-faktor 
kompetisi ekonomi antara bangsa-bangsa Muslim serta bangsa-bangsa yang mengalami nasib 
serupa, dengan bangsa-bangsa Barat pada masa itu. Disamping itu ini adalah prinsip-prinsip 
pemisahan warna kulit antar bangsa-bangsa dalam menentukan nasib sendiri, ketika hak ini 
disebutkan secara terbuka dan diakui bagi bangsa Eropa kulit putih. Maka dalam prinsip ke 
sembilan dikatakan: "penentuan perbatasan ltalia sesuai dengan pembagian etnik Itali". 
Sedangkan prinsip ke sepuluh menguraikan: "pembagian Austria dan Hongaria, sesuai 
pembagian etnik kerajaan Jerman". Pada prinsip kesebelas digariskan: "penentuan perbatasan di 
wilayah Balkan sesuai dengan perkembangan sejarah dan distribusi etnik yang ada". Deklarasi 
hak-hak asasi manusia ini menegakkan bagi etnik Eropa hak-hak warganya dalam menentukan 
nasib sendiri sesuai dengan identitasnya, distribusinya, dan segmen nasionalitas serta 
perkembangan sejarahnya. 
 

Akan tetapi bilamana prinsip-prinsip ini menyangkut kulit berwarna, dan negeri-negeri 
yang berpenduduk Muslim khususnya, maka ungkapan "menentukan nasib sendiri," tidak 
muncul. Dan pada prinsip ketigabelas ditegaskan tentang penghapusan wilayah dan kesultanan 
Turki Usmani, tanpa menyebut bangsa-bangsa yang berada dibawah kekuasaannya mempunyai 
hak menentukan nasib sendiri. Lalu yang ada adalah klausa yang menyatakan: “membatasi 
pemerintahan Turki pada warga etnik Turki serta keputusan kebebasan pelayaran di selat 
Dardanille.” Sebab deklarasi prinsip-prinsip ini telah selesai pada saat mana Barat tidak  
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membuka jalan untuk membagi-bagi warisan negara Turki Usmani yang dijuluki sebagai “Lelaki 
Sekarat” (the Sick Man) antara negara-negara imperialis. Maka prinsip-prinsip ini dimaksudkan 
untuk mengakui hak-hak bangsa kulit putih Eropa --sebagai ras superior-- dalam menentukan 
nasib bangsa-bangsa Muslim. Lalu mereka membatasi pemerintahan Turki hanya untuk etnik 
Turki dan membagi-bagi wilayah Arab Timur --sesuai dengan perjanjian rahasia Sykes Picot 
yang diadakan pada tahun 1916--, dan Zionisme Internasional membuat rencana matang melalui 
persekongkolan dengan kekuatan Barat untuk menentukan nasib Palestina, sesuai dengan janji 
Balfour (1848-1930) yang diumumkan pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan dari 
Presiden Amerika --pencetus prinsip empat belas tersebut-- Thomas W. Wilson, disusul 
pengakuan dari Prancis dan Itali, yang kemudian dipraktekkan melalui pemerintah pendudukan 
Inggris dan mendapat restu dari Liga Bangsa-bangsa yang mereka dirikan pada tahun 1920. Liga 
ini diklaim oleh mereka bahwa piagamnya merupakan yang pertama dalam sejarah modern 
tentang hak-hak asasi manusia. 

 
Demikianlah sikap Barat terhadap prinsip “hak bangsa-bangsa dalam menentukan 

nasibnya sendiri”, dan itulah ukuran yang berbeda bahkan kontradiktif dan doubled standards 
dan sikap demikian masih dipegang hingga sekarang. Maka setiap orang Yahudi dari etnik, 
negeri, bahasa, dan kewarganegaraan manapun, mempunyai hak, sesuai dengan undang-undang 
Yahudi, yang dilaksanakan oleh mitranya di Barat, dapat menentukan pemukiman di Palestina 
dan menentukan nasibnya sebagai entitas pemukim Zionis. Pada saat yang sama Barat bersikap, 
hingga sekarang, memusuhi terhadap hak bangsa Palestina dalam menentukan nasib mereka 
sendiri.  

 
Pada saat dimana Barat “menegakkan” dunia bahkan melakukan serbuan dengan alasan 

untuk membebaskan “kediktatoran dan perbudakan”, ia sendiri memperbudak --melalui 
hegemoni imperialisme modern-- terhadap bangsa-bangsa dan negara-negara lain, 
membumihanguskan dan membinasakan identitas dan budaya mereka. Bahkan juga 
menganeksasi wilayah untuk dijadikan koloninya. Yang demikian telah terjadi dan masih terus 
terjadi pada saat Islam memberi sikap tegas dan menolak pembedaan manusia, semenjak 
kedatangan Rasulullah saw dan diteruskan dalam perjalanan peradaban Islam. 

 
Islam menetapkan bahwa penghormatan ilahi hanyalah diberikan kepada manusia tanpa 

membedakan jenisnya, yakni anak cucu Adam seluruhnya dengan berbagai warna kulit, 
peradaban, bangsa dan perbedaan-perbedaan aksidental lainnya. 
 

 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan 
di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (al-Israa’: 70) 

 
Setelah kemuliaan umum ini, ketaqwaan menjadi ukuran kelebihan di antara orang-

orang yang mendapat kemuliaan: 
 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang  
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paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(al-Hujuraat: 13) 

 
Kemerdekaan yang merupakan ketetapan Allah dan taklif syar’i, bukanlah keistimewaan 

khusus melainkan milik setiap manusia. Khalifah kedua, Umar bin Khattab, pernah 
mengucapkan kata-katanya kepada Muslim yang bertindak zalim: “Sejak kapan kamu 
memperbudak manusia padahal ibu mereka telah melahirkan mereka merdeka?!” Kata-kata ini 
diucapkan dalam rangka membela seorang Kristen Qibthi setelah kemenangan pasukan Muslim 
atas negeri Mesir, yang menjurus pada kondisi yang menimbulkan pemisahan --karena alasan 
keamanan-- antara pasukan pendatang Muslim dan warga negeri yang telah mereka kuasai dan 
belum membaur dengan pendatang Muslim tersebut dalam pengertian bangsa bukan pengertian 
agama. 

 
Keadilan yang dikehendaki oleh Allah adalah kewajiban manusia bukan sekedar hak 

asasi manusia yang diberikan Islam kepada semua orang: Muslim maupun non-Muslim, bahkan 
teman atau lawan, sebagaimana pernyataan al-Qur'an: 

 
"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan." (al Maa'idah: 8) 

 
Demikianlah filsafat Islam tentang hak-hak asasi manusia. Begitu pula pada tingkat 

kemanusiaan manusia yang mana hak-hak ini dijadikan kewajiban ilahiah dan tugas-tugas 
syari'ah yang apabila diabaikan dan tidak diupayakan perwujudannya di semua bidang 
kehidupan maka semua pihak berdosa.  
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Kemerdekaan 
 

ISTILAH kemerdekaan adalah lawan perbudakan. Orang merdeka lawannya adalah 
budak atau hamba. Memerdekakan budak adalah membebaskannya dari perbudakan dan 
penghambaan. Maka kemerdekaan adalah kelonggaran dan keleluasaan yang memungkinkan 
manusia melakukan perbuatan yang mengekspresikan kehendak dan aspirasinya dalam bidang 
apapun dan dengan ungkapan apapun. 

 
Dalam terma al-Qur'an yang menghadapkan antara merdeka dan hamba pada posisi 

berlawanan dikatakan: 
 
"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." (al-Baqarah: 178) 

 
Dalam tradisi Islam ditemukan kata-kata khalifah kedua Umar bin Khattab dimana ia 

mengatakan: "Sejak kapan kamu memperbudak manusia padahal mereka dilahirkan oleh ibu 
mereka sebagai orang merdeka?!." Tema kemerdekaan dan free will adalah yang pertama 
dibicarakan dalam filsafat dalam seiarah peradaban setelah kedatangan Islam. Pertumbuhan ini 
menunjukkan adanya perpaduan antara kebebasan dengan tanggung jawab dalam pandangan 
Islam. Sebab persoalan yang menimbulkan polemik dan melahirkan pembahasan serius tentang 
persoalan ini adalah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Bani Umayah dalam 
sistem pemerintahan Islam dan perselisihan kaum Muslimin tentang perubahan-perubahan ini. 
Apakah para pelakunya bertanggung jawab, padahal mereka merdeka dan bebas memilih? 
Ataukah mereka tidak bertanggung jawab sama sekali, atau bertanggung jawab atas 
sebagiannya, tanpa dituntut perhitungan karena mereka telah ditentukan dan dipaksa oleh 
kehendak ilahiah? Lalu dari sini berkembang pembicaraan mengenai kebebasan yang seringkali 
diucapkan dengan perkataan tentang takdir dikaitkan dengan tanggung jawab, tanggung jawab 
manusia. 

 
Jika taklif yang merupakan tema tanggung jawab dalam hukum fiqih Islam adalah 

cabang dari kebebasan, maka kebebasan telah melewati --dalam pandangan Islam-- konteks 
individu, yaitu kebebasan individu ke konteks sosial, yaitu kebebasan sosial bagi bangsa dan 
kelompok. Sebab dalam Islam terdapat kewajiban-kewajiban yang bersifat individual (furudh 
'ainiyyah) atas individu yang mengharuskan adanya kebebasan individu mukallaf ini. Di 
dalamnya juga terdapat kewajiban-kewajiban kolektif (furudh kifa'iyyah) yaitu kewajiban-
kewajiban sosial yang menjadi keharusan atas umat dan jama'ah, dan mengharuskan adanya 
kebebasan sosial bagi umat dan jama'ah. Yaitu masalah yang memastikan terlampauinya 
kerangka kebebasan individu, menurut pandangan Islam, sejak semula, menuju jama'ah dan 
masyarakat, berbeda dengan orang yang mempunyai anggapan masalah kebebasan dan 
kehendak ini bersifat individual-religius dan tidak melampaui kerangka ini. Jika beban-beban 
tugas agama yang bersifat individual --yaitu furudh al-'ain-- mengharuskan adanya kebebasan 
mukallaf (orang yang terkena beban tugas kewajiban agama itu), maka taklif-taklif sosial yang 
diwajibkan atas umat adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat kolektif yang mengharuskan 
adanya kebebasan umat yang terkena beban tugas kewajiban tersebut. 
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Pandangan Islam tentang kebebasan, dan kemuliaan kedudukannya dalam Islam, adalah 
satu visi yang unik, khususnya jika dibandingkan dengan pandangan peradaban Barat dan 
sebagian peradaban Timur klasik tentang masalah ini. Kebebasan menurut Islam adalah satu 
hak asasi manusia dan kewajiban ilahiah serta taklif syar'i (beban tugas syari'ah) yang 
hukumnya wajib, bukan sekedar satu hak saja, yang dapat diabaikan jika dikehendaki. 
Disamping itu kebebasan menurut Islam kedudukannya dalam posisi substanstif sama dengan 
kedudukan hidup yang merupakan titik awal dan akhir serta pangkal hubungan manusia 
dengan keberadaannya di dunia. Sebab ketika Islam memandang perbudakan sebagai satu 
kematian dan memandang kebebasan sebagai kehidupan, maka membebaskan budak sama 
dengan mengeluarkan haknya dari status kematian ke status kehidupan. Inilah yang menjadikan 
pembebasan budak --menghidupkan kematian akibat perbudakan-- sebagai denda atau tebusan 
dari pembunuhan secara salah atau tidak sengaja, dimana pembunuhan mengeluarkan nyawa 
dari kerangka menghidupkan kelompok orang-orang mati. Maka pembunuh tersebut 
berkewajiban membayar kaffarah atas perbuatannya melakukan pembunuhan secara tidak 
sengaja itu agar mengembalikan kehidupan kepada budak dengan membebaskan dan 
memerdekakannya. 

 
"Barangsiapa membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja maka kafarat yang harus 
dilakukan adalah memerdekakan seorang hamba Mukmin." (an-Nisaa': 92) 

 
Dengan satu ungkapan dari mufassir al-Qur'an, Imam an-Nasafi (wafat 1310 H): bahwa 

pembunuh itu karena mengeluarkan nyawa orang mukmin dari bilangan orang-orang yang 
hidup maka ia harus memasukkan nyawa serupa kedalam bilangan orang-orang yang merdeka 
karena membebaskan hamba dari belenggu perbudakan ibaratnya seperti menghidupkannya, 
dari sudut pandang bahwa budak itu terlampir pada bilangan orang-orang mati, sebab 
perbudakan merupakan salah satu tradisi kafir, sedangkan kekafiran statusnya sama dengan 
kematian. Islam ketika memberi petunjuk sebenarnya ia membebaskan dan ketika 
membebaskan sebenarnya ia mewujudkan, untuk manusia, kebutuhan mencapai makna dan 
hakikat hidup. 

 
Kata-kata Imam an-Nasafi yang menyebutkan: "sebab perbudakan merupakan salah satu 

tradisi kafir", menarik perhatian sikap operasional yang dipegang oleh Islam setelah 
kedatangannya, terhadap sistem dan realitas budak dan perbudakan. Islam telah muncul pada 
saat sistem perbudakan telah sedemikian rupa. Di Jazirah Arabia dan wilayah-wilayah di Utara 
terdapat sistem umum yang sangat kejam yang menjadi urat nadi kedua sistem ekonomi dan 
sosial bagi dunia yang dikenal pada masa itu. Jika dilihat dari kondisi lingkungan yang ada 
ketika Islam muncul pertama kali maka akan sangat jelas lahan tempat sistem yang 
menyuburkan perbudakan: perang, agresi terus menerus, kemiskinan, ketidakmampuan 
menutup hutang; perampokan; pasar-pasar yang memperjual belikan anak-anak culikan laki-
laki dan perempuan, adalah rambu-rambu yang paling dominan bagi setiap masyarakat, bahkan 
tidak berlebihan jika dikatakan bahwa budak merupakan "mata uang dan komoditi" 
internasional bagi perekonomian masa itu. 
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Ketika Islam datang dan mendirikan negara di Madinah ia melarang dan menghapus 
setiap bentuk jalan yang menyuburkan perbudakan. Lebih jauh dari itu adalah ketika Islam 
menganjurkan membedakan budak bahkan menjadikannya sebagai kelompok manusia yang 
mempunyai hak menerima pembelanjaan Baitul Mal, yaitu kas umum umat Islam dan dana 
sadaqah; ketika Islam menjadikan sejumlah kafarat berupa pembebasan budak; ketika Islam 
meletakkan undangundang tentang persamaan hak antara hamba dan tuannya dalam hal 
makanan, minuman dan pakaian; Islam juga mengajak agar memperlakukan budak dengan baik, 
mengurangi beban pekerjaannya hingga perbudakan dirasakan menjadi --dibawah aturan Islam-
- satu beban ekonomi yang dihindari oleh orang yang ingin memiliki budak. 

 
Sikap Islam terhadap kebebasan dan menentang perbudakan bukan hanya sekedar 

merupakan sikap pemikiran dan konsep melainkan diterjemahkan di alam nyata dengan praktik 
reformatif secara menyeluruh yang mengubah masyarakat secara mendasar. Undang-undang 
Islam membolehkan perbudakan terhadap para tawanan perang untuk mengimbangi perlakuan 
sama dari pihak musuh yang menjadikan para tawanan Muslim sebagai budak, akan tetapi Islam 
memberi aturan yang membolehkan perbudakan dalam kondisi-kondisi terbatas ini dalam 
bentuk perlakuan terpuji: "membebaskan tanpa syarat" (al-mann) dan "dengan tebusan" (fida’), 
sebagaimana firman Allah: 

 
"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang 
leher mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan 
sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." 
(Muhammad: 4) 

 
Jika demikian halnya kedudukan kebebasan menurut Islam, maka pandangan ini telah 

mengkaitkan nilai kebebasan dengan manusia --manusia secara umum-- bukan hanya Muslim 
saja. Jika agama dan beragama adalah sesuatu yang paling mahal yang membedakan manusia, 
maka ketentuan Islam tentang kebebasan aspirasi keyakinan agama adalah satu bukti pemujian 
kebebasan manusia di segala bidang. Manusia itu bebas, hingga menjadi kafirpun bebas, jika 
kekafiran itu menjadi pilihan dan keinginannya: 

 
"Tidak ada paksaan (untuk memeluk agama Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 
dari jalan yang sesat. " (al-Baqarah: 256) 
 
"Berkata Nuh: 'Hai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari 
Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan terhadap kamu. 
Apakah akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tiada menyukainya?" (Huud: 28) 
 
"Dan seandainya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman yang ada di muka bumi. Maka apakah 
kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" 
(Yunus: 99) 

 
Allah telah menghendaki petunjuk dan iman bagi manusia. Akan tetapi Ia juga 

menjadikan untuk mereka, disamping kehendak ilahiah ini, kebebasan, pilihan dan kekuasaan.  
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Dengan demikian Islam telah memberi kebebasan manusia di semua bidang. 
 

Jika kesaksian tauhid -- La ilaha illallah -- adalah inti beragama dalam Islam, maka 
kesaksian ini mengandung pesan revolusi kebebasan manusia dari setiap bentuk thaghut dan 
dari semua penuhanan selain kepada Allah. Penuhanan dan penyembahan hanya kepada Allah 
inilah inti pembebasan manusia dari penyembahan kepada selain Allah. Yaitu penyembahan 
kepada Dzat yang bebas dari materi dan dalam waktu yang sama, pembebasan manusia ini dari 
setiap bentuk penuhanan terhadap segala yang bersifat materi yang menyita dari dirinya 
kehendak, kebebasan dan pilihan. Bahkan ketika Islam mengajak manusia pada sikap moderat 
dalam pemilikan --dengan mengendalikan hasrat dan ambisi untuk memiliki-- dan dengan 
berhenti pada batas-batas istikhlaf (pemilikan sebagai amanat dari Sang pemilik hakiki) dan 
pemanfaatan, bukan pemilikan mutlak dan monopoli, maka Islam dengan sikapnya ini mencapai 
prestasi besar dalam upaya pembebasan manusia dari perbudakan penyembahan terhadap 
sesuatu yang ia anggap berada di bawah kekuasaan pemilikannya, padahal sebenarnya dialah 
yang dikuasai oleh sesuatu itu. 

 
Karena manusia menurut pandangan Islam adalah khalifah Allah yang bertugas 

memakmurkan bumi, maka kebebasannya adalah kebebasan sebagai khalifah, bukan kebebasan 
penguasa bumi ini. Dia bebas merdeka dalam batas-batas kapasitas yang diciptakan untuk 
dirinya, bukan dia sendiri yang menciptakan. Dia bebas merdeka dalam kerangka faktor-faktor 
obyektif eksternal, yang bukan rekayasanya. Dia bebas merdeka dalam kerangka kerinduan-
kerinduannya, hasrathasratnya dan kecenderungan-kecenderungannya yang kadang-kadang 
tidak selalu merupakan buah kebebasan dari kemurnian kebebasannya dan kehendaknya yang 
murni, melainkan seringkali merupakan akibat dari kondisi yang tidak ia ciptakan dan 
merupakan akibat kondisi warisan yang tidak dapat ia hindari selain harus dihadapi. 

 
Kemudian disamping itu, ia adalah khalifah dan wakil yang bebas merdeka dalam 

kerangka dan wilayah ketentuan dan tujuan-tujuan syari'ah yang merupakan akad perjanjian 
istikhlaf dan perwakilan. Jika Allah telah menundukkan fenomena alam dan kekuatan alam 
untuk kepentingan manusia agar terbebas dari penghambaan terhadap semua itu, maka Allah 
telah mengadakan dan menghendaki keharmonisan persaudaraan antara potensi manusia 
dengan kekuatan alam itu agar kebebasannya bersenyawa dengan penundukan timbal balik ini, 
maka manusia adalah saudara alam yang setara; antara potensinya dan kekuatan alam terdapat 
penundukan timbal balik yang mirip dengan asas kemitraan dimana masing-masing mitra 
melengkapi yang lainnya, yang menjadikan kebebasan manusia sebagai kebebasan makhluk 
yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang lepas dan tanggung jawab atas perbuatannya: 
yang melakukan perbuatan apa saja yang ia inginkan! 80)  
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Keadilan 
 

ADIL dalam terminologi Islam adalah lawan dari zalim, tidak hanya dalam pengertian 
negatifnya yaitu menafikan kezaliman dan kesewenangan, melainkan juga dalam pengertian 
positif yang tercermin dalam kedaulatan sikap moderat Islam yang universal, yang tidak 
memihak pada satu kutub tertentu, begitu pula tidak memisahkan diri dari padanya, melainkan 
unsur-unsur keadilan dan kebenaran terhimpun didalamnya, yang menciptakan sikap adil 
antara dua ekstrimisme, sebab pengertian adil adalah sikap menengahi. Kemoderatan yang 
menghimpun unsur-unsur kebenaran dari kutub-kutub fenomena ini menjadi obyek studi dasar 
dan bahan perdebatan. 

 
Makna adil dalam terminologi Islam inilah yang diisyaratkan oleh hadits Rasul Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam yang mengatakan: 
 
"Tengah-tengah adalah adil; Kami menjadikan kamu satu umat yang tengah-tengah (terbaik)." 
(Tarmidzi dan Imam Ahmad) 

 
Adil dalam syari'ah Islam adalah satu kewajiban dan satu tuntutan sosial kemanusiaan, 

bukan sekedar hak yang dapat diabaikan oleh pemiliknya jika ia menghendaki, tanpa beban dan 
tanggung jawab. la adalah satu keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah atas semua orang 
tanpa terkecuali, bahkan Dia telah menetapkan untuk diri-Nya, sesuai dengan keagungan diri-
Nya itu, bahkan juga telah Dia jadikan sebagai salah satu Asma' al-Husna-Nya. 

 
Allah juga mewajibkan sifat adil atas Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan 

memerintahkan agar ia berbuat adil dengan firman-Nya: 
 
"Oleh sebab itu, serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah (lurus) sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: 'Aku 
beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku 
adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan bagi kamu. Bagi kami amal-amal kami dan 
bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu." (asy-Syuura: 15) 

 
Allah juga mewajibkan penguasa berlaku adil terhadap rakyat dan orang-orang yang 
menghadapi perkara, dengan firmanNya: 
 

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila memutuskan perkara hukum di antara manusia 
supaya kamu memutuskan (perkara itu) dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat." (an-Nisaa': 58) 

 
Allah telah memberitahukan kepada setiap Muslim bahwa amanat yang diwajibkan oleh 

Allah atas manusia agar disampaikan dan ditunaikan ini, adalah ukuran yang membedakan  
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antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang tidak dipilih untuk mengemban amanat 
kekhalifahan: 
 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, lalu 
semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 
dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (al-
Ahzab: 72) 

 
Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa amanat ini adalah harta kekayaan dan 

perbuatan adil dalam harta benda. Pelaksanaan amanat ini menjadi ukuran bagi hubungan 
antara rakyat dan penguasa --negara dan kekayaan-- yang diisyaratkan oleh hadits Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 

 
"Sesungguhnya bagi mereka (para pemimpin) ada hak atas kamu, dan kamu juga mempunyai hak 
yang sama atas mereka, selama mereka mengasihi kamu bilamana dituntut mengasihani, apabila 
berjanji menepati, apabila menghukumi mereka berlaku adil. Barang siapa tidak melakukan 
demikian, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya." (Imam 
Ahmad) 

 
Berlaku adil adalah satu kewajiban dalam rukun keluarga yang --merupakan batu 

kerangka bangunan masyarakat umat-- ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
dalam sebuah haditsnya: 

 
"Berbuatlah adil di antara anak-anakmu." (Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Abu Daud dan Imam 
Ahmad) 

 
Begitu pula ayat al-Qur'an memberi perhatian pada hak dan kewajiban perempuan: 
 

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 
ma'ruf." (al-Baqarah: 228) 

 
Dan itulah yang menjadi syarat poligami agar mewujudkan keadilan di antara istri-istrinya: 
 

"Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil maka kawinlah seorang saja." (an-Nisaa': 3) 
 

Berbuat adil adalah suatu kewajiban umum bagi setiap bidang kehidupan: keadilan 
penguasa terhadap rakyat; keadilan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan; keadilan 
seseorang terhadap keluarganya; dan begitu seterusnya, yang cakupannya diisyaratkan oleh 
hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan sabdanya: 
 

"Orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah pada hari kiamat berada pada mimbar-mimbar 
cahaya dari sumpah Allah Yang Maha Rahman --Azza wajalla-- dan kedua tangan-Nya adalah  
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sumpah. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan hukum dan adil 
kepada keluarga mereka serta adil dalam melaksanakan tugas yang mereka emban." (Muslim, an-
Nasa’i, dan Imam Ahmad) 

 
Kewajiban berlaku adil juga sama, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri 

sendiri, bahkan larangan Islam dari berbuat aniaya terhadap diri sendiri merupakan salah satu 
bukti paling nyata bahwa berbuat adil adalah satu kewajiban, bukan hanya sekedar hak. Jika 
tidak demikian, maka tentu dibenarkan bagi manusia mengabaikan haknya, lalu menzalimi 
dirinya sendiri. Allah berfirman: 

 
"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka 
sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' mereka 
menjawab: 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Makkah'. Para malaikat berkata: 
'Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Orang-orang itu 
tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka 
yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan atau pun anak-anak yang tidak mampu berdaya 
upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memberi 
maaf kepada mereka dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (an-Nisaa': 97-99) 

 
Bahkan orang-orang yang tertindas pun diwajibkan --bagi yang mampu-- untuk berjihad 

dalam rangka membebaskan mereka dari penindasan. 
 

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik 
laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 
dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, 
dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" (an-Nisaa': 75) 

 
Pengertian ini yaitu dosa perbuatan aniaya terhadap diri sendiri ditegaskan oleh al-

Qur'an: 
 

"Yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri 
mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata): 'Kami sekali-kali tidak pernah 
mengerjakan sesuatu kejahatan; (malaikat menjawab): 'Ada, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan'; maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu 
kekal didalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu... (an-
Nahl: 28-29) 

 
Sama halnya kewajiban berbuat adil terhadap musuh, berbuat adil terhadap wali 

(pembela) juga merupakan kewajiban. Adil itu satu hal dan pembelaan satu hal lain. Jika Islam 
melarang umat Islam memberi pembelaan kepada para musuh yang memerangi mereka karena 
alasan agama atau mengusir dari negeri mereka, atau bersekongkol untuk mengusir mereka, 
maka dalam hal ini Islam tetap mewajibkan perlakuan adil terhadap musuh sekalipun dan 
terhadap orang yang dibenci: 
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"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
(tertuju) terhadap salah satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."  (al-Maa'idah: 8) 
 
"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah. Meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (an-Nisaa': 135) 
 
Jika berbuat adil adalah satu kewajiban dan tugas sosial bagi manusia terhadap diri 

sendiri dan juga terhadap orang lain, baik untuk membelanya dan karena orang lain tersebut 
disukai ataupun mereka itu memusuhi dan tidak disukai, berbuat adil tetaplah merupakan satu 
kewajiban dan keharusan dalam bidang-bidang yang berbeda; di depan hukum, dalam urusan 
sosial, masalah harta kekayaan, ekonomi, dan urusan mata pencaharian, serta dalam segala hal. 
Rasulullah saw telah berbicara tentang hubungan kontradiktif antara keadilan dan kezaliman, 
dimana keberadaan salah satu di antara keduanya menafikan yang lainnya, dengan sabdanya: 

 
"Setiap kali kezaliman muncul, keadilan semisalnya pergi hingga orang yang dilahirkan dalam 
kezaliman tidak mengenal selain kezaliman. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan 
keadilan, lalu setiap kali keadilan datang, kezaliman semisalnya pergi hingga orang yang 
dilahirkan dalam keadilan tidak mengenal selain keadilan." (Imam Ahmad) 

 
Keadilan adalah salah satu kewajiban dari Allah dan sunnah-Nya dalam masyarakat 

manusia. Ia memiliki sejumlah rambu dan konsekwensi.  
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Takaful 
 

TAKAFUL adalah solidaritas, mencukupi kebutuhan hidup dan mengasuh, seperti 
kondisi kekurangan yang timbal pada salah satu pihak yang mendesak hubungan saling 
mencukupi. Jadi takaful adalah interaksi antara dua pihak atau lebih. 

 
Takaful Ijtima'i (solidaritas sosial) atau yang dikenal di Amerika dengan istilah social 

security adalah sistem yang menegakkan hubungan interaksi, jaminan timbal balik, saling 
mencukupi dan memelihara di antara anggota komunitas manusia dalam sebuah masyarakat 
tertentu. Mengenai makna takaful ini, al-Qur'an mengemukakan:  

 
"Padahal kamu (hai Muhammad) tidak hadir beserta mereka, ketika melemparkan anak panah-
anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam." 
(Ali Imran: 44) 
 
"Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu?" (al-
Qashash: 12) 
 
"Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang 
kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (atas sumpah-sumpah itu)." (an-Nahl: 91) 

 
Solidaritas sosial dalam filsafat sosial Islam berasaskan kaidah umum Islam, yaitu kaidah 

kehendak ilahiah dalam syari'ah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar 
anggota masyarakat dan kelompok masyarakat dalam masyarakat yang beriman dan makhluk 
yang berbeda. 

 
Allah semata yang memiliki keesaan, tidak satupun makhluk yang memiliki sifat ini. 

Selain Allah di alam fauna, flora, benda-benda mati baik di dunia ini maupun di angkasa, 
diciptakan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, filsafat Islam bertujuan untuk menegakkan 
keadilan dan hubungan yang sehat antar pasangan-pasangan itu serta keragaman 
kecenderungan dan penyelarasan antar kecenderungan, kepentingan dan tujuan-tujuan itu dan 
mewujudkan hubungan takaful yang membentuk rakitan komunitas agar tidak terjadi 
kontradiksi dan perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan yang mengantarkan 
pada konflik dan kehancuran. Maka keadilan Allah adalah timbangan neraca (mizan) yang 
diturunkan melalui kitab suci agar semua urusan menjadi lurus dan seimbang, yang di antaranya 
adalah urusan komunitas manusia, sebagaimana firman Allah:  

 
"Allah-lah yang menurunkan Kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca 
(keadilan)." (asy-Syuura: 17) 

 
"Dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan melaksanakan keadilan." (al-Hadiid: 25) 
 

Jadi kitab suci adalah alat keseimbangan dalam berbagai bidang kehidupan. 
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Jika harta benda adalah ciptaan Allah yang dititipkan dengan limpahan-Nya dalam 
sumber-sumber dan sifat-sifat alamiahnya, maka manusialah yang diberi tugas untuk memegang 
kekhalifahan atas semua itu, dengan ikatan sumpah dan janji syari'ah sebagai rambu-rambu bagi 
kerangka solidaritas sosial hingga hubungan antar kelompok yang berbeda-beda dan bersaing 
dalam masalah kekayaan pada saat keadilan berjalan menjadi seimbang dan serasi. 

 
"Dialah (Allah) yang menciptakan segalanya untuk kamu di muka bumi." (al-Baqarah: 29) 
 
"Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya." (ar-Rahmaan: 10) 
 
"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya 
(sebagai rahmat) dari Dia." (al-Jaatsiyah: 13) 
 
Allah menjadikan manusia sebagai genus, sebagai umat, bukan sebagai individu atau 

kelas, mendapat tugas kekhalifahan dan sebagai wakil Tuhan dalam kekayaan dan harta benda 
ini, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, surat al-Hadiid: 7, yang telah dikemukakan 
terdahulu. Sebab harta benda itu, hakikatnya milik Allah yang diciptakan untuk manusia dan 
dititipkan padanya. Pemilikan manusia atas harta benda itu bersifat simbolis, pemilikan 
pemanfaatan. Oleh sebab itu, istilah harta benda dinisbahkan secara posesif kepada Allah dan 
kepada manusia dalam al-Qur'an. Ketika dinisbahkan secara posesif kepada manusia, kata ganti 
jamak digunakan dalam empat puluh tujuh ayat; kata ganti tunggal dalam tujuh ayat. Sehingga 
Muhammad Abduh (1849-1905) melihat kenyataan ini menyimpulkan: "Takaful umat dalam hak 
dan kepentingannya seolah menyatakan bahwa harta benda setiap orang di antara Anda adalah 
harta benda umat Anda." 

 
Sebelum Muhammad Abduh, Imam Zamakhsyari (1075-1144), penulis kitab Tafsir al-

Kasysyaf memandang tentang pemilikan Allah atas harta benda dan pemberian tugas dan 
amanat Allah berupa harta benda ini kepada manusia mempunyai tujuan. Oleh sebab itu, ia 
mengemukakan bahwa tujuan Allah adalah hendak mengatakan kepada manusia: 
"Sesungguhnya harta benda yang ada di tangan Anda sekalian tidak lain adalah harta benda 
Allah dengan menetapkan dan mengadakan lalu memberikan harta kekayaan itu kepada Anda 
sekalian sebagai amanat titipan, menyerahkan kepada Anda pemanfaatannya dan menjadikan 
Anda sebagai khalifah untuk membelanjakan dan menggunakannya, yang sebenarnya bukanlah 
milik hakiki bagi Anda. Anda hanyalah sebagai wakil dan penerima amanat saja." Oleh sebab itu, 
Allah memberi batasan untuk manusia sebagai khalifah, wakil dan pengemban amanat yang 
menegakkan takaful di antara mereka dan mewujudkan keseimbangan bagi mereka dalam harta 
dan kekayaan, yang mana batasan-batasan itu berupa rambu-rambu takaful, solidaritas dan 
kebersamaan yang berasaskan pada kehalalan sumber pemilikan; kehalalan berbagai jenis 
pembelanjaan dan investasi; pemilikan pribadi dengan batas cukup; dan memutar kelebihan dari 
batas itu untuk kepentingan umum: 
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"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, 
maka beritakan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari 
dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka (lalu 
dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 
rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." (at Taubah: 34-35) 
 
"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah: 'yang lebih dari 
keperluanmu' (al-afw). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berpikir."  (al-Baqarah: 219) 

 
Kata al-'afw pada ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas (619-687 M), Hasan al-Bashri 

(642-765 M), Qatadah bin Di'amah as-Sadusi (693-765 M), dan para ulama lainnya dengan: "Apa 
yang menjadi kelebihan dari kebutuhan keluarga." Dari sini lalu maknanya menjadi: 
nafkahkanlah kelebihan dari kebutuhanmu dan janganlah menyiksa dirimu sendiri (dengan 
menafkahkan tanpa perhitungan) sehingga kamu menjadi miskin. 
 

Jadi apa yang menjadi kelebihan takaful khusus, dinafkahkan dan difungsikan untuk 
melaksanakan takaful umum. Infaq dalam tradisi Islam tidak hanya berarti shadaqah saja, 
melainkan mengfungsikan harta secara mutlak dan mengembangkannya di bidang-bidang yang 
bermanfaat dan takaful umum. Dengan pengertian solidaritas sosial Islam ini terdapat makna 
peran serta yang melahirkan keseimbangan di antara manusia sebagai pengemban khilafah. 
Inilah yang dibicarakan oleh banyak hadits Nabi tentang masalah ini: 

 
"Hamba berkata: Hartaku! Hartaku! (lalu harta itu menjawab): Hartamu yang sebenarnya tidak 
lain yang telah engkau sedekahkan lalu engkau tinggalkan; atau yang telah engkau pakai lalu 
rusak, atau yang telah engkau makan lalu habis." (Muslim,Turmudzi, dan Imam Ahmad) 

 
Hadits lainnya: 
 

"Orang-orang Muslim berserikat (memiliki bersama) dalam tiga perkara yang tidak boleh 
dimonopoli: (sumber) air, padang gembala dan api, harga semua itu juga haram!" (Ibnu Majah 
dan Imam Ahmad) 

 
Hadits lainnya lagi: 
 

"Barangsiapa melakukan dumping bahan makanan selama empat puluh malam, maka dia telah 
lepas diri dari Allah ta'ala, dan Allah juga telah lepas dari diri dia. Dan siapapun di antara 
penduduk kampung ada yang mengalami kelaparan, maka tanggungan Allah telah lepas dari 
mereka." (Imam Ahmad) 

 
Dalam realitas sejarah Islam banyak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya 

solidaritas sosial. Umar bin Khattab adalah orang yang mengatakan tentang takaful di antara 
manusia dalam hal harta dan kekayaan: 
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"Demi Dzat yang nyawaku ada di tangan-Nya. Setiap orang pada harta ini mempunyai hak, hak 
ini diberikan kepadanya, atau tidak diberikan. Tidak seorangpun lebih berhak dari yang lainnya. 
Aku dalam hak ini hanyalah seperti seseorang di antara mereka. Maka orang laki-laki 
dipertimbangkan sesuai dengan cobaannya, orang laki-laki dipertimbangkan sesuai dengan 
senioritasnya; orang laki-laki dipertimbangkan sesuai dengan kekayaannya, dan orang laki-laki 
dipertimbangkan sesuai dengan hajat kebutuhannya." 

 
Ali bin Abu Thalib adalah orang yang mengatakan: 

 
"Sesungguhnya Allah menetapkan dalam harta kekayaan orang-orang kaya hak makanan bagi 
orang-orang fakir. Seorang fakir tidak menderita kelaparan kecuali karena ada hak yang 
dinikmati oleh orang kaya! Sesungguhnya kekayaan dalam keasingan sama dengan berada di 
sebuah negeri dan kefakiran di sebuah negeri adalah suatu keasingan. Sesungguhnya orang yang 
berada dalam kekurangan adalah asing di negerinya sendiri." 

 
Ia adalah neraca yang menjadi seimbang dengan takaful dan menjadi timpang dengan 

tidak adanya takaful ini. Maka tidak ada seorang fakir yang menderita kelaparan kecuali karena 
ada hak yang dinikmati oleh orang kaya! 

 
Umar bin Abdil 'Aziz, adalah orang yang melukiskan takaful ijtima'i (solidaritas sosial) 

dengan begitu agung ketika mengatakan:  
 

"Sesungguhnya keluargaku terputus dari apa yang tidak menjadi hakku dan mereka tidak berhak 
memberiku hak itu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagai rahmat bagi sekalian manusia. Kemudian memilih untuk 
dirinya apa yang ada padanya, lalu menggenggamnya pada dirinya, dan membiarkan untuk 
manusia (bahwa harta itu ibarat) sebuah sungai besar dan manusia adalah pemilik jatah airnya 
secara merata! Kemudian Abu Bakar berdiri lalu membiarkan sungai itu sebagaimana adanya. 
Kemudian Umar menduduki kepemimpinan, lalu berbuat seperti yang dilakukan oleh sahabatnya 
itu. Ketika Utsman menduduki kepemimpinan, dari sungai itu diambil satu sungai lagi. Kemudian 
datang Muawiah menduduki kepemimpinan, dari sungai itu diambil banyak sungai. Kemudian 
sungai itu terus diambil oleh Yazid, Marwan, Abdul Malik, Al-Wakid, Sulaiman hingga 
kepemimpman itu sampai kepadaku, sungai itu telah kering. Para pemilik air itu tidak bisa lagi 
mengambil air hingga sungai besar itu kembali menjadi hak milik mereka seperti sedia kala." 

 
Takaful ijtima'i dalam Islam, ketika menegakkan keseimbangan, solidaritas dan 

keterpaduan di antara komunitas manusia dalam masyarakat Islam, senantiasa menghilangkan 
kepincangan yang pada gilirannya mengakibatkan harta kekayaan terkumpul pada salah satu 
pihak dan kemiskinan terkonsentrasi pada satu pihak lainnya. Maka masyarakat yang 
melaksanakan takaful ijtima'i adalah lawan dari masyarakat yang didominasi golongan kaya 
yang dikatakan oleh al-Qur'an dalam banyak ayat di antaranya: 
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"Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari 
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang 
miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. 
Dan apa yang dilarangnya atas kamu, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (al-Hasyr: 7) 

 
Juga ayat yang mengajarkan kita tentang sunnatullah dalam komunitas manusia, yaitu 

bahwa sikap serakah dan selalu merasa kaya, individualisme, cinta diri sendiri dan 
mendahulukan diri sendiri senantiasa menjadi pendahuluan yang mengantarkan pada 
pelanggaran batas ketentuan, sebagaimana firman Allah: 

 
"Ketahuilah bahwa manusia benar-benar melampui batas. Karena dia melihat dirinya serba 
cukup." (al-'Alaq: 6 -7) 

 
Selain ayat-ayat tersebut, terdapat pula ayat yang berbicara tentang sunnah 

keberpihakan orang-orang yang hidup mewah kepada kesesatan dan kekufuran: 
 
"Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun, melainkan orang-
orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu 
diutus untuk menyampaikannya'. Dan mereka berkata: 'Kami lebih banyak mempunyai harta dan 
anak-anak (dari pada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab." (Saba': 34-35) 

 
Di samping itu juga terdapat sunnah bahwa kemewahan adalah awal kehancuran 

peradaban dan kemunduran 'umran: 
 
"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-
orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan 
kedurhakaan di negeri itu, maka sepantasnyalah berlaku perkataan (ketentuan Kami) terhadap 
mereka kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (al-Israa': 16) 

 
Kehancuran itu adalah hilangnya keseimbangan dan terputusnya ikatan-ikatan takaful 

yang menjadi asas 'umran. Sedangkan takaful ijtima'i dalam Islam adalah menegakkan hubungan 
saling memberi jaminan, menutupi kebutuhan, dan memelihara untuk mewujudkan 
keseimbangan dan keharmonisan, yakni adil di antara kelompok-kelompok komunitas manusia. 
Sebaliknya tidak adanya takaful ijtima'i menimbulkan ketidakseimbangan yang mengantar --
bilamana tidak diperbaiki-- pada kehancuran sosial dan kemunduran peradaban.81)  
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Persamaan 
 

PERSAMAAN adalah kemiripan kedudukan sosial dan hak tanggung jawab, dan 
kesempatan bagi manusia di masyarakat sebagaimana kondisi yang ada di antara mereka. 
Ungkapan: menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah menjadikan sesuatu itu 
semisal dengannya secara sama, sehingga keduanya menjadi serupa. Dalam al-Qur'an dikatakan: 
 

"Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun kembali (nusawwi) jari jemarinya dengan 
sempurna." (al-Qiyaamah: 4) 

 
Kata sawa', menunjukkan arti berlaku moderat dan berimbang. Jika dikatakan: Fulan dan 

Fulan sama (sawa’) yakni keduanya mempunyai keadaan yang sama. Terminologi persamaan 
telah menjadi pembicaraan luas dalam pemikiran peradaban Barat sejak dikeluarkan deklarasi 
prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dan deklarasi yang dikeluarkan oleh Revolusi Prancis 
tentang hak-hak itu pada tahun 1789. Lalu terminologi persamaan sejak itu masuk ke dalam 
konstitusi dan piagam negara. Sedangkan wilayah-wilayah persamaan pada umumnya sering 
disebutkan pada: persamaan politik, persamaan ekonomi, persamaan hak sipil, dan persamaan 
sosial. 

 
Pembicaraan tentang persamaan berlaku dalam hubungan intern antar warga; dan antar 

bangsa-bangsa dan negara; antar etnis dan masyarakat luas. Sebagian aliran paham dan filsafat 
mengambil konsep tentang persamaan secara imaginair dalam membicarakan tentang konsep-
konsepnya untuk menerapkan prinsip persamaan antar manusia dengan memandang adanya 
kemungkinan persamaan seutuhnya dapat diwujudkan di antara manusia di semua bidang - 
khususnya di bidang perekonomian; urusan harta, kekayaan dan mata pencaharian; bidang-
bidang sosial yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, mata pencaharian dan harta 
kekayaan. Akan tetapi konsep-konsep ini sulit dipraktekkan dan diwujudkan dalam kenyataan 
di masyarakat manapun, sekalipun para pendukung paham ini mempunyai kesempatan dan 
kewenangan birokrasi di masyarakat. 

 
Barangkali konsep yang lebih mendekati tingkat realistis dalam aliran persamaan, dan 

prinsip-prinsipnya mempunyai kemungkinan dapat dipraktekkan adalah konsep persamaan 
yang membedakan antara: 

 
a)  Persamaan antar manusia di depan hukum, dengan menghilangkan perbedaan tempat 

kelahiran, warna kulit, keturunan, etnis dan keyakinan agama. Persamaan ini telah dicapai 
sebagian besar oleh sejumlah masyarakat. 

b)  Persamaan dalam memberi kesempatan bagi semua warga, semua bangsa dan negara. 
Persamaan kesempatan yang tersedia di berbagai bidang agar perbedaan-perbedaan kondisi 
objektif yang ada menjadi buah bagi jerih payah pribadi dan potensi yang ada, bukan karena 
perbedaan atau kelebihan. Persamaan ini dapat diwujudkan dan merupakan satu tujuan 
yang patut diperjuangkan pencapaiannya dalam kerangka sosial dan negara sekaligus. 

c)  Sedangkan persamaan setelah adanya kesempatan yang cukup, maka inilah yang dipandang 
sebagai persamaan yang tidak mungkin diwujudkan dan bertentangan dengan hukum yang  
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berlaku bagi perjalanan komunitas dan peradaban. Di masyarakat yang di dalamnya tersedia 
cukup kesempatan untuk mendapatkan, memperoleh dan memiliki ilmu, kekayaan dan 
memasuki pekerjaan pada urusan umum, politik dan sosial, terdapat potensi-potensi yang 
beragam, sehingga beragam pula nasib dan kesempatan mereka dalam memiliki, usaha dan 
hasil karena keragaman potensi materiil, intelektuil, dan moril. Maka persamaan dalam 
peluang dan kesempatan yang cukup tidak menghasilkan persamaan dalam sentra-sentra 
kehidupan finansial dan sosial manusia disebabkan beragamnya potensi, modal, 
kepribadian dan perolehan antara mereka itu. Persamaan dalam kecukupan peluang dengan 
sendirinya tidak membuahkan hasil pada persamaan nasib dan perolehan mereka dari 
peluang-peluang ini, sekalipun dalam tradisi Islam yang dipandang oleh sebagian orang 
merupakan ketentuan bagi persamaan mutlak dan perpadanan mutlak bagi setiap orang di 
semua bidang, yaitu yang terdapat pada klausa hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 
"Manusia itu samarata seperti gigi-gigi sisir." Kandungan makna hadits ini sekalipun tidak 
memberi pengertian persamaan mutlak, jika dipahami teksnya secara keseluruhan. Sebab 
bunyi teksnya secara utuh adalah: 

 
"Manusia itu sama rata seperti gigi-gigi sisir, tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas non-Arab 
selain dengan ketaqwaan." 

 
Hadits ini tidak mengabaikan adanya keragaman tingkat kelebihan dan kekurangan 

antar manusia, melainkan menegaskan adanya kenyataan: kelahiran manusia seluruhnya sama 
tanpa perbedaan. Sebab mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, lembaran-lembaran mereka 
putih bersih. Kemudian setelah itu jalan mereka bercabang-cabang dan nasib merekapun 
berbeda-beda. Kandungan hadits tersebut memberi kenyataan kedua yaitu bahwa taqwa adalah 
ukuran yang menentukan perbedaan dan kelebihan --kata taqwa berarti memelihara dan 
menjauhi segala yang negatif. Jadi merupakan satu pengertian komprehensif bagi perbuatan 
yang ma'ruf dan penghindaran kemungkaran. la mempunyai makna komprehensif karena di 
dalamnya terkandung persamaan dan di samping juga mengandung perbedaan dan kelebihan, 
disertai dengan upaya untuk menegaskan kelebihan itu atas dasar ketaqwaan, yakni 
berdasarkan faktor yang disyari'atkan. Jika boleh dilukiskan, persamaan yang adil dan dapat 
diterima antar berbagai golongan yang berbeda-beda itu di kalangan masyarakat, bangsa-
bangsa, peradaban dan masyarakat internasional, maka lukisan itu ibarat organ-organ satu 
tubuh, di mana karena perbedaan masing-masing organ itu maka fungsinya juga berbeda tetapi 
menjadi satu sistem yang padu dan seimbang. Kontribusi masing-masing organ dalam 
kehidupan jasad dan vitalitasnya tidak sama dan tidak serupa. Nasib dan perolehan masing-
masing organ dari neraca kehidupan tubuh dan vitalitasnya juga tidak sama dan tidak serupa. 
Akan tetapi hubungan antara masing-masing organ pada struktur tubuh adalah hubungan 
keseimbangan dan kemitraan yang mana setiap organ berfungsi dan berinteraksi dengan yang 
lainnya secara serasi dengan fungsi dan nasib yang berbeda dan beragam dalam proses 
keseimbangan dan kemitraan ini. Illustrasi ini adalah yang seharusnya terwujud dalam prinsip 
persamaan dalam berbagai bidang di mana potensi-potensi dan kondisi manusia berbeda dan 
beragam. Begitu pula hajat kebutuhan mereka berbeda karena beragamnya bidang-bidang 
kehidupan ini. 
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Barangkali faktor ini yang menjadikan pandangan sosial Islam tidak mengingkan realitas 
yang membedakan masyarakat dalam kelas-kelas sosial dengan menekankan keharusan 
memelihara hubungan yang ada di dalamnya secara adil, seimbang dan moderat. Dalam kata-
kata imam Ali bin Abu Thalib (600-661 M) kepada gubernurnya yang ia tugaskan di Mesir, al-
Asytar an-Nakha'i (wafat 657 M) pada sumpah pengangkatannya --yang dipandang sebagai 
salah satu dokumen pemikiran, politik, dan sosial, dan administratif tertinggi dalam tradisi 
Islam--, ia mengatakan: 

 
"Ketahuilah bahwa rakyat itu bertingkat-tingkat: sebagian mereka tidak akan baik selain dengan 
yang lainnya; tidak ada yang tidak membutuhkan yang lain. Di antara mereka adalah tentara 
Allah; di antara mereka adalah para pegawai umum dan khusus; di antara mereka adalah para 
hakim pengadilan; di antara mereka ialah para pekerja; di antara mereka ialah ahlul jizyah dan 
kharaj (pembayar upeti dan hasil bumi) dari golongan Dzimmi dan kaum Muslimin; di antara 
mereka ialah para pedagang dan pengrajin; di antara mereka ialah masyarakat kelas bawah yang 
terdiri dari fakir miskin. Para tentara Allah itu adalah benteng-benteng rakyat dan perangkat 
keamanan. Kemudian tidak ada kemantapan bagi mereka selain dengan hasil bumi yang Allah 
keluarkan untuk mereka. Dua kelompok masyarakat ini: militer dan pembayar pajak bumi tidak 
akan tegak selain dengan kelompok ketiga yaitu para penegak hukum, pekerja dan para pegawai. 
Mereka semua tidak akan tegak selain dengan para pedagang dan pengrajin." 
 
Ungkapan kata-kata imam Ali bin Abu Thalib ini menggariskan secara umum tentang 

realitas sosial yang ideal menurut pandangan sosial Islam, yaitu berbagai hubungan pihak-pihak 
yang pluralistik itu didasarkan pada "keseimbangan", sehingga satu pihak bisa boleh tegak 
kecuali dengan kesepakatan semua pihak. 

 
Karena hakikat makna persamaan dalam konsepsi Islam itulah maka yang ada adalah 

"penolakan" (ad-daf 'u) bukan "konflik" (ash-shira') yang menjadi jalan yang ditempuh untuk 
memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kesenjangan sosial dalam hubungan antar kelas. 
Bilamana kebobrokan sosial menempati posisi keseimbangan sosial dalam hubungan antar 
kelompok dan kelas masyarakat, maka penolakan sosial --yang menghilangkan kebobrokan dan 
mengembalikan keseimbangan antar kelompok-kelompok itu disertai dengan memelihara 
pluralitas-- adalah cara Islam untuk menciptakan gerakan sosial, bukan konflik yang berarti 
pergulatan dan menyingkirkan pihak lain agar tetap eksis tanpa saingan. Konflik sosial dan 
kelas sebagaimana yang dipahami oleh peradaban Barat, dimaksudkan untuk menciptakan 
persamaan di mana satu pihak saja, yaitu kelas Borjuis dalam masyarakat liberal dan proletaria 
dalam marxisme universal, yang hidup tanpa persaingan, setelah menyingkirkan lawannya. 
Sedangkan "penolakan" dalam konsep Islam adalah gerakan sosial yang mengubah posisi-posisi 
kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam dan mengembalikan hubungan antar mereka 
ke posisi seimbang, adil, dan moderat ketika menyingkirkan kebobrokan dan kezaliman tanpa 
memusnahkan kelompok lain atau mengadakan konflik dengan kekerasan. 

 
 
Pengertian konflik (shira') adalah memusnahkan pihak lain:  
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"Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-
tunggul pohon kurma yang telah lapuk." (al-Haaqqah: 7) 

 
Sedangkan yang dimaksud adalah mengubah keadaan tanpa menghilangkan pluralitas 

dan perbedaan: 
 
"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang 
antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat 
setia." (Fushshilat: 34) 
 
Inilah jalan gerak sosial, bukan konflik sosial dan kelas, yang seiring dengan pandangan 

sosial Islam yang melihat persamaan sebagai satu keseimbangan dan keadilan antar kelompok 
yang berbeda tetapi perbedaannya berasaskan pada faktor-faktor dan perilaku yang 
disyari'atkan dan halal. Islam tidak memandangnya sebagai satu persamaan mutlak karena 
perbedan-perbedaan yang ada di dalamnya berupa berbagai potensi dan kebutuhan.82)  
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Dzimmah 
 

KATA dzimmah dalam bahasa Arab berarti perjanjian, kehormatan, keamanan, dan 
jaminan. Dalam al-Qur'an dikatakan: 

 
"Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik), 
padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara 
hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian (dzimmah)." (at 
Taubah: 8) 

 
Istilah Ahlu Dzimmah --dalam fiqih dan sejarah Islam-- mereka ialah para penganut non-

Islam di antara warga Negara Islam yang mempunyai ikatan dan perjanjian dzimmah, yakni 
keamanan, kehormatan dan jaminan hubungan mereka dengan negara Islam dan kaum 
Muslimin. Masalah yang menuntut adanya sistem ini dalam masyarakat Islam adalah qaidah 
Islam yang menetapkan asas pluralitas dalam keyakinan, aturan-aturan dan agama di dalam 
negara Islam:  

 
"Tidak ada paksaan dalam agama Islam." (al-Baqarah: 259) 
 
"Maka siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin 
(kafir) maka biarlah ia kafir. " (al-Kahfi: 29) 
 
"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." (al-Kaafiruun: 6) 
 
Maka kemajemukan (pluralitas) Islamlah yang membolehkan heterogenitas, lalu 

persoalannya menuntut satu sistem hubungan antar masyarakat yang heterogen ini. 
 
Ikatan dzimmah meliputi semua warga Ahlul Kitab: Yahudi dan Nasrani, juga penganut 

agama yang mempunyai Kitab Suci lalu menghilang bersama perjalanan masa, lalu masuk ikatan 
Ahlu Dzimmah: Zoroaster (Majusi), Sabeanisme (Sabi'in) dan penganut agama-agama Timur 
selain agama samawi. Bahkan Madzhab Maliki --menurut pendapat mereka yang masyhur-- 
memasukkan orang-orang musyrik dan animis, baik Arab maupun non-Arab kedalam jaminan 
dan akad dzimmah. 

 
Karena adanya sebab heterogenitas yang mengantarkan pada akad dzimmah, menurut 

pendapat para ulama bukanlah karena perbedaan agama, melainkan karena kaum Muslimin --
bukan selain mereka-- melaksanakan tugas dan kewajiban jihad dan mengamankan manusia 
termasuk di antara mereka adalah Ahlu Dzimmah yang tidak dikenakan kewajiban jihad, 
disebabkan karena jihad adalah satu kewajiban dan aqidah Islam, dari satu sisi, dan karena 
tuntutan serta kegiatan penaklukan-penaklukan Islam di mana loyalitas warga non-Muslim 
terhadap Negara Islam tidak dapat dijamin hingga tingkat yang membuat mereka mengangkat 
senjata untuk mempertahankan Negara Islam. 
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Akad dzimmah merupakan salah satu akad abadi bagi Ahlu Dzimmah yang berdiam di 
Negara Islam untuk jangka waktu sementara dan terbatas seperti pedagang, para utusan asing 
dan pelancong. Bagi mereka itu, ditetapkan dan diberi jaminan keamanan sesuai dengan qaidah 
Islam yang berasas pada akad ini, yakni qaidah: "Mereka mempunyai hak seperti hak Muslim 
dan kewajiban seperti kewajiban Muslim." Dalam sebuah atsar, dari Imam Ali bin Abu Thalib 
r.a. berkata: "Harta benda mereka seperti harta benda kita dan (kesucian) darah mereka seperti 
darah kita." Maka Ahlu Dzimmah mempunyai hak keamanan, kehormatan, dan jaminan 
terhadap jiwa, keluarga, harta benda, keyakinan, simbol-simbol agama mereka serta tata cara 
peribadatan, rumah ibadat-rumah ibadat dan perlengkapan-nya. Terdapat sejumlah hadits yang 
menegaskan dan anjuran agar menepati pelaksanaan akad dzimmah ini, seperti dalam sabdanya:  
 

"Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar menepati dzimmah Allah dan dzimmah Nabimu." 
(Bukhari) 

 
Jizyah adalah imbalan sejumlah uang pajak darah, militer dan jihad untuk melindungi 

Negara Islam. Jumlah uang ini tidak besar dan dikenakan tidak kepada setiap Ahlul Kitab, 
melainkan kepada mereka yang mampu secara finansial dan fisik, usia layak angkat senjata; 
tidak kepada orang-orang lemah, lanjut usia, anak-anak, wanita, penyandang cacat, budak, rahib 
yang terus-menerus melakukan ibadat. Jizyah ini beragam besarnya sesuai dengan tingkat 
kemampuan finansial, berkisar sekitar 12 dirham, 24 dirham, dan 48 dirham dalam satu tahun 
berupa uang cash, atau hasil kerajinan. 

 
Perdagangan yang melewati wilayah-wilayah Islam yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, 

mereka membayar dalam satu tahun 1/20% dari perdagangannya, sedangkan bagi pedagang 
Muslim membayar 1/40% nya di samping zakat atas seluruh kekayaannya, yang mana zakat 
tidak dikenakan terhadap Ahlul Kitab. Lapangan pekerjaan dan pekerjaan kepegawainegerian 
terbuka bagi Ahlu Dzimmah, tidak terkecuali bagi mereka selain kedudukan-kedudukan yang 
mana Islam menjadi prasyarat bagi yang mendudukinya, dikarenakan karakter agama dalam 
tugas-tugas resminya seperti halnya dengan tugas-tugas yang mempunyai karakter agama dalam 
struktur kelompok-kelompok Ahlu Dzimmah yang terbatas hanya untuk penganut agama dan 
kelompoknya. 

 
Di bidang pengadilan dan penanganan perkara hukum, Ahlu Dzimmah mempunyai hak 

untuk mencari keadilan pada para hakim dari kalangan mereka dalam masalah-masalah aturan 
agama yang mereka anut di samping juga mempunyai hak untuk mencari keadilan --bagi yang 
menghendaki -- pada pengadilan Islam dan para hakimnya. Sedangkan selain perkara yang 
berhubungan dengan agama mereka, maka penanganan hukumnya dilakukan di pengadilan 
terpadu Negara Islam. 

 
Sejarah masyarakat Islam telah menyaksikan masa-masa di mana Ahlu Dzimmah 

mengalami banyak penindasan dan masa-masa ini diwarnai penindasan umum yang mencakup 
Ahlu Dzimmah dan kelompok lainnya, sebagaimana yang terjadi pada masa al-Mutawakkil dari 
Dinasti Abbasiah (846-861 M), yang melakukan penindasan terhadap golongan Syi'ah dan 
Mu'tazilah lebih keras dari pada apa yang dialami Ahlul Kitab, masa pemerintahan al-Hakim bi 
Amrillah al-Fathimi (985-1021M) yang melakukan penindasan terhadap Ahli Sunnah, padahal  
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dengan cepat ia meninjau kembali penindasannya terhadap Ahlul Kitab. Dan pada periode-
periode serbuan dari luar serta konspirasi asing --dari negara-negara Kristen-- terhadap negeri-
negeri Muslim, golongan Ahlu Dzimmah mengalami berbagai penindasan dan tekanan, 
disebabkan adanya dukungan sebagian mereka --khususnya putra-putra Gereja-- kepada 
pasukan penyerbu, atau karena kecurigaan adanya dukungan ini. Begitu pula periode-periode 
krisis antar golongan yang terjadi terakhir ini berkaitan dengan konspirasi penjajah Barat 
Modern. 
 

Bersamaan dengan perkembangan dan meluasnya wilayah serta nilai-nilai kultural yang 
mempersatukan semua kelompok agama di bumi Islam dalam bahasa, etnis dan budaya 
peradaban Arab Islam menjadi tali pengikat dan pemersatu bagi semua, maka di negeri-negeri 
Muslim tumbuh dengan subur bangunan satu umat, satu dalam pengertian kultural dan 
nasional, loyalitasnya kepada satu negeri, lalu menyusutlah faktor-faktor pluralitas dan 
semuanya mempunyai tanggung jawab militer yang sama untuk melindungi Negara. Yaitu satu 
perkembangan yang menyebabkan penghapusan sistem jizyah dan penyelesaian bagi problem 
persamaan, dalam hak kewarganegaraan menggantikan sistem dzimmah. Berbagai ijtihad Islam 
telah menyambut dan mengikuti perkembangan yang dialami oleh realitas Islam modern.   
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Syura 
 

SYURA adalah terminologi Islam murni. Kata ini adalah kata benda jadian yang diambil 
dari kata musyawarah yang berarti --dalam terminologi Arab-- mengeluarkan pendapat, yaitu 
perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas "sukarela" berpendapat, melainkan 
meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya 
dan secara sengaja menarik keluar pendapat itu. Jika dikatakan: asyara Fulan 'ala Fulan bi ar-ra’y 
artinya --dalam istilah Bahasa Arab-- Fulan memerintahkan Fulan berpendapat, tidak hanya 
melepaskan tanggungan dengan sekedar melontarkan pendapat saja. 

 
Syura dalam pemikiran politik Islam adalah filsafat sistem pemerintahan, masyarakat, 

dan keluarga sebab syura berarti menangani urusan komunitas manusia, khusus dan umum, 
melalui perhimpunan bersama dan kolektif yang merupakan jalan manusia untuk berpartisipasi 
dalam menangani urusan komunitas ini. Maka syura, yaitu berhimpun bersama adalah jalan 
menuju imarah yaitu kepemimpinan, sistem, kekuasaan dan otoritas: kepemimpinan manusia 
dalam keluarga, masyarakat, dan dalam negara. Yaitu dalam pengorganisasian masyarakat dan 
pemerintahannya, baik masyarakat kecil maupun besar. 

 
Karena konsep filosofis Islam tentang keberadaan manusia, tugas-tugasnya dan 

kedudukannya dalam kehidupan ini, dan hubungannya dengan orang lain berdasarkan pada 
kenyataan bahwa manusia ini adalah makhluk Allah dan mendapat tugas kekhalifahan dari 
Allah, bukan sebagai penguasa planet ini sehingga kebebasannya bersifat mutlak tanpa batas 
atau syura, permufakatan, kekuasaan, dan kepemimpinannya tanpa kendali dan aturan. Pada 
saat yang sama, kekhalifahannya dari Allah berarti dengan sendirinya ia mempunyai 
kewenangan, kehendak, kebebasan syura, dan kepemimpinan yang memungkinkannya bangkit 
mengemban tugas pembangunan peradaban di muka bumi ini. Oleh sebab itu, manusia 
bukanlah makhluk fatalis yang nasibnya telah ditentukan secara mutlak. 

 
Manusia berada pada posisi moderat: ia bukan penguasa alam dan bukan pula hamba 

yang tidak memiliki kebebasan, kehendak, otonomi dan tanggung jawab, melainkan ia adalah 
khalifah dari penguasa alam dan pada kerangka ikatan akad sumpah janji istikhlaf ia mempunyai 
wewenang yang memungkinkannya bangun mengemban tugas-tugas istikhlaf. 

 
Berpijak dari pandangan tentang kedudukan manusia di bumi ini, Islam mempunyai ciri 

khas yang terletak pada kerangka syura. Ikatan janji istikhlaf ilahi yang merupakan ketentuan 
Allah yang berlaku dalam alam ciptaan-Nya, begitu pula hukum-hukum-Nya yang dijadikan 
sebagai kerangka pengendali kebebasan manusia dan otoritasnya adalah ketentuan ilahi yang 
muncul di dalamnya 'ubudiah makhluk kepada Sang Khaliq, dan ketentuan Allah yang tidak ada 
di dalamnya syura maupun pilihan: 

 
"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila 
Allah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah 
sesat, sesat yang nyata." (al-Ahzab: 36) 

 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



109 
 

Di sini, dalam semua hal yang berkaitan dengan kerangka kekuasaan, kita berada di 
hadapan kekuasaan Allah dan kedaulatan-Nya yang tercermin pada ketentuan yang bersifat 
niscaya, dan syari'at-Nya yang mewakili ikatan akad dan janji istikhlaf, sehingga khalifah harus 
menjadikannya sebagai kerangka pengendali yang mengatur kebebasan, syura, kewenangan dan 
kepemimpinannya, begitu pula menjadi pengendali yang mengatur gerakannya pada saat 
melaksanakan tugas istikhlaf. 

 
Sedangkan diluar itu, semua urusan yang berada dalam kadar kesanggupan manusia, dan 

menjadi satu keharusan untuk melaksanakan dan menerapkan serta merinci keumuman akad 
dan janji serta amanat istikhlaf, maka itu merupakan obyek syura manusia, obyek bagi 
kewenangan dan kekuasaannya. Sebab dalam hal ini ia bebas dan menjadi sumber bagi 
kewenangan dan kekuasaan yang pilar-pilarnya diambil dari syura dalam kerangka halal dan 
haram: dia adalah wakil yang bebas yang menangani urusan-urusan perwakilan dengan syura 
dengan syarat tidak melewati kerangka akad perwakilan. Inilah kerangka syura dalam 
pemikiran politik dan filsafat Islam tentang masyarakat manusia. 

 
Ketetapan Allah dan perintah-Nya adalah kekuasaan dan kedaulatan ilahiah. Sedangkan 

ketetapan manusia dan perintah mereka adalah syura di antara mereka yang menjadi landasan 
kepemimpinan dan kewenangan mereka dalam berbagai urusan komunitas: dari keluarga ke 
institusi ke masyarakat ke negara ke komunitas manusia dan sistem internasionalnya. 

 
Dalam masyarakat keluarga, Islam berpijak pada syura sebagai satu filsafat untuk 

menumbuhkan rasa saling ikhlas yang berdasarkan pada cinta kasih, peraturan dan keteraturan: 
"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 
kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 233) 
 

Dalam urusan negara, Islam mewajibkan syura sebagai filsafat yang dianut sesuai dengan 
persoalan-persoalan manusia: 

 
"Maka dengan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya 
kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun untuk mereka, dan musyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertaqwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (Ali 
Imran: 159) 
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Membulatkan tekad yaitu mengambil keputusan adalah suatu hasil dari syura. Yaitu 
keikutsertaan manusia dalam penggodokan pendapat yang berlandaskan pada kebulatan tekad 
dan inilah yang membuat para mufassir al-Qur'an mengemukakan penafsiran mengenai ayat ini, 
yang diwakili oleh salah seorang di antara mereka, yaitu Ibnu Athiah (1088-1148 M): 
"Sesungguhnya syura termasuk salah satu prinsip syari'ah dan pilar hukum. Barang siapa yang 
tidak mengajak musyawarah kepada ahli ilmu dan ahli agama, maka memecat (kepemimpinan) 
orang tersebut hukumnya wajib dan yang demikian itu merupakan satu hal yang tidak ada 
perselisihan di dalamnya. 

 
Syura adalah salah satu prinsip syari'ah dan pilar hukum. Sedangkan ahli syura adalah 

mereka yang mempunyai keahlian dalam bidangnya sesuai dengan persoalan dan permasalahan 
yang menuntut keahlian. Oleh sebab itu, ungkapan Ibnu Athiah tersebut berbicara tentang 
ajakan musyawarah kepada ahli ilmu dan ahli agama, tidak hanya ahli agama saja. 

 
Jika musyawarah adalah mengeluarkan pendapat yang berasaskan pada ketetapan dan 

kebulatan tekad, maka Islam telah menjadikan 'ishmah (keterhindaran dari kesalahan) bagi 
umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: "Sesungguhnya umatku tidak 
bersepakat pada kesesatan" (Ibnu Majah). Yang demikian adalah agar hati orang-orang mukmin 
tenang pada hikmah dan kebenaran keputusan apabila berlandaskan pada hasil musyawarah 
umat dalam masalah yang dihadapi. Dari sini syura adalah satu sifat orang mukmin. 

 
"Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang 
ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada 
Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 
perbuatan-perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-
orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) melalui musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila 
diperlakukan dengan sewenang-wenang mereka membela diri." (asySyuuraa: 36-39) 
 
Bahkan asas syura adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh rasul umat ini. Sebagaimana 

telah dituturkan oleh Abu Hurairah ra tentang sifat Rasulullah saw: 
 
"Tidak aku lihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dari pada 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam." (Tirmidzi) 

 
Para sahabat di negara Islam pertama yang dipimpin oleh Nabi dan Rasul saw senantiasa 

bertanya tentang sifat dasar keputusan: apakah ia wahyu, yang merupakan ketetapan dan 
keputusan Allah, ataukah ia pendapat dan hasil musyawarah, yang berarti persoalannya 
mengandung musyawarah dari tinjauan yang menjadi acuan kebulatan tekad dan ketetapan? 
Seolah mereka bertanya tentang sifat dasar pembagian wilayah persoalan, apakah ia wewenang 
ilahiah, ataukah wewenang manusia? Bilamana Rasulullah saw memberitahukan kepada mereka 
bahwa itu adalah wahyu, maka mereka lalu menerimanya sebagai pegangan dengan sam'an wa 
tha'atan (mematuhi sepenuhnya) kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun apabila itu adalah 

 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



111 
 

masalah persoalan pendapat dan musyawarah maka komitmen padanya berdasarkan pada hasil 
musyawarah, bukan bagi mereka saja melainkan juga bagi Rasulullah saw. Karena dalam hal ini 
beliau adalah "mujtahid" bukan muballigh (penyampai). Dari sudut pandang Islam ini dapat 
dipahami makna sabda Rasulullah saw kepada Abu Bakar dan Umar: 
 

"Seandainya kamu berdua sepakat dalam satu musyawarah maka aku tidak akan menentang 
kamu berdua." (Imam Ahmad) 
 

Dalam sabdanya yang lain: 
 

"Seandainya aku mengangkat seseorang menjadi amir tanpa musyawarah dengan orang-orang 
mukmin niscaya aku angkat Ibnu Ummi 'Abd (Abdullah bin Mas'ud) menjadi amir." (Tirmidzi, 
Ibnu Majah, dan Imam Ahmad) 

 
Semua masalah dan urusan keduniaan manusia, yang belum ditetapkan oleh ketetapan 

Allah dengan ketetapan yang qath'i maka masalahnya menjadi persoalan syura di kalangan ahli 
syura. Masalah utama dalam persoalan ini adalah negara Islam dan kaum Muslimin. Rasul yang 
ma’shum (bebas dari kesalahan) dalam menyampaikan risalah dari Allah --dalam urusan-urusan 
negara-- beliau adalah seorang penguasa mujtahid, mengangkat seorang wali (gubernur) tanpa 
mengajak musyawarah kaum mukminin. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang 
mengatakan:  

 
"Barang siapa yang membai'at amir tanpa mengajak musyawarah dengan kaum Muslimin maka 
tidak wajib memberi bai'at kepadanya dan tidak sah bai'at orang-orang yang membai'atnya. 
Sebab khilafah adalah syura." 
 
Pemegang kedudukan Ulil Amri dalam Islam bersifat kolektif. Oleh sebab itu, al-Qur'an 

berbicara tentang Ulil Amri dengan bentuk kata jamak, sama sekali tidak dengan bentuk kata 
tunggal (wilayah al-amri). Inilah Syura Islam: 

 
a)  Satu filsafat pertemuan Islam dalam keluarga, masyarakat, dan negara. 
b)  Kerangka dan wilayahnya: mencakup semua bidang yang belum ditetapkan oleh Allah 

dengan ketetapan yang pasti dan niscaya, bagi manusia, yang diberikan wewenangnya 
sebagai khalifah dari Allah dalam membangun peradaban di muka bumi ini. 

c)  Di dalam dan dengan syura umat adalah suatu kekuasaan dan kewenangan dalam politik 
negara, mengorganisir masyarakat dan membangun peradaban. 

d)  Umat ini memilih para wakilnya yang berkompeten yang memahami realitas obyektif dan 
syari'ah. Mereka itulah ahlul hilli wal 'agdi, begitu juga mereka adalah ahlul ikhtiyar 
(pemilih) yang memilih kepala negara Islam dan memelihara keharmonisan realitas obyektif 
dengan syari'ah, dengan mengembangkan "hukum fiqih furu'iyyah" untuk memberi jawaban 
atas perkembangan realitas baru dan mengendalikan realitas baru itu agar tidak keluar dari 
wilayah halal dan haram yang keduanya adalah wewenang Allah.83)  
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Demokrasi 
 

DEMOKRASI (democracy) adalah satu sistem politik dan sosial yang timbul di Barat, 
yang dikenal oleh peradaban Barat modern dari peradaban Yunani kuno dan pengembangannya 
dilakukan oleh kebangkitan Barat modern dan kontemporer ini. la membangun hubungan antar 
individu masyarakat dan negara yang sesuai dengan prinsip persamaan antar negara dan 
keikutsertaan mereka secara bebas dalam membuat undang-undang hukum yang mengatur 
kehidupan umum, yang mengacu pada prinsip yang mengatakan bahwa rakyat adalah pemilik 
kekuasaan dan sumber hukum, (The voice of people is the voice of God-ini Kabbalah). Kekuasaan rakyat 
menurut pandangan sistem demokrasi, adalah milik rakyat dan melalui rakyat pula untuk 
mencapai kedaulan rakyat, tujuan-tujuannya, dan kepentingan-kepentingannya.84) 

 

Sedangkan sistem perwakilan (representative), di mana para wakil rakyat terpilih 
mewakili rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kekuasaan legislatif, mengawasi, dan meminta 
pertanggungjawaban kekuasaan eksekutif adalah perangkat demokrasi yang menjadi 
penyambung bagi demokrasi langsung --di mana rakyat melakukan secara langsung-- semua 
tugas-tugas kekuasaan ini dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan demokrasi. 

 
Bagaimanakah prinsip Islam terhadap demokrasi, apakah menerima secara mutlak, atau 

menolak mentah-mentah, atau menerima dengan beberapa catatan? Sebaiknya kita melakukan 
pengamatan khusus bahwa Islam --dalam masalah-masalah hidup, keorganisasian, sistem dan 
sarana yang dipakai untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan filsafatnya-- tidak selalu menutup 
bagi semua yang datang dari luar dan asing, begitu pula tidak senantiasa menerima apa yang 
datang dari luar tanpa memahami dan melakukan ijtihad. Jika ijtihad adalah satu metodologi 
dalam pemikiran Islam maka sepatutnya ijtihad ini terdapat dalam pemikiran demokrasi. Jika 
sebagian orang mengganti demokrasi dengan syura, maka pandangan Islam yang obyektif dan 
pengamatan yang menukik atas hubungan antara syura dan demokrasi akan menemukan titik 
temu dan titik pisah sekaligus. 

 
Dilihat dari perangkat jalan dan sistem yang mengantarkan pada pencapaian tujuan masing-
masing: demokrasi dan syura, ia merupakan pengalaman empirik manusia, tidak ada di 
dalamnya ketentuan-ketentuan suci yang memberi batasan perkembangan dalam pengalaman 
demokrasi dan perkembangannya itu sesuai dengan jaman, tempat dan kondisi. Pengalaman 
yang diperoleh demokrasi dalam perkembangan peradaban Barat, yang kemudian melahirkan 
sistem perwakilan serta pewakilan melalui pemilihan, adalah pengalaman yang sarat dengan 
aset manusia yang tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia merupakan pengembangan 
pencapaian yang telah dikenal oleh peradaban Islam sejak masa awal berupa perangkat bai'at 
dan pengalamannya. 
 

Sedangkan titik pisah antara syura Islam dan demokrasi Barat, secara jelas berkisar pada: 
hak milik siapa prinsip kekuatan legislatif? Demokrasi menjadikan kedaulatan prinsip 
kekuasaan legislatif milik rakyat, baik secara terbuka atau dalam bentuk apa yang diistilahkan  
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oleh para pakar demokrasi dengan undang-undang alamiah (natural law) yang mewakili, 
menurut pandangan mereka, dasar-dasar fitrah manusia. Kekuasaan dan begitu juga kedaulatan 
--dalam sistem demokrasi-- adalah hak wewenang manusia: umat dan rakyat. Sedangkan dalam 
sistem syura Islam, kedaulatan hukum, pada prinsipnya hak wewenang Allah yang 
termanifestasikan dalam syari'ah, yang merupakan buatan Allah, bukan hasil upaya manusia 
maupun pemberian alam. Wewenang dan hak manusia dalam pembuatan hukum --kekuasaan 
legislatif--- hanyalah kewenangan yang dibangun diatas syari'ah ilahiah ini dan penjabarannya; 
merumuskan hukum-hukum dari prinsip-prinsipnya; dan merinci prinsip-prinsip umumnya. 
Begitu pula manusia ini mempunyai kewenangan ijtihad dalam persoalan-persoalan yang belum 
ditentukan oleh ketentuan samawi, dengan syarat kewenangan manusia itu tetap tunduk pada 
kerangka filsafat Islam tentang hukum. 
 

Oleh sebab itu, Allah, menurut visi Islam, adalah syari' --pemilik otoritas hukum-- (grand 
legislator) bukan manusia. Sedangkan manusia adalah faqih (yang memahami hukum itu). 
Sebab, prinsip-prinsip syari'ah, dasar-dasarnya, ketentuan-ketentuannya dan filsafat ilahiahnya 
tercermin di dalamnya kedaulatan Allah. Dengan menjadikan syari'ah sebagai acuan dasar baik 
penjabaran, pengembangan, pembaruan, perincian dan ijtihad atas tuntutan-tuntutan 
modernitas, adalah suatu pemahaman dan perumusan hukum yang tercermin di dalamnya 
kewenangan manusia yang dibatasi dengan kedaulatan hukum Allah. Demikianlah perbedaan 
nyata antara sistem syura Islam dan demokrasi Barat. Perbedaan ini memiliki hubungan erat 
dengan pandangan masing-masing kedua peradaban --Barat dan Islam-- tentang batas-batas 
kewenangan Tuhan dan batas-batas kewenangan manusia dan Tuhan. 

 
Menurut pandangan filsafat Yunani kuno, khususnya Aristoteles (384-322 SM) 

diketahui bahwa Allah telah menciptakan alam kemudian dibiarkan berbuat sesuai dengan 
tabiat dan hukum-hukum alam ini tanpa campur tangan atau pengawasan Tuhan secara terus 
menerus. Pandangan tentang batas-batas hak urusan Tuhan ini ditemukan dalam kebangkitan 
Barat sekular berdasarkan pada prinsip Injil yang menjadikan "Hak Kaisar untuk Kaisar dan hak 
Tuhan untuk Tuhan" (Render unto Caesar what the Caesar's and unto God what the God's). 
Lalu terjadi pemisahan antara kerangka kewengan urusan Tuhan yang berhenti pada batas 
penciptaan dan kerangka urusan manusia yang diberi kewenangan dalam menangani proses 
pemakmuran di muka bumi, tanpa ada ikatan-ikatan dari kedaulatan Tuhan atas kewenangan 
dan kedaulatan manusia ini. Sebab manusia, menurut pandangan filsafat Barat ini mempunyai 
kewenangan legislatif serta kewenangan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah 
adalah satu-satunya pemegang otoritas ini, sebagaimana firman-Nya: "Hanya milik-Nya hak 
menciptakan dan memerintah." (al-A'raaf: 54). Jadi urusan Tuhan tidak hanya berhenti pada 
penciptaan tetapi juga memerintah yang tercermin dalam syari'ah yang diturunkan agar menjadi 
kerangka, dan Dia mengajak manusia untuk berpegang pada kerangka ini dalam hidupnya. 

 
Karena pandangan Islam tentang kedudukan manusia di bumi tidak menjadikan manusia 

ini sebagai penguasa bumi melainkan mamandangnya sebagai khalifah (pembawa amanat 
kekhalifahan) dari sang Penguasa bumi, maka Islam memandang khalifah ini berada dibawah 
aturan --dalam melaksanakan tugas kekhalifahan (istikhlaf) dan memakmurkan bumi-- dengan 
ketentuan ikatan janji, yang dengan meminjam ungkapan Muhammad Abduh (1849-1905):  
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"Manusia adalah seorang hamba bagi Allah sendiri dan penguasa atas segala sesuatu setelah Dia." 
 

Manusia menurut pandangan Islam: bebas, berkemampuan, berkehendak, dan 
berkesanggupan, dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah yang Maha Kuasa, tanpa batas. 
Maka kewenangan dalam sistem hukum Islam pada prinsipnya merupakan kedaulatan ilahi 
yang tercermin dalam syari'ah samawi. Sedangkan hak manusia dalam membuat hukum adalah 
kewenangan memahami dan menurunkan aturan-aturan hukum tersebut dengan syarat tidak 
keluar dari batas-batas kerangka syari'ah atau semangat filsafatnya. 

 
Inilah sisi batasan dan garis-garis yang membedakan antara sistem syari'ah Islam dan 

demokrasi Barat. Sedangkan di luar itu di antaranya membangun hukum dan kewenangan atas 
dasar persetujuan umat dan pandangan mayoritas serta orientasi pandangan umum, di samping 
menjadikan otoritas dalam memilih penguasa, mengawasi dan meminta pertanggungjawaban 
serta memberhentikan mereka adalah hak umat, begitu pula memilih perangkat dan cara-cara 
perwakilan untuk membentuk institusi yang mewakili kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif, secara umum merupakan bidang persamaan antara demokrasi Barat dan syura Islam.  

 
Demikian pula halnya dengan prinsip pemisahan antara ketiga kekuasaan: legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, yang merupakan prinsip yang dikenal dalam sistem demokrasi Barat, 
adalah aspek-aspek yang dapat diterima oleh syura Islam. Bahkan barangkali pengalaman 
peradaban Islam telah berjalan lebih jauh dari yang dilalui oleh peradaban Barat. Maka suatu hal 
yang mungkin --menurut pandangan Islam-- membedakan kekuasaan ijtihad dan legislatif dari 
kekuasaan Ahlul Halli wal 'aqdi (people of binding and loosing) --yang memilih kekuasaan 
eksekutif, mengawasinya serta meminta pertanggungjawabannya.  

 
Dalam hal ini menjadikan kedaulatan hukum diatas kekuasaan negara (the rule of law) 

sebagai satu kenyataan dalam bentuk praktik, tidak seperti yang terjadi dalam pengalaman 
demokrasi yang mana kekuasaan legislatif tunduk pada parlemen yang terdiri dari mayoritas 
anggota partai yang berkuasa dan yang tunduk pada kekuasaan legislatif. Sebab lembaga 
parlemen bagi partai berpihak pada kekuasaan eksekutif hingga pada tingkat di mana membuat 
kewenangannya lebih banyak hanya bersifat simbolis formal. Sedangkan otonomi kekuasaan 
khusus dalam melakukan ijtihad yang merumuskan hukum, dengan tetap komitmen pada 
kedaulatan syari'ah ilahiah, lebih dekat kepada prinsip pemisahan hakiki antara kekuasaan-
kekuasaan itu dan lebih dapat merealisasikan kedaulatan hukum (rule of law) atas kekuasaan-
kekuasaan yang ada. 
 

Dengan demikian dapat dengan jelas dilihat titik temu dan titik pisah antara sistem 
syura Islam dan sistem demokrasi Barat. Dapat dilihat bagaimana bidang luas menjadi titik temu 
antara keduanya, khususnya perangkat-perangkat, cara-cara dan institusi-institusi, dengan 
perbedaan yang terletak pada masalah kedaulatan prinsip hukum yang dijadikan oleh demokrasi 
Barat sebagai hak wewenang manusia secara terbuka atau dibawah nama "hukum alamiah", 
sementara dijadikan oleh sistem syura Islam sebagai hak wewenang Allah dengan tidak ada 
larangan bagi manusia malakukan perumusan undang-undang dan hukum dalam kerangka 
batas-batas syari'ah ilahiah, dalam semangat dan dasar-dasar umumnya. 
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Sistem syura pada hakikatnya merupakan satu terma yang diambil dari kata: 
musyawarah. Sedangkan musyawarah berarti mengeluarkan pendapat. Maka dengan sendirinya 
mengeluarkan pendapat dimasukkan ke dalam perangkat-perangkat itu. Oleh sebab itu, 
musyawarah tidak mungkin menjadi lawan bagi perangkat demokrasi. Adapun perbedaan 
antara keduanya datang dari persoalan yang difungsikan di dalamnya perangkat-perangkat ini 
dan dalam wilayah operasional perangkat-perangkat ini. Sementara sistem demokrasi tidak 
mengenal batasan-batasan ilahiah tentang kewenangan operasional pendayagunaan perangkat-
perangkat ini, sistem syura Islam memiliki kelebihan antara dua wilayah urusan: urusan yang 
menjadi hak wewenang Allah, yakni hak mengurusi hanyalah khusus wewenang Allah, dan 
urusan yang menjadi hak kewenangan manusia yakni hak mengurusi yang menjadi kesanggupan 
manusia dan di dalam wewenangnya inilah merupakan wilayah syura: 

 
"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (asy-Syuura: 38) 
 
"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu."  (Ali Imran: 159) 

 
Manusia dalam kapasitasnya sebagai pengemban khilafah dari Allah, urusan dan 

kewenangannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan kerangka urusan dan kewenangan Allah, 
yang merupakan kedaulatan dan batas-batas syari'at-Nya. 

 
Pada aspek acuan, filsafat, dan batasan-batasan terdapat perbedaan antara sistem syura 

dan demokrasi dan perbedaan ini tidak terdapat pada perangkat. Begitu pula terdapat 
perbedaan antara keduanya pada bagian tujuan dan sasaran. Demokrasi sebagai satu pemikiran 
buatan manusia dan sebuah filsafat mundane (filsafat duniawi) tidak mengarahkan pandangan 
mata lebih jauh dari sekedar mengantisipasi kebaikan duniawiah manusia, dengan kriteria 
duniawiah terhadap kebaikan ini. Sedangkan sistem syura, sebagai ketentuan ilahiah, 
memadukan antara kebaikan duniawi dan kebahagiaan akhirat, maka kebaikan duniawi diberi 
muatan agama yang tercermin dalam kriteria agama terhadap kebaikan ini. 
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Partai 
 

HIZB (partai) yang bentuk jamaknya Ahzab (partai-partai), adalah setiap kelompok 
atau jama'ah yang dipersatukan oleh arah sasaran pada satu tujuan politik, atau tujuan non 
politik. Pada galibnya dalam realitas modern, sebutan istilah partai ditujukan untuk organsasi 
yang menghimpun kelompok individu yang memiliki kesamaan konsep tentang beberapa 
masalah politik dan membentuk satu pandangan elektif. 

 
Terminologi partai (hizb) dalam dasar-dasar Islam --al-Qur'an dan sunnah-- begitu pula 

dalam pengalaman Negara Islam pertama, pada periode Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
tidak ditolak secara mutlak dan tidak pula secara mutlak diterima karena alasan istilah partai 
itu sendiri. Tetapi hal yang menjadi ukuran penerimaan istilah partai (hizb), kemudian istilah 
berpartai (tahazzub) dan organisasi kepartaian (at-tanzhim al-hizbi), adalah muatan tujuan, 
sasaran dan prinsip-prinsip yang menjadi asas partai ini. Sebab kemusyrikan dan kaum musyrikin 
adalah sebuah partai, akan tetapi partai ini tertolak dan dikecam; para penolong setan adalah partai akan tetapi 
dikecam dan ditolak. Sedangkan para pembela Allah (auliya' Allah) adalah satu partai yang diterima 
dan mendapat pujian. Begitu pula kaum mukminin, para pembela Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam (anshar ar-Rasul) mereka ialah partai Allah (Hizbullah) yang bergabung dalam jihad 
untuk membela Agama.  

 
Konflik Islam senantiasa terjadi antara partai politik syirik, kufur, dan setan melawan 

partai tauhid dan iman: Hizbullah. Jadi istilah partai, dapat diterima atau ditolak dengan 
melihat pada prinsip-prinsip dan tujuan. Berpartai, yakni afiliasi manusia pada partai dapat 
ditolak atau diterima dilihat dari kriteria yang berlaku di dalamnya, bukan karena istilah itu 
sendiri, bukan karena berpartai itu sendiri, dan bukan pula karena organisasi partai secara 
mutlak. 

 
Kaum musyrikin adalah partai-partai; menurut al-Qur'an:  
 
"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu (al-Ahzab), 
mereka berkata: 'inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita'. Dan benarlah 
Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan 
ketundukan." (al-Ahzab: 22) 
 
Begitu pula keadaan mereka dalam rentang sejarah risalah samawiah. Dikatakan oleh al-

Qur'an: 
 
"Suatu pasukan tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan (al-Ahzab) pasti 
akan dikalahkan. Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka kaum Nuh, 'Ad, Fir'aun 
yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka 
itulah golongan yang bersekutu (al-Ahzab) menentang rasul-rasul." (Shaad: 11-13). 

 
Dalam do'a Rasulullah kita temukan: 
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"Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang membuat awan berjalan, yang mengalahkan golongan-
golongan (partai), kalahkanlah mereka!" (Bukhari, Muslim, dan Abu Daud) 

 
Setan mempunyai partai, yaitu partai setan (hizb asy-syaithan) sebagaimana dikatakan 

oleh al-Qur'an: 
 
"Setan-setan itu mengajak golongannya (hizbahu) supaya mereka menjadi penghuni neraka yang 
menyala-nyala." (Faathir: 6) 

 
Allah mempunyai partai sendiri yaitu partai Allah (Hizbullah) sebagaimana ditegaskan 

dalam firman-Nya: 
 
"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, 
maka sesungguhnya partai Allah itulah yang menang." (al-Maa'idah: 56) 
 
"Allah ridha terhadap mereka dan merekapun merasa puas atas (limpahan) rahmat-Nya. Mereka 
itulah golongan Allah (Hizbullah). Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah 
golongan yang beruntung-." (al-Mujaadilah: 22) 

 
Dalam kesusasteraan periode Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam istilah Amir dipakai untuk 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam karena kepemimpinannya dalam pemerintahan. Begitu 
pula istilah hizb (partai) dipakai untuk para pendukungnya. Anas bin Malik meriwayatkan 
bahwa kelompok Asy'ariyyin yang di antara mereka ialah Abu Musa al-Asy'ari ketika datang 
kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan mendekati kota Madinah, mereka membaca 
baik-baik puisi, di antara salah satu baitnya adalah: 

 
Esok hari, kita berjumpa kekasih sejati, Muhammad dan partainya. (Imam Ahmad) 

 
Bahkan dari 'Aisyah ra diriwayatkan: 
 
"Bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, mereka ada dua kelompok (hizb): 
satu kelompok di dalamnya terdapat Aisyah, Hafshah, Shafiah, dan Saudah. Sedangkan kelompok 
lain ialah Ummu Salamah beserta istri-istri Rasulullah lainnya. " (Bukhari) 

 
Ini tentang terminologi yang dipakai. Sedangkan kriteria penolakan atau penerimaan 

adalah tujuan partai dan sasaran berpartai. Mengenai legalitas berorganisasi dan berpartai, tidak 
diragukan berlandaskan pada keyakinan terhadap legalitas adanya kemajemukan visi dan 
orientasi. Masyarakat-masyarakat yang mengambil acuan legalitas kemajemukan pemikiran 
adalah yang mengacu pada pluralitas organisasi dan keikutsertaan dalam partai. 

 
Jika Islam telah berbicara tentang kesatuan agama sejak dari Adam hingga Nabi 

Muhammad dan sepanjang masa setiap rasul dan nabi, Islam juga telah berbicara tentang 
pluralitas dalam syari'at umat-umat sesuai dengan rasul yang diutus kepada mereka: 
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"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan 
apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, 
Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." (asy-
Syuura: 13) 
 
"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya 
Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja)." (al-Maa'idah: 48) 
 
Jadi agama (ad-Din) hanya ada satu sejak dulu hingga kapanpun. Sedangkan syari'at 

(aturan dan jalan) bersifat majemuk, dari dulu hingga kapanpun. Di sini terdapat pluralitas 
dalam kerangka kesatuan. 

 
Manusia pada dasarnya merupakan satu kesatuan: dari satu ayah dan satu ibu akan 

tetapi majemuk dalam bahasa dan warna kulit, yakni dalam kebangsaan: 
 
"Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri 
yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (an-Nisaa': 1) 
 
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-
lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan) bagi kaum (orang-orang) yang mengetahui." (ar-Ruum: 22) 

 
Di sini sekali lagi terdapat kesatuan dalam kemanusiaan dan pluralitas dalam kerangka 

kesatuan ini. 
 

Umat Islam adalah satu kesatuan: 
 

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah 
Tuhanmu maka sembahlah Aku." (al-Anbiyaa': 92) 

 
Dan dalam kerangka umat yang satu terdapat umat-umat yang berbeda, yakni 

kelompok-kelompok yang berhimpun dalam kesepakatan untuk melakukan amar ma'ruf nahi 
munkar: 

 
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." 
(Ali Imran: 104) 

 
Maka kerangka kesatuan umat mengakui perbedaan kelompok-kelompok yang 

berhimpun dalam kesepakatan untuk melaksanakan furu' yang mengantarkan pada penegakan 
dasar-dasar keyakinan. 
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Jika perbedaan dalam pengorganisasian partai, seperti yang dipahami sekarang tentang 
istilah partai (hizb), adalah merupakan produk perkembangan dalam kehidupan pemikiran dan 
politik --yaitu perkembangan yang berbeda karena faktor perbedaan, masa, dan lingkungan 
masyarakat--, maka sebenarnya pengalaman politik negara Islam pertama telah mengalami, dari 
aspek institusi, apa yang mirip dengan perbedaan organisasi --untuk tidak kita katakan partai-- 
dari sisi tertentu: 

 
1)  Golongan Muhajirin pertama yang terdiri dari tokoh-tokoh Quraisy kenamaan yang masuk 

Islam pada awal kedatangan Islam: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali 
bin Abu Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin 'Awwam, Abdurrahman bin ' Auf, Sa'd 
bin Abi Waqqash, Sa'd bin Zaid bin Amr Nufail, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, mereka ini 
merupakan satu organisasi yang memiliki kedudukan khusus yang dominan dalam khilafah, 
negara dan urusan masyarakat. 

2)  Golongan 12 Naqib (wakil) terpilih yang terbentuk melalui pemilihan dari kalangan kaum 
Anshar yang mengadakan janji setia kepada Rasulullah yaitu janji setia untuk mendirikan 
Negara Islam pada peristiwa Bai'ah Aqabah --mereka terdiri dari--: Abu Umamah, As'ad bin 
Zurarah, Sa'd bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik bin Ajlam, Al-Barra' bin 
Ma'rur, Abdullah bin 'Amr bin Haram, Sa'd bin Ubadah bin Dulaim, AI-Mundzir bin 'Amr 
bin Khunais, Ubadah bin Shamit, Usaid bin Hudair, Sa'd bin Khaitsumah bin al-Harits, dan 
Rifaah bin al-Mundzir, merupakan satu organisasi yang mempunyai kedudukan khusus 
yang dominan dalam kehidupan Negara Islam. Mereka itu merupakan organisasi para 
menteri yang memberi dukungan seperti halnya dengan golongan Muhajirin pertama 
merupakan organisasi para gubernur (amir) yang senantiasa diajak bermusyawarah. 

3)  Dalam biografi Ibnu al-Atsir (wafat tahun 1233 M) tentang wanita sahabat kenamaan Asma' 
binti Yazid bin Sakan al-Anshariyyah (wafat tahun 650 M), --seorang wanita yang 
mempunyai keberanian luar biasa dan menonjol dalam berpidato-- terdapat indikasi adanya 
kelompok wanita Madinah yang berhimpun untuk mengajukan tuntutan hak-hak mereka 
atas kerja keras yang mereka lakukan dalam masyarakat baru. Asma' binti Yazid ini adalah 
pimpinan kelompok ini dan Ibnu al-Atsir berbicara tentang kepergiannya menemui 
Rasulullah saw mewakili kelompoknya, dan berbicara atas namanya. Ibnu Atsir 
mengemukakan: "Dia (Asma') telah pergi menemui Rasulullah saw ketika beliau sedang 
duduk bersama para sahabat, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku utusan 
orang-orang yang ada di belakangku dari kelompok wanita kaum Muslimin, mereka berkata 
dengan kata-kataku dan mempunyai pandangan seperti pendapatku.' Kemudian ia 
mengajukan permasalahan mereka dan Rasulullah memberi jawaban kepadanya serta 
meminta kepadanya agar menyampaikan jawaban beliau kepada kelompoknya dengan 
sabdanya: 'Pulanglah, wahai Asma' dan beritahukanlah kepada orang-orang yang ada 
dibelakangmu dari kaum wanita itu.'" Di sini kita temukan kelompok wanita, yang 
diungkapkan oleh Asma' binti Yazid, seorang wanita sahabat dengan istilah: kelompok 
wanita Muslimin (jama'ah Nisa' al-Muslimin). lnilah indikasi-indikasi tentang adanya 
institusi, organisasi, dan kelompok dalam masyarakat Islam pertama pada masa Rasulullah 
saw. Satu episode kehidupan pemikiran dan politik ini telah meyaksikan satu tahap 
organisasi partai, satu perkembangan yang menyertai perkembangan tuntutan, tujuan, dan 
sasaran.  
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4)  Kelompok-kelompok Ahli Kalam, merupakan organisasi politik yang mempunyai ciri-ciri 
dalam maqalat, yakni teori-teori, dan dalam perangkat-perangkat yang dipahami untuk 
meletakkan maqalat ini dalam pembahasan dan aplikasinya. Maka kaum Khawarij 
mempunyai maqalat dan metodologi yang dipakai untuk dapat mewujudkan teori-teori 
mereka. Begitu pula halnya dengan kaum Mu'tazilah, Syi'ah dengan berbagai alirannya: yang 
moderat, yang ekstrim, yang terbuka, dan yang bergerak di bawah tanah. 

5)  Pada era modern ini, organisasi politik telah berpindah ke tahap baru. Di Mesir 
umpamanya, terdapat partai Nasional Merdeka (al-Hizb al-Wathani al-Hurr) yang dimulai 
secara sembunyi-sembunyi di bawah pimpinan Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), pada era 
tujuh puluhan abad ke sembilanbelas yang mengantarkan revolusi Urabi yang terjadi pada 
tahun 1881-1882. Kemudian di banyak negeri Muslim muncul pula organisasi rahasia 
"Jama'ah al-'Urwah al Wutsqa" yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afghani, sementara 
tangan kanan Afghani, yaitu Muhammad Abduh menjadi juru bicaranya. Majalah yang 
menjadi media untuk menyampaikan gagasan-gagasan Jam'iyyah al-'Urwah al-Wutsqa 
terbit di Paris dengan nama al-Urwah al-Wutsqa. Kemudian muncul pula al-Hizb al-
Wathani yang dipimpin oleh Musthafa Kamil (1874-1908); Hizb al-Ummah (partai rakyat) 
yang tokoh pemikirnya ialah Ahmad Luthfi as-Sayyid (1872-1963); Hizb al-Ishlah (Partai 
Reformasi) yang dibentuk oleh Syeikh Ali Yusuf (1863-1913); Hizb al-Lamarkaziyyah (Partai 
Desentralisasi) yang merangkul tokoh-tokoh reformasi di wilayah-wilayah Arab dari 
Kerajaan Turki Utsmani; Jam'iyyah Umm al-Qura (Perhimpunan Umm al-Qura); dan 
Jam'iyyah al-Muwahhidin (Perhimpunan Rahasia al-Muwahhidin) yang dibicarakan oleh 
Abdurrahman al-Kawakibi (1854-1902) dalam bukunya: "Umm al-Qura".  

6)  Setelah perang dunia pertama usai; penjajah Barat telah dapat menggulung lembaran 
Khilafah Utsmaniyyah (Kerajaan Turki Usmani); cengkeraman kekuatan Barat telah 
menancapkan secara mantap di dunia Islam dan dunia Timur pada umumnya; dan model 
Barat --liberal dan universal-- telah menjadi model peradaban yang diikuti, yang 
penyebarannya dilakukan dengan dukungan institusi-institusi pemikiran dan media massa, 
lalu karakter Barat dalam organisasi partai menjadi panutan luas dalam kehidupan bangsa 
Arab dan umat Islam, baik dasar-dasar organisasi ataupun dalam teori-teori politik dan 
sosial yang merupakan tujuan dan sasaran organisasi dan partai. 

7)  Dengan sendirinya, di hadapan bahaya hegemoni peradaban Barat, muncul faktor-faktor 
kebangkitan Islam untuk mempertahankan identitas Islam, di samping itu mengambil 
langkah-langkah serta cara-cara dari keorganisasian dalam partai-partai dan perhimpunan-
perhimpunan, untuk mewujudkan tujuan-tujuan misi peradaban Islam sebagai awal 
kebangkitan dan menghadapi tantangan, baik berupa keterbelakangan yang diwariskan 
dari generasi sebelumnya maupun berupa serbuan pemikiran yang tidak sesuai dengan 
Islam yang dibawa oleh penjajah.85)  
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Reformasi 
 

REFORMASI (ishlah) adalah perubahan sesuatu menuju yang lebih baik. Oleh sebab itu, 
lawan kata reformasi adalah deformasi (ifsad). Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak 
segmen masyarakat manusia untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang dan 
membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia. 

 
Pemikiran sosial Barat membedakan antara reformasi dan revolusi dari sudut perubaham 

kedalaman dan cakupannya. Reformasi menurut pemikiran ini adalah suatu perubahan parsial 
dan tidak mendalam sedangkan revolusi adalah perubahan mendasar dan menyeluruh. Berbeda 
dengan konsep Islam tentang terminologi ishlah. Di sana tidak dibedakan antara istilah 
reformasi dan istilah revolusi dari segi kedalaman perubahan dan cakupannya, melainkan 
perbedaannya terletak pada cara perubahan itu dilakukan. Sebab kedua terma ini mempunyai 
pengertian melakukan perubahan menyeluruh dan mendalam akan tetapi revolusi biasanya 
menempuh jalan kekerasan, mendadak, dan cepat dalam perubahan itu. Sementara perubahan 
reformatif berjalan secara bertahap. Sebab dalam reformasi (ishlah) yang dimulai adalah manusia 
agar menjadi baik (shalih) yang menjadi pelaku perubahan realitas yang ada secara mendasar 
dan menyeluruh setelah adanya peubahan ini pada dirinya secara mendasar dan menyeluruh. 

 
Perbedaan muatan yang ada dalam pengertian Islam ini tentang ishlah menjadi alasan 

mengapa misi para rasul disebut seruan ishlah yang ditandai dengan upaya mewujudkan 
perubahan mendasar dan menyeluruh menuju keadaan yang lebih baik dengan cara mengganti 
pengrusakan (ifsad) dengan perbaikan (ishlah) terhadap obyek da'wah (umat dan masyarakat). 
Nabi Sya'aib umpamanya, menyerukan kepada penduduk Madyan: 

 
"Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku 
dianugerahi dari Dia karunia yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya?) Dan aku tidak 
menghendaki menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud 
kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik 
bagiku melainkan (dengan pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya 
kepada-Nyalah aku kembali." (Huud: 88) 

 
Allah yang "mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat baik" 

(AI-Baqarah: 220), memberi peringatan dengan firman-Nya: 
 
"Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya" (al-A'raaf: 56) 

 
Jika diperhatikan dalam sejarah masyarakat manusia di mana dapat dilihat adanya rantai 

tarik menarik antara seruan ishlah dan gerakannya melawan kerusakan dan pengrusakan dalam 
masyarakat tersebut. Jika diangkat contoh gerakan reformasi besar yang sering menarik 
perhatian ketika menyimak ungkapan "Gerakan Revolusi" maka dalam sejarah Barat ditemukan 
gerakan reformasi Agama Protestan dan dalam sejarah Timur ditemukan "Harakah Ishlahiyyah" 
(gerakan reformasi) yang dimulai oleh Jamaluddin al-Afghani lebih dari satu abad yang lalu. 
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Gerakan reformasi yang diserukan oleh Martin Luther (1483-1546) pada abad lima belas 
di Jerman, telah melahirkan perubahan menyeluruh dan mendasar terhadap teologi 
keberagamaan kaum Nasrani yang membawa dan membuka jalan perubahan mendasar dan 
menyeluruh dalam masyarakat Kristen pada umumnya.  

 
Dalam bidang agama, sebagai contoh, Agama Kristen Protestan menolak mediasi Gereja 

dan tokoh-tokoh Agama antara Tuhan dan manusia. Hakekat agama menurut pandangan 
mereka hanya mengacu pada kitab Injil saja, tidak pada "tradisi suci gerejawi" yang tercermin 
dalam majlis-majlis ritual Agama dan tata aturan kepausan. Mereka juga menjadikan manusia 
memiliki hak untuk menafsirkan kitab Injil, setelah hanya menjadi milik golongan klerikal 
(tokoh gereja) dan menolak tradisi gereja serta mengurangi tanpa menghilangkan jumlah 
"rahasia suci" dalam kepercayaan-kepercayaan Kristen dan amal-amal ibadah hanya menjadi dua 
yaitu: pembaptisan dan misa suci. Gerakan reformasi Protestan ini telah melahirkan 
kepercayaan khusus dalam Kristen dan praktik ibadah yang khusus pula, sehingga Protestan 
hampir-hampir dikatakan sebagai agama ketiga dalam kerangka Kristen setelah Ortodoks dan 
Katolik.  

 
Sedangkan dalam realitas masyarakat, kekristenan Protestan senantiasa menyertai 

tradisi masyarakatnya dari feodalisme ke kapitalisme; dari ikatan agama yang sama ke 
peradaban nasionalitas di benua Eropa seluruhnya. 

 
Berbeda dengan gerakan reformasi yang diserukan Jamaluddin al-Afghani, sejak 

pertengahan kedua abad sembilan belas, bermula dari Mesir kemudian meluas ke seluruh dunia 
Islam. Gerakan reformasi ini menampilkan upaya menghidupkan dan memperbarui pemikiran 
Islam dengan kembali kepada sumber-sumber yang asli dan bersih: al-Qur'an dan Sunnah 
shahihah, serta mengambil pola dan metodologi salaf yang shalih dalam membangun dan 
menumbuhkembangkan peradaban Islam. Untuk itu gerakan ini mengadakan pembaruan dalam 
metodologi pemikiran Islam, yaitu metodologi interaksi dengan al-Qur'an dan Sunnah; 
hubungan antara akal dan teks agama; antara agama dan negara; antara penguasa dan rakyat; 
antara manusia dan harta; antara kesatuan umat dan kemajemukan wilayah dan negeri; antara 
kesatuan aqidah dan kemajemukan madzhab; antara dunia Islam dan dunia lain, khususnya 
dunia Barat dan begitu seterusnya. 
 

Tantangan besar yang dihadapi gerakan reformasi ini jumlahnya banyak. Akan tetapi 
yang paling menonjol adalah tantangan keterbelakangan turun temurun dari abad-abad 
kemunduran peradaban Islam. Maka dengan pembaruan dan kebangkitan, gerakan reformasi ini 
berupaya memberi alternatif bagi pemikiran jumud dan imitatif yang diwariskan dari generasi 
ke generasi abad itu, kemudian tantangan serbuan penjajah Barat Modern.  

 
Dalam menghadapinya, bermunculan seruan dan gerakan pembebasan nasional yang 

dipimpin oleh tokoh-tokoh gerakan pembatu Islam di seluruh negeri Muslim. Di samping itu 
gerakan ishlah ini berusaha merumuskan kerangka peradaban Islam sebagai alternatif dari 
peradaban Barat dan mampu bersaing dengannya. 

 
 

 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



123 
 

Gerakan pembaruan ini ditandai dengan seruan untuk membebaskan diri dari penjajah, 
perlawanan dan jihad di Marokko, Aljazair, Libia, Mesir, Syam, Palestina, Irak, Iran, Anak benua 
India, Asia tengah, Afganistan dan negeri-negeri Muslim lainnya. Sedangkan di bidang ishlah 
pemikiran, barangkali kata-kata Muhammad Abduh tentang tujuan-tujuan gerakan ini 
merupakan ungkapan yang paling mendalam dan tepat. la telah mengemukakan tiga sasaran 
pemikiran dengan mengangkat suara mereka yang menyerukan: 

 
a)  Pembebasan pemikiran dari belenggu taklid; memahami agama dengan metodologi generasi 

terdahulu sebelum muncul perselisihan paham, kembali kepada sumber-sumber asli agama 
dalam memahami agama; memandang agama sebagai petunjuk yang mengajak 
pertimbangan dan penalaran akal manusia sebagai pembaruan Allah untuk mengembalikan 
dan mengurangi pemahaman yang salah di samping untuk merealisasikan hikmah Allah 
dalam menjaga aturan dunia manusia. Dengan demikian agama dipandang sebagai mitra 
ilmu yang membangkitkan pencarian rahasia-rahasia alam, mengajak menghormati realitas 
kebenaran abadi dan memperbaiki amal perbuatan.  

b)  Memperbaiki uslub bahasa Arab baik dalam surat-menyurat resmi antar instansi 
pemerintah dan jajarannya, yang dimuat dalam media massa seluruhnya, maupun surat 
menyurat pribadi di kalangan umum. 

c)  Membuat garis pemisah antara hak pemerintah untuk ditaati atas rakyat dan hak rakyat 
mendapatkan keadilan atas pemerintah. 

 
Manhaj gerakan Islam ini menampilkan satu pola moderat yang menengahi antara 

kelompok jumud (statis) dan taklid pada era kemunduran peradaban kaum Muslimin, dan 
kelompok yang mengagumi model peradaban Barat. Meminjam ungkapan Muhammad Abduh, 
seruan ini menentang pandangan kedua kelompok yang menjadi bagian dari umat ini: kelompok 
terpelajar dalam bidang ilmu-ilmu agama beserta orang-orang sejenisnya dan kelompok 
terpelajar dalam bidang pengetahuan dan teknologi beserta orang-orang yang di pihak mereka. 

 
Pemikiran gerakan reformasi ini telah berubah menjadi ruh dan semangat yang menjiwai 

banyak pergerakan dan pola pikir sejumlah ulama serta pemikir pada dekade-dekade berikutnya 
dan di berbagai belahan dunia Islam. Pemikiran gerakan reformasi ini juga masih memerangi 
aliran jumud dan taklid, ketergantungan dan westernisasi. 
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Revolusi 
 

REVOLUSI, seperti halnya dengan banyak persoalan dan perubahan serta aplikasi ilmu-
ilmu sosial dan politik adalah salah satu persoalan yang memiliki banyak definisi. la adalah titik 
pergantian dalam kehidupan sosial yang menunjuk pada penyingkiran hal-hal yang dipandang 
telah ketinggalan zaman, lalu mendirikan satu sistem sosial progressif baru. Atau, ia adalah 
perubahan mendasar yang bersifat tiba-tiba dalam masalah-masalah politik dan sosial dengan 
cara-cara yang keluar dari sistem yang berlaku dan biasanya disertai dengan kekerasan. Atau, ia 
adalah ilmu yang diletakkan pada praktik dan penerapan untuk mengadakan perubahan sistem, 
masyarakat yang rusak, lemah dan zalim dengan perubahan mendasar dan menyeluruh dan 
membawa satu perkembangan tertentu ke perkembangan lain, yang sedikit ikatannya, yang 
lebih bebas, lebih maju, yaitu yang membuka kesempatan bagi kekuatan sosial pemilik 
kepentingan dalam perubahan ini untuk memegang kendali kepemimpinan, lalu membuat 
kehidupan lebih sesuai dan mapan baginya, yang karenanya dapat mewujudkan langkah 
kemajuan manusia sesuai dengan idealisme yang senantiasa menuntut hal-hal baru yang 
mengandung progresifitas. 

 
Revolusi menurut istilah ilmu sosial Barat berbeda dengan reformasi, bukan karena 

perbedaan cara dan kebiasaan dengan kekerasan saja melainkan karena pengertian reformasi 
menurut ilmu yang berkembang di Barat itu tidak mengandung pengertian melakukan 
perubahan mendasar dan menyeluruh seperti yang ada dalam pengertian revolusi. Pengertian 
reformasi --menurut pandangan Barat-- adalah menambal sulam, melakukan perubahan parsial 
dan tidak mendasar: juga tidak menyeluruh. 

 
Revolusi, dalam pandangan Islam, dan juga ishlah adalah dua hal yang berbeda. Sebab 

ishlah itu sendiri mengandung pengertian melakukan perubahan menyeluruh dan mendasar 
serta mendalam, seperti juga revolusi. Yang membedakan antara keduanya hanyalah dalam alat 
yang dipakai dalam melakukan perubahan itu, karena dalam revolusi terdapat cara kekerasan 
dan unsur kebencian, dua hal yang tidak terdapat dalam proses ishlah. Dalam ishlah terdapat 
proses bertahap yang seringkali tidak ditemukan dalam revolusi. Misi para nabi dan rasul adalah 
melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap kehidupan dan orang-orang yang 
hidup. Dari sini risalah nabi dan rasul mengandung makna revolusi dari sisi kedalaman dan sifat 
menyeluruhnya. Akan tetapi ia memulai dengan memperbaiki diri manusia dan jiwanya, maka 
risalah mereka bebas dari unsur kekerasan dan kebencian. Pemberontakan (revolusi) jiwa 
adalah satu kebencian yang mengandung unsur yang lebih banyak menghancurkan daripada 
membangun. Sedangkan ishlah mempunyai pengertian membangun tanpa ada kebencian di 
dalamnya. 

 
"Aku (Syu'aib) tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih 
berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya 
kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali." (Huud: 88) 
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Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menunjuk pada terminologi ini, yakni revolusi 
(tsaurah) yang berarti mengadakan perubahan mendasar dan membalik keadaan. Sapi betina 
Bani Israil itu adalah: 

 
"Sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah." (al-Baqarah: 71) 

 
Yakni tidak dipekerjakan untuk membalik tanah (tutsir al-ardh) dengan bajak; 

membalik untuk merubahnya lalu menjadikan bagian atas berada di bawah. Di antara umat-
umat terdahulu ada yang: "lebih kuat dari orang-orang yang menentang Nabi dan telah 
mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya" (ar-Ruum: 9). Yakni membaliknya dan 
mencapai kedalamannya. 

 
Dalam al-Qur'an dan sunnah terdapat sejumlah isyarat bahwa istilah ini mengandung 

makna bergerak dan bertebaran (al-hayaj wa al-intisyar), maka kuda perang apabila menyerbu 
medan tempur diungkapkan dengan kalimat: 

 
"Maka ia menerbangkan debu" (al-'Aadiyaat: 4) 
 
Dan Allah, Dialah: "Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan" (Faathir: 9).  
 
Yakni menggerakkan dan meyebarluaskan awan itu. 
 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ' Aisyah ra tentang gerak (hayaj) kaum Aus 

dan Khazraj, mengatakan: 
 
"Dua kubu itu lalu bergerak (karena marah), Aus dan Khazraj, hingga mereka hampir saling 
membunuh, sementara Rasulullah berdiri diatas mimbar dan terus menurunkan emosi mereka 
hingga mereka diam (reda) dan beliaupun diam." (Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad) 
 
Dalam hadits yang diriwayatkan Murrah al-Bahri, Rasulullah saw bersabda, 

memberitahukan tentang kerusuhan dimasa Utsman bin 'Affan: 
 
"Bagaimana dalam suatu kerusuhan (fitnah) yang bergerak di berbagai wilayah bumi 
(bermunculan) seolah kerusuhan itu tanduk-tanduk sapi!" 
 

Begitu pula dalam hadits dikatakan: 
 

(“Barangsiapa yang menghendaki ilmu maka hendaklah ia membaca al-Qur'an secara 
mendalam.") Yakni tidak berhenti pada lahiriah lafal al-Qur'an (qira'ah tsauriyyah). 

 
Literatur pemikiran Islam telah menggunakan terminologi tsaurah (revolusi) untuk 

menunjuk pada pengertian ini. Tokoh Khawarij, Nafi' bin al-Azraq (wafat 685) mengajak 
sahabat-sahabat Abdullah bin Zubair (622-692) di Makkah untuk membelanya dan  
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mempertahankan Baitullah al-Haram, lalu berkata kepada mereka: "Dan sekarang telah ada 
orang yang bangkit mengadakan revolusi (tsaurah) di Makkah. Maka keluarlah bersama kami 
datang ke Baitullah (Makkah) dan menemui lelaki ini (yang mengadakan revolusi, Ibnu 
Zubair)." 
 

Karena kesusasteraan Islam telah mengenal --untuk mengungkapkan tentang pengertian 
tsaurah dan kandungan esensinya, atau sebagian pengertian ini-- istilah-istilah lain yang 
penggunaannya berlaku dan beredar dalam kesusasteraan ini, maka: 

 
a)  Terminologi fitnah (kerusuhan) penggunaannya beredar luas untuk mengungkapkan 

tentang perselisihan dan konflik pemikiran ideologi dan pendapat; berdirinya partai-partai 
dan aliran-aliran yang berbakuhantam; revolusi yakni pemberontakan; terjadinya bencana, 
musibah, cobaan dan ujian; pembedaan antara yang baik dan yang buruk melalui jalan 
peleburan dalam kancah peristiwa-peristiwa dan konflik-konflik yang merupakan 
pengertian-pengertian aspek perbuatan dan peristiwa revolusioner. 

b)  Terminologi malhamah (kepahlawanan), dikenal dalam kesusasteraan Arab Islam untuk 
menunjuk pada keterpaduan dalam perbuatan dan peperangan dalam kerusuhan (fitnah), 
yakni tsaurah itu sendiri, serta reformasi mendalam yang mencakup umat secara 
keseluruhan sebab reformasi ini menggabungkan antara individu umat dan kelompok-
kelompoknya, lalu membentuk kesatuan dan keterpaduan. Oleh sebab itu, Rasulullah saw 
dilukiskan sebagai Nabi Malhamah (Nabi heroik) yakni Nabi peperangan dan Nabi 
reformasi yang mendirikan kesatuan umat dan keterpaduannya. 

c)  Terminologi khuruj (keluar), menunjuk pada pengertian tsaurah, karena pengertian khuruj 
di sini adalah keluar dari wilayah kezaliman dan mencabut pedang untuk mengadakan 
perubahan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah Khawarij sebagai lambang arus aliran 
"pemberontakan" (tsaurah) beredar luas dan berkelanjutan dalam sejarah Islam. 

d)  Terminologi nuhudh (bangkit) dan nahdhah (kebangkitan), dipakai untuk pengertian 
khuruj dan tsaurah karena di dalamnya mengandung makna meloncat dan mendongkel 
serta konflik. Dalam sebuah hadits Nabi saw dari Anas bin Malik ra, terdapat kata-kata: 
"Aku hadir pada peristiwa pendongkelan (munahadhah) benteng Tastar pada waktu 
menjelang fajar." (Bukhari). Begitu pula dalam hadits dari Ibnu Abi Aufa terdapat kata-kata: 
"Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyukai bangkit (nuhudh) kearah 
musuhnya pada saat matahari tergelincir. " (Imam Ahmad) 

e)  Al-Qur'an menggunakan terma intishar (membela diri). Yakni melawan kezaliman dan para 
pelakunya serta menuntut balas terhadap mereka. Tindakan ini datang dari al-anshar --para 
pembela yang bangkit (tsuwwar)-- melawan kesewenang-wenangan yang merupakan 
kezaliman, kerusakan dan pelanggaran batas-batas. 

 
Al-Qur'an menggunakan istilah ini pada pengertian tersebut ketika Allah berfirman: 
 
"Maka suatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan apa yang 
disisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan kepada Tuhan mereka, 
mereka bertawakal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-
perbuatan keji dan apabila marah mereka  memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang menerima  
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(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela 
diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa, maka barangsiapa memaafkan dan 
berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggung jawab) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 
orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya tidak ada dosapun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu 
adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi 
tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan 
sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (asy-Syuura: 36-43) 
 
Di antara sifat-sifat orang mukmin apabila mendapat perlakuan zalim, ia membela diri. 

Bahkan al-Qur'an telah memuji para penyair yang bangkit menentang untuk membela diri 
setelah mendapat perlakuan zalim. Mereka diperkecualikan dari golongan penyair yang 
mengembara di setiap lembah (mengikuti hawa nafsu tanpa pendirian) dan mengucapkan kata-
kata yang tidak mereka lakukan. 

 
"Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya 
mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang 
mereka sendiri tidak melakukannya. Kecuali orang-orang (para penyair) yang beriman dan beramal 
saleh dan banyak menyebut nama Allah dan (membela diri) sesudah menderita kezaliman. Dan 
orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke mana tempat mereka kembali." (asy-Syu’araa': 
224-227) 

 
Barangkali hubungan membela diri (intishar) dengan menolak kezaliman dan perlakuan 

sewenang-wenang adalah pemilihan kata Anshar (para pembela) yang membela Islam melawan 
kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kepada Rasulullah saw seorang penyair pernah 
mengatakan: 

 
Allah menyebut orang yang membelamu dengan sebutan Anshar, Allah benar-benar telah 

mengutamakanmu. 
 
Tentang legalitas revolusi sebagai cara untuk mengadakan perubahan sistem yang zalim, 

kelemahan dan kerusakan, adalah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, 
bukan karena di antara mereka telah mentolerir kezaliman atau puas dengan kelemahan atau 
berpihak pada kerusakan, namun perselisihan mereka itu terletak pada penggunaan cara 
kekerasan dalam mengadakan perubahan itu. Sebab semua sepakat meyakini bahwa amar ma'ruf 
nahi munkar adalah ketentuan Islam bagi setiap Muslim: 

 
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, meyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali 
Imran: 104) 

 
Sedangkan dalam penegasan hadits, Rasulullah bersabda: 
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"Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan; jika 
tidak mampu maka dengan lisannya; jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-
lemah iman." (Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasai dan Imam Ahmad) 

 
Dalam hadits lain beliau bersabda: 

 
"Sungguh kamu sekalian menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, melarang hal-hal yang munkar, 
melawan tangan (kekuasaan) orang zalim dan mencintai kebenaran dengan sepenuhnya, atau 
(jika tidak demikian) Allah pasti menghancurkan sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. 
Kemudian kamu berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan doamu." (Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu 
Majah, dan Imam Ahmad) 

 
Ulama Islam manapun tidak ada yang mengingkari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. 

Mereka telah sepakat tentang kewajiban mengadakan perubahan secara damai -- dengan 
melakukan ishlah terhadap pemerintahan yang zalim, kelemahan dan kerusakan. Mereka 
berbeda pandang hanya pada masalah penggunaan kekerasan melalui revolusi dalam 
mengadakan perubahan, tidak hanya karena membenci perubahan melalui kekerasan, melainkan 
karena perbedaan mereka dalam pertimbangan antara unsur positif dan negatif penggunaan 
kekerasan dalam melakukan perubahan: 

 
a)  Kaum Khawarij telah memandang adanya bahaya besar terhadap Islam dan kaum Muslimin 

atas perubahan yang dilakukan Dinasti Umayah yang menentang filsafat syura dan 
hubungan antara penguasa dan rakyat. Lalu pertimbangan mereka yang diambil adalah 
langkah revolusi --bahkan revolusi berkelanjutan-- terhadap setiap yang mereka anggap 
sebagai pelanggaran. 

b)  Kaum Mu'tazilah memandang keyakinan golongan Khawarij ini, dengan kemenangan 
pemikiran politk, telah membuat mereka mensyaratkan adanya "kemungkinan" mendapat 
kemenangan untuk mengumumkan perlawanan dengan mempertimbangkan akibat buruk 
dan penderitaan. Mereka juga mensyaratkan adanya Imam yang memimpin revolusi, dan 
sistem alternatif.  

c)  Ahlul Hadits yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780-855) menolak cara revolusi, 
sebab mereka memandang lebih positif pemerintahan yang zalim dari pada sisi negatif 
revolusi. la mengemukakan bahwa pedang kekerasan adalah bathil, meskipun dilakukan 
karena pembunuhan terhadap kaum laki-laki dan perbudakan anak-anak dan bahwa imam 
(penguasa) itu ada yang adil dan ada pula yang zalim. Umat Islam tidak dibenarkan 
menyingkirkannya meskipun dia seorang fasiq. Di antara kata-kata Ibnu Taimiyah adalah: 
"Enam puluh tahun di bawah penguasa zalim lebih baik daripada satu malam tanpa seorang 
penguasa." 

d)  Imam al-Ghazali (1058-1111 M) mengambil sikap menimbang-nimbang tentang penguasa 
zalim dengan mengatakan: "Yang kita lihat dan kita pastikan bahwa penguasa itu wajib 
diberhentikan ialah penguasa yang zalim dan terdapat pengganti yang memenuhi syarat, 
tanpa menimbulkan fitnah dan tidak pula menyulut peperangan. Tetapi jika tidak ada cara 
lain kecuali dengan menggerakkan perang, maka mentaatinya dan mengakui  
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kepemimpinannya wajib hukumnya. Sebab penguasa yang zalim dan bodoh bilamana sulit 
memberhentikannya dan penggantiannya akan menimbulkan kekacauan yang tidak dapat 
dikendalikan (anarki), maka ia wajib dibiarkan dan wajib ditaati." Dengan pengertian lain 
bahwa jika manusia siap menanggung dampak revolusi dan perubahan yang dimaksud tidak 
sulit, maka revolusi hukumnya boleh, sebagai jalan mengadakan perubahan. 

 
Ahlul Hadits, dapat diamati, mempunyai komitmen kuat pada pemahaman tentang hadits-

hadits yang mengajak bai'at kepada para pemimpin tanpa membedakan --dalam banyak 
kesempatan-- antara "para amir perang" yang dikatakan dalam hadits ini dan para amir dan 
penguasa zalim yang mana revolusi (perlawanan) terhadap mereka menjadi persoalan yang 
diperselisihkan. Begitu pula dapat dilihat bahwa masa-masa di mana ancaman dari luar terhadap 
Negara Islam, baik ancaman itu dari Bangsa Mongol maupun dari Pasukan Salib, adalah faktor 
yang menambah kuat suara yang menolak jalan revolusi terhadap para pemimpin zalim. Yang 
demikian itu lebih memperkuat pertimbangan "menjaga keutuhan" dalam menghadapi ancaman 
dari luar dari pada timbangan mengambil jalan konflik interen --revolusi-- terhadap para 
penguasa zalim itu. Sebab menghadapi orang kafir dengan mengangkat senjata lebih utama 
daripada melawan kezaliman dan kediktatoran penguasa Muslim. 

 
Bidang-bidang yang menjadi kancah revolusi mencakup banyak hal. Dalam rentang 

perjalanan peradaban, jika dikaji tentang perubahan mendasar dan total, yang membawa 
manusia pada tahap baru yang lebih progresif, maka ditemukan bahwa dalam ijtihad terdapat 
pembasmian terhadap sikap menyerah; dalam tajdid (pembaruan) terdapat perlawanan 
terhadap kejumudan (kondisi statis dan stagnan); dalam inovasi dan kreatifitas (ibda’) terdapat 
penyingkiran terhadap imitasi dan peniruan; dalam kemajuan terdapat revolusi terhadap 
konservatisme dan kediktatoran; dan dalam rasionalisme terdapat reaksi terhadap 
tekstualisme.86)  
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Jihad 
 

KATA jihad berasal dari kata dasar jahada, berarti setiap usaha yang diarahkan pada 
tujuan tertentu dan berupaya dengan kemampuan yang ada berupa perkataan dan perbuatan 
serta ajakan kepada Agama yang haq. Dalam tradisi sufisme, jihad dipahami sebagai 
pengekangan jiwa (mujahadah an-nafs). Inilah jihad yang dipandang paling agung (al jihad al-
akbar) sedangkan perang adalah jihad kecil (al-jihad al-ashghar). 

 
Jihad dalam bentuknya yang bermacam-macam, yang di antaranya adalah dalam bentuk 

perang, merupakan satu ketentuan Islam bilamana telah terpenuhi faktor-faktor dan syarat-
syaratnya: 

 
"Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi 
kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, 
padahal itu amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." (al-
Baqarah: 216) 

 
Jihad hukumnya faridhah kifayah (kewajiban kolektif) bilamana sebagian Muslim telah 

melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu dari kaum Muslimin. Apabila umat tidak 
melaksanakan kewajiban kolektif ini maka beban dan dosanya ditanggung oleh umat secara 
keseluruhan. Kewajiban kolektif yang bersifat sosial ini mendapat penekanan lebih kuat dan 
lebih rawan daripada kewajiban individual (fardh 'ain). Dalil yang menunjukkan kewajiban 
kolektif ini adalah firman Allah: 

 
"Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak 
pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali supaya mereka dapat menjaga diri." (at-Taubah: 122) 

 
Jadi, jihad seperti halnya dengan menuntut ilmu pengetahuan tertentu dan seperti 

halnya juga dengan da'wah, merupakan kewajiban kolektif sosial. Allah juga berfirman: 
 
"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak turut berperang di jalan Allah) yang tidak 
mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. 
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang 
duduk (tidak ikut berperang) satu derajat. Kepada mereka masing-masing Allah menjanjikan 
pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang 
duduk itu dengan pahala yang besar." (an-Nisaa': 95) 

 
Akan tetapi jihad dalam kondisi tertentu dapat menjadi kewajiban individual: Muslim 

laki-laki maupun perempuan, bahkan hingga wanita pun diperbolehkan keluar untuk berjihad 
tanpa izin suaminya, hal mana tidak dibenarkan baginya dalam menunaikan ibadah haji. Jihad  
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menjadi wajib ‘aini (kewajiban individual) bilamana musuh telah menginjakkan kakinya di bumi 
Islam. Maka dalam keadaan seperti ini, jihad menjadi kewajiban individual bagi warga negara 
yang diserbu pasukan kafir, dan fardhu kifayah bagi negeri-negeri Muslim lainnya, kecuali jika 
warga negara yang diserbu itu tidak mampu menahan serbuan musuh dan mengusir mereka. 
Dalam hal ini jihad menjadi wajib 'aini bagi warga negara terdekatnya: 
 

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada disekitar kamu itu, dan 
hendaklah mereka menemukan kekerasan dari kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
menyertai orang-orang yang bertaqwa." (at-Taubah: 123) 

 
Disyaratkan bagi orang yang berkewajiban jihad bahwa ia adalah: seorang Muslim, 

baligh (mencapai usia dewasa), medeka (bukan budak), berakal, mampu melaksanakan tugas 
jihad. Jika jihad itu sifatnya fardhu kifayah maka ada syarat tambahan: izin orang tua, bagi yang 
orang tuanya --keduanya atau salah seorang dari keduanya-- masih hidup. 

 
Kewajiban jihad bersifat lslami murni yang berbeda dengan syari'at-syari'at kerasulan 

umat-umat terdahulu karena keumuman risalah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam kepada 
umat manusia seluruhnya, dan karena keabadiannya sebagai risalah penutup dari Allah. Maka 
keumumannya dengan sendirinya menuntut adanya da'wah Islam yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad saw ini di setiap bangsa dan negeri, yang mana seringkali menuntut adanya jihad 
untuk melindungi kelancaran da'wah dan para da'i. Keabadiannya sebagai risalah pungkasan 
bagi risalah samawiah, menuntut adanya perlindungan dari sikap permusuhan terhadap Islam 
dan terhadap umatnya dengan jihad. Tanpa melindunginya dengan jihad maka --sesuai dengan 
hukum konflik antara yang haq dengan bathil-- sikap permusuhan dari pihak yang bathil akan 
kembali muncul terhadap risalah ini, hal mana dapat mengancam Islam beserta umatnya, karena 
tidak ada seorang nabi lagi setelah kematian Muhammad saw dan tidak ada syari'at lagi setelah 
syari’at yang dibawa oleh beliau, serta tidak ada kitab suci lagi setelah al-Qur'an. Maka 
menyebarluaskan Islam secara merata, menyampaikan dan menda'wahkannya merupakan suatu 
kewajiban; menjaga kelangsungannya adalah suatu kewajiban; dan kedua kewajiban ini 
menuntut adanya kewajiban jihad. 

 
Dikarenakan adanya kekhususan syari'ah Islam dengan adanya kewajiban jihad dan 

dikarenakan sejarah umat ini penuh dengan peperangan, khususnya melawan pasukan Romawi, 
Mongol, Pasukan salib klasik dan modern, maka tidak mengherankan jika syari'ah Islam dan 
kaum Muslimin menjadi sasaran tuduhan dari kalangan non-Muslim -- khususnya kaum 
orientalis -- yang menulis tentang institusi jihad. Tuduhan paling populer dalam hal ini adalah 
bahwa Islam disiarkan dengan kekuatan pedang: pedang jihad Islam, yang dengan meminjam 
kata-kata Mac Donald, D.B (1863-1942), "penyebaran Islam dengan pedang adalah kewajiban 
kolektif bagi semua Muslim". 

 
Sebab munculnya tuduhan ini --jika ditanggapi dengan niat baik-- adalah adanya 

kerancuan antara penggunaan pedang perang dalam menegakkan negara dan penggunaan 
pedang jihad untuk menyebarkan dan menegakkan Agama. Kaum Muslimin --sebagaimana  
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dapat ditemukan dalam realitas sejarah-- telah mengalahkan beberapa negeri dan 
memasukkannya kedalam wilayah negara Islam dengan kekerasan atau dengan damai. Dengan 
demikian mereka membebaskan negeri-negeri Timur dari gelombang serbuan Barat --yang 
diwakili oleh Imperium Romawi-- sehingga kekuatan pedang telah digunakan dalam 
menegakkan negara. Akan tetapi apakah pedang digunakan dalam menyebarkan Agama? 
 

Di sini, terdapat realitas pemikiran yang menjadi ciri khas Islam, yaitu realitas 
pembebasan dhamir (hati) oleh Islam untuk beriman atau kafir, dengan kebebasan dan pilihan 
tanpa paksaan: 
 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (an-Nahl: 125) 
 
"Tidak ada paksaan untuk (masuk) Agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 
daripada jalan yang sesat." (al-Baqarah: 256) 
 
"Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, niscayalah beriman orang yang ada di muka bumi 
seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang 
beriman semuanya?" (Yunus: 99) 
 
"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 
Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (al- Ghasyiyah: 21-22) 

 
Realitas pemikiran ini telah mengacu pada realitas alamiah yang muncul dari konsep dan 

makna iman dalam Islam. Sebab, iman adalah membenarkan dalam hati yang mencapai tingkat 
yakin. Dari sana lalu tidak mungkin memperoleh dan memiliki keyakinan dengan cara paksa. 
Paksaan seringkali membuahkan kemunafikan (membungkus kekafiran dengan kain iman) akan 
tetapi tidak menimbulkan iman yang murni di hati semata karena Allah, yang merupakan 
hakikat iman dalam tradisi Islam, yang dengan meminjam kata-kata Muhammad Abduh: 
"Tekanan tidak membuahkan iman dan paksaan tidak memberi pengaruh pada Agama." 

 
Hakikat pemikiran Islam ini tidak hanya sikap teoritis saja bagi kaum Muslimin, 

melainkan telah dipraktikkan dan dilaksanakan dalam kehidupan, tidak hanya memberi 
kebebasan bagi Ahlul Kitab untuk tetap pada Agama dan aturan syari'at mereka di dalam 
Negara Islam, bahkan bukti sejarah menunjukkan bahwa kaum Muslimin tetap menjadi 
golongan minoritas Agama di negara besar yang dikuasai oleh kaum Muslimin selama berabad-
abad. Tidak dibantah bahwa kekuatan pedang telah digunakan --dalam banyak kasus-- untuk 
menegakkan negara, akan tetapi rakyat negara ini yang terdiri dari non-Muslim, tetap pada 
agamanya yang lama selama beberapa abad, hingga mereka masuk Islam dengan kesadaran 
sendiri secara bertahap. Bahkan perjalanan Islam dan jihadnya bersama kemusyrikan dan kaum 
Musyrikin lebih mirip dengan perjalanannya dengan Ahlul Kitab. 
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Kaum musyrikin pada awal kedatangan Islam telah melakukan penindasan terhadap 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, para pengikutnya dan Islam. Mereka memerangi umat 
Islam karena alasan agama, mengusir mereka dari negeri mereka sendiri, dan bersekongkol 
untuk memusnahkan mereka, sehingga mereka berhijrah meninggalkan negeri mereka, 
menyebrang laut Merah menuju ke Habasyah, dengan penuh kepedihan dan beban mental 
mengadu kepada Allah: 

 
"Ya Tuhan Kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan 
berilah kami pendukung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" (an-
Nisaa': 75) 

 
Namun, dan meskipun kaum Muslimin terpaksa melarikan diri dengan membawa agama 

mereka, untuk meninggalkan negeri, tempat tinggal, harta dan keluarga, jihad tetap merupakan 
benteng untuk menjaga negara yang baru lahir dari ancaman kaum Musyrikin. Maka 
pemaklumatan perang adalah sebagai langkah pencegahan terhadap agresi yang mengancam 
Islam dan kaum Muslimin serta perlakuan sewenang-wenang di samping menepati perjanjian 
dengan kaum Musyrikin tetap menjadi sifat dan etika Islam yang dipelihara. Jihad terus berjalan 
sebagai respons terhadap agresi, bukan agresi terhadap orang lain dan tidak pernah terjadi 
kekuatan pedang dan cara paksa sebagai jalan untuk mengimani agama baru ini. 

 
Kisah Islam telah dimulai disertai kewajiban jihad dengan tiga ayat turun tepat 

bersamaan dengan peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dan berdirinya negara Islam, 
yaitu ayat-ayat yang memberi izin --sekedar izin-- bagi kaum Muslimin untuk menggunakan 
cara perang untuk memberi respons atas perlakuan zalim terhadap mereka sebagai perwujudan 
sunnatullah dalam proses dorong mendorong pemikiran dan kultural. 

 
"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai setiap orang yang berkhianat bagi mengingkari nikmat. Telah diizinkan (berperang) 
bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah diusir dari kampung 
halaman mereka tanpa alasan yang benar, selain karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah 
Allah! Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain, maka tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadat-rumah 
ibadat Yahudi dan masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah 
pasti menolong orang-orang yang menolong (agama) Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (al-Hajj: 38-40) 

 
Telah diizinkan --sekedar izin-- bagi orang-orang yang teraniaya yang diperangi untuk 

mernpergunakan cara perang sebagai respons menolak kezaliman. Antara tahun pertama hingga 
ke tujuh hijrah, pasca Perjanjian Hudaibiyah, di mana umrah qadha dilaksanakan, selama jangka 
tujuh tahun ini terjadi lebih dari dua puluh peperangan. Namun demikian, perang mereka ini 
tetap dalam kerangka izin ilahi bagi orang-orang yang mendapat perlakuan zalim dalam 
mempergunakan sarana konflik dalam menolak kezaliman pihak yang mengusir dari negeri 
mereka. 
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Pada tahun ke tujuh hijrah dan ketika kaum Muslimin bersiap-siap untuk pergi dari 
Madinah menuju Makkah untuk menunaikan umrah qadha, sesuai dengan Perjanjian 
Hudaibiah, terbetik dalam benak kaum Muslimin rasa khawatir akan pengkhianatan kaum 
musyrikin terhadap mereka saat menunaikan ibadah umrah. Padahal mereka akan segera 
memasuki kota Makkah tanpa senjata selain senjata musafir; di bulan Haram yang di dalamnya 
tidak dibenarkan mengadakan perang; dan di Bait al-Haram yang suci tidak dibenarkan pula 
dijadikan tempat ajang perang. Dalam keadaan dihantui rasa khawatir dan takut akan 
pengkhianatan kaum musyrikin ini terhadap Perjanjian Hudaibiah, kaum Muslimin, melalui 
wahyu kepada Nabi Muhammad diizinkan berperang untuk menolak tindakan permusuhan, 
hingga sekalipun di Tanah Suci dan di bulan suci pula: 

 
"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah melampaui 
batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan 
bunuhlah mereka di manapun kamu menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka 
telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pada pembunuhan, dan 
janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu di 
tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah 
balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memerangi kamu), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, 
sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu semata-mata hanya untuk Allah. Jika 
mereka berhenti (tidak memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap 
orang-orang yang zalim. Bulan Haram dengan Bulan Haram, dan pada sesuatu yang patut 
dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka 
seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadap kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 190-194) 

 
Karena agresi kaum Musyrikin, pelanggaran mereka terhadap perjanjian damai, dan 

pelanggaran kesucian Tanah Haram dengan perang di bulan suci dan di tempat suci maka kaum 
Muslimin tidak menemukan jalan lain selain berperang melawan orang-orang yang telah 
mengeluarkan mereka dari negeri mereka; serta upaya mereka dengan gigih memusuhi agama 
Islam tanpa ada rasa enggan terhadap kesucian bulan dan bumi Makkah. Sebab dalam al-
Hurumat terdapat qishash dan dalam qishash terdapat satu kehidupan bagi uli al-albab. Bahkan 
lebih dari itu, jika ayat-ayat perang ditelaah secara seksama, dalam surah al-Baqarah dan at-
Taubah yang membuat kaum orientalis meyakini bahwa Islam tersiar dengan perang jihad 
karena ayat ini memerintahkan penyebaran Islam dengan perang, sehingga ayat ini tidak diawali 
dengan ucapan Basmalah (Bismillah ar-Rahman ar-Rahim) agar tidak dibuka dengan meyebut 
kata ar-Rahman ar-Rahim. Ayat-ayat perang ini semua ternyata memerintahkan kaum Muslimin 
memerangi kaum yang melanggar perjanjian dan mengkhianatinya, bukan terhadap orang yang 
menghormati perjanjian, meskipun mereka adalah kaum musyrikin. Ayat-ayat ini 
memerintahkan untuk menaklukkan agar kaum Muhajirin, yang diusir dari negeri mereka 
kembali ke negeri asal mereka itu; agar orang-orang yang melanggar perjanjian menerima 
qishash (hukum balas) dan pelajaran; agar da'wah Islam terjamin kelancarannya dari  
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permusuhan mereka yang melanggar perjanjian. Jadi, ayat-ayat perang ini tidak ada kaitannya 
dengan agresi dari pihak Muslim sebab perang ini bersifat defensif dan tidak ada hubungannya 
dengan penyiaran Agama melalui perang: 
 

"(Inilah pernyataan) suatu pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) 
kepada orang-orang musyrikin yang kamu (Muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan 
mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan 
ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah 
menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya 
kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas 
diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka 
bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya 
kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritahukanlah kepada orang-orang kafir (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Kecuali orang-orang musyrikin yang telah mengadakan 
perjanjian dengan kamu dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari perjanjianmu) dan 
mereka tidak (pula) membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu 
penuhilah janji itu sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertaqwa. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin 
itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka dan intailah di tempat pengintaian. 
Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan 
kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan 
jika seseorang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia 
supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman 
baginya, yang demikian itu disebabkan mereka tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian 
(aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang 
kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama 
mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus terhadap mereka. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (at-Taubah: 1-7) 
 
"Jika mereka merusak janji-janji mereka sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, 
maka perangilah para pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-
orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak 
memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras 
kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? 
Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika 
kamu benar-benar orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka 
dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong 
kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan 
panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki. Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (at-Taubah: 13-15) 
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Meskipun situasi diliputi dengan kematangan kondisi politik untuk menaklukkan 
Makkah bagi kaum Muslimin, yaitu penaklukan yang merupakan kembalinya kaum Muhajirin 
ke negeri asal yang dulu mereka diusir dari sana secara lalim dan kejam; meskipun penaklukan 
ini merupakan syarat pokok untuk memberi jaminan kebebasan da'wah Islam dan para da'inya 
di Jazirah Arabia dengan memukul kaum musyrikin yang memusihi agama baru; meskipun 
adanya alasan ini semua, perintah ilahiah untuk berperang dalam surah at-Taubah itu tetap 
terikat dengan etika Islam dalam berjihad: tidak ada tindakan permusuhan selain terhadap 
orang-orang yang melakukan agresi dan permusuhan yang melanggar perjanjian damai. 

 
Suatu keteladanan tinggi yang ditunjukkan oleh Nabi saw --meskipun terhadap musuh 

yang zalim --kaum Quraisy-- ketika pertolongan Allah dan Makkah ditaklukkan lalu kota ini 
masuk di bawah naungan Negara Islam, beliau tidak memberlakukan kewajiban memeluk 
Agama Islam terhadap penduduknya dengan kekuatan pedang, melainkan yang beliau lakukan 
adalah ajakan dengan nada bertanya: 

 
"Apa yang ada di benak kalian tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" 
 
Mereka menjawab, meskipun menyadari kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap 

beliau beserta para sahabatnya: "(Anda akan berbuat) seperti layaknya seorang saudara yang 
mulia dan anak saudara yang mulia." 

 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Pergilah, kamu sekalian bebas!."  

 
Di manakah penyebaran Islam dengan pedang yang dituduhkan itu? Anggapan bahwa 

Islam desebarluaskan dengan kekuatan pedang dan merupakan kewajiban kolektif kaum 
Muslimin seluruhnya, erat kaitannya antara upaya mendistorsi realitas institusi jihad Islam dan 
fase-fase sejarah di mana Barat melakukan agresi imperialis modern terhadap Dunia Islam. 
Kehadiran penjajah Barat untuk menguasai secara militer; menguasai ekonomi dan politik; serta 
menjajah secara kultural, maka penyalahartian tentang institusi jihad Islam dimaksudkan untuk 
memalingkan kaum Muslimin dari pengambilan jalan jihad sebagai cara untuk membebaskan 
diri dari penjajahan. 

 
Pada saat kelompok orientalis --unsur intelektual Barat yang bekerja untuk kepentingan 

penjajah-- menampilkan distorsi ini, di sana terdapat sekelompok sempalan Babiah dan 
Baha'iyah di Persia menolak legalitas dan legitimasi jihad dalam Islam! Jihad adalah satu institusi 
Islam yang sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya. Sebab bilamana semangat kewajiban 
jihad dihidupkan, akan mengembalikan kejayaan Islam dan membangkitkan kekuatan dahsyat. 
 

"Mereka berkata: 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang 
kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah milik 
Allah dan Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak 
mengetahui." (al-Munaafiquun: 8) 

 
 

 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



137 
 

Dengan jihad kaum Muslimin dapat memelihara pilar-pilar dan idealisme serta tujuan-
tujuan mereka. Benar sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 

 
"Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, dia mati syahid; barang siapa terbunuh 
karena membela darahnya dia mati syahid; dan barang siapa yang terbunuh karena membela 
keluarganya dia mati syahid." (Tirmidzi)  
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Rasionalisme 
 

DALAM peradaban Yunani kuno, begitu pula dalam bentuknya yang baru: peradaban 
Barat modern, para filosuf berpijak pada kekuatan akal yang dipandang sebagai satu-satunya 
alat untuk memperoleh pengetahuan tentang hakekat fenomena dan segala sesuatu. Dalam 
masyarakat Yunani kepercayaan yang dominan adalah animisme dan tidak dikenal wahyu ilahi; 
tidak dikenal pula teks agama yang meluruskan akal atau mendampinginya dalam bidang 
filsafat; pemikiran dan pengamatan. 

 
Dikarenakan kebangkitan peradaban Barat --meskipun perkembangannya dalam 

suasana dan lingkungan Kristen-- filsafat sekular baik semangat, substansi, maupun 
karakternya --dikarenakan adanya penolakan konsep Trinitas-- sebagaimana yang berkembang 
dalam masyarakat Katolik Barat-- terhadap penggunaan akal sebagai jalan untuk menuju 
keimanan, maka kebangkitan peradaban Barat modern ini datang sebagai kepanjangan dari 
sikap dan tradisi peradaban Yunani klasik dalam penggunaan akal sebagai satu-satunya alat 
pemikiran, pengamatan, dan filsafat. Inilah ciri khas filsafat dan pemikiran dalam peradaban 
Barat sejak masa Yunani hingga abad modern sekarang. Jadi hanya akal yang menjadi alat filsafat 
sedangkan fitrah dan teks agama, keduanya jalan menuju keberagamaan dan keimanan.  

 
Dalam tradisi pemikiran Arab Islam sebagian besar aliran filsafat Islam mempunyai sikap 

sendiri dalam masalah ini. Aliran rasionalis dalam peradaban Islam, yang terdepan adalah 
Mu'tazilah khususnya, dan Ahlul 'Adli wat-Tauhid pada umumnya, telah mengambil jalan 
pemikiran dan inovasi filsafat dari naql, yakni al-Qur'an al-Karim yang kedudukannya diatas 
akal dan mereka memanfaatkan konsep Islam dalam pembicaraan tentang hal-hal gaib, lalu 
melakukan --sebelum menterjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, dan barangkali 
untuk pertama kali dalam sejarah pemikiran filsafat ini-- perumusan Ilmu Kalam, atau Ilmu 
Tauhid, sebagai filsafat Islam yang menjadikan acuan dan pijakannya adalah wahyu Ilahi. Di 
dalamnya terdapat perpaduan akrab antara wahyu dan akal; persaudaraan antara hikmah dan 
syari'ah; keselarasan antara rasionalitas dan transendentalitas; konsep tauhid menekankan 
secara tegas dalam masalah ilahiah dengan dukungan alam dan hukum kausalitas. Para ahli 
kalam dengan rasionalisme Islam dapat bangkit membawa argumentasi jitu terhadap para 
teolog dan filosuf dari agama lain. Lalu mereka memfungsikan filsafat --untuk pertama kalinya 
dalam sejarah-- sebagai senjata di tangan agama. Mereka dalam bidang ini mempunyai jasa 
dalam menyebarkan Islam di negeri-negeri yang di dalamnya ilmu-ilmu Yunani dan tradisinya 
berkembang: filsafat logika dalam aliran rasionalis ini membubuhkan aspek rasionalisme dalam 
peradaban Islam. Inilah yang menarik perhatian pemikir Barat karena filsafat dapat dipadukan 
dengan keberagamaan. Oleh sebab itu, Alfred Guillaume mengemukakan: "Sesungguhnya 
kekuatan gerakan Mu'tazilah ujung pangkalnya adalah membangun Ilmu Kalam Islam diatas 
fondasi filsafat yang kokoh, dengan menekankan, pada saat yang sama, bahwa fondasi itu harus 
logis dengan keharusan dipelajari sebagai bagian dari aqidah Agama."87) 

 

Berbeda dengan Kristen dan peradaban Barat, yang filsafatnya berhenti pada akal, dan 
agamanya menyerukan agar mengimani apa yang dimasukkan kedalam hati tanpa penalaran 
akal, sebagaimana dikatakan oleh Anselme (1033-1109 M) bahwa Mu'tazilah di pihak lain  
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menjadikan penalaran akal sebagai kewajiban pertama manusia.88) Sebab penalaran akal adalah 
jalan mengenal Allah dan mengimaninya. Mengenal Allah dan iman kepada-Nya membukakan 
jalan iman kepada risalah, wahyu dan al-Kitab. Dari sini mereka mengandalkan akal beserta al-
Kitab, sunnah, dan 'ijma bahkan mendahulukan akal dari pada semua itu, bukan mendahulukan 
dalam pengertian mengutamakan, melainkan mendahulukan urutan. Mereka mengatakan: 
"Dalil-dalil (agama) terutama adalah penalaran akal, karena dengan akal dapat dibedakan antara 
yang baik dan yang buruk, dengan akal dapat memahami bahwa al-Kitab adalah hujjah 
kebenaran, begitu pula sunnah dan ijma'. Barangkali mengherankan sebagian orang lalu 
menyangka bahwa dalil-dalil agama adalah al-Kitab, sunnah dan 'ijma saja atau mengira bahwa 
akal apabila menunjukkan pada persoalan-persoalan, ia diakhirkan, padahal tidak demikian 
halnya. Sebab Allah mengajak bicara hanya kepada orang berakal dan dengan akal ini diketahui 
bahwa al-Kitab adalah hujjah. Begitu pula sunnah dan 'ijma, maka akal adalah hal pokok dalam 
persoalan ini. Jika dikatakan bahwa al-Kitab adalah pokok karena di dalamnya terdapat 
peringatan terhadap apa yang adal' pada akal dan di dalamnya terdapat dalil-dalil yang 
menunjukkan aturan hukum. Bilamana diketahui dengan akal satu Tuhan yang memiliki satu-
satunya hak sesembahan, diketahui bahwa Dia Maha Bijaksana, diketahui pula bahwa dalam al-
Kitab terdapat petunjuk. Bilamana diketahui bahwa Dia mengutus Rasul, memberi kelebihan 
kepadanya dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran terhadap para pendusta, maka dapat 
diketahui bahwa sabda Rasul adalah hujjah. Jika Rasulullah saw bersabda: "Ummatku tidak 
bersepakat dalam kesalahan" (Ibnu Majah dengan lafal: 
 

"Umatku tidak bersepakat dalam kesesatan (dhalalah); "Kamu sekalian harus bersama jama'ah." 
(Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah) 

 
Maka akan diketahui bahwa ijma' adalah hujjah. 89)  
 
Menggunakan akal dan mendahulukannya --menurut runtut tidak berarti menutup mata 

terhadap naql (teks Agama) melainkan mengharmoniskan, memadukan dan menguatkan. Kaum 
Mu'tazilah tidak hanya menggunakan akal sebagai jalan pengetahuan, melainkan mereka 
menggunakannya sebagai dalil untuk mengetahui dasar-dasar syari'ah. Bagi mereka --
sebagaimana dikatakan oleh al-Mawardi (945-1055 M)-- bahwa penyebab yang mengantar pada 
pemahaman dasardasar syari'ah ada dua macam, salah satunya adalah ilmu sensual yaitu akal, 
karena penalarannya adalah satu dasar untuk mengetahui dasar-dasar, sebab dasar-dasar itu 
tidak dapat diketahui kecuali dengan penalaran-penalaran akal. Akal adalah induk dasar-dasar 
itu. Kemudian macam yang kedua adalah mengetahui bahasa Arab, ia dipakai dalam hujjah 
pendengaran khususnya. 90) 
 

Hubungan organik dan tali penyambung yang kokoh --dalam rasionalisme Islam ini-- 
antara akal dan syari'ah dilihat bahwa keduanya adalah dalil yang diciptakan oleh Allah Yang 
Maha pencipta, dan menjadikan keduanya jalan petunjuk bagi manusia. Jika dikatakan bahwa 
setiap keutamaan mempunyai asas dan setiap etika mempunyai sumber, maka asas dan sumber 
etika itu adalah akal yang dijadikan oleh Allah sebagai asas pokok bagi agama serta tiang bagi 
kehidupan dunia. Beban tugas agama (taklif) mengharuskan adanya kesempurnaan akal; 
menjadikan urusan dunia dapat ditangani dengan penalaran hukum-hukum akal. Dengan akal  
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Allah mempersatukan kecenderungan dan aspirasi, keragaman tujuan dan keinginannya. Allah 
menjadikannya suatu hal yang mengharuskan manusia menggunakan akal dalam dua bagian: 
sebagian wajib dengan akal lalu dilakukan oleh syara' dan sebagian lainnya boleh dalam akal lalu 
diwajibkan oleh akal. Akal bagi kedua bagian ini adalah tiang pokok." 91) 
 

Berbeda dengan rasionalisme Barat atheis, yang menjadikan alam fisik hanya berlaku 
karena hukum kausalitas, sebagai satu pandangan yang menafikan keberadaan peran Tuhan 
sebagai sebab pertama dan Maha Paripurna di alam ini. Rasionalisme Islam memadukan antara 
keduanya: alam mempunyai peran: materinya, fenomenanya, dan faktor-faktornya adalah 
penyebab terhadap akibat. Namun demikian, ini semua adalah makhluk ciptaan bagi "Sebab 
Pertama", yaitu Sang Pencipta Yang Maha Paripurna di alam ini. Ini salah satu pencapaian Ilmu 
Kalam, yang dihasilkan oleh aliran rasionalisme dalam peradaban Islam. Al-Jahizh (780-879) 
mengatakan tentang persoalan ini: "Ahli kalam tidak menjangkau semua cakupan wilayah kalam 
dan mapan dalam pencapaian produk pemikiran yang dapat memegang kepemimpinan, hingga 
ia menguasai persoalan agama secara seimbang dengan penguasaannya atas persoalan filsafat. 
Orang alim bagi kita adalah memadukan keduanya dan orang yang benar adalah yang 
memadukan pencapaian tauhid dan memberikan kepada alam hak-haknya untuk berfungsi. 
Barang siapa yang mempunyai anggapan bahwa tauhid tidak dapat dikatakan baik kecuali 
dengan menolak realitas alam, sebenarnya orang tersebut telah membawa kelemahan dirinya itu 
pada pembicaraan tentang masalah tauhid. Begitu pula jika ia mempunyai anggapan bahwa 
realitas alam tidak dapat dikatakan baik jika disertai dengan tauhid. Barangsiapa mempunyai 
pandangan seperti ini sebenarnya ia telah membawa kelemahan dirinya pada pembicaraan 
tentang realitas alam. Orang atheis berputus asa dari Anda jika Anda menguasai tauhid seiring 
sejalan dengan pemahaman terhadap hak-hak alam. Sebab dalam mengangkat fungsi-fungsinya 
berarti mengangkat substansi-substansinya. Karena substansi-substansi itu adalah yang 
menunjuk pada adanya Allah, lalu Anda membuang petunjuk yang mengarah kesana, maka 
berarti Anda telah merusak bukti petunjuk itu. Sungguh benar, memadukan keduanya adalah 
bagian dari upaya yang berat dan aku berlindung kepada Allah ta'ala setiap kali aku berusaha 
masuk pintu pembicaraan kalam yang sulit dimasuki, aku merusak satu pilar pembicaraanku. 
Barang siapa demikian keadaannya maka ia tidak mengambil manfaat dari padanya."92) 

 

Demikianlah, dalam menghadapi setiap dualisme, aliran rasionalisme Mu'tazilah 
membentuk sisi rasional peradaban Islam, lalu mereka mengambil jalan tengah dan memadukan 
aspek-aspek yang dapat dipadukan berupa kesamaan dan peradaban yang dipandang dalam 
peradaban lain sebagai kontradiksi yang tidak dapat diharmonisasikan. Di samping itu mereka 
adalah para da'i yang mengajak kepada agama, mereka juga ulama negarawan, pakar ilmu 
teoritis dan sekaligus terapan; mereka membahas persoalan-persoalan teologis dan mengadakan  
eksperimentasi terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di antara mereka terdapat ahli hikmah 
terkemuka yang menggeluti ilmu hewan dengan melakukan percobaan-percobaan, observasi, 
dan induksi. 
 

Kaum cendikia Mu'tazilah itu adalah para ulama dan pencetus peradaban yang memberi 
warna peradaban dengan warna rasionalisme khusus ini. Apa yang dilakukan terhadap mereka 
dan terhadap rasionalisme Islam ini oleh revolusi yang dilakukan oleh militer negara ketika 
angkatan bersenjata yang terdiri dari bangsa Turki Mamluk ?  
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Imam Ahmad bin Hanbal (789-855 M) mewakili kelompok penentang terang-terangan 
terhadap dinasti Abbasiah di Bagdad yang menganut paham rasionalisme Islam. Sikapnya 
menentang filsafat Yunani telah mengantarkan Imam Ahmad bin Hanbal pada sikap memusuhi 
ilmu kalam Islam dan kaum mutakallimin (penganut kalam) serta menolak rasionalisme dan 
hanya nash-nash Agama yang ia pegang. Bahkan dapat dikatakan sangat tekstualis. Imam 
Ahmad bin Hanbal bukanlah seorang filosuf dan bukan pula ahli kalam, bahkan bukan pula 
seorang ahli fiqih (faqih) dalam arti yang sebenarnya, tetapi ia telah dikenal sebagai ahli hadits 
yang megumpulkan hadis dalam salah satu kitab rujukan hadits Nabi saw; merumuskan dasar-
dasar metodologi tekstual (manhaj an-nushush) yang mengacu hanya pada teks-teks agama 
serta menolak selain nash sebagai alat rujukan pemikiran, pembahasan, dan pembuktian. 

 
Kelima dasar metodologinya --sebagaimana dirumuskan oleh Imam madrasah salafiah, Ibnu al-
Qayyim (1292-1350) menjadikan poros satu-satunya -- berkisar pada teks-teks agama (nash). 
Dasar pertama adalah nash. Dasar kedua adalah fatwa sahabat --ini juga nash. Dasar ketiga 
adalah apabila para sahabat berselisih maka pendapat mereka yang paling kuat dipilih -- ini juga 
salah satu nash. Dasar keempat adalah mengambil hadits mursal dan dha'if -- ini juga nash yang 
didahulukan, meskipun lemah-- atas lainnya sebagai jalan pengambilan dalil. Dasar kelima 
adalah qiyas untuk darurat, bilamana tidak ditemukan nash dalam masalah tertentu, tidak pula 
terdapat perkataan para sahabat, atau salah seorang di antara mereka, dan tidak ditemukan 
atsar mursal atau dha'if. 93) 
 

Imam Ahmad bin Hanbal juga menolak pendapat akal (ra’y) dan para penganutnya (ahl 
ar-ra'y) serta melarang meminta fatwa kepada mereka. Menurutnya, hadits dha'if lebih kuat dari 
pada pendapat akal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal telah merumuskan sendiri metodologinya 
itu dalam gubahan syair: 

 
Agama Nabi Muhammad adalah atsar  
Rakit terbaik bagi pemuda adalah akhbar  
Jangan Anda berpaling dari hadits 
dan dari para ahlinya 
Sebab ra'y ibarat gulita malam  
sedangkan hadits terang siang 
Seringkali pemuda tidak mengetahui  
jalan petunjuk hakiki 
Padahal matahari kala menyinari  
di sana banyak cahaya 
Ilmu adalah firman Allah 
sabda rasul-Nya, dan perkataan sahabat  
Semua tiada khilaf di dalamnya 
llmu yang mengajak perselisihan,  
tiada lain satu kebodohan 
Antara nash dan ra’y orang bodoh  
terdapat perbedaan 
Sekali-kali jangan menolak nash  
Hati-hatilah terhadap tajsim 
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juga penyerupaan (bagi Allah) -- tasybih  
Nash jauh dari yang dikesampingkan 
oleh kelompok yang meniadakan sifat Allah -- ta'thil  
juga distorsi dan penyalahartian - tamwih 94) 

 
Jadi hanya nash-nash saja yang disebut ilmu agama sedangkan pendapat akal tidak 

mempunyai tempat di dalamnya. Sesuai dengan manhaj nushush ini, Imam Ahmad bin Hanbal 
menolak pendapat akal dan qiyas, kecuali jika tidak ada nash, meskipun nash ini lemah (dha'if) 
menolak ta'wil, cita rasa, rasio dan teori sebab musabab serta semuanya selain tekstualitas nash. 
95) 

Manhaj nushush ini memberi pengaruh terhadap segmen masyarakat awam yang tidak 
kritis sehingga cukup berhenti pada pemahaman tekstual. Maka ketika sekelompok orang 
Mu'tazilah --bukan paham mu'tazilah seperti anggapan banyak orang-- secara tidak sah 
mengeksploitasi kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang dengan melakukan 
tekanan keras terhadap Imam Ahmad bin Hanbal agar mengikuti paham mereka tentang 
pandangan bahwa al Quran adalah makhluk akan tetapi, ia tetap pada pendiriannya dengan 
tegar menghadapi cobaan dan tekanan berat dari pemerintahan tiga Khalifah Abbasiyah 
berturut-turut: al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq Billah. Dengan perlakuan sewenang-
wenang terhadap dirinya itu membuat Imam Ahmad bin Hanbal semakin tinggi diberi 
penghormatan dan sanjungan dari masyarakat luas dan dari mayoritas kalangan intelektual serta 
ulama, sehingga aliran pemikirannya ini semakin kokoh dengan adanya tekanan dan cobaan dari 
penguasa ini. 

 
Ketika terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan unsur Turki Mamluk, negara 

berubah menjadi sistem militer. Sementara etnik militer Turki Mamluk ini berwatak keras dan 
berwawasan sempit, tidak mampu menyerap rasionalisme Islam, sebab tingkat intelektualitas 
mereka berada di bawah rata-rata masyarakat umum. Kemudian mereka membutuhkan 
dukungan massa atas keinginan mereka untuk mengadakan perubahan dan keterlibatan mereka 
dalam konflik dengan paham rasionalisme yang mendominasi jajaran penguasa bahkan sebelum 
masa pemerintahan al-Mutawakkil. Orang-orang keturunan Turki ini menyingkirkan tokoh-
tokoh paham rasionalisme dari posisi-posisi penting baik pemikiran maupun politik, bahkan 
mereka banyak yang dimasukkan kedalam penjara atau dibuang ke pengasingan. Pada 
perkembangan selanjutnya kelompok yang sebelumnya tertindas dan para penganut aliran 
tekstual kemudian datang memenuhi pusat-pusat pengaruh dan posisi penting, yang merupakan 
satu perubahan pemikiran secara total di mana paham rasionalisme menjadi paham yang 
dilarang dan dikecam untuk menyusul kemudian ditindas dan ditumpas. Dengan demikian lalu 
peradaban Islam mengalami set back, stagnasi, dan taklid. 
 

Ketika umat Islam dihadapkan pada tantangan serbuan Barat modern --yang diawali 
dengan serbuan Napoleon Bonaparte ke Mesir (1798) yang di antaranya membawa tantangan 
pemikiran-- mulailah timbul hidup kembali ciri-ciri rasionalisme Islam pada gerakan 
kebangkitan dan pembaruan --paham pan-Islamisme-- yang dihembuskan oleh Jamaluddin al-
Afgani yang timbul dalam pemikiran paham ini, baik melalui ucapan al-Afgani, ataupun melalui 
ijtihad-ijtihad Imam Muhammad Abduh, teori dan pandangan yang mengacu pada kedudukan 
akal sebagai jalan pengetahuan manusia, sebab: 
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1)  Sebab akal adalah inti kemanusiaan manusia. la pada mulanya tidak berbeda dengan 
binatang tetapi titik perpisahan yang membedakan antara keduanya adalah daya intelek 
manusia sebagai poros kebaikan dan kebahagiaannya.96) Daya intelek manusia adalah 
kekuatan yang sebenarnya. 97) 

2)  Kemenangan ada di pihak akal dalam pergulatannya dengan kejumudan dan taklid. 98) 
3)  Kedudukan akal dalam Islam, menjadi sumber keyakinan dalam beriman kepada Allah, 

ilmu-Nya, dlan kekuasaan-Nya, serta membenarkan risalah Rasul. Sedangkan naql (wahyu 
dan sunnah) adalah sumber selain itu yang berkaitan dengan ilmu tentang hal-hal yang gaib 
seperti keadaan akhirat dan peribadatan.99) Untuk pertama kali telah terjadi perpaduan 
antara akal dan agama dalam kitab suci melalui lisan Nabi yang diutus dengan penjelasan 
yang tidak dapat di-ta'wil dan dipegang oleh seluruh kaum Muslimin --kecuali mereka yang 
tidak yakin pada akal dan agamanya--: bahwa di antara persoalan agama ada yang tidak 
mungkin diyakini kecuali melalui akal, seperti: iman kepada adanya Allah: kekuasaan-Nya 
untuk mengutus para Rasul; ilmu-Nya tentang apa yang diwahyukan kepada mereka; 
kehendak-Nya memilih mereka secara khusus untuk mengemban risalah-Nya dan berikut 
hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman makna risalah; dan membenarkan risalah itu 
sendiri kadang-kadang membawa sesuatu diatas pemahaman akal tetapi tidak mungkin 
membawa sesuatu yang mustahil menurut akal. 100) 

4)  Di sana tidak ada dualisme dan pertentangan antara petunjuk akal dan petunjuk naql. Al-
Qur'an, yaitu naql Islam adalah mukjizat rasional. Al-Qur'an --sebagai mukjizat-- mengajak  
menusia agar menalarinya dengan akal mereka. Al-Qur'an adalah mukjizat yang ditawarkan 
kepada akal, memperkenalkan akal agar memikirkan kandungannya dan menjabarkan 
pesan-pesannya. Islam mengandalkan kepada dalil akal dan pikiran manusia yang berlaku 
pada sistem fitrinya. Maka Anda tidak terkejut dengan hal-hal luar biasa; penglihatan Anda 
tidak terkesima pada fenomena-fenomena ajaib; lisan Anda tidak kelu oleh seruan ilahiah. 
Seseorang tidak menjadi mukmin kecuali jika ia memahami agamanya dan mengerti dengan 
sendirinya agar puas dengan agamanya itu. Barangsiapa yang dididik pasrah tanpa kritik 
rasional dan dididik beramal, meskipun shalih tanpa pemahaman, maka dia tidak beriman 
sebab tujuan iman bukanlah agar manusia diberangus dengan kebaikan seperti binatang 
dikendalikan, melainkan tujuannya adalah agar manusia meningkat akalnya dan bersih 
hatinya dengan mengenali Allah dan memahami agamanya. Dia lalu berbuat kebaikan 
karena mengerti bahwa kebaikan itu bermanfaat dan diridhai Allah; meninggalkan 
keburukan karena ia memahami akibat buruknya dan tingkat keburukannya bagi agama 
dan kehidupannya di dunia. Dia meningkatkan derajatnya ini atas dasar kesadaran dan 
pemahaman pada aqidahnya. 101) 

5)  Ini semua tidak berarti --seperti yang dialami oleh rasionalisme Barat-- menjadikan hanya 
akal tanpa naql sebagai jalan pengetahuan. Sebab dalam Islam akal adalah satu petunjuk 
dan salah satu jalan pengetahuan. Di sana terdapat masalah-masalah yang tidak dapat 
dijangkau oleh penalaran akal melainkan harus melalui jalan naql untuk memperoleh 
pengetahuan. Jika daya kemampuan akal manusia digunakan dengan maksimal, akan 
sampai pada batas akhir pengetahuan sensual bagian alam fisik yang berada di bawah 
jangkauan pengetahuan manusia. Sedangkan menjangkau hakikatnya adalah sesuatu yang 
tidak dapat dijangkau oleh akal manusia.102) Begitu pula tentang keadaan kehidupan alam 
lain akal manusia tidak akan dapat menjangkaunya. Oleh sebab itu, akal manusia  
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membutuhkan pembimbing yang dapat membantu manusia hidup dengan bahagia di dunia 
dan di akhirat.103) Sebab akal manusia tidak mampu mengantarkan pemiliknya menuju 
kebahagiaan dalam menempuh hidup ini, meskipun ia mempunyai kedudukan tinggi dan 
mendapat pujian dari masyarakat.104) 

6) Dikarenakan posisi akal dalam naql Islam --al-Qur'an al-Karim-- tidak mungkin terjadi 
kontradiksi antara keduanya, maka apabila terjadi dan tampak kontradiksi antara bukti 
akal dan redaksi naql dan umat Islam telah sepakat --kecuali sebagian kecil mereka yang 
tidak memandang demikian-- maka dalil akallah yang diambil. Lalu terhadap naql ada dua 
jalan: Pertama, menerima kesahihan naql itu dengan mengakui ketidakmampuan akal untuk 
memahaminya dan menyerahkan masalah ini kepada pengetahuan Allah. Kedua, men-ta'wil 
naql itu dengan tetap menjaga qaidah-qaidah bahasa, agar maknanya sesuai dengan 
pemahaman akal.105) 

 
Dalam kedua cara ini tidak terjadi pengorbanan akal untuk naql dan tidak pula naql untuk 

akal karena keduanya adalah petunjuk Tuhan dan jalan di antara keempat jalan memperoleh 
pengetahuan manusia: akal, naql (wahyu), pengalaman dan intuisi. Dengan demikian jelaslah 
perbedaan antara rasionalisme Islam dan rasionalisme Barat. Rasionalisme Yunani kosong dari 
teks-teks agama, sedangkan rasionalisme Barat adalah lawan dari teks-teks agama ini. 
Sebaliknya rasionalisme Islam, baik klasik maupun kontemporer adalah saudara syari'ah dan 
menjadi jalan yang mengantar pada bukti atas kebenaran keyakinan-keyakinan agama, yang 
dengan meminjam ungkapan Imam al-Ghazali --bahwa Ahlus Sunnah telah mencapai tingkat di 
mana tidak terdapat kontradiksi, antara syari'ah melalui wahyu dan kebenaran melalui 
penalaran akal. Mereka mengetahui bahwa orang yang memandang wajib tetap bersikap taklid 
dan mengikuti hal-hal eksplisit hanyalah dikarenakan kelemahan akal dan sedikitnya 
penggunaan daya intelek; bahwa bagi orang yang memasuki seluk beluk akal lalu berbenturan 
dengan ketentuan-ketentuan syara', hanyalah disebabkan karena buruknya citarasa. Yang satu 
cenderung pada sikap berlebihan dalam penggunaan naql dan yang satunya lagi berlebihan 
dalam penggunaan akal, keduanya jauh dari sikap hati-hati dan bijak. 

 
Perumpamaan penalaran akal adalah ibarat pandangan yang bebas dari kesalahan dan 

penyelewengan sedangkan perumpamaan al-Qur'an adalah ibarat matahari yang memancarkan 
sinar. Maka pencari petunjuk jika hanya membutuhkan salah satu dari keduanya berarti ia 
menempatkan dirinya pada posisi orang bodoh. Orang yang berpaling dari penalaran akal, 
cukup hanya dengan cahaya matahari yang menyilaukan mata, lalu ia tidak berbeda dengan 
orang buta. Sebab penalaran akal dengan syara' adalah cahaya diatas cahaya.106)  
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Ijtihad 
 

KATA ijtihad, seperti halnya dengan kata jihad, berasal dari kata dasar jahada yang 
secara etimologis berarti mengupayakan dengan semua kemampuan untuk mencapai sesuatu 
perkara yang tidak lepas dari jerih payah dan beban berat. Dalam mengupayakan dengan segala 
kemampuan, mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) merasakan dirinya tidak mampu lagi 
melakukan lebih dari apa yang ia upayakan itu. 

 
ljtihad menurut istilah para ahli Ushul Fiqih, adalah jerih payah yang dilakukan oleh 

ulama fiqih untuk mendapatkan satu rumusan hukum syar'i. Maka mujtahid adalah orang yang 
memiliki kemampuan dan keahlian dalam meyimpulkan cabang dari pangkal dan dasar-dasar 
hukum Islam. 

 
Ada sejumlah syarat yang memungkinkan mujtahid melakukan ijtihad dalam ilmu-ilmu 

syari'at dan ilmu-ilmu akal. Di kalangan ulama syarat-syarat ini beragam akan tetapi dapat 
dihimpun dalam dua faktor atau dua syarat saja: 

 
a)  Mengetahui ushul --Kitab dan Sunnah.  
b)  Mengetahui metode penyimpulan hukum. 
 

Ini menyangkut masalah-masalah syari'ah, halal dan haram. Sedangkan dalam masalah-
masalah akal di sana ada dua syarat, yaitu:  

 
a)  Mengetahui dasar-dasar penalaran akal. 
b)  Mengetahui sisi deduksinya. 

 
Sedangkan syarat-syarat terperinci bagi mujtahid sebagaimana yang dikemukakan oleh para 

ulama ushul adalah: 
 

a)  Menguasai Bahasa Arab hingga tingkat di mana mujtahid mampu memahami kandungan al-
Qur'an serta maksud-maksud sunnah Nabi saw. 

b)  Memahami dan mendalami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang mencapai lima ratus ayat 
yang secara tegas menunjukkan pada sejumlah hukum. 

c)  Benar-benar memahami sunnah Nabi serta ilmu-ilmunya, baik riwayah, maupun dirayah, 
sanad maupun matan, khususnya hadits-hadits ahkam yang terdapat dalam kitab-kitab 
shahih, kitab-kitab kumpulan hadits, kitab-kitab yang diperkirakan oleh sebagian ulama 
mencapai sekitar tiga ribu hadits. 

d)  Mengetahui nasikh dan mansukh, 'am dan khas; muthlaq dan muqayyad dalam ayat-ayat al-
Qur'an serta sunnah Nabi saw. 

e)  Benar-benar memahami jiwa syari'at Islam dan tujuan-tujuannya hingga mujtahid memiliki 
kemampuan memadukan dan membandingkan antara nash-nash yang bermacam-macam 
yang kadang-kadang tampak berbeda atau bertentangan dalam satu masalah dan keluar dari 
masalah itu. 
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Syarat-syarat ini tampak sulit terpenuhi dalam diri ulama pada abad spesialisasi ilmu 
seperti sekarang ini, akan tetapi kemajuan tehnologi canggih berupa percetakan, dokumentasi, 
katalogisasi, dan koleksi literatur mempermudah masalah-masalah ijtihadiah bagi para ulama 
mujtahid di masa sekarang serta jauh lebih memungkinkan bagi mereka untuk dapat memenuhi 
syarat-syarat tersebut dari pada generasi masa lalu, sebelum ada kemajuan sarana dan prasarana 
kajian ilmiah. 

 
Terdapat banyak faktor ijtihad dalam syari'ah Islam yang membuat ijtihad itu menjadi satu 

tuntutan hukum dan ketentuannya, di antaranya: 
 

a)  Kekekalan syari'ah Islam untuk mengakhiri mata rantai risalah para rasul dengan risalah 
Muhammad saw menuntut adanya ijtihad agar dapat memenuhi fungsinya untuk masa-
masa yang berbeda. Sebab tanpa adanya ijtihad, aturan hukum yang ada hanya akan dapat 
diaplikasikan pada masa tertentu saja, tidak pada masa lainnya. Akibatnya timbul 
kejumudan dan tidak mampu menjawab tuntutan masa depan yang, sesuai dengan 
perkembangan, senantiasa berubah dan berganti dengan persoalan-persoalan baru. 

b)  Keumuman sifat risalah Nabi Muhammad saw, yang pada gilirannya syari'ahnya berlaku 
bagi seluruh umat. Hal ini menuntut adanya ijtihad untuk menjawab tuntutan lingkungan 
yang berbeda dengan adat istiadat yang berlainan yang ada di negeri-negeri dan bangsa-
bangsa yang berbeda. 

c)  Timbulnya berbagai bid'ah --dengan menambah dan mengurangi-- terhadap aturan-aturan 
syari'ah bersamaan dengan perjalanan masa, khususnya pada masa-masa lemah dan jumud, 
hal mana menuntut adanya ijtihad untuk menampilkan tujuan-tujuan aturan hukum 
syari'ah ini. 

d)  Nash-nash hukum telah tuntas --dalam Kitab dan sunnah-- sedangkan persoalan-persoalan 
hidup yang muncul di kalangan umat tidak berhenti, melainkan senantiasa berkembang dan 
membawa persoalan-persoalan baru sepanjang waktu dan tempat. Hal ini menunut 
perumusan hukum-hukum furu' dengan meyimpulkan dari dasar-dasar ketentuan syari'ah, 
agar persoalan furu'iyyah baru ini tetap mendapat ketentuan penyelesaian hukum yang 
belum ada sebelumnya.  

e)  Evolusi yang merupakan sunnatullah pada ciptaan-Nya: manusia, binatang dan tumbuh-
tumbuhan, benda-benda mati, dan pemikiran, menuntut adanya ijtihad agar aturan-aturan 
hukum Islam berkembang lalu mengikuti perkembangan jaman dan menyambut tuntutan-
tuntutannya di berbagai bidang kehidupan. 

 
Landasan-landasan dalil yang menunjukkan keabsahan ijtihad dari al-Qur'an dan sunnah 

jumlahnya sangat banyak. 
 

•  Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perbuatan akal dan penalarannya sebanyak 49 
ayat. 

•  Ayat-ayat yang berbicara soal hati (qalb) yang di antara fungsinya adalah meresapi dan 
menghayati mencapai 132 ayat. 

•  Pembicaraan dalam al-Qur' an tentang lubb (inti) yang berarti akal, sebab akal adalah inti 
dan hakikat manusia, terdapat di 16 tempat. 

•  Pembicaraan dalam al-Qur'an tentang nuha yang berarti akal, terdapat di 2 ayat. 
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•  Pembicaraan tentang berfikir (tafkir) dalam al-Qur'an terdapat di 18 tempat. 
•  Pembicaraan tentang memahami (fiqh) dalam al-Qur'an terdapat di 20 tempat.  
•  Pembicaraan al-Qur'an tentang merenung (tadabbur) terdapat dalam 4 ayat. 
•  Pembicaraan tentang mengambil pelajaran (i'tibar) dalam al-Qur'an terdapat dalam 7 ayat. 
•  Pembicaraan al-Qur'an tentang hikmah terdapat dalam 19 ayat. 
 

Semua ini membuat file ijtihad dalam al-Qur'an menjadi besar dan kaya. Hampir 300 ayat 
yang berbicara tentang perintah dan ajakan berijtihad. 

 
Sedangkan sunnah nabawiyah yang memerintahkan dan mengajak berijtihad secara 

eksplisit maupun implisit juga banyak sekali sehingga sulit untuk dihitung secara pasti. 
Rasulullah saw menyerukan melakukan ijtihad dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an agar dapat 
menjangkau makna di balik ayat-ayat itu: 

 
"Telaahlah al-Qur'an sesungguhnya di dalam al-Qur'an terdapat berita orang-orang terdahulu 
dan mutakhir." 
 
"Barangsiapa yang menginginkan ilmu maka hendaklah ia membaca al-Qur'an."  
 
Ketika mendoakan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: "Ya Allah perdalamlah pemahaman Ibnu 
Abbas dalam agama!" (Muslim dan Imam Ahmad) 
 
Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Darami dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa 
ketika Rasulullah saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi di sana, beliau 
bertanya: "Dengan apa kamu memutuskan perkara?" Dia menjawab: "Dengan Kitab Allah." "Jika 
tidak ditemukan dalam kitab Allah, bagaimana?" Dia menjawab lagi: "Aku memutuskan dengan 
apa yang dilakukan oleh Rasulullah," "Jika tidak ditemukan contoh putusan Rasulullah, lalu  
dengan apa?" Dia menjawab: "Aku berijtihad dengan pendapatku." Sampai di sini Rasulullah 
bersabda: "Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-
Nya!" 
 
Hadits ini memberi dorongan melakukan ijtihad hingga dikatakan oleh Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bahwa mujtahid mendapat pahala atas ijtihadnya meskipun 
seandainya ijtihadnya itu belum benar. "Barang siapa yang melakukan ijtihad dengan pendapatnya lalu 
ijtihadnya itu benar maka ia mendapat dua pahala, tetapi jika ia salah (dalam ijtihadnya) ia mendapat satu 
pahala." (Bukhari, an-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad). 

 
Hukum ijtihad dapat menjadi fardhu 'ain, dapat pula fardhu kifayah, dan dapat menjadi 

mandub (sunat), sesuai dengan kedudukan ijtihad dan kebutuhan serta hukum yang 
dirumuskan oleh mujtahid melalui ijtihad dan keterkaitan hukum ini dengan diri mujtahid atau 
orang lain. Bidang ijtihad adalah hal-hal yang tidak diketahui secara pasti dalam Agama yang  
telah disepakati oleh umat berupa syara' yang jelas yang ditetapkan dengan nash-nash yang 
ditetapkan dengan nash-nash qath 'i. 
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



148 
 

Tingkat-tingkat mujtahid ada tiga:  
 
Pertama: Tingkat mujtahid mutlak, yaitu yang merumuskan kesimpulan hukum dari 

kitab dan sunnah secara langsung.  
 
Kedua: Tingkat mujtahid madzhab, yaitu mujtahid yang merumuskan kesimpulan hukum 

dari qaidah-qaidah yang dipegang oleh madzhabnya. 
 
Ketiga: Tingkat mujtahid fatwa, yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan melakukan 

tarjih terhadap pendapat-pendapat imam madzhabnya. 
 
Menurut pendapat yang berlaku dalam kajian ijtihad --dalam peradaban Islam-- tidak 

ada masa yang boleh kosong dari orang-orang yang melakukan kewajiban ijtihad. Imam Suyuthi 
(1445-1505) menulis kitab "ar-Radd 'ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila anna ijtihad fi Kulli 
‘Ashr Fardh" dalam muqaddimahnya mengemukakan: "Orang-orang telah diselimuti 
ketidaktahuan secara merata, telah dibutakan dan diberangus oleh rasa senang bersitegang urat 
leher, lalu memperbesar tuduhan terhadap ijtihad dan memandangnya sebagai satu 
kemungkaran di tengah masyarakat. Mereka tidak merasa bahwa ijtihad adalah satu kewajiban 
kolektif pada setiap masa, dan kewajiban atas generasi setiap masa agar dilakukan oleh 
sekelompok ulama di setiap negeri." 

 
Akan tetapi yang terjadi pada ijtihad sepanjang perjalanan peradaban kita bahwa 

bidang-bidang kreativitas intelektual Islam dalam pemikiran Islam telah mengalami kekeringan 
sehingga karya-karya pemikirannya menyusut. Sejak kekuasaan Umaiyah mengekang filsafat 
syura, kreativitas dan ijtihad umat berkurang secara drastis dalam bidang fiqih kenegaraan dan 
pemikiran politik yang membatasi wewenang dan ketentuan-ketentuan hubungan antara 
penguasa dan rakyat, sementara kreativitas dan ijtihad di bidang-bidang lain tumbuh dengan 
pesat. 

 
Ketika ancaman eksternal --Mongol maupun kaum salibis-- terus berlanjut dan negeri-

negeri Muslim di bawah kekuasaan Mamalik yang mewakili kekuatan Islam untuk 
mempertahankan diri dari ancaman eksternal ini mengambil kebijakan mengangkat klin mereka 
pada posisi-posisi penting, khususnya pada era pemerintahan Islam Jengis Khan (1167-1227 M), 
militerisme dijadikan model, sehingga fiqih muamalat Islam mengalami kemunduran, yang pada 
gilirannya kreativitas pemikir dan ijtihad menjadi mandul. Kondisi inilah yang menimbulkan 
anggapan bahwa pintu ijtihad telah ditutup, hingga tiba era modern dan yang kita miliki adalah 
kekayaan fiqih ibadat serta simbol-simbol agama dibarengi dengan kemiskinan parah dalam 
bidang fiqih muamalat dan pemikiran politik yang diperlukan untuk mengikuti realitas baru 
dan persoalan-persoalan yang muncul yang sebenarnya menuntut pemecahan melalui ijtihad 
dalam persoalan-persoalan fiqih "realitas" --politik, ekonomi, dan sosial-- dalam rangka 
merumuskan, mewarnai dan mengendalikan persoalan-persoalan itu dengan acuan syari'ah 
Islam. 
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Dengan kompleksitas realitas baru dan keragaman cabang ilmu syari'ah serta perbedaan 
berbagai disiplin ilmu serta spesialisasinya, maka tuntutan akan ijtihad kolektif terpadu 
barangkali merupakan bentuk yang paling cocok untuk masa sekarang ini. 107)  
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Pembaruan 
 

ISLAM adalah aqidah dan syari'ah. Aqidah merupakan inti pemelukan agama dan batas 
akhir agama ini. Sedangkan syari'ah, baik dalam ibadah rituil maupun muamalat, atau nilai-nilai 
dan akhlak, adalah jalan dan titian yang ditempuh Muslim untuk beragama dan beraqidah 
dengan aqidah Islam dalam tauhid uluhiah (pengesaan dalam penyembahan); meyakini akhirat 
yang mencakup perhitungan amal (hisab) dan pahala (jaza') dan amal shaleh sebagai bekal 
untuk kehidupan di hari akhir, tempat kembali manusia. Ini semua adalah cakupan Islam: 
aqidah dan syari'ah, satu sistem buatan ilahi yang dibawa melalui malaikat Jibril (ar-Ruh al-
Amin) kepada hati Rasulullah yang bergelar al-Amin (yang terpercaya). Agama ini bukan hasil 
upaya manusia, sebagaimana pandangan materialisme yang dipandang oleh peradaban Barat, 
termasuk terhadap agama. Agama Islam telah sempurna baik aqidah maupun syari'ahnya sejak 
wahyu Ilahi berakhir dalam Kitab al-Qur'an kepada Rasulullah saw sebagai mata rantai 
perjalanan nubuwah dan risalah, sehingga kerasulan Muhammad saw merupakan pertanda 
kesempurnaan agama ini dalam kekekalan mukjizatnya, al-Qur'an al-Karim. 

 
Diharapkan adanya ijma', mengenai kesempurnaan agama sebelum Rasulullah saw 

meninggal dunia, dan dikarenakan adanya ijma', juga bahwa perubahan dan perkembangan baru 
adalah salah satu sunnatullah pada alam, wujud, dan fenomena, baik alam materil maupun 
kehidupan sosial dan pemikiran, maka anggapan keliru bahwa pintu ijtihad telah ditutup telah 
menciptakan kontradiksi antara kesempurnaan agama dengan pembaruan dalam ilmu-ilmu 
agama ini. Apakah di sana benar-benar terdapat kontradiksi antara kesempurnaan agama 
dengan pembaharuan dan ilmu-ilmu Agama? Persoalan ini tidak hanya muncul dari orang-orang 
yang secara fanatik menentang agama lalu berpihak pada pembaruan, tetapi juga muncul dari 
orang-orang yang sangat fanatik pada agama lalu mereka berpihak pada pendirian tentang 
kesempurnaan sehingga menentang pembaruan untuk meluruskan visi ini dituntut pembaruan 
agar ditemukan titik kesamaan. 

 
Jika metodologi Islam dipakai yaitu mengambil jalan tengah secara komprehensif, dan 

memandang persoalan ini dengan kacamata ini maka tidak akan ditemukan dualisme ini dan 
tidak pula kontradiksi antara kesempurnaan agama dan kebakuannya dengan perubahan dan 
ijtihad di dalamnya. Al-Qur'an menegaskan: 

 
"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku 
sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah 
Aku ridhai Islam itu menjadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan, tanpa 
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang." (al-
Maa'idah: 4) 

 
Sementara itu Rasulullah mengatakan dengan sabdanya: 
 
"Allah mengutus kepada umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbarui 
(urusan) agama untuk umat ini." (Abu Daud) 
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Maka tidak dirasakan --jika berbekal dengan manhaj Islam dan sifat moderatnya-- 
bahwa di sana terdapat kontradiksi antara kesempurnaan agama ini dengan berakhirnya wahyu 
al-Qur'an dan pembaruan yang senantiasa ada dalam agama. Sebab agama --sebagaimana 
ditegaskan terdahulu-- adalah aqidah dan syari'ah. Aqidah dalam Islam adalah iman kepada 
Allah, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, para malaikatnya, hari akhir, dan qadha dan qadar-
Nya. Sedangkan syari'ah adalah segala urusan yang ditempuh dan dijalani oleh Muslim agar 
meyakini aqidah ini dan memegangnya. Masing-masing aqidah dan syari'ah memiliki dasar-
dasar, prinsip-prinsip, serta rukun-rukun yang semuanya telah sempurna dengan kesempurnaan 
wahyu terakhir yang menyempurnakan agama. Akan tetapi manusia Muslim, sebagai khalifah 
Allah di muka bumi, yang mempunyai tugas memakmurkan bumi ini, menyingkap rahasia-
rahasia alam, merekayasa kehidupan sosial dan politik serta membangun peradaban, 
berkewajiban --dalam mengemban tugas khilafah-Nya ini-- menegaskan bangunan lain yang ia 
"ciptakan" di atas fondasi, prinsip dan rukun-rukun yang bukan buatannya melainkan buatan 
Allah. Islam, sebagaimana dikatakan dalam hadits: "didirikan di atas lima fondasi: Syahadatain --
La ilaha illa Allah Muhammad abduhu wa rasuluh (tiada sesembahan yang hak selain Allah dan 
Muhammad adalah hambanya dan rasul-Nya)-- mendirikan shalat; membayar zakat; berpuasa 
Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah (Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasai). 
Dengan demikian, Islam berdiri diatas lima fondasi ini. Sedangkan lain-lainnya adalah bangunan 
keatas; bangunan cabang-cabang, yaitu cabang-cabang fondasi, dasar dan tiang-tiang ini. 
Bangunan ini --cabang-cabang fondasi yang berubah-ubah dan berganti-ganti--, berkembang, 
sesuai dengan kemaslahatan syar'i, dan sesuai pula dengan tuntutan jaman dan tempat, apabila 
selaras dengan maksud-maksud asas, tujuan-tujuan qaidah, filsafat prinsip-prinsip, dan batas-
batas serta rukun-rukun, maka bangunan cabang itu merupakan perubahan dalam wilayah serta 
pengaruh asas, qaidah dan rukun-rukun ini. Sebab asas-asas yang bersifat permanen itu telah 
sempurna dengan kesempurnaan agama. Sedangkan cakrawala, pengaruh, dan cabang-
cabangnya yang berpangkal dari asas-asas itu, yang senantiasa tumbuh, berubah dan 
berkembang tersebut menjadi bukti kesenantiasaan pembaruan dan hubungan antara 
pembaruan dan dasar-dasar ketentuan ini, qaidah, prinsip dan rukun. 

 
Karena begitu jelas realitas manhaj Islam ini, maka para ulama Islam sepakat bahwa 

tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan dasar-dasar Islam. Sebab di 
atas dasar-dasar inilah keutuhan umat berdiri sejak agama ini disempurnakan dengan 
kesempurnaan wahyu terakhir. Mereka juga sepakat bahwa wilayah ijtihad hanyalah pada 
persoalan-persoalan cabang (furu’) yang senantiasa berkembang menjangkau persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan realitas yang menuntut aturan-aturan hukum baru. Bahkan 
ijtihad dan pembaruan ini senantiasa berperan dalam menemukan esensi dari prinsip-prinsip, 
qaidah-qaidah, dan rukun-rukun itu, di samping memperjelas semua itu bilamana di sana 
terdapat hal-hal yang menutupinya berupa bid'ah, atau pengurangan. Pengertian ini dapat 
dipahami bahwa pembaruan tidak hanya memperbarui pemahaman Muslim terhadap agama 
saja, melainkan juga pembaruan furu' agama itu sendiri. Oleh sebab itu, hadits Rasulullah saw 
berbicara tentang tajdid ad-din (pembaruan agama). 

 
Jadi, pembaruan tidak bertentangan dengan kesempurnaan dan kebakuan agama, 

melainkan menjadi jalan perluasan pengaruh-pengaruh agama yang sempurna ini ke wilayah- 
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wilayah jangkauan baru dan persoalan-persoalannya yang baru timbul, dan jaminan bagi 
kelangsungan dasar-dasar itu dalam menyertai perkembangan jaman dan tempat; dengan kata 
lain, untuk menjamin kelangsungan risalah penutup agar abadi sebagaimana yang dikehendaki 
Allah. Seandainya tidak ada jangkauan pembaruan cabang-cabang baru berupa peristiwa demi 
peristiwa dan penarikan benang merah baru antara dasar-dasar yang telah ditetapkan dan 
perkembangan baru yang timbul oleh perkembangan jaman; seandainya tidak ada pembaruan 
secara terus menerus yang memperjelas wajah orisinal dan esensi yang bersih yang terkandung 
dalam dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan Islam itu maka prinsip-prinsip dasar ini akan 
tertutup, baik dikarenakan oleh kehidupan panjang yang berada di bawah cabang-cabang 
pertama dan lama sehingga perkembangan-perkembangan baru yang muncul tidak 
mendapatkan keteduhan "payung" Islam atau dikarenakan adanya bid'ah-bid'ah yang menutupi 
dasar-dasar ini. Dengan demikian pembaruan adalah jalan untuk kelangsungan, yakni 
konsistensi agama sempurna ini; tidak justru menafikan ketetapan dan kesempurnaannya. Jika 
Allah telah menegaskan bahwa diri-Nya memberi jaminan akan memelihara al-Qur'an dari 
perubahan dan penggantian yang di dalamnya terkandung dasar-dasar agama, lalu berfirman: 
 

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan peringatan (al-Qur'an) dan sesungguhnya Kami 
benar-benar memeliharanya." (al-Hijir: 9) 

 
Sebenarnya Allah telah memberi kemudahan kepada kaum Muslimin jalan-jalan 

pemeliharaan itu. Begitu pula kelangsungan agama Islam ini, dipelihara dengan memberlakukan 
sunnah pembaruan terhadap agama. Demikianlah harmonisasi yang dimiliki oleh sikap moderat 
Islam antara kesempurnaan agama dan pembaruannya, hal mana mengaitkan --dalam pemikiran 
dan perjalanan peradaban Islam-- antara archaisme dan futurisme; wawasan ke belakang dan ke 
depan; salafiah dan tajdid. Salaf berarti masa lampau, tempat kembali, akar, sumber pertama, 
dan sari bagi agama dan peradaban Islam. Sedangkan tajdid adalah menyingkap wajah yang 
hakiki dan dasar-dasar ini dengan membersihkannya dari bid'ah. Tajdid juga berarti 
memperpanjang cabang-cabang baru yang timbul dari pokok-pokok ini untuk menaungi 
bidang-bidang baru dan mencocokkan realitas baru dengan pilar-pilar pokok ini. 

 
Jika dicermati, identitas peradaban Muslim dengan manhaj Islam ini, maka akan 

diketahui bahwa pada ke-salafiah-an Islam --yaitu dalam pengertian: kembali pada pokok-
pokok inti dan sari agama dan peradaban Muslim-- terdapat suatu ijtihad yang membedakan 
antara inti, yakni inti agama buatan Allah dan penambahanpenambahan, pengurangan-
pengurangan, serta bid'ah-bid'ah, yang muncul pada inti dan pokoknya. Di samping itu akan 
diketahui pula bahwa dalam ijtihad yang merumuskan hukum-hukum baru untuk realitas baru, 
di sana ada ke-salafiah-an yang menghadirkan pokok-pokok, prinsip-prinsip, serta tujuan-
tujuan, agar realitas baru dapat dilihat dengan perspektif salafi dan menarik kesimpulan hukum-
hukum baru darinya; dan membangun di atasnya bangunan baru yang sesuai. 

 
Ke-salafiah-an Muslim bukanlah sikap ortodoks sebagaimana dalam masyarakat Kristen 

yang hanya berdiri dan berhenti pada pokok-pokok dan prinsip-prinsip lama secara statis dan 
stagnan serta menolak moderenitas dan modernisasi. Ke-salafiah-an Islam adalah komitmen  
pada dasar-dasar pokok; kembali kepada sumber yang suci dan asli; menolak penambahan dan  

 
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



153 
 

pengurangan serta bid'ah dari esensi pokok agama. Yang demikian itu dimaksudkan agar pokok-
pokok itu menumbuhkan cabang-cabang baru yang dapat menaungi realitas baru serta 
menerangi realitas modern dengan esensi ketetapan Ilahi. Dengan demikian cabang-cabang itu 
adalah inti pembaruan (tajdid) bukan lawannya. 
 

Jika pengertian "kemajuan" telah muncul dalam peradaban Barat sebagai buah dari 
pemberontakan yang bersifat keduniaan dan sekuler terhadap gereja dan juga sebagai penolakan 
terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Kristen atas dasar tuntutan 
perubahan-perubahan jaman, maka kemajuan dan pembaruan dalam Islam dan peradabannya 
adalah salah satu sunnatullah pada alam dan kehidupan masyarakat yang mana tidak ada 
pertentangan antara keduanya dengan kesempurnaan Islam dan ketetapan pokok-pokoknya. 
Bahkan keduanya --sebagaimana dapat disaksikan-- adalah cara untuk mengaktualisasi agama 
yang bersifat baku dan sempurna, selamanya dalam hidup ini.108)  
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Ta’wil 
 

KATA ta'wil dalam bahasa Arab, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abu al-
Wahid Ibnu Rusyd (1126-1198 M) adalah: mengeluarkan isyarat makna kata dari makna hakiki 
ke makna alegoris (majazi) tanpa meninggalkan tradisi yang berlaku dalam bahasa Arab. 
Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh asy-Syarif al-Jurjani (1340-1415 M) adalah bahwa 
arti ta'wil adalah mengubah kata dari maknanya yang eksplisit kepada makna lain yang 
mungkin apabila kemungkinan makna yang dilihatnya itu sesuai dengan Kitab dan sunnah. 

 
Ta'wil berbeda dengan tafsir sebagaimana dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an: 
 
"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati" (al-An'aam: 95) 

 
Jika dikatakan bahwa maknanya adalah: "mengeluarkan unggas dari telur", umpamanya, 

maka ini adalah tafsir. Sedangkan apabila dikatakan bahwa maknanya adalah: "mengeluarkan 
orang mukmin dari orang kafir, atau orang berilmu dari orang bodoh", umpamanya, maka itu 
adalah ta'wil. Sebab dalam makna yang kedua ini berarti mengeluarkan kata dari maknanya dan 
isyarat pengertiannya yang hakiki kepada isyarat pengertian alegoris (majazi), padahal tidak 
demikian halnya dengan tafsir. 

 
Ta'wil yang dikendalikan dengan qaidah-qaidah bahasa Arab dan logika Islam adalah 

jalan yang ditempuh oleh setiap tokoh Islam dari berbagai aliran dan pemahaman, dengan sikap 
moderat yang ditunjukkan oleh sebagian mereka dan sebagian lainnya banyak yang melakukan 
ta'wil seperti al-Asy'ariyah dan al-Mu'tazilah. Imam al-Ghazali (1058-1111) mengemukakan 
tentang ta'wil --sebagai satu pengecualian yang niscaya--: "Tidak ada kelompok di antara 
kelompokkelompok Islam, kecuali kelompok itu terpaksa melakukan ta'wil." 

 
Men-ta'wil satu persoalan tidak berarti meniadakan keberadaannya --jika ta'wil itu 

benar-- melainkan berarti memberi konsep sesuai dengan lima dimensi wujud, sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali. 

 
a)  Wujud dzat: yakni wujud hakiki, yang tetap di luar indra dan akal, akan tetapi indra itu 

mengambil satu bentuk. Pengambilan bentuk ini disebut idrak (mengetahui). 
b)  Wujud hissi: yakni yang direfleksikan pada daya penglihatan yang diperoleh melalui mata 

pada sesuatu yang tidak ada wujudnya diluar mata dan khusus bagi yang menjalankan serta 
tidak dialami juga oleh orang lain seperti penglihatan orang yang tidur dan orang yang sakit 
yang melihat sesuatu di alam jaga padahal sesuatu itu tidak ada di alam nyata. 

c)  Wujud khayali (imaginer): yaitu satu bentuk sensual yang diperoleh manusia dalam 
imaginasinya, lalu dia melihatnya meskipun kedua matanya tertutup. 

d)  Wujud 'aqli: yaitu bahwa sesuatu itu, umpamanya, mempunyai roh, hakekat, dan makna, 
sebagai contoh, tangan memiliki bentuk sensual dan imaginer dan mempunyai makna yang 
menjadi hakekatnya, sedangkan kemampuan untuk memukul adalah konsep tangan secara 
akal. 
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e)  Wujud Syabahi: yaitu sesuatu itu sendiri ada tidak dengan bentuknya dan tidak pula 
dengan hakekatnya, tidak di alam eksternal, tidak pada cita rasa, tidak pada imaginasi, dan 
tidak pula dalam akal, akan tetapi yang ada adalah sesuatu yang lain yang mirip ciri-cirinya 
dan sifat-sifatnya seperti: marah, rindu, senang, sabar dan lain sebagainya --bilamana hal itu 
terlintas sebagai hak Allah-- maka yang demikian tidak dapat ditetapkan bagi diri-Nya, 
tidak dengan bentuknya, tidak dengan hakekatnya, tidak di alam eksternal, tidak pula pada 
cita rasa, tidak pada imaginasi, dan tidak pula pada akal, akan tetapi pada sifat yang 
dibandingkan dan pengaruh yang muncul. Sebab tidak ada sesuatu pun yang menyerupai 
Dia. 

 
Pada posisi manapun dari urutan wujud ini tingkat-tingkat ta'wil itu dilakukan maka tidak 

menafikan wujud ini, sehingga pembenarannya tetap ada, akan tetapi dengan ta'wil pada 
tingkat-tingkat wujud itu. 

 
Sedang ta'wil yang tidak dapat diterima, yaitu yang ditempuh oleh penganut paham 

kebatinan (al-bathiniyyah), adalah yang menjadikan ta'wil sebagai "qaidah" bukan 
"pengecualian" yang menggeneralisasi setiap syari'ah dan nash-nash; yang terlepas dari qaidah-
qaidah Bahasa Arab dalam ta'wil dan dari logika aqidah Islam serta hukum-hukum syari'ah. 
Sehingga, bagi mereka, setiap yang eksplisit mempunyai makna implisit dan setiap wahyu 
mempunyai ta'wil, dengan menggeneralisasikan itu terhadap aqidah, ibadah dan muamalat; 
terhadap ketentuan dan persoalan-persoalan yang berubah-ubah; terhadap berita alam gaib dan 
alam nyata; dengan tenggelam dan berlebihan dalam apa yang mereka namakan rahasia dan 
simbol atau pelamat huruf dan angka. 109)  
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Inovasi 
 

SIKAP pemikiran yang perlu dipertegas adalah sikap Islam tentang inovasi (ibda’) sebab 
sebagian orang --dikarenakan berbaik sangka dan juga boleh jadi berburuk sangka terhadap 
Islam-- memandang secara salah terhadap visi Islam tentang inovasi. Sangat disayangkan, 
pandangan salah ini, baik secara fanatik kepada Islam maupun fanatik memusuhinya, berangkat 
dari pemahaman yang salah dalam menafsiri hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 

 
"Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah Kitab Allah; sesungguhnya petunjuk yang 
paling mulia adalah petunjuk Nabi Muhammad; seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara 
baru yang dibuat (perkara agama yang tidak diajarkan). Padahal setiap perkara baru adalah 
bid'ah dan setiap bid'ah adalah suatu kesesatan dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka." 
(Muslim, an-Nasai, Abu Daud, ad-Darami, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad) 

 
Bertolak dari hadits ini, sebagian orang mengira bahwa Islam mengharamkan setiap 

bentuk inovasi, setiap hal yang baru, dan setiap hal yang diciptakan tanpa membedakan antara 
inovasi yang bertentangan dan menyalahi Kitab dan sunnah, yaitu bid'ah yang bertentangan 
dengan apa yang harus diikuti dan inovasi yang mendapat pujian dalam olah nalar manusia serta 
kreativitas pembangunan 'umran, bahkan inovasi dalam masalah-masalah keutamaan agama 
yang tidak menyalahi ajaran yang terkandung dalam hadits dan Kitab Allah, bahkan lebih dari 
itu, tidak disadari bahwa cakupan Kitab Allah dan sunnah rasul-Nya atas semua itu tidak 
menafikan keutamaan semua yang belum dijelaskan dalam kedua sumber pokok agama ini. 

 
Karena masalah ini merupakan salah satu persoalan besar dan persoalan dalam 

pemikiran Muslim modern, maka polemik sekitar masalah inipun kian bertambah seru. Oleh 
sebab itu, ia membutuhkan penegasan dan penjelasan yang diawali dengan langkah-langkah dari 
pokok-pokok dan akar-akarnya. 

 
lbda' sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama dan pakar al-Qur'an adalah 

membuat karya baru tanpa meniru dan mengikuti (yang lain). Definisi ini dapat ditemukan 
dalam kamus-kamus Bahasa Arab. Kata: Bada'a asy-syai', yabda'uhu bad'an wa ibtada'ahu 
berarti mengadakan dan memulai sesuatu, menemukan sesuatu yang tidak ada pendahulunya, 
tanpa contoh. Jadi, kata ibda' berarti mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada 
pendahulunya dan rekayasa yang tidak ada contoh sebelumnya, baik itu rekayasa pemikiran 
maupun rekayasa produk karya sesuatu. 

 
Akan tetapi para pakar terminologi dalam peradaban kita, membedakan ibda' ini antara 

bid'ah (mengadakan sesuatu) dalam agama dan pengadaan dan penemuan dalam pemikiran 
manusia yang tidak seorangpun mengatakan tertutup pintu-pintu ibda' di dalamnya, karena 
pemikiran adalah buah wujud kreativitas yang senantiasa ada dan senantiasa berubah-ubah. 
Sedangkan pemikiran adalah ciptaan manusia yang muncul sebagai buah berpikir. Sementara 
agama adalah wahyu Ilahi bukan buah dan fikiran sehingga agama tidak dinamakan suatu 
"pemikiran" melainkan "ilmu Ilahi", bukan pemikiran manusia. Betapa jauh perbedaan antara  
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'ilmu Ilahi' yang merupakan sebab bagi keberadaan alam wujud ini dan "pemikiran manusia" 
yang merupakan musabab dari alam wujud ini, yang bersifat berubah-ubah, berkembang dengan 
perubahan dan perkembangan alam wujud ini. Para pakar terminologi linguistik dan teknis 
membedakan antara inovasi pemikiran dan bid'ah dalam agama, ketika mereka mendefinisikan 
bahwa bid'ah ini bersifat baru dan merupakan sesuatu yang diadakan dalam urusan agama 
setelah sempurna. 
 

Jika tajdid adalah salah satu hukum sosial agama dan sistem pemikiran Islam, dan 
senantiasa aktif sepanjang masa dan di segala tempat, tidak ada penggantian dan tidak ada 
pemindahan bagi hukum ini, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw ketika bersabda: 

 
"Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbarui 
urusan agamanya." (Abu Daud) 

 
Maka tajdid tidak mungkin terjadi kecuali merupakan buah dari ibda'. Jika ijtihad adalah 

satu ketentuan Islam, yang erat kaitannya dengan kelangsungan dasar-dasar syari'ah dapat 
senantiasa memberi dan membuahkan pembedaan persoalan-persoalan yang menyertai 
perkembangan dan perubahan baru sepanjang jaman dan di segala tempat, maka ijtihad ini; yang 
berbeda dari satu imam ke imam yang lain; dan satu madzhab ke madzhab yang lain; dan satu 
masa ke masa yang lain, tentulah merupakan hasil dari ibda' dan mengandung unsur ibda'. 

 
Antara ibda' dalam pemikiran dan karya nyata, yakni dalam peradaban dan ilmu-ilmunya 

--baik hukum maupun sipil-- di satu sisi dan bid'ah dalam agama, yakni dalam ketentuan-
ketentuannya yang telah sempurna dengan berakhirnya wahyu dan kenabian, di sisi lain adalah 
dua hal yang jelas perbedaannya, tidak seorang ulama pun yang memperdebatkan. Bahkan para 
imam umat Islam beserta para fuqahanya --dari semua madzhab yang ada-- membedakan antara 
bid'ah dalam agama yang bertentangan dengan Kitab dan sunnah yang merupakan satu bid'ah 
sesat, yang dilarang pengadaannya oleh Rasulullah saw dalam agama; dan bid'ah al-huda yang 
tidak bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Kitab dan Sunnah. Jika tidak diajarkan 
secara terperinci oleh al-Qur'an atau hadits dan di dalamnya masuk keutamaan-keutamaan dan 
berbagai jenis amal yang ma'ruf yang diadakan oleh manusia, meskipun tidak digariskan oleh al-
Qur'an maupun hadits, lalu dengan keutamaan berbagai jenis perbuatan ma'ruf itu tercapai 
tujuan-tujuan agama meskipun tidak diajarkan secara terperinci oleh al-Qur'an dan sunnah 
Nabi, maka itu adalah suatu ibda' yang mewujudkan tujuan-tujuan agama. Di sinilah letak 
perbedaan antara bid'ah yang sesat dan bid'ah yang terpuji (mahmudah). Imam Syafi'i (767-820) 
mengatakan: "Bid'ah adalah sesuatu yang diadakan dan bertentangan dengan Kitab atau sunnah 
atau ijma' ulama atau atsar. Bid'ah ini adalah bid'ah dhallah (sesat). Sedangkan sesuatu yang 
diadakan berupa kebaikan dan tidak bertentangan sama sekali dengan itu semua maka ia adalah 
bid'ah mahmudah (terpuji). Jadi bid'ah yang merupakan suatu kesesatan dan (sangsinya) di 
neraka, bukanlah mengadakan hal-hal baru yang belum disebutkan oleh wahyu dan belum 
dijelaskan oleh sunnah, melainkan ia adalah yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh al-
Qur'an dan sunnah. Sebab wahyu ilahi dan sunnah Nabi tidak memberi batasan --secara 
tekstual umum maupun terperinci-- segala sesuatu yang terpuji. Oleh sebab itu, di sana terdapat 
pintu-pintu ibda' untuk mengadakan hal-hal yang terpuji dan ibda' yang dilarang yaitu yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah dan hukum-hukum agama. 
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Imam Syafi'i juga para imam Islam lainnya, tidak mengadakan pembedaan ini: antara 
bid'ah yang sesat dan bid'ah yang terpuji, melainkan pembedaan ini adalah satu jalan yang 
dikenal dalam ijtihad-ijtihad para sahabat dan merupakan penerimaan Khulafa ar-Rasyidin atas 
tujuan-tujuan yang disyari'atkan dalam beramal shalih yang tidak bertentangan dengan nash-
nash serta aturan-aturan yang baku meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash-
nash dan aturan-aturan ini. 

 
Di antara yang diriwayatkan oleh para Imam dalam masalah ini adalah ibda' Umar bin 

Khattab ra ketika ia mengumpulkan kaum Muslimin untuk melakukan shalat tarawih 
berjama'ah dan secara teratur, yang mana hal demikian belum pernah dilakukan atau 
dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sebab beliau kadang-kadang melakukan shalat tarawih dan 
kadang-kadang tidak. Kemudian beliau juga tidak mengumpulkan kaum Muslimin untuk shalat 
tarawih berjama'ah. Lalu Umar bin Khattab datang, menjadikannya sebagai ibadah ritual pada 
setiap malam Ramadhan dan mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih secara 
berjama'ah. Bahkan, ia menamakan apa yang ia lakukan ini bid'ah seraya berkata: 
 

"Inilah sebaik-baik bid'ah!" (Bukhari dan Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa') 
 

Para Imam meriwayatkan ini dan menjadikannya sebagai bukti tentang adanya bid'ah 
mahmudah yang berbeda dengan bid'ah dhalalah madzmumah (bid'ah sesat tercela); tentang 
keharusan membedakan antara bid'ah dan ibda', hingga pada masalah-masalah agama sekalipun. 
Izzuddin Ibnu al-Atsir (1160-1233) umpamanya, berbicara tentang bid'ah dengan 
mengemukakan: "Bid'ah ada dua jenis, bid'ah huda dan bid'ah dhalalah. Maka bid'ah yang 
bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah bid'ah yang 
masuk kategori tercela dan ditolak. Sedangkan bid'ah yang berada di bawah keumuman apa 
yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka ia adalah bid'ah yang masuk 
kategori terpuji. Bid'ah yang belum ada contohnya (yaitu ibda': mengadakan sesuatu tanpa ada 
contoh sebelumnya), seperti jenis kemurahan hati dan kedermawanan serta perbuatan-
perbuatan terpuji, dan yang demikian itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada dalam 
syara'. Sebab Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah menjadikan yang demikian itu satu pahala 
dengan sabdanya: "Barangsiapa membuat satu sunnah hasanah (yang baik) maka ia mendapat pahala (atas 
sunnah yang ia buat itu) dan juga pahala orang yang mengerjakannya." Beliau juga bersabda: "Dan 
barangsiapa membuat satu sunnah sayyi’ah (yang buruk) maka ia mendapat beban balasan dan juga beban 
balasan orang yang mengerjakannya." (Muslim, an-Nasai, dan Imam Ahmad). Yang demikian itu (sunnah 
sayyi'ah) apabila bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 

 
Selanjutnya Ibnu al-Atsir menegaskan pandangannya dengan landasan riwayat dari 

Umar bin Khattab, dengan mengemukakan: "Di antara jenis ini, ucapan Umar ra: Inilah sebaik-
baik bid'ah!" Karena ini termasuk kategori layak mendapat pujian dan ia menamakannya bid'ah, 
sebab Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak menggariskan itu kepada umatnya melainkan beliau 
melakukan shalat tarawih pada malam-malam Ramadhan tetapi kadang-kadang tidak 
melakukannya secara teratur dan tidak pula mengajak kaum Muslimin melaksanakan shalat ini 
secara berjama'ah, begitu pula di masa Abu Bakar ra. Hanya Umar bin Khattab yang mengajak  
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mereka melakukannya secara berjama'ah serta mensunatkannya. Lalu dengan demikian itu ia 
menyebutnya bid'ah. Maka hadits yang mengatakan: "setiap hal baru yang diadakan adalah 
bid'ah," dipahami sebagai bid'ah yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah dan tidak sesuai 
dengan sunnah." 
 

Berdasarkan pada manhaj ini, dalam fiqih dibedakan --tentang bid'ah dalam agama-- 
antara yang sesat dan tercela dan bid'ah huda yang terpuji yang merupakan ibda' dan ibtida' 
dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Kitab maupun Sunnah. Berdasarkan pada manhaj 
ini, dalam fiqih dan pemahaman mendalam, para ulama memberlakukan kelima hukum: wajib, 
haram, sunat, makruh dan mubah terhadap setiap ibda' dan ibtida'. 

 
Merupakan suatu kewajiban mengadakan dan melakukan penemuan ilmu-ilmu yang 

mana melaksanakan tugas-tugas agama dan tugas-tugas kekhalifahan manusia di muka bumi 
tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan ilmu-ilmu tersebut, baik yang bersifat keagamaan 
maupun umum. Adalah diharamkan mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-
perintah syara' serta larangan-larangannya. Dianjurkan mengadakan sesuatu yang disunahkan 
dan dipandang baik oleh agama dan yang bermanfaat. Adalah makruh mengadakan sesuatu yang 
mengakibatkan timbulnya hal-hal yang tidak disukai menurut agama maupun menurut 
pertimbangan keduniaan. Adalah mubah (boleh) mengadakan segala sesuatu yang masuk dalam 
kategori dibolehkan dalam agama dan pertimbangan keduniaan.110) 

 

Jika ibda', hingga dalam kerangka agama sekalipun, terbuka bagi masalah-masalah yang 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama dan hukum-hukum syari'ah, maka lebih 
terbuka lagi dalam masalah-masalah siasat dunia dan urusan pemakmurannya. Yang menarik 
perhatian dan mengundang pemikiran, dalam hal ini, adalah bahwa yang demikian itu bukanlah 
suatu titik perselisihan di antara para fuqaha dan madzhab-madzhab Islam. Bahkan para ulama 
"aliran atsar" sekalipun --yang sebagian besar merasa keberatan menggunakan qiyas, pendapat, 
dan ta'wil sebagai jalan pengamatan, pembenaran dan perumusan kesimpulan hukum-- 
membuka pintu untuk ibda' dalam masalah-masalah politik. Lebih dari itu, mereka juga 
menjadikan politik yang dihasilkan oleh penalaran akal manusia sebagai bagian dari siyasah 
syar'iyyah (politik hukum syari'ah) meskipun tidak tertulis dalam Kitab ataupun sunnah, 
selama tidak bertentangan dengan apa yang terkandung dalam kedua sumber pokok Islam 
tersebut. Mereka menganjurkan ibda' yang sejalan dengan semangat syari'ah, tidak cukup hanya 
dengan apa yang dikatakan oleh syara'. 
 

Suatu saat pernah terjadi debat antara Imam Salafi Abu al-Wafa Ali bin Aqil Muhammad 
bin Aqil al-Baghdadi (1040-1119 M) dengan salah seorang ahli fiqih madzhab syafi'i. Ibnu Aqil 
mengemukakan dalam penjelasannya mengenai pengertian yang benar atas ucapan kata-kata 
ahli fiqih madzhab syafi'i ini: "tidak ada politik selain yang berkesesuaian dengan syara’." 

 
"Politik, adalah perbuatan yang mana manusia dengan perbuatan ini menjadi lebih dekat 

kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasul saw dan 
tidak pula oleh wahyu. Jika yang Anda maksud dengan kata-kata Anda itu: 'tidak ada politik 
selain yang berkesesuaian dengan syara' adalah yang tidak bertentangan dengan apa yang 
dikatakan oleh syara' maka kata-kata Anda itu benar. Akan tetapi jika yang Anda maksud  
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adalah tidak ada politik selain yang dikatakan oleh syara' maka kata-kata Anda itu salah dan 
menganggap para sahabat salah. Sebab Khulafa' ar-Rasyidin pernah menganut suatu pendapat 
yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh syara’." 

 
Ibnu al-Qayyim (1292-1350 M) memberi analisis terhadap arti penting masalah ini serta 

bahaya pengaruh yang diakibatkan perselisihan di dalamnya, dengan mengatakan: "Ini pendapat 
yang menggelincirkan pijakan kaki, yang menyesatkan pemahaman, dan adalah tempat sempit 
di titik sulit yang di dalamnya sekelompok orang melakukan kesalahan dengan meniadakan 
batas-batas, menyia-nyiakan hak-hak, dan orang-orang jahat nekad melakukan kerusakan, 
mereka menjadikan syari'at terbatas tidak berfungsi untuk kemaslahatan manusia, mereka 
menutup jalan-jalan mereka sendiri yang benar yang membedakan antara yang haq dan yang 
bathil. Mereka meniadakan itu semua, padahal mereka mengetahui dan orang-orang pun 
mengetahui bahwa itu adalah dalil-dalil yang benar karena mereka menyangka bahwa itu 
bertentangan dengan qaidah-qaidah syara'. Hal yang menyebabkan mereka bersikap demikian 
adalah karena kurangnya pemahaman akan hakekat syari'ah dan penerapannya antara realitas 
dan aturan syari'ah. Sesungguhnya Allah telah mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan 
kitab-kitab-Nya agar manusia menegakkan keseimbangan langit dan bumi. Apabila telah 
tampak tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti keadilan telah berdiri dan fajarnya pun telah 
menyingsing, maka itulah syari'at Allah, agama-Nya, keridhaan-Nya, dan urusan-Nya. Allah 
tidak membatasi jalan-jalan keadilan, bukti-buktinya dan tanda-tandanya pada satu jenis jalan 
dan meniadakan jalan-jalan lainnya yang lebih kuat dan lebih nyata, melainkan Dia menjelaskan 
jalan-jalan yang telah digariskan dengan tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan di samping 
agar manusia melaksanakannya dengan adil. Maka jalan manapun yang membuahkan kebenaran 
dan memberi pengetahuan tentang keadilan wajib ditempuh. Jalan-jalan ini adalah sarana dan 
prasarana yang tidak dimaksudkan untuk jalan itu sendiri melainkan yang dimaksud adalah 
ujung akhirnya yang merupakan tujuan. Akan tetapi Allah mengingatkan dengan jalan-jalan 
yang telah digariskan itu kepada jalan-jalan lainnya. Dan tidak akan ditemukan satu jalanpun 
yang menetapkan kebenaran kecuali ia merupakan jalan yang menunjukkan kearah sana. 
Apakah dapat dibayangkan bahwa syari'ah yang sempurna ini menunjukkan sebaliknya?!" 

 
Tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil bertentangan dengan syari'ah, tetapi ia 

adalah bagian dari syari'ah dan salah satu pintunya. Sedangkan penamaannya dengan istilah 
"politik" hanyalah sekedar sebuah istilah. Jika politik itu adil maka ia adalah bagian dari syari'ah. 
Sebab itu ada dua jenis: politik zalim yang diharamkan oleh syari'ah dan politik yang adil yang 
mengeluarkan kebenaran dari orang yang zalim dan jahat, ia merupakan bagian syari'ah, 
diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. 
Inilah salah satu dasar pokok yang paling penting dan paling bermanfaat."111) 

 

Inovasi Islam di bidang politik tidak hanya dibutuhkan melainkan juga --bilamana dapat 
mewujudkan keadilan-- bagian dari syari'ah yang sempurna dan salah satu pintunya hingga 
meskipun tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah. Jika inovasi ini bertentangan dengan 
apa yang digariskan oleh Allah atau Rasul-Nya maka yang demikian adalah bid'ah yang sesat 
dan tercela di mata Islam. Sedangkan inovasi yang berada di bawah keumuman apa yang 
dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka ia masuk kategori terpuji, begitu pula jika tidak  
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bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, hingga meskipun tidak 
terdapat wahyu ataupun hadits. 

 
Jika memakmurkan bumi adalah tujuan besar di balik pemberian tugas kekhalifahan 

(istikhlaf) manusia dari Allah, maka rekayasa manusia dalam berbagai bidang kehidupan dan 
peradaban manusia masuk kedalam jalan-jalan dan perangkat-perangkat yang bersifat niscaya 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan istikhlaf ini dengan syarat inovasi ini tidak bertentangan 
dengan prinsip baku agama dalam al-Qur'an maupun sunnah. 

 
Karena umat Islam telah sepakat dalam membolehkan memberi atribut "ilmu" dan "alim" 

kepada manusia padahal keduanya termasuk sifat Allah yang laitsa kamitslihi syai' (tidak ada 
sesuatu apapun yang menyerupai-Nya): tidak pada dzat dan tidak pula pada sifat. Yang 
demikian itu berangkat dari satu kesadaran dari mereka pada kandungan dan pengertian dalam 
sifat ini, ketika sifat ini dinisbahkan kepada Allah dan ketika dinisbahkan kepada manusia. 
Sebab ilmu Allah bersifat universal mutlak, menyeluruh dan menjadi penyebab adanya segala 
yang ada. Sedangkan ilmu manusia bersifat parsial, nisbi, diketahui, perolehan akibat dari alam 
wujud. 

 
Karena kaum Muslimin melakukan demikian tanpa keengganan, maka para ulama 

diketahui membedakan antara ibda' Ilahi: -- "Allah adalah pencipta langit dan bumi" (al-
Baqarah: 117)-- dan ibda' manusia, dengan mengatakan: "sesungguhnya ibda' apabila dikenakan 
pada Allah maka berarti mengadakan sesuatu tanpa alat, tanpa materi, tanpa waktu, dan tanpa 
ruang. Hak yang demikian itu hanya milik Allah."112) Sedangkan manusia menggunakan alat, 
materi dan dia terikat oleh ruang dan waktu. 

 
Demikianlah keistimewaan visi Islam dalam masalah ini dengan keberanian dan 

ketelitian, bila tidak terikat dengan batas-batas terminologi, melainkan pada inti perbedaan-
perbedaan dalam kandungan istilah serta pengertiannya. Lalu menjaga, pada tingkat tertinggi, 
terhadap pelepasan atribut atau membuang sifat-sifat dzat ilahiah. Pada saat yang sama Islam 
membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua manusia Muslim untuk melakukan ibda' dalam 
bidang-bidang yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ditegaskan oleh al-Qur'an 
maupun sunnah.  
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Identitas 
 

PADA awal pembicaraan tentang identitas kultural dan hubungannya dengan 
primordialisme dan modernitas, di sana terdapat keharusan memberi batasan-batasan makna 
ilmiah beberapa istilah: 

 
a)  Istilah identitas (huwiyyah) dalam tradisi Arab Islam diambil dari kata "huwa huwa", yang 

berarti inti sesuatu dan hakikatnya. Maka identitas (huwiyyah) manusia atau kebudayaan, 
atau peradaban adalah inti dan hakikatnya. Dikarenakan pada segala sesuatu: baik manusia, 
kebudayaan, atau peradaban terdapat "hal-hal yang permanen" (diskrit) dan "hal-hal yang 
berubah" maka identitas sesuatu adalah diskrit-diskritnya yang selalu up to date dan tidak 
berubah, yang tampak dan menampilkan jati dirinya tanpa memberi tempat kepada 
kebalikannya, selagi diri itu masih hidup. Identitas tidak ubahnya seperti raut muka bagi 
manusia, yang efektivitasnya selalu baru: setiap kali debu yang ada di wajah dihapus, maka 
akan tampak wajah aslinya. 

b)  Kebudayaan (tsaqafah), adalah segala sesuatu yang dikontribusikan kepada pembangunan 
jiwa dan pembinaannya. Sebab salah satu arti pembudayaan (tatsqif) adalah pembinaan. 
Jika peradaban adalah pembinaan realitas dengan sesuatu, maka kebudayaan adalah 
pembinaan jiwa manusia dengan pemikiran. Peradaban dan kebudayaan adalah 'umran, 
yaitu pemakmuran realitas materiil dan pemakmuran jiwa. Keduanya dapat dikatakan 
kebudayaan yang merupakan ‘umran. Ketergantungan kebudayaan dan kekhususannya 
pada 'umran jiwa manusia serta pembinaannya adalah yang memberi keistimewaan kepada 
wawasan peradaban yang spesifik karena perbedaan komponen, tradisi, keyakinan dan 
filsafat yang berbeda-beda antara ciri-ciri kultural pada bangsa-bangsa pemilik kebudayaan 
ini. 

c)  Orisinalitas (ashalah) dalam tradisi Arab berasal dari kata ashl, dan asal setiap sesuatu 
berarti turunannya yang menjadi pangkal kembali, inti, hakekat dan diskritnya yang ada, 
serta tidak sirna dan menghilang. Maka keaslian dalam kebudayaan manapun berarti akar-
akarnya yang asli, diskrit-diskritnya yang bersifat kontinum, yakni identitasnya yang 
merupakan ciri khas yang membedakan dengan kebudayaan bangsa-bangsa.  

d)  Sedangkan modernitas (mu'asharah) adalah interaksi antar manusia --atau peradaban atau 
kebudayaan-- dan masa yakni masa hidup. Jika bangsa-bangsa berbeda dalam 
kebudayaannya, maka kebudayaan mereka itu tentu berbeda-beda dalam interaksinya 
dengan perkembangan jaman di mana ia hidup. Bangsa-bangsa yang berbeda identitas 
kulturalnya mempunyai tingkat interaksi yang berbeda dengan perkembangan jaman. 
Dalam satu masa tidak ada satu bentuk modernitas yang sama bagi setiap bangsa, 
kebudayaan dan peradaban sebagaimana anggapan orang-orang yang memandang bahwa 
modernitas adalah kiasan kebudayaan yang dominan pada suatu masa tertentu, tidak 
sebagaimana kenyataannya: interaksi dengan perkembangan jaman. 

 
Modernitas ini lebih mirip dengan interaksi manusia dan adaptasinya dengan masa usianya 

yang sedang berjalan, satu interaksi yang menambah hal baru dan melampaui tradisi-tradisinya 
yang tidak sesuai lagi, menurut standar yang baku, orisinalitas dan identitasnya. Jati diri yang 
khas tampak pada tahap perkembangan baru seperti manusia yang tumbuh dan berkembang  
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tanpa kehilangan identitasnya, atau meninggalkan jati dirinya, atau menghapus wajah aslinya 
yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. Jadi setiap kebudayaan mempunyai 
orisinalitas yang merupakan identitas, inti, hakekat, dan diskritnya sendiri. Masing-masing 
mempunyai orisinalitas kultural yang berbeda sebagaimana interaksinya dengan modernitas 
juga berbeda-beda. 
 

Demikianlah tentang beberapa istilah dan kandungan pengertiannya serta batas-batas 
kandungan yang mencerminkan kontribusi pada kejelasan sudut pandang terhadap masalah ini, 
yakni masalah identitas kebudayaan antara orisinalitas dan modernitas. 

 
Jika beranjak pada inti topik pembahasan dan mempertanyakan tentang identitas 

kebudayaan umat Islam yang merupakan inti kebudayaan ini, hakekat, dan orisinalitasnya yang 
khas, maka dapat dinyatakan bahwa Islam sejak dijadikan pegangan oleh mayoritas umatnya 
telah menjadi identitas yang mewakili orisinalitas kebudayaan umat ini. Islamlah yang 
mewarnai dan membentuk kebudayaannya dengan warna dan bentuk Islam. Maka tradisi dan 
adat istiadatnya; keseniannya dan semua ilmu humanioranya --bidang politik, ekonomi dan 
sosial-- filsafat ilmu alamiah dan ilmu-ilmu empiriknya; pandangannya tentang alam, tentang 
manusia dan konsep-konsepnya tentang kedudukan manusia di alam ini: dari mana datang? 
Kemana akhir perjalanannya? Apa di balik alam ini dan apa tujuannya? Ini semua telah 
terbentuk dengan warna Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan umat Islam adalah 
Islam dan bahwa kriteria penerimaan atau penolakan wilayah kebudayaan Islam adalah kriteria 
Islam. 

 
Aliran-aliran orisinalitas pemikiran Islam dalam realitas modern hanya terwakili, pada 

dasarnya, bahkan terbatas pada: 
 

a)  Trend Islamis yang mayoritas umat berafiliasi pada unsur-unsurnya yang heterogen. 
b)  Trend nasionalis, yaitu --kebanyakan unsur-unsurnya-- merupakan kepanjangan dari 

orisinalitas rumpun bahasa dan sejarah. Jika diyakini bahwa Islam merupakan kebudayaan 
bangsa Muslim (ummah), orisinalitas, dan kriteria perbedaan identitasnya -selanjutnya 
modernitasnya- yang membedakan dari identitas kebudayaan dan peradaban bangsa-
bangsa lain; maka ini semua menjadi satu premise pemikiran yang dapat diterima oleh kaum 
Muslimin, dan juga merupakan premise yang diserukan oleh unsur-unsur trend nasionalis 
terkemuka dalam realitas kehidupan Bangsa Arab dan Islam. 

 
Jika lembaran-lembaran kertas ini, tidak cukup untuk berbicara panjang lebar tentang 

bukti-bukti bahwa demikian kenyataan sikap trend nasionalis terhadap keislaman kebudayaan 
Islam, maka kiranya di sini cukup --untuk menegaskan realitas ini-- dengan ungkapan kata-kata 
salah seorang pemikir dan politisi Arab kenamaan dan berhaluan nasionalis beragama Kristen: 
"Tidak ada seorang Arab pun yang bukan Muslim. Sebab Islam adalah sejarah kita; Islam adalah 
kepahlawanan kita; Islam adalah bahasa kita, filsafat kita dan sudut pandang kita terhadap 
alam. Islam adalah kebudayaan nasional terpadu bagi bangsa Arab dengan berbagai agama yang 
mereka anut. Dengan makna ini, tidak ada seorang Arab pun bukan Muslim. Jika orang Arab ini 
benar-benar tulus dengan kearabannya; jika ia melepaskan diri dari kecenderungan hawa nafsu  
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dan kepentingan pribadi, maka orang-orang Arab Kristen ketika rasa nasionalisme mereka 
terbangun, akan mengetahui bahwa Islam milik mereka sebagai satu kebudayaan nasional yang 
harus dipegang , dijaga dan diminati sebagai sesuatu yang termahal pada kearaban mereka. Jika 
keherananku begitu besar kepada Muslim yang tidak menyukai orang Arab, maka keherananku 
lebih besar kepada orang Arab yang tidak menyukai Islam!" 113) 
 

Jadi, identitas kebudayaan dan jati diri Arab adalah Islam. Dengan kenyataan ini trend-
trend primordialisme pemikiran dan politik di negeri-negeri Arab, baik lslamis maupun 
nasionalis, sepakat melalui tokoh-tokoh yang mewakili mereka; Muslim dan Kristen. Akan 
tetapi, apa karakter dasar yang membedakan kebudayaan Islam pada tingkat keasliannya dari 
kebudayaan bangsa-bangsa lain yang harus dibedakan pada tingkat modernitasnya sekarang 
dan juga di masa mendatang dari kebudayaan-kebudayaan lain yang bukan Islam? Karakter 
dasar yang dimiliki oleh "Islam kultural" adalah karakter moderat. Kemoderatan Islam terletak 
pada primordialisme dan interaksinya dengan perkembangan realitas modern. 

 
Moderat dalam pandangan al-Qur'an adalah satu sifat dasar dan menyeluruh bagi umat 

Islam, bahkan ia adalah kehendak Allah untuk umat ini: 
 
"Dan demikian Kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil (tengah-tengah) dan pilihan 
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia." (al-Baqarah: 143) 

 
Jika moderat berarti menolak keberpihakan kepada satu pihak melawan pihak lain dan kepada 
satu kutub fenomena melawan kutub-kutub yang lain, maka dalam pengertian Islam ia bukan 
sikap pertengahan yang terpisah dari kedua pihak dan kedua kutub serta berbeda dari keduanya 
sama sekali. Karakter dasar moderat ini adalah satu sikap baru dan ketiga akan tetapi tidak 
mengubah kedua kutub fenomena yang dikenal, melainkan menggabungkan --dengan visi 
komprehensif-- setiap sesuatu yang dapat dipersatukan dari kedua kutub fenomena yang 
dikenal itu. la bukanlah sebuah titik matematis kontinum yang menengahi dua kutub fenomena 
yang dikenal, melainkan sikap baru yang terdiri dari unsur-unsur kebenaran dan keadilan yang 
ada pada kedua kutub itu sekaligus. la adalah keadilan dan keseimbangan antara dua kutub, 
bukan keberpihakan pada salah satu di antara keduanya, bukan pula menentang keduanya sama 
sekali. la adalah kebenaran di antara dua kezaliman; moderat dan seimbang antara dua 
ekstrimitas dan dua eksageritas (berlebihan dan keterlaluan). 
 

Inilah pengertian moderat (wasath) yang didefinisikan oleh hadits Nabi: "Al-Wasath 
(moderat) adalah adil. Kami jadikan kamu sekalian suatu umat yang adil" (Imam Ahmad). Maka 
murah hati berarti keseimbangan dan keadilan antara kikir dan boros. Di dalam kemurahan hati 
terdapat unsur penggenggaman uang yang dilakukan oleh orang kikir dan juga pemberian orang 
yang boros yang dapat dipadukan. Keberanian adalah perpaduan antara sikap pengecut dan 
langkah nekad. Di dalamnya mengandung kehati-hatian pengecut serta pertimbangan 
melangkahnya dan kebesaran hati orang yang nekad, yang dapat dipadukan dan dihimpun. 
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Berikut ini beberapa contoh bagaimana kebudayaan Muslim, bahkan bukan hanya 
kebudayaan, melainkan juga akal dan sentimen umat ini, dibentuk dengan warna kemoderatan 
Islam, lalu dari sana warna kebudayaannya menjadi unik: 

 
1)  Keberanian posisi dalam kebudayaan dan peradaban Islam antara akal dan teks agama 

(naql); tidak ada keberpihakan pada salah satunya dan tidak mengabaikan yang lainnya, 
tidak berdiri di antara keduanya dan tidak mengabaikan keduanya, melainkan 
menggabungkan dan memadukan penjelasan keduanya yang dapat dipadukan dan 
digabungkan, memadukan antara hikmah dan syari'ah dengan mencari titik sambung antara 
keduanya; membaca naql dengan penalaran akal; mengendalikan penyelewengan akal 
terhadap persoalan-persoalan yang tidak dapat dijangkau oleh penalaran akal dengan dalil-
dalil naql yang datang dari pemilik ilmu universal, Allah. 

2)  Keseimbangan --dengan karakter moderat ini-- antara kedua sumber pengetahuan: wahyu 
dengan ilmu-ilmu syari'ahnya dan alam dengan ilmu-ilmu alamiyahnya, sehingga bukan 
hanya wahyu yang menjadi rujukan tanpa melihat alam, begitu pula sebaliknya. Di samping 
itu tidak berdiri di antara keduanya secara terpisah dengan berpihak pada cita rasa dan 
intuisi serta gnostisisme, melainkan ia kembali pada kitab wahyu yang dibaca --al-Qur'an 
al-Karim-- dan kitab alam yang dilihat --alam semesta, sehingga kebenaran ilmu-ilmu 
alamiah dipakai sebagai bukti yang menetapkan akan adanya Allah-- yaitu ketika alam 
ciptaan ini dipakai untuk menunjukkan adanya Sang Pencipta dan ayat-ayat Allah dan 
sunnah-sunnah-Nya dipakai sebagai jalan untuk memahami alam dan konsep tentang 
metafisika. 

3)  Peradaban Islam telah menciptakan filsafat tentang kedudukan manusia di alam ini: tidak 
menuhankan manusia dengan memandangnya sebagai penguasa alam; begitu pula tidak 
mengecilkan perannya dengan memandang manusia berkedudukan rendah yang tidak ada 
jalan keselamatan baginya selain dengan fana dalam yang lain atau ke dalam Yang Maha 
Mutlak; tidak pula berhenti antara kedua sikap dan pandangan ini, melainkan mengambil 
jalan tengah dengan memadukan apa yang dapat dipadukan dari keduanya. Maka Islam 
memandang manusia sebagai penguasa di muka bumi bukan penguasa bumi itu sendiri, 
sebab ia adalah khalifah dari Penguasa alam semesta.  

4)  Bertolak dari sikap moderat Islam terhadap konsep kedudukan manusia di alam wujud ini 
maka di sana terdapat sikap moderat Islam tentang kebebasan manusia. Manusia tidak 
dipaksa oleh kehendak ilahiah sehingga ia tidak memiliki daya dan upaya; tetapi ia juga 
bukan makhluk bebas tanpa batas dan ikatan, melainkan bebas dalam kerangka 
kesanggupan dan kemampuannya, bebas menentukan pilihan alternatifnya yang bukan 
hasil ciptaannya. Manusia --sebagai khalifah Allah-- mempunyai keterikatan dan komitmen 
pada syari'ah-Nya. Dia bebas dalam kerangka akad pengembanan tugas sebagai khalifah 
(istikhlaf), pendelegasian dan pewakilan. Musyawarahnya, secara individual maupun 
kolektif, dalam keluarga maupun negara, yaitu keterlibatannya secara bebas, terikat oleh 
ketentuan-ketentuan mengenai halal dan haram menurut agama. 

5)  Negara manusia Muslim bukan negara teokrasi yang meniadakan rakyat sebagai sumber 
kedaulatan; bukan pula negara sekuler yang membolehkan kekuasaan rakyat melanggar 
istikhlaf (pengembanan tugas kekhalifahan) dengan menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal. 
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6)  Sistem sosialnya mengambil jalan tengah antara sistem kelas yang menjadikan kelas 
masyarakat --borjuis maupun proletaria-- sebagai membawa misi kemajuan 'umran. Islam 
bukanlah sistem sosial yang berupaya membinasakan kelas lain serta menggenggam 
kekuasaan di tangan kelompok tertentu. Begitu pula ia bukan sistem sosial yang 
mengingkari perbedaan kelas di masyarakat, tetapi sebuah sistem yang menengahi kedua 
model ini dengan menghimpun apa yang dapat dihimpun dari keduanya. Sebab Islam adalah 
agama jama'ah dan tanggung jawab di dalamnya bersifat individual, dalam kewajiban-
kewajiban 'aini (perorangan), dan bersifat kolektif, dalam kewajiban-kewajiban kifayah 
(kolektif). Maka perbedaan kelas dalam masyarakat Islam merupakan suatu realitas yang 
mencerminkan fitrah manusia yang memiliki tingkatan-tingkatan kesanggupan dan 
keahlian serta kebutuhan yang berbeda-beda. Hubungan antar kelas masyarakat ini harus 
diatur oleh nilai keseimbangan, yakni keadilan. Sebab setiap kelas masyarakat mempunyai 
ketergantungan pada yang lainnya. Hubungan ini merupakan hubungan kemitraan dan 
ketundukan universal bagi setiap fenomena alam dan kekuatannya, bukan hubungan 
kezaliman dan eksploitasi. 
 
Apabila timbangan keadilan tidak ada di antara kelas-kelas yang berbeda ini, maka sikap 
moderat Islam menolak tunduk pada kezaliman ini dan juga menolak konflik yang mana 
satu pihak bertujuan menyingkirkan pihak lain serta meraih kekuasaan untuk diri sendiri: 
menolak menyerah dan menolak konflik. Sebaliknya ia memberi penolakan sosial yang 
merupakan gerak sosial yang mencari perbaikan hubungan sosial antar kelompok-
kelompok yang berbeda dan mengembalikan hubungan ini ke kondisi adil yang seimbang. 
Sebab tujuan penolakan sosial ini adalah mengadakan perubahan realitas, bukan 
menyingkirkan kelompok sosial lain:  
 
"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan 
antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang amat setia." (Fushshilat: 34) 

 
7)  Kebudayaan Islam dan juga peradabannya telah menganut madzhab ini --sikap moderat 

kompromis akomodatif-- sesuai dengan pandangannya terhadap kemanusiaan. Pluralisme 
dalam kerangka ketunggalan adalah satu sudut pandangnya terhadap pihak-pihak lain. 
Sebab agama Allah adalah satu, selamanya, tetapi syari'at-Nya beragam dan banyak 
sebanyak risalah rasul dan nabi yang Dia utus:  
 
"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja." (al-Maa'idah: 48).  
 
Di sini terdapat pluralitas dalam syari'at dalam kerangka satu agama. 
 
Umat manusia adalah satu sedangkan perbedaan dan keragamannya menjadi berbagai 
bangsa dan peradaban adalah sunnatullah, hukum ciptaan-Nya yang Dia berikan pada 
ciptaan-Nya itu, sebagai satu tanda akan kebesaran-Nya: 
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"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal." (al-Hujuraat: 13) 
 
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan berlain-
lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (ar-Ruum: 22) 

 
Kesatuan dalam syari'ah, atau kebangsaan, atau peradaban ditolak dalam Islam. Sedangkan 
pluralitas adalah satu filsafat yang ditegaskan oleh Islam pada setiap jenis wujud. 
Kekecualian satu-satunya dari pluralitas hanyalah Dzat ilahiah yang Maha Esa. Oleh sebab 
itu, alam ini menurut visi Islam adalah tempat perkumpulan peradaban, yang berinteraksi 
dan saling mengenali posisi peradaban yang dipelihara bagi setiap peradaban maupun yang 
membedakan dengan peradaban lain. 

 
8)  Dengan manhaj ini pula peradaban Islam memandang kemajuan, sejarah, tradisi dan 

warisan peradaban. Lalu membedakan antara diskrit-diskrit yang menjadi identitas dan 
kontinum serta menjadikan tajdid sebagai suatu hukum pada agama dan urusan dunia, 
sehingga Nabi Muhammad saw bersabda: "Allah mengutus untuk umat ini pada setiap 
penghujung seratus tahun orang yang memperbarui agamanya." (Abu Daud). Dengan 
demikian Islam menolak kejumudan, akan tetapi juga menolak pembaruan yang mencabut 
akar-akar dan merusak identitas serta memotong rantai peradaban tanpa membedakan 
antara diskrit dan kontinum.   
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Moderat 
 

DI ANTARA terminologi yang sering disalahartikan adalah penggunaan istilah moderat, 
meskipun kandungan makna yang dimilikinya dalam konsep Islam begitu penting dan mulia. 
Terma wasathiyyah dalam pengertian Islam mencerminkan karakter dan jatidiri yang khusus 
dimiliki oleh manhaj Islam dalam pemikiran dan kehidupan; dalam pandangan, pelaksanaan dan 
penerapan. Di dalamnya tercermin karakter dasar paling penting yang membedakan manhaj 
Islam dari metodologi-metodologi yang ada pada paham-paham, aliran-aliran serta filsafat-
filsafat lain. Dengan wasathiyyah ini pula terbentuk warna peradaban Islam pada setiap nilai, 
idealisme, kriteria, dasar-dasar, serta simbol-simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa sikap 
moderat Islam bagi manhaj Islam dan peradabannya merupakan sudut pandangnya. 

 
Sifat moderat Islam telah mencapai dan menduduki posisi ini dalam peradaban Muslim 

karena penolakannya terhadap ekstrimitas dan eksageritas kezaliman dan kebathilan. la tidak 
lain mencerminkan fitrah asli manusia akan kesuciannya dan sebelum tercemar pengaruh-
pengaruh negatif. Fitrah ini mencerminkan fitrah (kesucian) Allah yang diberikan kepada 
manusia. Fitrah ini merupakan kehendak suci dari Allah agar menjadi warna bagi umat Islam, 
dan menjadi karakter dasar bagi agama ini, sehingga Dia berfirman: 

 
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan 
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia." (al-Baqarah: 143) 

 
Wasathiyyah dalam konsep Islam adalah kebenaran di tengah dua kebathilan; keadilan 

di tengah dua kezaliman; tengah-tengah di antara dua ekstrimitas, yang menolak eksageritas 
(sikap berlebihan). Sebab berlebihan yang bertentangan dengan wasathiyyah adalah 
keberpihakan pada salah satu dari dua kutub yang ada dan berdiri pada salah satu di antara dua 
anak timbangan. Kondisi tidak seimbang seperti ini membutuhkan jalan tengah Islam yang 
komprehensif, seimbang, adil dan moderat. 

 
Wasathiyyah Islam yang universal tidaklah seperti anggapan kebanyakan orang: tidak 

ada sikap yang jelas dan definitif menghadapi problema serta persoalan-persoalan yang 
kompleks. Tetapi, ia adalah sikap yang lebih sulit yang tidak hanya berpihak pada salah satu 
kutub yang mudah. Sikap wasathiyyah bebas dari makna-makna "pasaran" tentang isyarat dan 
kandungan terminologinya yang beredar di kalangan awam. Di samping itu wasathiyyah juga 
berbeda dengan kemoderatan Aristoteles, sebagaimana yang dipahami oleh para pengkaji filsafat 
Barat, sebab moderat yang dipahami oleh Aristoteles (384-322 SM) adalah bahwa keutamaan 
adalah tengah-tengah antara dua keburukan yang lebih mirip --kemoderatannya itu-- dengan 
titik matematis yang tetap dan terpisah yang dipisahkan dari dua kutub --yakni keburukan-- 
oleh jarak yang sama. Ia adalah sebuah titik matematis, sikap diam, dan sesuatu yang lain yang 
tidak ada hubungannya dengan kedua kutub yang ditengahinya. Tidak demikian halnya dengan 
kemoderatan Islam yang komprehensif sebagaimana yang ditegaskan oleh manhaj Islam. 
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Wasathiyyah dalam konsep Islam adalah suatu sikap ketiga dan baru. Akan tetapi 
menengahi antara dua hal yang berlawanan tersebut tidak berarti bahwa penengahan ini 
menjadi sumber keterkaitan dengan karakter-karakter kedua kutub yang berhadapan serta 
unsur-unsur pokoknya, melainkan menentang keduanya, akan tetapi tidak dalam segala hal. 
Perselisihan terhadap keduanya itu terbatas pada penolakan terhadap keterbatasan dan 
ketertutupan pada karakter-karakter masing-masing kutub itu sendiri, bukan lainnya; terbatas 
pada penolakannya memandang dengan sebelah mata sehingga hanya memandang satu kutub 
saja; terbatas pada penolakannya terhadap keberpihakan secara ekstrim. Oleh sebab itu, 
wasathiyyah Islam adalah sikap ketiga dan baru, keistimewaannya tercermin pada 
kemampuannya merangkul dan mengkombinasikan unsur-unsur yang dapat dirangkul dan 
dikombinasikan sebagai satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang 
berlawanan. Dengan demikian, ini merupakan wasathiyyah komprehensif yang ada dalam 
konsep Islam, berbeda dengan filsafat yang dekemukakan oleh filosuf Yunani Aristoteles. 

 
Keadilan dan kemoderatan adalah keadilan antara dua kezaliman yang timbangannya 

tidak seimbang karena adanya ketidakseimbangan kedua anak timbangannya itu, seperti halnya 
tidak akan ada keseimbangan jika memihak salah satu kutub dan mengabaikan satu kutub 
lainnya. Timbangan menjadi seimbang dan keadilan tercapai dengan kemoderatan yang 
memadukan aturan yang adil dari kenyataan-kenyataan, argumen-argumen serta penjelasan-
penjelasan kedua kelompok yang bertikai --kedua anak timbangan-- itu. Oleh sebab itu, sabda 
Rasulullah saw adalah:  

 
"Wasath adalah keadilan. Kami menjadikan kamu satu umat yang adil (pilihan)." (Imam Ahmad) 

 
Adil di sini dan dengan makna ini lebih jauh dari sekedar moderat, bilamana yang 

dimaksud adalah tunduk pada kenyataan jika kenyataan itu jahat. Akan tetapi adil dalam 
pengertian Islam justru lawan moderat dengan pengertian ini. 

 
Murah hati adalah akhlak dan sikap tengah (adil) yang sama sekali tidak asing dari 

kedua kutub yang berlawanan: kikir dan boros, tetapi ia mengkombinasikan --dari keduanya-- 
karakter-karakter dan unsur-unsur sikap baru ini. Ia mengkombinasi-kan "pengaturan" dan 
"penghematan", mengkombinasikan "pembelanjaan" dan "pemberian". Begitu pula keberanian, 
merupakan tengah-tengah yang membedakan antara takut dan nekad, akan tetapi tidak 
sepenuhnya berbeda, melainkan berbeda dari segi penolakan terhadap keberpihakan pada satu 
kutub lalu mengkombinasikan dari keduanya: hati-hati dan berani agar menjadi sikap tengah-
tengah yang baru. Dengan perspektif kandungan pengertian ini pada terminologi wasathiyyah, 
dapat dipahami teks-teks Islam yang mengisyaratkan pada karakter manhaj Islam ini: 

 
"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak 
pula kikir, tetapi (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (al-Furqaan: 67) 
 
"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan 
orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara 
boros." (al-Israa': 26) 
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"Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 
terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (al-Israa': 29) 
 
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (al-Baqarah: 
185) 

 
Yakni moderat, yang menolak sikap berlebihan dalam memegang atau melepas, memberi 

atau menolak, hedonistik permissif atau kebiaraan Kristen. 
 
Dengan perspektif kandungan pengertian kemoderatan Islam pula kita telaah hadits-

hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 
 

"Sesungguhnya agama ini kuat, maka masuklah kamu sekalian ke dalamnya dengan lembut." 
(Imam Ahmad) 
 
"Sesungguhnya agama Allah 'azza wa jalla itu mudah." (Bukhari, an-Nasai, dan Imam Ahmad) 
 
"Sesungguhnya kamu sekalian adalah satu umat yang dikehendaki (dari kamu) kemudahan dan 
sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah yang paling mudah." (Ahmad) 
 
"Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla, tidak mengutusku sebagai pembawa kekerasan, melainkan 
Dia mengutusku sebagai pengajar yang memberi kemudahan." (Imam Muslim dan Imam Ahmad) 
 
Dari Aisyah r.a: "Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak memilih dua perkara dalam 
urusan Islam kecuali beliau mengambil yang lebih mudah di antara keduanya, selama bukan 
suatu dosa. Apabila perkara itu dosa maka beliaulah orang yang paling jauh dari perkara itu." 
(Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Malik dan Imam Ahmad) 
 
Dosa itulah yang ditolak dari karakter kedua kutub yang berlawanan, karena kezaliman, 

kebathilan, ekstrimitas dan keberpihakan bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan 
kemoderatan. 

 
Dengan acuan kandungan wasathiyyah Islam komprehensif ini, manhaj Islam 

mempunyai warna khusus ketika mengantarkan umat kepada rekayasa peradaban yang moderat 
yang kemoderatannya ini menjadi kapal penyelamatnya dari keterbelahan dan pluralitas (dua 
sisi yang berlawanan) seperti yang terjadi pada peradaban-peradaban lain, tepatnya peradaban 
Barat. 

 
Mengacu pada realitas ini: realitas manhaj Islam, khususnya jika kita keluar dari 

kerangka teoritis menuju bidang-bidang aplikasi, maka akan dilihat perbedaan yang nyata yang 
dikontribusikan oleh manhaj wasathiyyah Islam yang komprehensif dan cakupan yang 
dipengaruhinya, bilamana kita komitmen dan berjalan pada perspektif manhaj ini dalam 
pembahasan, pelaksanaan dan aplikasinya. 
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



171 
 

Wasathiyyah Islam pada masa kejayaan peradaban Islam --dan akan senantiasa berlaku-- 
merupakan manhaj yang memadukan --dalam konsep Islam-- antara ruh dan jasad, dunia dan 
akhirat, agama dan negara, subjek dan objek, individu dan masyarakat, pemikiran dan realitas, 
materi dan idealisme, yang riil dan yang ideal, tujuan dan cara, deskrit dan kontinum, yang lama 
dan yang baru, pokok dan cabang, akal dan naql, primordial dan global, kebenaran dan 
kekuatan, ijtihad dan taqlid, agama dan ilmu, yang umum yang khusus, dan dualisme-dualisme 
lainnya -- jika dapat dikatakan dualisme.114)  
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Nasionalisme 
 

ISLAM adalah agama Allah yang satu, yang diwahyukan kepada para rasul dan nabi-Nya 
sejak dimulai risalah samawiyah hingga risalah penutupnya dengan kehadiran Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Di dalamnya terkandung satu aqidah dengan syari'ah beragam: ibadat 
dan muamalat. 

 
Sedangkan nasionalisme adalah sentimen dan ikatan fitrah --yang berkembang melalui 

upaya (acquired process)-- untuk memperkokoh loyalitas manusia pada tanah air yang menjadi 
tempat kelahiran maupun tempat tinggalnya. Kata negeri (wathan) menurut istilah Bahasa Arab 
--sebagaimana diartikan dalam "Lisan al-Arab" oleh Ibnu Manzhur, adalah tempat tinggal yang 
merupakan tempat bermukim manusia. Tradisi Arab telah mengenal --lebih dalam prosa 
maupun puisinya-- istilah negeri (wathan) sejak masa klasik, al-Qur'an menarik perhatian kita 
bahwa Bahasa Arab juga mengungkapkan istilah wathan dengan diyar, yaitu bentuk jamak dari 
kata dar (negeri atau tempat tinggal): 

 
"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 
Sesungguhnya Allah meyukai orang-orang yang berlaku adil." (al-Mumtahanah: 8) 
 
"Maka mereka mendustakan dia (Nabi Syu'aib) lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat dan 
jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka." (al-
‘Ankabuut: 37) 

 
Oleh sebab itu, dalam tradisi Islam beredar pengungkapan tentang negeri Islam dengan 

Dar al-Islam dan Diyar al-Islam. Karya tulis beragam juga ditulis dibawah judul "al Manazil wa 
ad-Diyar" serta "ad-Diyarat".  

 
Sedangkan sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, menggunakan kedua istilah: wathan 

dan dar. Yaitu wathani dan dari. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: 

 
"Makkah adalah negeriku dan tempat tinggalku." (Abu Daud) 
 
Pada kesempatan lain dalam hadits digunakan istilah wathan dan bilad: 
 
"Kemudian orang-orang kembali ke negeri mereka dan tempat tinggal mereka." (Imam Ahmad) 

 
Referensi-referensi Bahasa Arab tidak hanya menjelaskan pengertian etimologis tentang 

istilah wathan dalam arti negeri tetapi juga menjelaskan pengertian lain yaitu fitrah rasa cinta 
pada negeri kelahiran seseorang, sebagaimana dapat ditemukan dalam kitab "Asas al-Balaghah" 
karya az-Zamakhsari, di mana ia mengemukakan tentang cinta tanah air: "Masing-masing orang  
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mencintai tanah airnya, negeri asalnya dan tempat tinggalnya," dari sisi lain pengertian wathan 
menurut istilah syari'ah menunjukkan isyarat makna lain. Maka istilah negeri asal menurut ahli 
syari'ah berarti: ahl (warga), negeri kelahiran dan tempat tinggal. 115) 
 

Jika intima' (afiliasi) yang paling utama, paling besar, dan paling pokok bagi Muslim 
adalah pada Islam dan umatnya; pada Dar al-Islam dan peradabannya, sebagaimana firman Allah: 
 

"Katakanlah: Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, 
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah 
tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (daripada) 
berjihad di jalan-Nya, maka tangguhkanlah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq." (at-Taubah: 24) 

 
"Nabi (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-

istrinya adalah ibu-ibu mereka" (al-Ahzab: 6), maka pilihan Muslim antara intima' kepada Islam dan 
intima' kepada pihak-pihak lain ini hanya dibenarkan dalam kondisi adanya pertentangan dan 
perselisihan antara intima' kepada Islam --sebagai satu intima' komprehensif dan pertama-- dan 
intima' kepada hal-hal lain -- sebagai cabang -- dari intima' pokoknya itu. Sedangkan apabila 
bidang-bidang intima' tersebut telah sejalan dengan pikiran dasar manusia serta telah menyatu 
dalam perilaku kehidupannya maka di sana tidak ada pertentangan dalam pemikiran dan 
praktik Islam antara masing-masing bidang intima' fitrah manusia. Bahkan hubungan antara 
intima' kepada Islam dan intima' kepada negeri melampaui batas-batas pertentangan kewilayah 
"keharmonisan dan keterkaitan." 

 
Karena Islam adalah satu manhaj yang mencakup Kerajaan Langit, alam gaib, dan peradaban 
manusia serta siasat dan rekayasa alam riil maka penegakannya sebagai agama hanya terjadi 
dalam kenyataan, negeri, tempat dan geografi. Ini semua tidak akan bernilai Islami kecuali jika 
intima' kepada negeri tersebut menjadi salah satu dimensi intima' umum kepada Islam. Sebab 
kecerdasan tempat, dalam samudera Islam, merupakan salah satu tampilan Islam yang 
penegakannya tidak dapat disempurkan tanpa negeri, tempat dan geografi. Dari sini lalu 
diperlukan negeri untuk membentuk dunia Islam dan peradabannya: keharusan agama agar 
negeri menjadi Islam dan mewujudkan keislaman peradabannya, yakni keharusan intima' 
kepada negeri --nasionalisme dan pengertian cinta tanah air-- menjadi anak tangga yang 
mengantarkan Muslim ke intima' kepada Islam sebagai kerangka utama bagi dimensi wilayah-
wilayah intima'. Sebab Islamlah yang membutuhkan adanya negeri dan cinta tanah air. Sebab 
Islam tidak akan terwujud secara sempurna tanpa adanya negeri yang dapat merealisasikan 
Islam di dalamnya. Maka Islam bukanlah agama yang kesempurnaan eksistensinya melalui 
keselamatan individual, begitu pula keselamatan Muslim dan kemajuannya tidak mungkin 
terwujudkan selain dengan keselamatan Islami -- yang mengangkat kehidupan individual dan 
masyarakat. 
 

Realitas Islam inilah yang membedakan pandangan Islam tentang batas-batas negeri dan 
wilayahnya. Sementara paham-paham dan filsafat-filsafat lain memandang kepada batas-batas 
etnis. Islam menolak kriteria ini --etnis-- dan memandangnya bahwa intima' atas dasar etnis  
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sebagai fenomena jahiliah. Sebab Tuhan manusia Maha Satu dan nenek moyang mereka juga 
satu --Adam-- maka hanya ketaqwaan dan kebaikan perilakulah ukuran kemuliaan antar 
manusia. Sementara paham-paham dan filsafat lain memberi batas-batas negeri pada kesamaan 
bahasa. Islam menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa agama dan bahasa untuk memahami 
agama. Tidak dikenal kontradiksi antara wawasan agama dan wilayah Bahasa Arab secara 
khusus. Sementara paham-paham dan filsafat lain memberi batas-batas wilayah negeri pada 
letak geografis. Islam menjadikan aqidah, syari'ah umat dan kebudayaan sebagai batas-batas Dar 
al-Islam tanpa membatasi letak geografis, dengan tetap menyatukan faktor suku, bangsa dan 
negeri kelahiran. Maka di dalamnya terhimpun internasionalisme dan pan-Islamisme, tanpa 
kontradiksi atau permusuhan. 

 
Realitas ini --tentang hubungan antara Islam dan nasionalisme-- yang menjadikan negeri 

dan kebangsaan memiliki kedudukan tinggi di bawah naungan intima' pada Islam yang tidak 
berhenti pada batas-batas negeri itu sendiri dan tidak terikat oleh kebangsaan tertentu. 

 
Al-Qur'an berbicara tentang cinta manusia pada negerinya sebagai penyelaras dan mitra 

bagi cinta manusia kepada kehidupan. Oleh sebab itu, pengusiran dari negeri sendiri sama 
dengan pembunuhan yang mengeluarkan manusia dari bilangan orang-orang hidup. 

 
"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah 
kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian 
kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan 
kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman 
mereka)." (an-Nisaa': 66) 

 
Di antara butir perjanjian sumpah yang diambil oleh Allah terhadap sebagian umat 

diketahui bahwa pengusiran dari negeri dan larangan berdiam di kampung halaman sama 
dengan penumpahan darah dan pelenyapan kehidupan. 

 
"Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan 
darahmu (membunuh orang) dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari 
kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan membunuhnya) sedangkan kamu 
menyaksikannya, kemudian kamu (bangsa Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan 
mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap 
mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai 
tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) dilarang bagimu. Apakah 
kamu beriman kepada sebagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?. 
Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu melainkan kenistaan dalam 
kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. 
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (al-Baqarah: 84-85) 
 
Oleh sebab itu, al-Qur'an menjadikan kemerdekaan negeri dan kebebasannya, yang 

merupakan buah bagi cinta tanah air penduduknya serta kepahlawanan dalam membelanya,  
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sebagai "kehidupan" bagi warga negeri ini. Sedangkan tentang orang-orang yang mengabaikan 
kemerdekaan dan kebebasannya diistilahkan sebagai "orang-orang mati". Al-Qur'an juga 
menjadikan kembalinya jiwa cinta tanah air kepada orang-orang yang telah lebih dahulu 
mengabaikannya sebagai kembali semangat kehidupan kepada orang-orang yang sebelumnya 
telah mati: 

 
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, 
sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati, maka Allah berfirman: "Matilah 
kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguh-nya Allah mempunyai karunia 
terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu sekalian 
di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (al-
Baqarah: 243-244) 

 
Jadi, orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka --bukan orang-orang yang 

diusir-- karena kelemahan dalam cinta tanah air mereka, Allah membuat mereka takut mati: 
mereka mati padahal jumlah mereka beribu-ribu, makan dan minum. Kembalinya cinta tanah air 
kepada mereka dan pembelaan mereka terhadap negeri mereka sama dengan menghidupkan 
mereka setelah kematian. 

 
Imam Muhammad Abduh (1849-1905) berpendapat bahwa ayat al-Qur'an ini tidak lain 

berbicara tentang salah satu sunnatullah pada komunitas manusia yang tidak berubah dan tidak 
berganti. Sebab kehidupan bangsa-bangsa bergantung pada vitalitas nasionalisme-nya yang 
menjamin kemerdekaan dan kehidupan negerinya. Kematian bangsa-bangsa ini bergantung pada 
kematian nasionalisme pada negeri tempat mereka hidup itu. Muhammad Abduh menulis 
tentang penafsiran ayat ini dengan mengemukakan: "Itu adalah sunnatullah pada bangsa-bangsa 
pengecut yang tidak melawan agresi terhadap negeri mereka. Hidup dan mati bangsa-bangsa 
dalam tradisi semua manusia sudah sangat dikenal. Arti kematian mereka itu adalah bahwa 
musuh menghancurkan dan membinasakan kekuatan mereka serta menghilangkan 
kemerdekaan mereka sehingga menjadi tidak lagi dipandang sebagai suatu bangsa, dengan 
mencerai-beraikan kekuatan mereka dan menghilangkan sumber kekuatan mereka.  

 
Maka individu-individu yang ada masing-masing tunduk pada para penakluk dan tidak 

punya eksistensi di tengah-tengah mereka, seolah-olah keberadaannya tidak berarti sama sekali 
dimata mereka. Keberadaan mereka hanyalah ikut dengan keberadaan orang lain. Sedangkan 
arti kehidupan mereka adalah kembalinya kemerdekaan kepada mereka. Sebenarnya sikap 
pengecut untuk menghadapi musuh, menyerahkan negeri dengan meninggalkannya adalah 
bentuk kematian yang disertai kehinaan dan kerendahan. Sedangkan hidup terhormat adalah 
hidup yang loyal pada negeri yang dibela dan dijaga dari agresi musuh. Perang fi sabilillah Iebih 
luas dari pada sekedar perang untuk agama. Sebab jihad fi sabilillah mencakup juga membela 
keutuhan negeri bilamana menjadi sasaran musuh yang hendak merampas dan menguasai 
kekayaannya, atau hendak menindasnya serta merampas kemerdekaannya, meskipun hal itu 
tidak untuk menyerang agama Islam.  
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Maka untuk melindungi realitas sama dengan perang untuk membela kebenaran; 
semuanya dalam nilai jihad fi sabilillah. Semua fuqaha telah sepakat bahwa apabila musuh  
menyerang Dar al-Islam, maka mengangkat senjata menjadi kewajiban bagi setiap Muslim. 116) 

 
Di samping Islam menjadikan nasionalisme --yang memelihara kemerdekaan negeri 

sebagai mitra kehidupan dan pelurusnya-- Islam juga menjadikan nasionalisme ini sebagai mitra 
da'wah kepada agama. Maka jihad dalam bentuk perang dalam Islam merupakan reaksi dan 
penolakan atas agresi yang mengganggu kebebasan da'wah --dengan melancarkan fitnah 
terhadap agama-- dan atas agresi yang mengusir warga dari tanah air tempat tinggalnya. Atas 
dasar ini, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang mewajibkan perang untuk menolak agresi yang 
memusuhi agama dan negeri. 

 
Ketika Allah mempermaklumkan kepada kaum Muknminin untuk berperang, 

pengusiran terhadap mereka merupakan sebab langsung yang dijadikan oleh al-Qur'an sebagai 
alasan perkembangan baru ini yang tercermin dalam permaklumatan berperang: 

 
"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah 
dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. (Yaitu) orang-
orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena 
mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) 
sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, 
gereja-gereja, rumah ibadat-rumah ibadat Yahudi dan masjid-masjid, yang banyak di dalamnya 
disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong yang menolong (agama) Nya. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (al-Hajj: 39-40) 

 
Ketika terjadi perkembangan dari izin berperang menjadi perintah berperang, 

pembicaraan al-Qur'an menjelaskan dengan menyinggung pengusiran dari kampung halaman 
sebagai alasan untuk memerangi orang-orang yang mengusir kaum Muslimin dari negeri mereka 
dengan firman-Nya: 

 
"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas." (al-Baqarah: 190) 
 
"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat 
mereka telah mengusir kamu (Makkah) dan fitnah itu Iebih bahaya dari pembunuhan..." (al-
Baqarah: 191) 

 
Ketika al-Qur'an beralih, dalam mensyari'atkan jihad qital, dari perintah jihad kepada 

kaum Mu’minin menjadi satu kewajiban yang ditetapkan, pengusiran terhadap mereka dari 
kampung halaman tetap merupakan sebab yang dijadikan alasan kewajiban memerangi musuh: 
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"Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh 
jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak 
mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: 
"Berperang pada bulan haram adalah dosa besar; tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, 
kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari 
sekitarnya; Iebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak ada henti-hentinya 
memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada 
kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari 
agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalnya di 
dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (al-
Baqarah: 216-217) 
 
Kemudian realitas al-Qur'an ini --pembicaraan tentang pengusiran dari kampung 

halaman-- terus berlanjut pada setiap mobilisasi jihad bersenjata. Allah berbicara kepada Rasul-
Nya tentang perlawanan orang-orang musyrik Makkah terhadap dirinya serta upaya tindakan 
makar yang mereka lakukan: 

 
"Dan ingatlah ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk 
menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan 
tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (al-
Anfaal: 30) 
 
Jadi mengusir dari kampung halaman sama dengan membunuh dan memenjarakan. 

Karena semua itu menghalangi manusia untuk menguasai berbagai potensi negeri yang menjadi 
tempat afiliasinya. 

 
Dalam konteks mobilisasi kaum Muslimin untuk berperang, al-Qur'an berbicara tentang 

pengusiran terhadap Rasul saw oleh kaum Musyrikin dari kampung halaman mereka: 
 
"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal 
mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai 
memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk 
kamu takuti, jika kamu benar-benar orang beriman." (at Taubah: 13-14) 
 
"Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya 
(yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari kota itu) 
sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu ketika 
dia berkata kepada temannya: 'janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah menyertai kita,' 
Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara 
yang tidak kamu lihat, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan  
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kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu 
baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (at-Taubah: 40-41) 

 
Kedudukan khusus yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin merupakan 

isyarat pada kedudukan istimewa bagi orang-orang yang berperang melawan orang-orang yang 
mengusir mereka dari kampung halaman dan negeri mereka, 

 
"Maka Tuhan mereka memperkenankan permusuhan mereka (dengan berfirman): 'Sesungguhnya 
Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki 
maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain. Maka orang-
orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang 
berperang dan dibunuh, pastilah akan Aku hapus kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku 
masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala disisi 
Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Ali lmran: 195) 

 
Ketika berbicara mengenai prioritas utama masalah harta rampasan dan kekayaan, al-

Qur'an menyebutkan orang-orang yang menderita kemiskinan disebabkan pengusiran dari 
kampung halaman mereka: 

 
"Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari 
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di 
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan kepadamu maka 
tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." 
(al-Hasyr: 7) 
 
"Juga bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda 
mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan 
Rasul-Nya, Mereka itulah orang-orang yang benar." (al-Hasyr: 8) 

 
Demikian al-Qur'an menyebutkan --ketika berbicara tentang jihad bersenjata-- tentang 

pengusiran dari kampung halaman sebagai sebab yang karenanya diwajibkan perang serta suatu 
masalah yang diselesaikan oleh orang-orang mukmin melalui perang agar tanah air mereka dapat 
dikembalikan dari tangan musuh. Bahkan al-Qur'an menjadikan pengusiran dari kampung 
halaman serta fitnah terhadap agama sebagai sebab pokok bagi kewajiban jihad dalam Islam. 

 
Tentang aturan hukum Islam berkenaan dengan ukuran pembelaan dan permusuhan; faktor 
loyalitas dan lepas dari loyalitas; dan filsafat serta berbagai hubungan -interen dan luar negeri- 
antara orang-orang mukmin dan bangsa-bangsa lain, al-Qur'an juga menyebutkan dua kriteria 
dan sebab: pengusiran dari negeri dan fitnah terhadap agama sebagai pemisah antara sahabat -- 
yang mempunyai hak diperlakukan dengan lebih baik serta adil -- dan musuh yang tidak  
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mempunyai hak dibela, bahkan dianjurkan agar mereka diperangi, sebagai upaya menjaga 
kebebasan negeri dan kebebasan menjalankan agama. 
 

"Pada orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi 
teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita Muhammad), karena rasa kasih 
sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar terhadap kebenaran yang datang kepadamu, 
mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika 
kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah 
kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) 
kepada mereka, karana rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu nyatakan. Dan 
barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari 
jalan yang lurus." (al-Mumtahanah: 1) 

 
Pada ayat lain dalam surah yang sama, Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang yang 

boleh dijadikan sahabat di antara orang-orang non-Muslim dan juga tentang orang-orang yang 
tidak dibenarkan dijadikan teman di antara mereka. Maka ada tiga kelompok non-Muslim yang 
tidak dibenarkan dijadikan sahabat: 

 
a)  Orang-orang yang memerangi kita karena perbedaan agama, dengan menghalangi kebebasan 

da'wah dan mengancam keamanan para da'i yang menyerukan kepada agama Allah dengan 
hikmah dan nasehat yang baik. 

b)  Orang-orang yang mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka dengan berbagai 
bentuknya; mengusir secara paksa, maupun mengusir mereka secara sistematis, atau merebut 
kekayaan harta milik mereka. 

c)  Orang-orang yang memberi dukungan dan bantuan untuk mengusir kaum Muslimin dari 
tanah air mereka dalam berbagai cara dan bentuk bantuan dan dukungan. 

 
"Allah tidak malarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 
menjadi kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari 
negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka 
sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (al-Mumtahanah: 8-9) 

 
Cinta tanah air (nasionalisme) adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, 

sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. Cinta tanah air disertai 
dengan adanya fitnah terhadap agama merupakan sebab pokok bagi diadakannya jihad 
bersenjata dalam Islam dan menjadi kriteria loyalitas atau permusuhan menurut syari'at Islam. 
Jika para ulama fiqih --dari berbagai madzhabnya dan sepanjang sejarah Islam-- telah sepakat, 
sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Abduh, bahwa "apabila musuh memasuki Dar al-Islam, 
maka berperang melawan mereka adalah satu ketetapan agama yang bersifat fardhu 'ain atas 
setiap Muslim," maka kita dapat menyusun literatur "ideologi" jihad Islam dan warisan 
tradisinya dalam "Antologi Nasionalisme Islam", tidak hanya berhenti pada karya-karya yang  
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telah ditulis --yang jumlahnya banyak dan berkisar pada "kerinduan tanah air", "kampung 
halaman dan tempat kelahiran". Sebab kita di hadapan satu aqidah Islam, yaitu jihad, yang telah 
menjadikan perjuangan melindungi dan membela tanah air, kemerdekaan dan pembebasannya 
sebagai "puncak mahkota Islam", dan di hadapan tradisi jihad --baik sebagai ideologi maupun 
praktik-- yang telah membuktikan kedudukan jihad dan urgensinya. Hingga hari ini kata "jihad" 
merupakan ungkapan yang membuat bulu roma berdiri dan membuka kenangan pahit bagi 
kekuatan yang hendak mencoba merampas bumi Islam. 
 

Hendaknya tidak ada seorang pun yang mengira bahwa hal ini merupakan "warisan" 
yang telah terputus benang merahnya dengan abad modern kita sekarang ini. Setiap pergerakan 
dan seruan pembebasan nasional modern di Dunia Islam tumbuh dengan karakter Islam atau 
erat kaitannya dengan Islam dan ideologi jihad: mulai dari Gerakan Sanusiah dan Gerakan 
Mahdiah hingga Pan-Islamisme yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afghani, Revolusi Mesir 
(1919) dibawah pimpinan murid al-Afghani dan Muhammad Abduh, yaitu Sa'd Zaghlul (1857-
1927), Jam'iyyah al-Ulama' al-Muslimin di al-Jazair, Partai Kemerdekaan (istiqlal) di Maroko, 
Revolusi yang terjadi pada dekade dua puluhan di Iraq, Gerakan Jihad al-Qasam dan al-Husaini 
di Palestina, dan Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Hasan al-Banna (1906-1949) yang 
berbicara tentang nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam modern dengan 
mengemukakan: 

 
"Sesungguhnya lkhwanul Muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan kesatuan 

dan persatuan; tidak menghalangi siapapun untuk loyal kepada negerinya, lebur kedalam cita-
cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. Kita bersama para 
pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim 
sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya.  

 
Sebab cinta tanah air (nasionalisme) adalah bagian dari ajaran Islam. Perbedaan pokok 

antara kita dan mereka hanyalah bahwa kita memandang batas-batas nasionalisme itu dengan 
kriteria aqidah sedangkan mereka memandang batas-batas itu terletak pada peta bumi dan letak 
geografis."117) 

 

Menurutnya batas wilayah dan geografis bukanlah ujung batas nasionalisme dalam Islam 
yang mana batas-batas itu sifatnya hanyalah administratif tetapi dalam batas-batas makro yaitu 
Dar-al-Islam. 
 

Tradisi Islam menganggap nasionalisme -yaitu sejumlah perasaan yang mengikat dengan 
berbagai ikatan cinta antara manusia dan negerinya- sebagai fitrah yang telah ditetapkan Allah 
pada diri manusia. Al-Jahizh (780-869 M) menceritakan kepada kita di dalam risalah "al-Hanin 
ila al-Authan" bagaimana: "orang-orang Arab dahulu apabila pergi berperang atau mengadakan 
perjalanan, mereka membawa tanah dan pasir negerinya." Az-Zamakhsyari (1075-1144 M) 
menyebutkan di dalam "Asas al-Balaghah" bahwa nasionalisme merupakan fitrah yang 
menjadikan setiap orang "mencintai negeri dan tempat tinggalnya." Rifa'ah ath-Thahthawi 
(1801-1873) menjadikan nasionalisme sebagai "madzhab" yang tema utama berbagai puisi dan 
sya'irnya. Menurutnya, nasionalisme adalah "fitrah", "karunia" dan "limpahan" llahi. 
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Bahkan Hasan al-Banna mengungkapkan hubungan nasionalisme dengan Islam dalam 
ungkapannya yang singkat: "Sesungguhnya nasionalisme tidak keluar dari statusnya sebagai 
bagian dari ajaran Islam." 
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Asy'ariyah 
 

ALIRAN kalam --tentang studi klasik tentang filsafat ketuhanan-- ini adalah kelompok 
Islam yang paling banyak penganutnya di kalangan umat Islam, sehingga sering disebut-sebut 
sebagai Ahlussunnah dan Ahlussunnah wal jama'ah. Kelompok ini dikenal dengan sebutan al-
Asy'ariah dinisbahkan kepada tokoh pendirinya Abu al-Hasan al-Asy'ari (874-936 M). Lahir dan 
hidup di Basrah, kota pusat kelahiran dan perkembangan paham Mu'tazilah. Al-Asy'ari pada 
mulanya menganut paham ini, akan tetapi pada akhir abad ke tiga hijriah ia meninggalkan dan 
menyerang keras terhadap paham ini selama kurang lebih seperempat abad kemudian 
mendirikan paham baru, al-Asy'ariah. 

 
Iklim pemikiran yang mengakibatkan perubahan pandangan dan berdirinya paham baru 

ini ditandai dengan polarisme antara aliran rasionalis, Mu'tazilah yang hingga batas-batas 
tertentu dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya sebagai dampak dari gerakan 
penerjemahan khazanah intelektualitas Yunani ke dalam Bahasa Arab pada abad ke tiga hijriah, 
di satu pihak, dan paham tekstualis, Ahlul Hadits yang pandangannya statis tertumpu pada 
pemahaman tekstual atas nash-nash eksplisit menghadapi arus pengaruh pemikiran filsafat 
Yunani yang masuk di kalangan pemikiran Islam. 

 
Dalam suasana polarisme tajam ini pemikiran Islam membutuhkan orang yang 

mengingatkan kaum Muslimin tentang wasathiyyah Islam yang menyelamatkan paham 
rasionalisme dari kecenderungan arah seperti yang ada dalam aliran pemikiran Yunani, di 
samping itu juga meluruskan pemahaman terhadap teks-teks lahiriah dari pemahaman harfiah 
(leterlek). Dalam hal ini al-Asy'ari-lah tokoh pelurus antara kedua kutub ini yang menampilkan 
pemahaman moderat (wasathiyyah) di tengah alam pemikiran yang sedang mewarnai periode 
itu. 

 
Kelompok Asy'ariah ini telah berhasil mengetengahkan bentuk baru wasathiyyah Islam 

yang meredakan ekstrimis kedua kutub yang sedang mendominasi alam pemikiran periode ini 
antara Mu'tazilah dan kelompok tekstual Salafiah. Kemudian mengambil jalan tengah dan 
mengkompromikan keduanya dalam kesatuan arah pemahaman teologis. Inilah keberhasilan 
terbesar paham al-Asy'ariah dalam mempersatukan pandangan masyarakat tentang masalah ini. 
Beberapa pandangan yang dipegang oleh al-Asy'ariah adalah: 
 

1)  Memandang golongan Mu'tazilah telah berlebihan dalam melakukan tanzih hingga 
mendekati ta'thil terhadap sifat-sifat Allah. Sedangkan kelompok tekstual berlebihan 
dalam memahami teks secara lahiriah tanpa menyelami implisitasnya, mereka melakukan 
penyerupaan (tasybih) terhadap sifat-sifat Allah dengan makhluk mendekati batas tajsid 
dan tajsim (antropomorfisme). Kemudian al-Asy'ariah mengambil aliran tengah antara 
keduanya dengan menetapkan untuk Dzat Ilahiah sifat-sifat yang Dia sifatkan sendiri 
untuk diri-Nya akan tetapi dengan pemahaman yang menjauhkan makna tajsim dan tajsid 
(antropomorfisme).  
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2) Memandang bahwa para ulama fiqih bersikap apatis terhadap Ilmu Kalam --karena 
membenci kaum Mu'tazilah yaitu pihak perintis Ilmu Kalam-- begitu juga memandang 
para ahli kalam (al-Mutakallimin) mengabaikan manhaj ushul fiqih yang dirumuskan oleh 
musuh Mu'tazilah lalu al-Asy'ariyah mengkombinasikan antara Fiqih dan Ushul Fiqih 
serta Ilmu Kalam. 

 
3) Memandang bahwa kaum salafi --kaum tekstualis-- menjauhi perangkat penalaran akal 

sedangkan para penganut filsafat cenderung pada penggunaan penalaran akal dengan 
mengorbankan naql (teks agama), dengan kata lain, menempatkan akal diatas nash dalam 
banyak hal. Lalu al-Asy'ariah mengambil jalan tengah antara keduanya dengan tetap 
menempatkan nash diatas akal. Sebab paham yang dipegang oleh kaum Mu'tazilah lebih 
berbahaya dikarenakan menomerduakan nash setelah akal.  

 
4) Memandang kelompok fatalis murni (al-Jabriyyah) yang mengingkari adanya peran aktif 

bagi manusia, yang memandang keberadaan manusia itu tidak ubahnya ibarat bulu dibawa 
terbang oleh angin, sedangkan golongan Mu'tazilah memandang bahwa manusialah yang 
menciptakan perbuatannya sendiri dalam pengertian hakiki bukan majazi. Lalu al-
Asy'ariah mengambil konsep kasb (usaha dan ikhtiar) sebagai jalan tengah antara 
keduanya, di mana di sana dibedakan antara perbuatan paksaan atas ketentuan Tuhan dan 
perbuatan atas usaha dan ikhtiar manusia. Dengan demikian al-Asy'ariah menetapkan 
adanya peran manusia bagi perbuatannya berupa kemampuan dan kesanggupan 
melakukan perbuatan akan tetapi kemampuan dan kesanggupan manusia ini tetap tidak 
mencapai tingkat penciptaan dan mengadakan perbuatan, sebab ini adalah hak Allah.  

 
5) Memandang bahwa penganut paham tasybih atau kelompok al-musyabbihah 

(antropomorfisme) yang meyakini bahwa manusia melihat Tuhan dengan mata kepala 
mengantarkan pada konsep batas-batas Dzat ilahiah secara indrawi, sedangkan kaum 
Mu'tazilah mengingkari bahwa manusia dapat melihat Allah secara indrawi. Lalu al-
Asy'ariah mengambil jalan tengah antara dua paham ini dengan mengatakan tentang 
melihat Allah dengan mata kepala, tanpa memberi batasan maupun tajsim 
(antropomorfisme). 

 
6) Memandang golongan salafi dan paham tekstualis yang mengatakan tentang sifat qidam 

(sifat dahulu) al-Qur'an baik maknanya, bentuk hurufnya, maupun suaranya, sedangkan 
kaum Mu'tazilah memandang bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Lalu al-Asy'ariah 
mengambil jalan tengah antara keduanya dengan memandang bahwa kalam Allah bersifat 
qadim (dahulu) akan tetapi huruf dan suara pengucapannya bersifat baru (huduts). 

 
7) Tentang penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang Allah mengenai wajah, tangan, 

kedatangan, bersemayam, (istiwa’) bagi Allah, al-Asy'ariah memandang bahwa golongan 
salafi --tekstualis-- menghindari metode ta'wil (memberi penafsiran di luar eksplisitas 
nash) tanpa menyerahkan maknanya atau menjauhkan penyerupaan Allah dengan 
makhluk, sedangkan mayoritas penganut paham Mu'tazilah berlebihan dalam men-ta'wil-
kan ayat-ayat ini. Oleh sebab itu, al-Asy'ariah berusaha mengambil jalan tengah dengan  

 
 
Perang Terminologi Islam versus Barat                 Muhammad 'Imarah 



184 
 

tetap menetapkan wajah, tangan, kedatangan, dan bersemayam bagi Allah akan tetapi 
tanpa mempertanyakan: bagaimana. Mereka memilih menetapkan tanpa menyerupakan. 

 
8) Memandang ekstrimitas ada pada paham salafi dalam menolak akal sebagai sumber 

pengetahuan agama dan ekstrimitas Mu'tazilah dalam mengandalkan akal sebagai rujukan 
agama, sehingga sebagian orang menyebut kaum Mu'tazilah penganut "syari'ah akal" 
karena ketertumpuan mereka pada daya nalar akal sebagai salah satu sumber pengetahuan 
dengan kekhususan wahyu sebagai rujukan dalam tugas-tugas dan masalah yang wajib 
menurut agama. 

 
Demikianlah Abu al-Hasan al-Asy'ari merumuskan tonggak wasathiyyah Asy'ariyyah (aliran 

moderat al-Asy'ariah) yang muncul pada kondisi polaritas antara Mu'tazilah dan kelompok 
tekstualis, dengan mengambil jalan tengah lalu mempersatukan umat dan menggalang 
kesatuannya.118)  
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Salafiyah 
 

ISTILAH salafiah diambil dari kata dasar salaf, berarti yang telah lalu: Dalam al-Qur'an 
disebutkan: 

 
"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu." (al-Baqarah: 275) 

 
Dalam kamus "Lisan al-'Arab" karya Ibnu Manzhur dikatakan bahwa kata salif berarti 

yang berlalu, atau yang mendahului. Oleh sebab itu, dalam pengertian konteks agama, salafiah 
dan salafi, adalah merujuk aturan-aturan agama pada sumber aslinya yang pertama: Kitab dan 
Sunnah dengan mengesampingkan selain keduanya.  

 
Dengan kejelasan batasan pengertian ini, dalam tradisi pemikiran Islam, setiap 

pemahaman salafi merujuk pemahaman Agama pada al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi di antara 
mereka ada yang berhenti hanya pada lahiriah teks-teks Agama, bahkan ada yang menggunakan 
penalaran akal dalam memahami Agama: baik men-ta'wil secara ekstrim, atau moderat. 

 
Di antara golongan salafi terdapat kelompok jumud dan taklid; ada pula kelompok tajdid 

yang merujuk pada jawaban terhadap realitas modern, ada lagi kelompok yang ingin 
mengembalikan kejayaan ke masa lalu, jaman keemasan peradaban Islam, dengan berbagai 
kreatifitas intelektualnya; kelompok lain yang ingin mempertahankan tradisi masa lalu dengan 
tetap mengacu pada pemikiran konservatif secara taklid. 

 
Di antara golongan salafi adalah mereka yang bertaklid pada setiap tradisi tanpa 

membedakan antara pemikiran dan pengalaman empirik yang telah dicapai oleh generasi masa 
lalu serta tidak membedakan antara ketetapan prinsip-prinsip pokok dan hal-hal yang 
senantiasa berubah: diskrit dan kontinum. Ada pula yang mengacu pada ketentuan-ketentuan 
yang bersifat tetap untuk dijadikan dasar pedoman mengambil pelajaran dari pengalaman 
empirik serta perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarah. Ada lagi kelompok salafi yang 
menganut pandangan hidup pada masa lalu tanpa melihat kenyataan modernitas. Sedangkan 
sekelompok yang lain memadukan antara masa lalu dan kenyataan modern. 

 
Keanekaragaman ini yang kadang-kadang mendekati tingkat kontradiksi antara 

kelompok-kelompok yang disebut dengan salafi adalah yang menjadi kandungan pengertian 
dalam istilah ini, khususnya dalam pemikiran modern, sehingga tidak jelas, menimbulkan salah 
pengertian dan bahkan salah penilaian. Sebab setiap orang pada hakekatnya adalah salafi, dalam 
pengertian bahwa dia mempunyai masa lalu yang dijadikan rujukan afiliasi dan loyalitas. Akan 
tetapi perbedaannya terletak pada: siapakah masa lalu yang menjadi rujukan itu? Bagaimana 
memperlakukan masa lalu itu, apakah menjauhi atau menghadirkannya? Bertaklid atau 
berijtihad di dalamnya? 
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Aliran pemikiran paling menonjol yang berusaha untuk menggunakan istilah salafiah 
dalam tradisi pemikiran Islam adalah aliran Ahlul Hadits, yang sangat memusuhi pengaruh 
filsafat Yunani serta rasionalisme dalam pemahaman agama, lalu berpegang teguh pada teks-teks 
secara lahiriah bahkan lebih mengutamakan nash --yang lemah sekalipun-- daripada penalaran 
akal (ra’y), ta'wil, qiyas dan metodologi akal lainnya. Kelompok ini memandang dirinya paling 
berhak disebut salafiah, padahal ia hanyalah satu dari sekian kelompok salafiah. Dalam manhaj 
aliran ini nash berada di atas segalanya, bahkan hampir dapat dikatakan bahwa hanya nash-lah 
yang dapat dipakai untuk hujjah. Nash, fatwa sahabat, fatwa pilihan jika terdapat perbedaan 
fatwa sahabat, hadits mursal dan dha'if, serta qiyas dalam keadaan darurat, adalah lima landasan 
pokok yang digariskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam aliran ini, yang dengan sendirinya 
menolak pendapat akal, qiyas, ta'wil, citarasa, akal, serta kausalitas dalam pemikiran agama. 
Sementara dalam rantai mujaddidin (para pembaharu dalam pemikiran Islam) sepanjang 
rentang sejarah, mereka adalah salafi yang memahami agama seperti halnya yang dipahami oleh 
umat Islam generasi terdahulu dengan mengacu pada Kitab dan Sunnah, dengan intelektualitas 
Islam yang komprehensif antara akal dan naql, dan menatap --dengan pembaharuan mereka-- 
pada realitas modern dan mengantisipasi masa depan.119)  
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Ahlul Hadits 
 

ISTILAH Ahlul Hadits adalah sebutan yang diberikan untuk kelompok yang sering-- 
secara berlebihan-- disebut dengan Ahlus Sunnah, Salafiah atau Hasywiyyah, sebab Ahlul 
Hadits adalah satu trend yang berpegang pada teks-teks agama dan riwayat-riwayat dari para 
sahabat sebagai satu-satunya referensi --atau hampir dapat dikatakan hanya satu-satunya-- 
rujukan Agama, dengan menolak memasukkan penalaran akal (ra’y), qiyas, ta'wil, dan 
metodologi akal lainnya ke dalam kerangka referensi Agama. Bahkan dapat dikatakan menolak 
penalaran akal dalam memahami nash-nash, cukup dengan mengambil lahiriah nash-nash itu.  

 
Dengan sendirinya, nash-nash Agama yang merupakan rujukan dalam persoalan-

persoalan Agama adalah Kitab dan Sunnah. Akan tetapi dikarenakan kesibukan para imam 
kelompok ini dalam tugas pengumpulan hadits Nabi dan penyusunannya ke dalam Kitab 
Shahih, Musnad, dan Jami'; kesibukan mereka dalam pengecekan Ilmu Musthalahul Hadits 
dirayah dan riwayah secara quantitatif maupun qualitatif serta begitu penting kedudukannya 
dalam poros ilmu-ilmu Islam baik yang berkaitan dengan syari'ah maupun mu'amalah, maka 
para imam kelompok aliran pemikiran ini muncul sebagai pakar-pakar profesional di bidang 
kompilasi, kritik, penyusunan, dan pensyarahan hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 
Oleh sebab itulah mereka dikenal dengan sebutan Ahlul Hadits. 

 
Masa kejayaan mereka ini mencapai puncaknya pada era pemerintahan Dinasti 

Abbasiah, sebab pengaruh yang ditimbulkan oleh aliran rasionalisme, filsafat dan pemikiran 
rasional Yunani serta paham iluminisme serta esoterisme Persia telah menimbulkan sentakan besar 
terhadap mayoritas umat Islam. Untuk menghadapi gelombang pemikiran asing ini mereka 
menyambut dengan penuh antusiasme seruan kembali kepada teks-teks Agama sebagai benteng 
yang diwakili oleh Ahlul Hadits, dipelopori oleh Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal (780-
885 M), penulis kitab al-Musnad yang terkenal itu. Dalam aliran pemikiran Ahlul Hadits ini 
terdapat sejumlah tokoh yang menekuni bidang hadits baik kompilasi, kritik maupun 
penyusunan secara tematik, serta penyusunan ilmu-ilmu hadits. Di antara tokohtokoh ini ialah: 
Ibnu Rahawaih (wafat 852 M), seorang imam dan pakar ilmu Ta'dil dan Jarh; Imam Bukhari 
(wafat 870 M); Abu Dawud (wafat 888 M); ad-Darami (wafat 893 M); at-Thabrani (wafat 971 
M); al-Baihaqi (wafat 1066 M), dan imam-imam lainnya penyusun hadits dalam bentuk Kitab 
Musnad, Jami', dan Shahih. Begitu pula terdapat dalam aliran ini sejumlah fuqaha (ulama fiqh), 
mujtahidin (ulama ahli ijtihad), dan mujaddidin (ulama pembaharu) yang di antaranya Ibnu 
Taimiyah (1263-1328 M), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (1292-1350 M), dan tokoh-tokoh lainnya. 

 
Imamah aliran ini telah terbentuk tanpa saingan pada Imam Ahmad bin Hanbal, 

sebenarnya bukanlah disebabkan karena jasanya mengkompilasi Kitab al-Musnad, melainkan 
disebabkan adanya beberapa faktor penting lainnya, di antaranya bahwa dia adalah peletak 
metodologi tekstual yang menjadi karakter pokok aliran ini, yaitu metodologi yang membatasi 
referensi Agama hanya pada nash-nash Agama: teks-teks al-Qur'an dan Sunnah, tanpa perangkat 
penalaran akal, disertai dengan sikap sangat hati-hati untuk menghindari penggunaan penalaran 
akal ini dalam seluk beluk teks-teks ini. 
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Komitmen Imam Ahmad pada metodologi tekstual ini yang dipakai sebagai satu-satunya 
jalan untuk memahami Agama telah mencapai tingkat yang tidak memungkinkan baginya 
menggunakan pendapat atau penalaran akal, atau qiyas, melainkan lebih memilih riwayat yang 
ma'tsur meskipun terdapat beberapa riwayat yang berbeda atau bertentangan dalam satu 
masalah, sehingga ia kadang-kadang memberi dua fatwa hukum yang berbeda dikarenakan 
adanya riwayat ma'tsur yang berbeda dalam satu masalah itu, yang dengan ungkapan Ibnu al-
Qayyim, dikatakan: "Apabila para sahabat berselisih paham dengan dua pendapat maka Ibnu 
Hanbal mengemukakan dua riwayat tentang masalah tersebut." 

 
Ini adalah suatu manhaj yang membuat agama menjadi mudah dan memberi kelapangan 

kepada umat dalam masalah furu'iah (masalah sekunder) dan persoalan-persoalan yang tidak 
prinsipil, berbeda dengan yang sering dianggap oleh lawan-lawan aliran ini. Rukun-rukun 
manhaj tekstual ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ada lima, yang 
disebut oleh Ibnu Qayyim secara beruntun sebagai berikut: 

 
•  Prinsip pertama adalah nash. Apabila terdapat nash, maka nash inilah yang dipakai 

tanpa melihat kepada sesuatu yang bertentangan dengannya dan tidak memperlakukan 
hadits shahih dengan mendahulukan qiyas, atau penalaran akal atau kata-kata sahabat. 

•  Prinsip kedua adalah fatwa sahabat. Jika terdapat fatwa sebagian sahabat dan tidak ada 
sahabat yang menentang fatwa itu, maka fatwa ini tidak dapat dikalahkan oleh qiyas, 
atau penalaran akal.  

•  Prinsip ketiga adalah bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para 
sahabat, maka dipilih pendapat yang lebih dekat dengan Kitab atau Sunnah dan tidak 
keluar dari pendapat mereka meskipun seandainya tidak tampak mana yang lebih kuat 
di antara pendapat-pendapat sahabat. 

•  Prinsip keempat adalah mengambil hadits mursal dan hadits dha'if, jika tidak ada nash 
lain yang mendukung. Hadits mursal dan hadits dha'if lebih kuat baginya daripada 
pendapat akal.  

• Prinsip kelima adalah qiyas dalam keadaan darurat. Jika tidak ditemukan nash, tidak 
ada ucapan sahabat, atau pendapat salah seorang sahabat, atau atsar mursal atau dha'if, 
maka qiyas lalu dipakai dalam hal ini semata karena terpaksa. 

 
Inilah prinsip-prinsip metodologi tekstual yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin 

Hanbal. Nash pada tingkat apapun adalah rujukan halal dan haram, bukan pendapat akal, atau 
qiyas atau ta'wil, atau citarasa sufistik, atau qaidah sebab musabab. 
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Syu'ubiyah 
 

ISTILAH ini berasal dari akar kata jamak syu'ub yang bentuk tunggalnya adalah sya'b. 
Salah satu arti sya'b adalah kelompok manusia yang tunduk pada sebuah sistem sosial, atau 
berbicara dengan satu bahasa. Dalam al-Qur'an disebutkan: 

 
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha mengenal." (al-Hujuraat: 13) 

 
Kelompok manusia yang membentuk satu bangsa (sya'b) adalah yang menempuh jalan 

pembauran dan persatuan setahap lebih besar daripada yang masih ada pada ikatan suku. Maka 
suku-suku dengan proses pembauran dan pengembangan membentuk format baru menjadi satu 
bangsa. Sedangkan kebangsaan (syu'ubiyyah), dalam pemikiran dan sejarah Arab Islam, 
merupakan terminologi yang menunjukkan karakter dan gerakan yang dibedakan dalam 
kerangkanya oleh dua aliran: 

 
Pertama: syu'ubiyyah dalam pengertian persamaan antara bangsa-bangsa dan suku-suku, 

yakni antara unsur Arab yang didominasi oleh sistem kesukuan dan golongan Mawali 
(penduduk negeri yang dikuasai oleh bangsa Arab), yang mana mereka itu berbangsa-bangsa --
khususnya bangsa Persia. Pengertian syu'ubiyyah ini mulai dipakai, yakni untuk memperoleh 
persamaan, untuk menghadapi kecenderungan Bani Umayyah yang lebih mengutamakan unsur 
Arab baik karena fanatisme atau karena faktor keamanan Negara ketika terdapat keraguan 
terhadap loyalitas kaum Mawali --penduduk asli negeri yang dikuasai oleh penguasa yang 
berdarah Arab-- di kalangan Dinasti Umayyah. Maka syu'ubiyyah dengan pengertian ini 
merupakan suatu orientasi yang dapat diterima menurut Islam yang tidak membedakan antara 
Arab dan non-Arab ('Ajami) selain karena ketaqwaan. 

 
Kedua: adalah syu'ubiyyah yang penganutnya melampaui tuntutan persamaan antara 

bangsa-bangsa dan suku-suku, hingga mengklaim superioritas bangsa Persia atas suku-suku 
Arab dan mereka menyebarluaskan pemikiran dan teori-teori filsafat yang merendahkan ras 
Arab sebagai bangsa; merendahkan tradisi, adat istiadat, pakaian, kualitas makanan, 
perlengkapan hidup, model kehidupan serta kebudayaan mereka dengan menggeneralisasikan 
mereka secara mutlak. 

 
Yang tampak dari permukaan dari aliran syu'ubiyyah ini bahwa Islam diterima sebagai 

agama dan Arab ditolak sebagai bahasa, negara, tradisi, dan model hidup. Akan tetapi terdapat 
berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa kecenderungan terhadap syu'ubiyyah menyimpan 
sikap menolak Islam di balik penolakan terhadap Arabisme; dengan berusaha memelihara tradisi 
agama Persia klasik. Orientasi Aryanisme Persia laten ini dan pergerakan bawah tanah telah 
memberi andil besar dalam menjatuhkan Dinasti Umayyah yang bercorak Arab. Dalam tubuh 
pasukan yang mendukung Abu Muslim al-Khurasani (wafat 755 M) terdapat unsur-unsur yang  
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sangat menonjol memainkan peran ini. Bahkan kelompok yang mempunyai orientasi 
syu'ubiyyah telah berhasil mengubah sistem khilafah sebelum mereka berhasil menjatuhkan 
Dinasti Umayyah kemudian membersihkannya dari unsur-unsur Alawi dalam revolusi --karena 
mereka mempunyai orientasi Arab-- yang diwakili oleh kaum Mu'tazilah yang berhasil 
mengadakan bai'at khilafah kepada Nafs Zakiah Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan (712-
762 M). Kaum syu'ubiyyah berhasil mengalihkan khilafah kepada kelompok Bani Abbas yang 
penggalakan kampanyenya dilakukan dalam iklim Persia serta mengandalkan unsur-unsur Arab, 
bahkan kaum syu'ubiyyah bersikap memusuhi Arab yang aspirasi mereka cenderung kepada 
Alawiyyah (pendukung keluarga Ali bin Abu Thalib). 
 

Sejarah menyebutkan bahwa Imam Dinasti Abbasiah Ibrahim bin Muhammad (701-749 
M) telah menulis pesan kepada salah satu orang kepercayaannya di Persia: "Jika kamu sanggup, 
jangan biarkan ada seorangpun yang berbicara Bahasa Arab, jika ada dan kamu anggap perlu 
dibunuh, maka lakukanlah! Waspadalah terhadap Bani Mudhar, sebab mereka adalah musuh 
yang dekat, maka binasakanlah para tokoh mereka, jangan dibiarkan mereka di muka bumi 
sedikitpun." 

 
Inilah yang dilakukan Abu Muslim al-Khurasani yang mengalihkan khilafah dari kaum 

Alawi kepada Bani Abbas dengan memberi bai'at kepada Abu al-Abbas as-Saffah (722-754 M), 
hal mana menjadikan kaum syu'ubiyyah memegang kendali kekuasaan pada abad pertama 
pemerintahan Dinasti Abbasiah dan mendominasi berbagai bidang kehidupan. 

 
Dalam kehidupan pemikiran dan sosial Islam telah tercipta aliran ketiga: penolakan 

fanatisme Arab dan fanatisme syu'ubiyyah sekaligus, yang menyerukan kepada persatuan antar 
bangsa-bangsa dan suku-suku atas dasar petunjuk rambu-rambu Islam dan semangat ta'aruf 
(saling mengenal) antar kelompok. Tentang pemahaman ini, al-Jahizh (780-869 M) 
mengemukakan: "Sesungguhnya kaum al-Mawali lebih mirip dengan Arab, lebih dekat dengan 
mereka, lebih menbutuhkan mereka, karena sunnah menjadikan mereka bagian dari Arab. 
Mereka itu Arab dalam perserikatan dan dalam warisan. Inilah ta'wil sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: "Maula (hamba) kaum adalah bagian dari mereka sendiri," dan sabdanya yang 
lain: "Wala' (loyalitas) adalah daging seperti darah daging nasab." Jika ini dipahami, maka jiwa menjadi 
lemah lembut, keruwetan menghilang, dan yang ada hanyalah kompetisi sehat." 120)  
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Gnostisisme 
 

GNOSTISISME berasal dari kata Latin gnosis yang berarti pengetahuan (ma'rifah). Ia 
merupakan paham filsafat klasik yang berdiri di atas perpaduan antara filsafat dan agama, serta 
campuran dari berbagai pemikiran dan pengetahuan, yang berdasarkan pada emanasi serta 
pandangan-pandangan mistik serta illuminisme.  

 
Paham gnostisime berkembang subur dalam peradaban Helenik klasik (Yunani kuno), 

khususnya di Persia, yang mana pemikiran pokoknya berporos pada keyakinan bahwa 
pengetahuan adalah jalan keselamatan, bukan kepercayaan pada agama tertentu, baik jalan 
kepercayaan agama itu adalah teks-teks agama maupun akal, atau sekaligus keduanya. 

 
Gnostisisme telah mulai muncul sebagai satu aliran filsafat sinkretis dari Hellenisme 

Yunani, khususnya Neo-Platonisme dan kabalisme Yahudi, yang merupakan agama masyarakat Yahudi 
klasik, serta filsafat dan agama Persia kuno: monisme. Gnostisisme merupakan jalan untuk 
mencapai keselamatan melalui "kesalehan" individu serta pengalaman spirituil pribadi yang 
mengangkat pelakunya ke alam fana (annihilation) ke dalam Dzat yang mutlak, bukan melalui 
aturan agama (syari'ah). 

 
Gnostisisme memberi andil besar dalam menyelewengkan agama Kristen dari prinsip 

tauhid. Di antara tokoh Kristen penganut gnostisisme pada abad kedua Masehi ialah Valentinus 
dari Mesir dan Pasilidus dari Suriah. 

 
Ketika Islam datang, paham ini memberi pengaruh pada perkembangan selanjutnya 

terhadap para penganut sufisme, terutama dalam bentuk yang diistilahkan dengan konsep 
wihdatul wujud dan 'irfaniyyah isyraqiyyah (illuminisme gnostik), yang tidak lain adalah bentuk 
gnostisisme klasik yang muncul kembali, akan tetapi paham ini hanya diikuti oleh segelintir 
tokoh teosofi tertentu, bukan penganut tasawuf sunni. 

 
Ma'rifat gnostik meskipun berjaya sebagai pengalaman pribadi dan suatu jalan untuk 

keselamatan perorangan akan tetapi menghancurkan komunitas manusia serta merusak 
keyakian masyarakat yang mengambil jalan syari'ah sebagai jalan keselamatan umum, bukan 
ma'rifat gnostik.121)  
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Bathiniyah 
 

DALAM aliran kalam (teologi), yang dimaksud dengan Bathiniyyah adalah setiap paham 
yang berlebihan dalam melakukan ta'wil. Mereka memandang di balik setiap yang bersifat 
lahiriah mempunyai makna yang terselubung: setiap yang eksplisit mengandung makna yang 
implisit, mereka tidak hanya sampai pada qaidah ta'wil terhadap rambu-rambu bahasa Arab 
serta agama Islam. 

 
Terdapat ta'wil yang pelakunya mengikat diri pada qaidah-qaidah yang benar. Ta'wil 

seperti ini tidak ada yang mempersoalkan di kalangan aliran pemikiran Islam. Sedangkan ta'wil 
bathini melanggar qaidah serta menyeleweng dari syari'ah sehingga nash yang nyata 
disalahpahami secara nyata. 

 
Di antara paham-paham bathiniyah (kebatinan) yang muncul di kalangan Islam di 

antaranya: Ismailiah. Mereka ialah golongan syi'ah imamiah yang menganggap bahwa imam 
yang berhak memperoleh kedudukan imamah setelah Imam Ja'far Shadiq (699-748 M) ialah 
putranya, Ismail (wafat 760 M). Aliran ini mencampuraduk antara ajaran Islam dengan 
gnostisisme Persia dan dengan paham Neo-Platonisme serta tradisi-tradisi Israiliat. Dari paham 
Ismailiah muncul berbagai cabang aliran Bathiniyah di antaranya: 

 
•  Qaramithah, yang dinisbahkan kepada tokoh kenamaannya yaitu Hamdan Qirmith. 

Aliran ini sering juga disebut dengan as-Sab'iyyah dikarenakan keyakinan mereka bahwa 
peringkat para Imam mereka ada tujuh (sab’) dan alam ini perjalanannya mengikuti 
tujuh bintang. 

•  Druz, yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Muhammad Ismail ad-Durzi (wafat 
1020 M). Para penganut aliran ini berkeyakinan bahwa al-Hakim Biamrillah al-Fathimi 
(985-1021 M) ialah nasut (unsur manusia) yang dimasuki lahut (unsur Tuhan). Mereka 
menamakan diri dengan sebutan al-Muwahhidin (yang meyakini penyatuan manusia 
dengan Tuhan). 

•  Nushairiyyah, yang dinisbahkan kepada pendirinya, Muhammad bin Nushair (wafat 
873 M). Para penganut aliran ini berkeyakinan bahwa Imam Ali bin Abu Thalib adalah 
penjelmaan lahut (unsur Tuhan) yang menyatu pada dirinya. 

•  Babiyah dan Baha'iyah, yang didirikan oleh Sayyid Ali Muhammad asy-Syirazi (1821-
1850) yang mengaku bahwa dirinya adalah pintu (bab) ilmu tentang hakekat ilahiah. 
Kemudian berkembang dari aliran Babiyah ini satu aliran yang disebut Baha'iyah, 
didirikan oleh Mirza Husain Ali Nuri (1818-1893) yang menamakan dirinya Baha'ullah. 

 
Aliran-aliran kebathinan dalam masyarakat Islam ini telah mengeluarkan Islam dari 

hakekat yang sebenarnya dengan penta'wilan mereka yang bersifat gnostik subjektif tanpa 
landasan metodologi Islam. Begitu pula aliran-aliran ini telah memainkan peranan yang sangat 
merugikan umat Islam dalam sejarah dikarenakan sikap mereka membantu pasukan Tatar dan 
pasukan Salib memerangi kaum Muslimin di masa lalu, serta membantu kaum penjajah dan 
Israel di masa modern.122)  
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Wilayatul Faqih 
 

ISTILAH Wilayat al-faqih dipakai dalam pemikiran Syi'ah Itsna 'Asyariyyah yang berarti 
otoritas ulama fiqih. Batasan-batasan otoritas wilayah ini menjadi obyek yang diperselisihkan 
oleh para "mujtahid" kelompok Syiah ini. Menurut Syiah --dan dalam kerangka aqidah imamah-- 
bagi imam yang ma’shum (bebas dari dosa) memiliki segala otoritas dan keumuman wilayah 
Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang merupakan wilayah Allah. 

 
Setelah Imam keduabelas yaitu Abu al-Qasim Muhammad bin al-Husain (lahir 870 M) 

yang dipercaya sebagai Imam Mahdi (Ratu Adil dalam tradisi Jawa atau Pemimpin yang 
dinantikan kedatangannya di akhir jaman dalam tradisi Islam) oleh kelompok ini -- maka para 
fuqaha mujtahid menjadi wakil sang imam yang gaib, menunggu kedatangannya kembali. 

 
Di kalangan Syiah muncul pemikiran bahwa revolusi dan mendirikan pemerintahan 

adalah tugas khusus Imam bukan tugas wewenang wilayat al-faqih, sebab wilayat al-faqih 
adalah khusus menangani masalah-masalah fiqih ibadat dan muamalat, bukan politik, 
khususnya revolusi dan mendirikan negara. Akan tetapi selama Imam tidak ada dan selama 
masa-masa penantian kehadiran sang Imam, muncul dalam pemikiran Syiah --meskipun dalam 
bentuk parsial-- sejumlah penyelesaian jalan keluar yang mengatakan tentang keumuman 
wilayat al-faqih serta cakupannya termasuk urusan politik yaitu mendirikan negara dan 
melakukan perubahan sistem yang zalim dan rusak dengan pertimbangan demi kemaslahatan 
kehidupan manusia serta karena dikhawatirkan realitas yang rusak ini akan berlanjut secara 
berkepanjangan akibat Imam al-Muntazhar (yang dinantikan) tidak kunjung datang selama 
berabad abad. 

 
Di antara ulama mujtahid kenamaan Syiah yang memandang keumuman wilayat al-faqih 

ialah: 
 

a.  Mujtahid an-Naraqi, Ahmad bin Muhammad bin Mahdi bin Abu Dzar an-Naraqi (1771-
1828). 

b.  Mujtahid asy-Syirazi, Husein bin Mahmud bin Ismail bin Fathullah asy-Syirazi (1815-
1895). 

c.  Mujtahid asy-Syiwazi, Muhammad Taqi bin Muhib Ali bin Muhammad Ali al-Hairi 
(wafat 1920). 

d.  Mujtahid an-Naeni, Husein bin Abdurrahman an-Najafi (1857-1936) 
e.  Ayatullah Ruhullah Khomaini (wafat 1989) pemimpin "revolusi Islam" Iran (1979) yang 

dipandang sebagai yang paling menonjol yang mengatakan tentang teori keumuman 
wilayat faqih, berdasarkan kebutuhan praktis yang menuntut para ulama melaksanakan 
perubahan sistem despotik, Khomaini mengemukakan: "Kegaiban besar imam kita al-
Mahdi telah lewat lebih dari seribu tahun. Boleh jadi akan terus berlanjut ribuan tahun 
sebelum kedatangan Imam muntazhar (yang dinanti). Akankah hukum-hukum Islam 
tetap tidak dijalankan, di mana selama masa kegaibannya manusia akan berbuat 
sekehendak hati? Apakah Allah membatasi syari'ah hanya dua ratus tahun, umpamanya?  
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Haruskah Islam merugi setelah kegaiban ini dalam segala hal? Sesungguhnya keyakinan 
seperti ini bagiku lebih buruk daripada berkeyakinan bahwa Islam dihapus! Kita 
diwajibkan berusaha sekuat tenaga untuk membentuk pemerintahan Islam." 

 
Berdasarkan pada teorinya tentang keumuman wilayat al-faqih, Khomaini memimpin 

revolusi yang didukung oleh para fuqaha Syiah: penguasa rohani dan marjai-e-dini (referensi 
agama) untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat profesi dan teknis. Akan tetapi ijtihad ini 
--yang mengatakan keumuman wilayat al- faqih-- tetap menjadi topik perselisihan paham di 
kalangan ulama syiah Itsna ‘Asyariyyah sendiri sampai sekarang.123)  
 
Catatan Kaki: 
 

1. Judul makalah yang ditulis Dr. Nashr Abu Hamid Yazid (tokoh sekuler Mesir). Kajian ini dimuat dalam majalah al-Arabi; 
edisi Juli 1994, yang merupakan satu model pembahasan kandungan terminologi agar di sana ada dialog obyektif dan serius 
antara aliran-aliran pemikiran modern.pun berakal sehat yang menentang keharusan menggunakan akal dan daya nalar. 
Para ulama klasik yang dikritik oleh Dr. Nashr telah menjadikan "memelihara akal" sebagai saIah satu dari lima prinsip dan 
keharusan serta tujuan umum syari'ah, lebih dari seribu tahun yang lalu. Akan tetapi akal yang mana? lntelektualitas yang 
mana? Inilah yang menjadi permasalahan, yang perlu dijelaskan agar kita mempunyai posisi dan pegangan yang jelas dalam 
merumuskan kandungan pengertian dan konsep terminologi.  

2. Al-Iqtishad fi al-l'tiqad, hal: 302, cetakan al Mathba’ah at-Tijariyyah, Kairo, tt.  
3. Dr. Abdurrahman Badawi, Mausu’ah al-Falsafah, entri: Aristoteles, hal 104-106, Beirut 1984.  
4. Emille Paula, Kebebasan dan Sekularisme (Freedom and Secularization), Paris 1987. Dikutip majalah al-Wihdah, al-

Maghrib edisi Februari - Maret 1993, hal: 20-215)  
5. Dr. as-Sayyid Ahmad Faraj, 'Ilmani wa ‘Ilmaniyyah, Ta’sil Mu’jami; dimuat majalah al-Hiwar, ed.2 hal: 101-110.  
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