
Dunia sekarang dihadapkan dengan beragam 
persoalan dan harus menjawabnya untuk 
mewujudkan cita-cita global, yakni hidup 
damai dan sejahtera di antara penduduk 
bumi, tanpa memandang suku, golongan, ras 
dan agama. 
TTentu, mewujudkan cita-cita tersebut 
tidaklah mudah. Madrasah sebagai lembaga 
pendidikan juga bertanggung jawab untuk 
mengatasi persoalan tersebut yakni melalui 
program implementasi pendidikan 
multikultural. 
Nah,Nah, buku ini, selain menyadarkan kepada 
kita semua bahwa madrasah sudah memiliki 
potensi multikultural, juga memberikan guide 
untuk mengimplementasikan pendidikan 
multikultural di madrasah. 
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Buku ini diterbitkan sebagai bentuk kepedulian Kementerian 
Agama RI untuk menjadikan siswa-siswi madrasah sebagai 
manusia spiritual, manusia moral, manusia estetis dan manusia 
yang berpikir jernih dan sadar kebudayaan.
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Kata Pengantar

Madrasah adalah institusi pendidikan Islam yang lahir 

dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Madrasah lahir 

sebagai respons para ulama dan kyai (panghulu) atas 

kondisi pendidikan yang memprihatinkan. Madrasah lahir 

sebagai wadah para intelektual yang memperjuangkan 

harkat dan martabat bangsa, negara, agama dan 

masyarakatnya, serta menyiapkan generasi-generasi yang 

tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlakul karimah, dan 

berwawasan global. 

Madrasah sebagai institusi selalu beradaptasi dengan 

kondisi zaman. Madrasah dengan ciri khas keislaman 

selalu bisa menemukan mementum untuk menjawab 

tantangan zaman yang semakin berat. Dunia sekarang 

dihadapkan dengan beragam persoalan dan harus 

menjawabnya untuk mewujudkan cita-cita global, yakni 

hidup damai dan sejahtera di antara penduduk bumi, 

tanpa memandang suku, golongan, ras dan agama. 

Tentu, mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. 

Diperlukan perencanaan yang matang, sistematis, terukur 

dan sustainable (berkelanjutan). Kehidupan dunia yang 

selalu diganggu dan dikacaukan oleh oknum-oknum 

yang sengat memperebutkan kekuasaan, menciptakan 

ketidakadilan, mau menang sendiri, eksklusif dan 

berpikiran sempit, menyulut berbagai aksi kekerasan 

(radikalisme), terorisme dan konflik yang berkepanjangan 

dan tak ada ujungnya.
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Tentu saja, semua persoalan itu menjadi tanggung 

jawab bersama. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, 

rasanya tidak berlebihan bila harus segera dimulai 

sekarang, tanpa menunda-nunda. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan juga bertanggung jawab untuk 

mengatasi persoalan tersebut, melalui jalur pendidikan. 

Jalur pendidikan inilah yang akan memutus mata rantai 

persoalan tersebut, yakni melalui program implementasi 

pendidikan multikultural. 

Modul II ini memberikan landasan tentang mengapa 

multikulutal itu penting sebagai bentuk deradikalisasi. 

Deradikalisasi dalam modul II ini didasarkan pada 

pemahaman terhadap al-Qur’an dan hadis serta 

konsep-konsep ayang sering diselewengkan oleh 

kelompok radikal. Dalam modul II ini konsep-konsep 

penting itu diluruskan sehingga tidak menimbulkan 

pemahaman yang radikal. Selamat membaca dan selamat 

mengimplementasikannya. 

Jakarta,    Desember 2016

Direktur Pendidikan Madrasah

Prof. Dr. Phil. M. Nur Kholis Setiawan, MA.
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Bab I
Pendahuluan

Multikultural Dan Radikalisme

Apakah multikultural dan radikalisme merupakan 

dua hal yang bertentangan? Apakah multikultural bisa 

meredam radikalisme? Itu adalah dua pertanyaan penting 

yang akan dijawab dalam buku II Modul (Pengayaan) 

Madrasah Multikultural. Kita tentu pernah mendengar 

tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa pelaku-pelaku 

tindakan radikal adalah alumni dari lembaga pendidikan 

Islam (bisa pesantren atau madrasah). Tentu saja tuduhan 

tersebut terasa menyesakkan dada. Sebab selama ini, 

muatan-muatan kurikulum di pesantren dan madrasah 

jauh dari ajaran radikalisme.  Seandainya ada pun itu hanya 

oknum atau alumni yang telah mendapatkan pengaruh 

banyak dari “luar” sehingga nilai-nilai kesantunan, 

kedamaian, kesatuan dari pesantren dan madrasah 

sudah mulai hilang dan luntur. Oleh sebab itu, sebagai 

langkah awal dan dini untuk menghadapi atau lebih 

tegasnya melawan radikalisme yang kini sudah begitu 

kuat dan massif tidak hanya di kalangan masyarakat 

namun juga masuk di lembaga-lembaga pendidikan, perlu 

kembali dibangkitkan semangat multikultural. Nilai-nilai 

multikultural bisa dijadikan tandingan atas radikalisme.  
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Radikalisme adalah sikap 
ekstrim yang harus dilawan 

dengan gerakan moderasi yang 
kolektif (jamaah) dan militan. 

Moderasi, kolektivitas dan 
militansi menjadi tiga syarat 

utama de-radikalisasi.
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Kata Radikalisme sudah sangat akrab di telinga kita. 

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan 

perubahan atau pembaharuan, sosial, politik, budaya 

dan agama dengan cara kekerasan atau drastis/ekstrim. 

Sedangkan radikalisme agama adalah paham keagamaan 

yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar 

dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, 

sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran 

tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang 

berbeda paham / aliran untuk mengaktualisasikan paham 

keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima 

secara paksa. 

Munculnya tindakan terorisme, dan kekerasan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atas nama 

agama seringkali dihubungkan dengan radikalisme. 

Radikalisme menjadi musuh bersama di Indonesia. 

Bagaimana menghadapi masalah ini menjadi pertanyaan 

yang harus dijawab bersama. Memetakan persoalan 

radikalisme juga menjadi hal penting yang harus dilakukan 

sebelum menjawab hal tersebut. Sebab, radikalisme 

adalah persoalan yang komplek. Radikalisme mencakup 

persoalan keamanan, politik, sosiologi, psikologi, 

teknologi dan dimensi-dimensi lainnya.  

Radikalisme adalah sikap ekstrim yang harus dilawan 

dengan gerakan moderasi yang kolektif (jamaah) dan 

militan. Moderasi, kolektivitas dan militansi menjadi 

tiga syarat utama de-radikalisasi. Sikap dan cara berpikir 

yang moderat dari komunitas yang militan yang mampu 
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menangkal radikalisme. Individualisme atau polarisasi 

tidak mampu menangkal radikalisme. Sebab, justru di 

balik kebebasan individu radikalisme sering mendapatkan 

tempat persembunyiannya. 

Dalam kondisi moderasi, kolektivitas dan militansi 

yang hebat ini, menginjeksikan falsafat universal 

Indonesia, berupa Pancasila, tampaknya bisa berfungsi 

sebagai antibodi bagi demokrasi melawan radikalisme. 

Pancasila, dasar negara kita, tak lain dan tak bukan adalah 

komunalisme (kolektivitas), berpaham kekeluargaan, 

paham tolong-menolong, paham gotong royong dan 

keadilan sosial. Maka, paham individualisme, radikalisme 

dan liberalisme tertolak oleh Pancasila.

Pancasila pun melawan liberalisasi agama. leberalisme 

agama hanya mengantarkan umatnya menuju jurang 

”egoisme agama”. Egoisme agama menampik toleransi, 

solidaritas dan keterbukaan. 

Lima sila Pancasila harus dibaca dalam semangat 

kolektivitas untuk melawan kaum radikal. Ketuhanan, 

kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah 

ide-ide kolektivitas. Kita tidak pernah bertuhan sendirian. 

Kita harus bertuhan sambil memelihara solidaritas 

antarmanusia. Kesatuan pun harus diletakkan di atas 

perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang menepis, 

melainkan memperkaya kesatuan. 

Greg Fealy—Indonesianis dari the Australian National 

University, Canberra—dalam Islamic Radicalism in 
Indonesia: The Faltering Revival (2004) telah mencoba 
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mengidentifikasi karakteristik kelompok radikal di 

Indonesia. Identifikasi Greg semoga bisa memberikan 

modal untuk melawan radikalisme tersebut.

Pertama, kelompok radikal biasanya meyakini bahwa 

Islam harus diterapkan secara utuh dan literal sebagaimana 

ajaran-ajaran di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Akibat 

lanjutan dari pandangan ini adalah penerapan syariat 

Islam secara utuh, pemurnian ajaran-ajaran Islam dari 

yang tidak Islam (budaya-budaya lokal dan tradisi-tradisi 

lainnya) hingga penggantian dasar negara (Pancasila) 

dengan dasar yang lebih Islami, tanpa kompromi.  

Kedua, kelompok radikal ini sangat reaktif. 

Perhatikanlah bahasa-bahasa, gagasan-gagasan dan aksi-

aksinya. Mereka reaktif terhadap sesuatu yang dinilai 

sekuler, materialis dan apa saja yang mereka anggap 

menyimpang. Sikap reaktif ini tak jarang melahirkan 

kekerasan, aksi-aksi intimidasi (intimidating activities), 

takfiri (suka mengkafir-kafirkan), dan hakimiyyah 
(berhukum dengan hukum Allah). Usamah Sayyid al-

Zahari dalam Al-Haqq al-Mubin fi al-Radd ‘ala man 
Ta’alaba bi ad-Din (2015) sudah melakukan kritik keras 

terhadap paham radikalisme yang berpegang pada sikap 

hakimiyyah dan takfiri. Kedua karakteristik penting ini 

biasanya mengarah ke politik. Ketika sudah masuk ranah 

politik, maka mau tidak mau negara (baca: pemerintah) 

akan menjadi targetnya.

Oleh sebab itu gerakan radikalisme harus dihadapi 

dengan seribu cara. Di antara cara-cara tersebut, yang 
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Segala usaha yang bertujuan 
meleyapkan kemajemukan dan 

kebhinekaan tersebut sama 
halnya dengan menghancurkan 

Indonesia. 
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paling prioritas adalah Pertama, kembali meneguhkan 

pancasila sebagai dasar negara dan Bhineka Tunggal Ika 

sebagai ciri kodrati Indonesia. Radikalisme adalah sikap 

ekstrim yang harus dilawan dengan gerakan moderasi 

yang kolektif (jamaah) dan militan. Moderasi, kolektivitas 

dan militansi menjadi tiga syarat utama de-radikalisasi. 

Dalam kondisi moderasi, kolektivitas dan militansi 

yang hebat ini, menginjeksikan falsafat universal 

Indonesia, berupa Pancasila, tampaknya bisa berfungsi 

sebagai antibodi bagi demokrasi melawan radikalisme. 

Pancasila adalah komunalisme (kolektivitas), berpaham 

kekeluargaan, berpaham tolong-menolong, berpaham 

gotong royong dan keadilan sosial. Maka, paham 

individualisme, radikalisme dan liberalisme tertolak oleh 

Pancasila. Lima sila Pancasila harus dibaca dalam semangat 

kolektivitas untuk melawan kaum radikal. Ketuhanan, 

kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah 

ide-ide kolektivitas. Kita tidak pernah bertuhan sendirian. 

Kita harus bertuhan sambil memelihara solidaritas 

antarmanusia. 

Kita tidak boleh lupa bahwa negara Indonesia ini 

didirikan dengan ciri kodrati (dari sononya) beragam, 

majemuk dan bhineka, baik dalam agama, budaya, suku, 

ras dan sebagainya. Artinya, tanpa ciri kodrati tersebut, 

Indonesia tidak akan maujud (ada). Segala usaha yang 

bertujuan meleyapkan kemajemukan dan kebhinekaan 

tersebut sama halnya dengan menghancurkan Indonesia. 

Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran untuk mengingat 
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bahwa kita ini beragam dan majemuk, bahwa Bhineka 

Tunggal Ika pada dasarnya sejalan dengan semangat 

ajaran Islam (QS. Al-Hujurat [49]:13). Kembali menghayati 

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika pada dasarnya adalah 

menggali kembali nilai-nilai multikultural yang sudah 

melekat sejak dini di dalam tubuh bangsa Indonesia, di 

dalam budaya dan ciri khas kehidupan bangsa Indonesia.

Kedua, diseminasi gagasan-gagasan yang menolak 

gagasan-gagasan paham radikalisme. Diseminasi ini 

harus dilakukan oleh semua pihak. Untuk bisa melakukan 

ini, semua pihak harus mau belajar lagi memahami Islam 

secara benar, terbuka, tidak anti kriti serta membuka lagi 

lembaran-lembaran sejarah Islam untuk memilah kembali 

mana hal-hal yang bersifat normatif, politis, historis, 

teologis, kultural, sembari juga meneladani para ulama 

terdahulu dalam bersikap, berbeda pendapat, berpolitik, 

berbudaya, bernegara dan sebagainya. Kelemahan kita 

adalah tidak mau belajar lagi dan merasa sudah pintar 

sendiri. 

Dua hal ini harus menjadi gerakan nasional bersama, 

sebagai bentuk counter atas pahak radikalisme yang 

tidak hanya  mengancam masa depan negara tetapi juga 

mengancam masa depan Islam itu sendiri.

Multikultural yang termasuk di dalamnya kembali 

menumbuhkan kesadaran bahwa Pancasila adalah dasar 

negara dan Bhineka Tunggal Ika adalah ciri kodrati 

bangsa Indonesia serta belajar kembali tentang nilai-nilai 

ajaran Islam yang benar merupakan bagian penting dari 
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proses de-radikalisasi, menangkal radikalisme. Madrasah 

sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting 

dan harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan 

deradikadikalisasi.   

A. Deradikalisasi melalui Pemahaman
     al-Qur’an dan Hadis

Al-Qur’an dan hadis ibarat mata air yang tidak pernah 

kering. Keduanya sama-sama menjadi sumber pelepas 

dahaga ketika umat mengalami kekeringan spiritualitas 

dan kerohaniannya. Secara teologis-normatif, al-Qur’an 

dan hadis akan senantiasa menjadi rujukan bagi umat 

Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia.

Sebagai sumber atau rujukan bagi umat, al-Qur’an 

dan hadis mengandung beragam aspek, mulai dari aspek 

aqidah, ubudiyah, muamalah, jinayah, sampai dengan 

aspek siyasah. Hal inilah yang mendasari pernyataan 

banyak ulama bahwa Islam adalah agama yang mengatur 

seluruh kehidupan manusia secara komprehensif, integral 

dan holistik.

Kandungan al-Qur’an dan hadis yang begitu luas, 

memberi ruang tafsir yang luas pula. Karena memang 

keduanya ibarat sebuah permata yang sisi-sisinya 

memancarkan sinar sehingga setiap orang atau firqah 

selalu mendasarkan argumen dan pandangannya kepada 

al-Qur’an dan hadits, kendati pandangan mereka saling 

berseberangan.
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Mengamati aktivitas keagamaan umat muslim 

kontemporer, terdapat kecenderungan dalam memahami 

al-Quran dan hadis hanya secara tekstual dan terkesan 

rigid. Meskipun pemahaman secara tekstual dan 

literal terkadang tidak dapat dielakkan, namun model 

pemahaman tekstual dan literal an sich pada gilirannya 

dapat melahirkan perilaku yang terkesan anarkis, tidak 

toleran dan cenderung destruktif. Ajaran jihad misalnya, 

secara pragmatis sering dipahami sebagai “perang suci” 

untuk melakukan penyerangan dan pemaksaan terhadap 

kelompok lain yang tidak sepaham dengannya. Hal ini 

tentunya dianggap menodai wajah Islam yang ramah, 

santun dan penuh kedamaian. Lebih jauh, akan timbul 

mispersepsi dan menimbulkan cibiran dan citra negatif 

terhadap agama Islam dan umat Islam secara keseluruhan.

Bila kita menengok kandungan al-Qur’an maupun 

hadis, memang sebagian teks al-Qur’an maupun hadis 

itu ada yang berpotensi untuk disalahpahami oleh umat 

Islam, misalnya al- Qur’an surat al-taubah (9)ayat 5:

َحيُْث  الُْمْشِكنَِي  فَاْقُتلُواْ  اْلُُرُم  ْشُهُر 
َ
األ انَسلََخ  فَإَِذا 

ُكَّ  لَُهْم  َواْقُعُدواْ  وُهْم  َواْحُصُ وَُخُذوُهْم  وََجدتُُّموُهْم 
فََخلُّواْ  َكةَ  الزَّ َوآتَُواْ  اَلةَ  الصَّ قَاُمواْ 

َ
َوأ تَابُواْ  فَإِن  َمرَْصٍد 

َسبِيلَُهْم إِنَّ اللَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم 
Artinya:

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka 
bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja 
kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Ke-
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punglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. 
Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada 
mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah 
[9]:5

Jika saja ayat ini dipahami secara tekstual dan 

dilepaskan dari latarbelakang turunnya ayat (asbab an-
nuzul al-ayat), maka siapapun yang membaca ayat ini, 

terlebih non-Muslim, tentu akan memiliki pandangan 

bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 

melakukan tindakan anarkis dan destruktif. Beberapa 

tindakan pencemaran dan penodaan agama Islam yang 

terjadi di berbagai belahan dunia beberapa tahun terakhir 

menunjukkan bahwa Islam seringkali diserang oleh pihak 

yang membencinya dengan berlandaskan ayat-ayat qital 
yang sebetulnya turun dalam konteks peperangan. Masih 

segar dalam ingatan kita bagaiman Geertz Wilders, seorang 

aktivis sayap kanan dan anggota parlemen Belanda, 

melancarkan propaganda anti-Islam dengan membuat 

film atau tayangan berjudul Fitna. Tayangan ini memuat 

karikatur Nabi Muhammad SAW yang digambarkannya 

sebagai pria bersorban yang sedang membawa bom. Yang 

lebih mengejutkan, tayangan ini dilengkapi oleh Wilders 

dengan menampilkan ayat-ayat qital yang dianggap 

olehnya sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang 

mengajarkan terorisme dan radikalisme.

Melihat realitas yang terjadi, adalah sebuah 

keniscayaan untuk memberikan pemahaman yang benar 
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deradikalisasi bukan 
dimaksudkan sebagai 

upaya untuk menyampaikan 
“pemahaman baru” tentang Islam 

dan bukan pula pendangkalan 
akidah, melainkan sebagai upaya 
mengembalikan dan meluruskan 
kembali pemahaman tentang apa 

dan bagaimana Islam. 
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tentang Islam. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, perlu 

diupayakan pemahaman metodologi yang komprehensif 

dalam memahami teks al-Qur’an dan as-Sunah, misalnya 

dengan mempertimbangkan aspek asbab an- nuzul 
dan asbab al- Wurud, (sosio-historical background). 
Upaya untuk mecapai pemahaman metodologi tersebut 

tidak berarti bahwa metodologi tafsir yang dibangun 

oleh para ulama terdahulu tidak lagi relevan atau harus 

dipinggirkan. Upaya ini justru ingin memperteguh 

kembali warisan metodologi tafsir yang telah ada, dengan 

harapan melahirkan sebentuk metodologi tafsir yang 

mampu menjawab berbagai persoalan kekinian yang terus 

menantang untuk dicarikan jawaban secepatnya.

Deradikalisasi:
Tinjauan Etimologis danTerminologis 

Kembali kepada persoalan deradikalisasi pemahaman 

al-Qur’an dan Hadis yang menjadi grand tema buku ini, 

perlu dikemukakan definisi yang tepat apa sebenarnya 

deradikalisasi itu. Hal ini penting mengingat tema 

“deradikalisasi pemahaman al-Qur’an dan Hadis” mungkin 

akan dipahami secara salah oleh sebagian orang. Oleh 

karena itu perlu penulis jelaskan terlebih dahulu tema ini 

baik secara etimologis maupun terminologis.

Secara etimologis deradikalisasi terbentuk dari akar 

kata radical yang diawali awalan de yang dalam bahasa 

inggris berarti melenyapkan, menghilangkan atau 
menghapus sesuatu. Kata radical sendiri dalam bahasa 
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Inggris bisa bermakna (1) bertindak radikal dan dapat 

juga berarti (2) sampai ke akar-akarnya. (John Echols, 

1995). Kata radikal yang berarti sampai ke akar-akarnya, 
biasanya digunakan dalam diskursus filsafat, terutama 

dalam mendefinisikan kata filsafat itu sendiri. Tetapi arti 

kata radikal yang dimaksud dalam buku ini mengacu 

kepada makna yang pertama (bertindak radikal). 

Dengan demikian, deradikalisasi dapat diartikan sebagai 

upaya melenyapkan, menghilangkan atau menghapus 

tindakan radikal.

Dari tinjuan etimologis di atas, secara terminologis 

secara sederhana “Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran 

dan Hadis” berarti upaya menghapuskan pemahaman 

yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, 

khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep 

jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan 

demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai 

upaya untuk menyampaikan “pemahaman baru” 

tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, 

melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan 

kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam. 

Deradikalisasi: Sebuah Keharusan?

Pertanyaan yang mungkin muncul di benak pembaca 

ketika membaca buku ini adalah mengapa harus ada 

deradikalisasi?. Apa urgensi dan signifikansinya bagi 

umat? Tidakkah deradikalisasi ini hanya strategi dari 

mereka yang ingin melemahkan sikap tegas negara-negara 
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Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

terhadap hegemoni Barat? dan sederetan pertanyaan 

lainnya.

Perlu diketahui bahwa gagasan deradikalisasi 

sesungguhnya muncul setelah Islam, sebagai agama yang 

mengajarkan perdamaian dan toleransi, diberi stigma 

negatif oleh Barat. Mereka memandang Islam tidak 

lebih sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk 

melakukan teror dan tindakan anarkis terhadap pemeluk 

agama lain. Stigma negatif itu terbentuk karena beberapa 

faktor; salah paham terhadap Islam, informasi media Barat 

yang memojokkan Islam, atau murni karena kebencian 

terhadap Islam yang mereka warisi dari orientalisme 

klasik.

Dalam konteks global, sebagai Negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, peran Indonesia amat 

penting dalam memerangi terorisme. Berbeda dengan 

Iran atau Libya yang nampaknya dipandang sebagai 

“ancaman” oleh Barat (baca: Amerika dan sekutunya), 

Indonesia dianggap sebagai Negara yang mampu 

membangun demokrasi, penguatan civil society dan 

penegakan hak-hak asasi manusia (human right).

Partisipasi Indonesia dalam menanggulangi isu 

terorisme antara lain terlihat dari beberapa kerjasama 

dengan beberapa Negara dengan menggelar beberapa 

event Internasional terkait penanggulangan ancaman 

terorisme global. Pada bulan Februari 2004, Indonesia 

menggelar “Bali Regional Ministerial Meeting on 
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Counter Terrorism” yang dihadiri oleh 20 menteri dari 

Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pertemuan itu kemudian 

dilanjutkan dengan Konferensi Sub-Regional Tingkat 

Menteri Luar Negeri (Menlu) mengenai “Counter-

Terorisme” pada tanggal 5-6 Maret 2007 di Jakarta. 

Konferensi itu sendiri merupakan usul dari Menlu 

Indonesia (Hassan Wirayuda) dan Australia (Alexander 

Downer). Ansyaad Mbai, Kepala Desk Koordinasi 

Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator 

Politik, Hukum dan Keamanan, menyatakan bahwa 

Konferensi tersebut merupakan langkah awal dari 

pemerintah Indonesia dalam menjajaki kemungkinan 

menjalin kerjasama deradikalisasi terorisme dengan 

sejumlah Negara Islam untuk menanggulangi ancaman 

terorisme. Menurut Ansyaad Mbai, deradikalisasi adalah 

program yang telah diterapkan di sejumlah negara 

termasuk Eropa dan Amerika Serikat dengan tujuan 

untuk memberikan pelurusan kembali tentang makna 

Islam, terutama dari salah pemahaman makna jihad.

Dengan melihat keinginan yang kuat dari pemerintah 

Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme, 

dapat dikatakan bahwa deradikalisasi adalah satu solusi 

yang lebih mencerahkan ketimbang menggunakan 

kekuatan senjata dalam menghadapi para pelaku teror. 

Beberapa waktu terakhir, pendekatan “hard power” 

dalam memerangi terorisme seperti perang terhadap 

negara yang dianggap sarang teroris dinilai dunia hanya 

akan menyuburkan aksi-aksi teror yang lebih luas dan 
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kejam sehingga mulai beralih ke pendekatan yang lebih 

beradab atau “soft power” seperti pendekatan agama 

sebagai bentuk de-radikalisasi. Di Indonesia, program ini 

telah berjalan namun belum optimal.

B. Pendekatan Agama sebagai
     Bentuk Deradikalisasi

Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan umatnya 

untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. 

Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka 

bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh 

makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang 

mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan 

menyebarkan teror. Kalaupun kemudian agama tertentu, 

misalnya Islam, dituduh sebagai agama yang mengajarkan 

radikalisme dan terorisme karena adanya ayat-ayat dan 

hadis tentang perang, maka yang harus dikoreksi atau 

dikritik bukanlah ayat al-Qur’an atau hadisnya, tetapi 

pemahaman manusia yang membaca dan menafsirkan 

ayat-ayat al-Qur’an dan hadis tersebut.

Validitas dan otentisitas al-Qur’an dan Hadis sebagai 

sumber hukum sekaligus sebagai landasan etika dan 

moral tidak pernah diragukan oleh setiap Muslim. 

Namun demikian, ketika memasuki wilayah penafsiran, 

faktor subjektivitas dari masing-masing penafsir tentu 

akan menjiwai pandangannya terhadap sebuah ayat 

atau hadis. Oleh karena itu, wajar jika kemudian kita 

menemukan tafsiran yang berbeda dari beberapa kitab 
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ketika memasuki wilayah 
(domain) tafsir, pemahaman 

seorang mufassir amat 
dipengaruhi oleh berbagai 
aspek yang melingkupinya.
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tafsir tentang sebuah ayat atau hadis. Faktor sosio-politis 

juga dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap 

kandungan ayat al-Qur’an dan hadis. Syaikh Nawawi al-

Bantani, misalnya, dalam kitab tafsirnya yang terkenal, 

Marah Labid, ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tak 

pelak dipengaruhi oleh situasi tanah airnya ketika dijajah 

oleh Belanda (Mamat S. Burhanuddin, 2006:41). Ini 

menunjukkan ketika memasuki wilayah (domain) tafsir, 

pemahaman seorang mufassir amat dipengaruhi oleh 

berbagai aspek yang melingkupinya.

Berkaitan dengan pendekatan agama dalam upaya 

deradikalisasi ini, ada baiknya kita mengingat kembali 

pesan dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah kesempatan, 

beliau menyampaikan bahwa umatnya tidak akan sesat 

selama mereka berpedoman kepada dua warisannya yang 

paling berharga, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah (al-Hadis). 

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW  bersabda:

بِِهَما:  ْكُتْم  َتَمسَّ َما  تَِضلُّْوا  لَْن  ْمَريِْن 
َ
أ فِيُْكْم  تََرْكُت 

كَِتاُب اللِ وَُسنَُّة نَبِّيِهِ 1  
 Artinya: 

“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak 
akan tersesat selama kamu masih berpegang kepada 
keduanya: Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya.”

Dengan mempertimbangkan pesan Rasulullah di atas, 

1 Mâlik Ibn Anas, Al-Muwaththa’, Bâb An-Nahy ‘an al-Qaul bi al-Qadar, diedit oleh 
Sidqi Jamil Al-Aththar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M), Cet. ke-1, h. 549 
nomor hadis 1622.
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maka umat Islam semestinya mendasari setiap aktivitas 

kehidupannya di atas nilai-nilai al-Qur’an dan hadis. Baik 

al-Qur’an maupun hadis, keduanya mengandung prinsip-

prinsip etika dan moral yang dapat dijadikan acuan dalam 

bertindak. Fazlur Rahman, intelektual neo-modernis asal 

Pakistan, dalam bukunya berjudul Islam menyatakan 

bahwa meskipun al-Qur’an mengandung beberapa aturan-

aturan hukum yang penting, namun semangat dasar dari 

al-Qur’an adalah prinsip-prinsip dan seruan moral bukan 

hukum.2 Dengan statement ini, Rahman ingin nampaknya 

ingin menegaskan bahwa selain metode legislasi, lebih 

luas al-Qur’an juga memuat aturan-aturan moral dan etika 

yang semestinya harus mendapatkan perhatian lebih 

ketimbang ayat-ayat hukum.

Lebih jauh, Rahman menawarkan prosedur dalam 

upaya memahami al-Qur’an; pertama, seseorang 

harus mengkaji al-Qur’an dalam ordo historis untuk 

mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya. 

Jika tidak, besar kemungkinan ia akan tersesat dalam 

memahami beberapa butir penting tertentu dari ajarannya. 

Kedua, seseorang harus mengkajinya dalam latar 

belakang sosio-historisnya. Tanpa melihat latar belakang 

mikro dan makronya secara memadai, seseorang bisa jadi 

akan salah tangkap terhadap elan dan maksud al-Quran 

serta aktivitas Nabi, baik di Makkah maupun di Madinah.3

2  Lihat Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. Ke-3, (Band-
ung: Pustaka, 1997), h. 36 dan 43.
3 Ahmad Syafi’ii Ma’arif, “Fazlur Rahman, Al-Qur’an dan Pemikiran Islam: Se-
buah Pengantar” dalam Fazlur Rahman, Islam, h. viii.  
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Terlepas dari beberapa kekurangan yang dimiliki oleh 

Rahman, prosedur yang ia tawarkan, yang sesungguhnya 

juga banyak ditawarkan oleh ilmu tafsir klasik, menarik 

untuk diterapkan dalam agenda deradikalisasi ini. Aspek 

asbab an-nuzul al-ayat atau latar belakang historis 

turunnya sebuah ayat, dan begitu pula aspek asbab 
al-wurud sebuah hadis harus menjadi acuan dalam 

memahami maksud dari turunnya ayat atau hadis tersebut.

Terkait dengan upaya deradikalisasi pemahaman al-

Qur’an dan hadis, pendekatan agama nampaknya menjadi 

pendekatan yang paling tepat dibandingkan model 

pendekatan lain. Dengan menjadikan agama sebagai 

landasan, upaya deradikalisasi pemahaman sebagian 

kelompok Muslim berkaitan dengan konsep jihad, dar 
al-Harb, konsep kafir harbi dan kafir zimmi, diharapkan 

mampu memberi solusi bagi ketegangan yang terjadi di 

tengah-tengah isu terorisme yang menyudutkan Islam.

Deradikalisasi dipandang penting dan mendesak 

untuk segera diterapkan di saat negara-negara adidaya 

seperti Amerika Serikat dan patron-patron politiknya 

mengedepankan pendekatan represif dengan menyerang 

negara-negara yang mereka curigai sebagai ladang teroris. 

Serangan terhadap tentara Taliban di Afghanistan dan 

pembumihangusan Irak di masa rezim Saddam Husein, 

adalah contoh kongkit dari pendekatan hard power 

yang digunakan Amerika Serikat dan sekutunya dalam 

memecahkan problem terorisme.

Lebih memperihatinkan lagi, serangan terhadap 
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wilayah yang mereka anggap sarang teroris itu didukung 

oleh tesis dan analisa politik yang tidak ilmiah tetapi justeru 

menyesatkan. Tesis Huntington yang terkenal dengan 

istilah clash of civilization adalah satu diantaranya. 

Dalam Tesisnya, Huntington menempatkan Islam sebagai 

musuh Barat setelah kehancuran komunisme di Uni 

Soviet.4 

Tesis Huntington di atas tak pelak semakin 

memperteguh sikap Amerika dalam menjalankan 

kebijakan politik luar negerinya. Tesis Huntington 

semakin diamini oleh Amerika Serikat pasca peristiwa 

9/11 (nine eleven) yang meluluhlantakkan gedung World 
Trade Center (WTC) di New York dan Markas Angkatan 

Bersenjata Amerika  di Pentagon.

Analisa dan tesis Huntington yang menggunakan 

4  Samuel P. Huntington, analis politik dan guru besar hubungan internasional 
pada Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam sebuah esainya yang kemudian 
menjadi terkenal dengan judul “The Clash of  Civilizations” (Benturan Peradaban), 
menyatakan bahwa sumber konflik yang dominan dewasa ini bukan sesuatu yang 
ideologis dan ekonomis, melainkan kultural. Konflik akan terjadi antara negara 
dan kelompok dari berbagai peradaban yang berbeda. Huntington mendefinisikan 
peradaban sebagai entitas kultural tertinggi dan identitas terbesar yang dimiliki 
manusia. Lebih jauh ia juga mengidentifikasi tujuh peradaban besar, yaitu, Barat, 
Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia-ortodoks, dan Amerika Latin. Dari ketu-
juh peradaban besar itu, secara provokatif, Huntington menilai bahwa Islam meru-
pakan peradaban yang paling potensial mengancam peradaban Barat yang kini 
sedang berada di puncak kekuasaannya. Lihat Samuel P. Huntington, “Benturan 
Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” dalam Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. 4, no. 5, 
1993, h. 11-25. Namun demikian, citra buruk tentang Islam seperti digambarkan 
di atas, mendapat reaksi dan tantangan cukup signifikan dari penulis Barat sendiri, 
John L. Esposito misalnya. Esposito adalah sarjana barat yang giat menyuarakan 
pandangan yang positif  tentang Islam di berbagai tulisan dan media Barat.  
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pendekatan emosional dan kental diwarnai sentimen 

relijius terhadap Islam itu kemudian menimbulkan 

resistensi, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga 

dari Penulis non-Muslim. John L. Esposito adalah satu dari 

sedikit sarjana Barat yang giat menyuarakan pandangan 

yang positif tentang Islam di berbagai tulisan dan media 

Barat. Dalam Islamic Threat: Myth or Reality? Ia 

menyatakan bahwa gerakan-gerakan Islam tidaklah 

menakutkan seperti yang umumnya digambarkan oleh 

media-media massa di Barat. Selain itu, menyamakan 

berbagai gerakan itu dengan ancaman khomeinisme, 

terorisme, ekstremisme, fundamentalisme dan sejenisnya 

merupakan sebuah simplifikasi yang berlebihan. Ia juga 

menyatakan, dalam jangka panjang pandangan monolitik 

seperti ini akan merugikan kepentingan umat manusia 

secara keseluruhan, sebab yang akan berlangsung adalah 

“penyetanan” satu sama lain (mutual satanization) 
dan saling menghancurkan satu dengan yang lain 

(mutual assured destruction).  Pada bagian kesimpulan 

bukunya, Espsosito juga mengatakan bahwa berbagai 

gerakan - yang ia sebut dengan istilah revivalisme Islam 

- yang muncul di banyak belahan dunia lebih tepat untuk 

disebut sebagai sebuah “tantangan” (challenge) daripada 

“ancaman” (threat) karena gerakan-gerakan tersebut 

lebih merupakan gerakan sosial bukan gerakan politik 

yang berorientasi pada pembentukan tatanan masyarakat 

yang Islami. Oleh karenanya, kata Esposito, ... most 
Islamic Movement are not necessarily anti-Western, 
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anti-American, or anti-Democratic.5 

Demikian, dengan memperhatikan realitas politik 

kontemporer, peran serta umat Islam di seluruh Dunia 

untuk memperkenalkan wajah Islam yang ramah dan 

toleran adalah sebuah keniscayaan. Seluruh umat Muslim 

berkewajiban memberikan pemahaman Islam yang benar 

kepada setiap orang, khususnya kepada mereka yang 

tidak memahami pesan dasar agama Islam sebagai agama 
rahmatan lil ‘alamin. 

5   Lihat John L. Esposito, Islamic Threat: Myth or Reality, (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1992), h. 212.  
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Bab II
Memahami Al-Qur’an Dan Hadis: Sebuah 

Usaha Deradikalisasi

Memahami al-Qur’an dan hadis secara baik merupakan 

salah satu usaha untuk mengurangi sikap-sikap atau 

perilaku-perilaku radikal. Perilaku radikal acapkali 

berlandaskan pada pemahaman al-Qur’an dan hadis yang 

tidak baik. Oleh sebab itu, pada bab ini akan dipaparkan 

bagaimana langkah-langkah memahami al-Qur’an dan 

hadis agar tidak menimbulkan radikalisme.

A. Metodologi Penafsiran al-Qur’an dan
     Pemahaman Hadis 

Selama 15 abad, khazanah intelektual  Islam telah 

diperkaya dengan pelbagai perspektif  dan pendekatan 

dalam memahami nash; Al-Qur’an dan Hadis dalam 

upayanya membumikan pesan Tuhan. Walaupun 

demikian, terdapat kecenderungan umum untuk 

memahami nash secara kata-perkata dengan pendekatan  

filologis gramatikal. Kesannya yang terjadi kemudian,  

pesan nash tidak membumi dan  spiritnya  dirasakan 

jauh di alam utopia. Hidayah nash tidak lagi mampu  
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menyentuh problematika kontemporer  yang setiap saat 

membelenggu aktifitas keseharian umat Islam, baik 

sebagai individu maupun bagian dari masyarakat dan 

bernegara. Semua ini –dengan demikian-- terjadi akibat 

ketidaktepatan dalam memilih metode penafsiran nash.

Sepanjang sejarah umat Islam memahami substansi 

kitab suci Al-Qur’an, para mufassir berhasil merumuskan 

metode tafsir dalam upaya membumikan pesan 

Tuhan. Usaha semacam ini juga dilakukan ulama hadis 

(muhaddisin) dengan dipersembahkannya pelbagai 

model pendekatan kajian hadis dan  dikarangnya sekian 

kitab  ulum al-hadis dan syarah al-hadis sebagai upaya 

memahami dan menjaga otentisitas  hadis Rasulullah saw.

Dalam  tulisan  ini akan dibahas dua problematika 

penting, yaitu:  pertama, pelbagai metode  pendekatan 

dalam  upaya memahami nash; Al-Qur’an dan Hadis 

Nabi; dan kedua,  tawaran alternatif dalam memahami 

nash; Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. menuju pendekatan 

kontekstual sebagai upaya untuk menghindari 

deradikalisasi pemahaman   nash;  Al-Qur’an dan Hadis.

1. Berbagai Metode Tafsir Al-Qur’an dan
    Hadis Dalam Kajian Historis

a)   Berbagai Metode Tafsir Al-Qur’an

Al-Qur’an bagi kaum muslimin bahkan bagi al-

Qur’an sendiri merupakan kalam Allah1. Ia menegaskan 

1   Lihat QS. Hud, 1.
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dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, hudan li 
an-nas2. Sebagai “hudan” ia menerangkan segala 

perintah dan larangan, yang halal dan haram, yang 

baik dan buruk, bahkan juga memuat berbagai kisah 

sejarah umat masa lampau. Apa saja yang termaktub 

dalam     al-Qur’an itu hakekatnya merupakan ajaran 

yang harus dipegangi umat Islam3.

Untuk mewujudkan fungsi di atas, seseorang tidak 

cukup hanya mampu membaca dan melagukan Al-

Qur’an. Ia harus memahami dan mengungkap isi serta 

mengetahui prinsip-prinsip yang dikandungnya. Dalam 

konteks seperti ini studi  al-Qur’an diperlukan.

Studi al-Qur’an, menurut Alford T. Welch, terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu: pertama, studi teks al-

Qur’an atau exegesis. Kedua, sejarah interpretasi atau 

tafsirnya4. Ketiga, peran al-Qur’an dalam kehidupan 

dan pemikiran kaum muslimin5. 

Kelompok pertama, konsentrasinya lebih dominan 

pada produk tafsir itu sendiri dan lebih banyak digeluti 

kaum muslimin. Sedang kelompok kedua dan ketiga, 

lebih bersifat metodologis, banyak dikaji para islamisis6. 

2   Lihat QS. II, 185.
3   M. Yunan Yusuf, “Karekteristik Tafsir al-Qur’an di Indonesia Abad Keduapu-
luh”, dalam Ulum al Qur’an, Vol. III, No. 4 Tahun 1992, h. 50.
4  Tafsir merupakan bentuk masdar dari kata kerja fassara. Tafsir yang berarti 
penjelasan, uraian, interpretasi atau komentar hanya disebut sekali dalam al-
Qur’an yakni dalam surat al-Furqan ayat 33. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqy, 
Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur’an Al-Karim, (Kairo: Dar al-Sya’ab, 1945), 
h. 519.
5   Alford T. Welch, “Studies In Qur’an And Tafsir”, Vol. 47, 1979, h. 630.
6  Term islamisis digunakan untuk menyebut para pakar keislaman, bukan orien-
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Dari sini bisa dimengerti, studi al-Qur’an tidak hanya 

menguat di negara-negara berpenduduk muslim saja, 

tetapi juga di Barat7.

 Al-Qur’an diturunkan secara gradual8, selama lebih 

kurang 22 tahun. Akan tetapi sebagai hudan li an-nas, 

ia melampaui batas-batas historis-kultural. Kegiatan 

penafsiran al-Qur’an sebenarnya sudah dimulai pada 

masa Nabi Muhammad saw.9, namun kodifikasinya, 

menurut Quraish Shihab baru dimulai pada masa  al-

Farra’ (w. 207 H), yang menafsirkan al-Qur’an ayat 

demi ayat sesuai dengan susunan mushaf.

Secara metodologis, corak tafsir terbagai dalam 

dua kelompok, yaitu tafsir bi al-ma’tsur dan tafsir bi 
al-ra’yi10. Dari dua metode ini, berkembang  beberapa 

induk model metode tafsir, yaitu: al-Tahlily, al-
Maudhu’I, al-Ijmaly, dan    al-Muqaran11.

Metode Tahlily dalam perkembangannya dapat 

dibedakan  kepada;      al-tafsir bi  al-Ma’sur, al-
tafsir bi ar-Ra’yi, tafsir Sufi, tafsir Fiqhi, tafsir 
Falsafi,  tafsir Ilmi,   tafsir Adab al-Ijtima’i, tafsir 

talis (pakar ketimuran). Istilah islamisis misalnya digunakan Andrew Rippin, The 
Present Status Of  Tafsir Studies”, dalam Hamdrard islamicus, Vol. 4, No. 4, h. 25.
7   Fazlur Rahman, “Some Recent Books on the Qur’an by Western Authors” dalam Jornal    
of  Religion, vol.64, 1984, h. 73.
8   Lihat QS. XVII, 106.
9  Subhi ash-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1993), h. 383.
10   Subhi ash-Shalih, Membahas….h. 385.
11  Abdul Hayy al-Farmay, Metode Tafsir Maudhu’iy: Suatu Pengantar, terjemah Suryan 
A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 11.
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Munasabah, dll12. Dari sini wajar  --bila kemudian—

metode tafsir Al-Qur’an memiliki bentuk-bentuk yang 

permanen dari segi linguistik, sastra, fikih, filsafat, 

budaya, ekonomi, sains, dll. Tentu saja, metode tafsir 

yang digunakan seseorang, terkadang  menyisakan 

polemik di antara pakar tafsir lainnya13. Misalnya, usaha 

menjelaskan teori ilmiah modern terhadap ayat-ayat   

Al-Qur’an   --sebagaimana banyak diketemukan dalam 

tafsir  Thanthawi Jauhari dan  tafsir Al-Manar-- ternyata 

tidak disetujui Amin al-Khulli, Rasyid Ridla,  al-Maraghi, 

Mahmud Syalthut,  Abbas Mahmud        al-Aqqad, dan 

lain-lain14. Demikian halnya metode tafsir Munasabah 
sebagai bentuk elaborasi kreatif dari al-tafsir bi ar-
Ra’yi, ada yang setuju dan memujinya sebagai capaian 

prestasi gemilang, sebaliknya ada yang mencibir 

karena metode ini dianggap terlalu memaksakan diri 

untuk mencari korelasi setiap ayat15. Bukankah Al-

Qur’an  diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 

dengan latar historis, setting sosial, dan komunikan  

yang berbeda? Tentu merupakan kesulitan luar biasa  

--baca: memaksakan diri-- untuk mencari korelasi satu 

12  Abdul Hayy al-Farmay, Metode Tafsir…., hal. 12.
13  Ali Al-Usiy, “Metodologi Penafsiran Al-Qur’an: Sebuah Tinjauan Awal”, Al-
Hikmah, Vol. 4, 1992.
14   M.M. Al-Hadidi At-Thayri,  Ittijah  At-Tafsir  fi Al-‘Ashri Al-Hadis Mundzu ‘Abd 
Al-Imam       M. Abduh ila Masyru’ At-Tafsir Al-Wasith, (Beirut:Darl al-Fikr, 1975), 
hal. 261-262. 
15  Pendapat ini  dikemukakan  ‘Izzudin Abd. Salam sebagaimana dikutib    Az-
Zarkasyi     dan dikemukakan Al-Biqa’i dalam muqaddimah tafsirnya. Lihat, Ibrahim 
bin Umar bin hasan ar-Rubath bin Ali bin Abi Bakar  Burhanuddin (selanjutnya 
disingkat Al-Biqa’i), Nadmu ad-Durar fi Tanasub    al Ayat wa   as-Suwar, (Mesir: Dar 
al Kutub al-Islamiah, 1976), jilid ke-1, hal. 7.
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ayat dengan ayat lainnya. 

Arah kesusasteraan  dalam menafsirkan Al-Qur’an 

sebagai teks suci berbahasa Arab, sebetulnya bibit 

pengkajiannya telah muncul sejak dimulainya tafsir 

sosial. Tafsir garapan Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, 

al-Maraghi, dll. setidaknya bisa dijadikan representasi 

dari model tafsir ini. Akan tetapi, usaha mereka belum 

sepenuhnya mengungkapkan tafsir dari segi balaghah 
atau bayan  Al-Qur’an, dan belum bisa dijadikan acuan 

sebagai karya tafsir sastra.

Berbeda dengan metode Tahlily, metode tafsir 

Maudhu’i berusaha memahami al-Qur’an secara utuh 

dan holistik16, di mana mufassir mampu mengapresiasi17 

dan memotret tema  besar al-Qur’an secara tepat18.

Dengan metode Mudhu’i, mufassir mencoba  

mengkaji al-Qur’an dengan mengambil sebuah tema 

khusus  dari pelbagai macam tema doktrinal, sosial, 

dan kosmologis, misalnya: tauhid dalam al-Qur’an, 

nubuwwat dalam al-Qur’an, kosmologi al-Qur’an, 

dll19. Di samping itu, mufassir dapat mengarahkan 

pandangannya pada problem baru dan berusaha 

memberikan solusi melalui petunjuk al-Qur’an sambil 

memperhatikan hasil pemikiran atau penemuan 

manusia, sehingga muncul karya ilmiah menurut  topik 

16   Al-Biqa’i, Nadmu ad-Durar…., h. 36.
17   Muhammad Baqir Al-Sadr, “Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Al-Qur’an, 
“dalam Journal Ulumul Qur’an, Vo. I, No. 4 Tahun 1990/ 1410, h. 28.
18  Fazlur Rahman,  Tema Pokok Al-Qur’an, terjemah Anas Muhyidin, (Bandung: 
Pustaka, 1983), h. x.
19  Fazlur Rahman,  Tema Pokok…., h. 29.



31

Modul II (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

tertentu dalam perspektif al-Qur’an, misalnya: al-Insan 
fi al-Qur’an dan al-Mar’ah fi         al-Qur’an karya 

Mahmud al-Aqqad, al-Riba fi al-Qur’an karya   al-

Maududi, dll.

Tafsir maudhu’i sebenarnya bukan fenomena 

baru. Terdapat karya tafsir lama yang penafsirannya 

mendasarkan pada tema-tema tertentu dari al-Qur’an. 

Menurut al-Farmawy, penafsiran seperti ini sudah 

berkembang pada masa Nabi saw. Sebab penafsiran 

al-Qur’an dengan al-Qur’an menurutnya merupakan 

pendahuluan bagi munculnya tafsir Maudhu’i, di 

samping merupakan tafsir bi al-ma’tsur20. 

Tafsir karya al-Fahr al-Razi, al-Qurtubi, dan 

Ibn al-Arabi juga dipandang sebagai benih tafsir 

Maudhu’i. Di samping itu terdapat karya tokoh lain 

yang menggunakan metode maudhu’i, misalnya; 

Ibn Qayyim dengan Al-Bayan Fi Aqsam Al-Qur’an, 
Abu Ubaidah dengan Majaz al-Qur’an, al-Raghib 

al-Asfahani dengan Mufradat al-Qur’an, al-Wahidi 

dengan Asbab Al-Nuzul,       al-Jashshash  dengan 

Ahkam Al-Qur’an, dll.21.

Metode maudhu’i atau tauhidy menurut al-Sadr, 

tidak hanya dikenal             di kalangan Sunni, akan 

tetapi juga di kalangan Syi’i22, dan diaplikasikan dalam 

20  Misalnya dalam al-Baqarah, 37, kata: fatalaqqa….ditafsiri dengan surat al-A’raf, 
2: qalaa balaa…. Demikian juga kata dzulm dalam al-An’am, 82: …bi dzulmin… 
ditafsirkan dengan surat Luqman, 13: Innasyirka ladzulmun ‘adzim.
21  Muhammad Husen al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, (Makah: Dar al-Makta-
bah al-Hadistah, 1976), h. 149.
22 Muhammad Baqir al-Sadr, Sejarah Dalam Perspektif  Al-Qur’an: Sebuah Analisis, 
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fikih dan menolong perkembangan pemikiran hukum 

Islam yang memperkaya studi ilmiah di bidang ini23.

Disebut maudhu’i, karena karakteristiknya 

dengan  mengelompokkan ayat-ayat dalam satu topik 

tertentu. Sedang segi tauhidy-nya karena adanya upaya 

untuk menyatukan antara pengalaman manusia dengan 

ayat-ayat Al-Qur’an (bukan berarti menundukkan 

al-Qur’an kepada pengalaman manusia melainkan 

menyatukan dalam satu rangkaian bahasan) sehingga 

bermuara pada kesimpulan konsepsional tentang topik 

yang dimaksud24.

 Istanthiq al-Qur’an yang berarti  ajaklah al-

Qur’an berbicara, merupakan pesan Ali bin Abi Thalib 

yang  mengindikasikan keharusan bagi mufassir untuk 

merujuk al-Qur’an dalam memahami kandungannya. 

Dari sini --menurut Quraish Shihab-- lahir metode 

maudhu’i, di mana mufassir berupaya menghimpun 

ayat-ayat  Al-Qur’an dari berbagai surat yang 

mengerucut pada topik yang ditetapkan sebelumnya, 

kemudian kandungannya dibahas dan dianalisis 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh25.

Siapa yang mengintroduksikan secara metodologis 

pertama kali? Masih belum jelas. Quraish Shihab 

(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 12.
23   Muhammad Baqir al-Sadr, Pendekatan Tematis…, h. 31. 
24   Harifuddin Cawidu, “Metode dan Aliran dalam Tafsir” dalam Pesantren, Vo. 
VIII, No. I, 1991, h. 13.
25   Muhammad Quraish Shihab, Perkembangan Tafsir al-Qur’an dan Perspektif  Pengem-
bangan Metodologi, makalah seminar Nasional Orientasi Penafsiran al-Qur’an dalam 
Era Globalisasi, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 16 Oktober 1991), h. 4.
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memandang Ahmad Sayyid al-Kumay26, ketua jurusan 

tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-

Azhar sampai pada tahun 1981 sebagai tokoh tafsir 

maudhu’i. Gebrakan Al-Kumay dilanjutkan     al-

Husaini Abu Farhah dengan karyanya Al-Futuhat 
Al-Rabbaniyah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i  Al-Ayat 
Al-Qur’aniyah. Karya ini secara metodologis masih 

kurang representatif .

Memang, sebelumnya pada tahun 60-an wacana 

tafsir Al-Qur’an kontemporer di Mesir semakin 

semarak dengan munculnya guru besar Sastra Arab, 

Amin  al-Khuli (w. 1966) yang menawarkan metode 

tafsir  dalam karyanya, Manahij Tajdid fi al-Nahwi 
wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab. Amin 

dianggap sebagai penancap tonggak aliran sastra 

dalam menafsirkan Al-Qur’an yang menawarkan 

pembaharuan metodologi penafsiran Al-Qur’an 

tematik (maudlu’i). Walaupun ia tidak pernah 

menulis tafsir Al-Qur’an secara khusus, akan tetapi 

pelbagai tulisannya di bidang tafsir dan sejarah, telah 

mengelaborasi bangunan  teori mengenai hubungan 

antara filologi dan penafsiran al-Qur’an. Kajian 

tafsirnya difokuskan pada analisis linguistik; baik segi 

fonologis, sintastis, semantis,  retoris, sosiolinguistik, 

maupun psikolinguistik yang dikomparasikan dengan 

26   Dia menerbitkan sebuah buku berjudul al-Tafsir al-Maudhu’I pada akhir ta-
hun 1960-an. Berbeda dengan jalaluddin Rahmat yang memandang Muhammad 
al-Baqir al-Abthahi dengan karyanya al-Madkhal Ila al-Tafsir al-Maudhu’I yang diter-
bitkan pada tahun 1389/1969. Lihat Jalaluddin Rahmat, Kata Pengantar dalam 
Taufiq Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1989), h. 25.
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temuan para mufassir terdahulu sebagai upaya 

aktualisasi tafsir di era  sekarang. Yang pantas dicatat, 

Amin tetap bisa mengambil jarak dan begitu leluasa 

melakukan analisis kritis secara kreatif terhadap 

persepsi yang telah dibangun mufassir sebelumnya 

di bidang linguistik-filologis; untuk mendukung, 

menolak, atau memberikan solusi alternatif terhadap 

pendapat mereka.   Metode tafsir modern yang digagas 

Amin ini semakin populer setelah isterinya, Aisyah 

Binti Abdurrahman secara total mengaplikasikan dan 

memperkenalkannya di hadapan publik pembaca 

dalam sebuah tafsir tematik  14  surat pendek berjudul, 

At-Tafsir  Al-Bayani li  al-Qur’an al-Karim.

Kitab al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’I27, 

karya Abu Hayy al-Farmawy, Guru Besar Fakultas 

Ushuluddin Universitas al-Azhar, yang diterbitkan 

tahun 1977 dianggap cukup memadai secara 

metodologis sebagai representasi metode maudhu’i. 
Al-Farmawy sendiri memandang Mahmud Syaltut 

sebagai pembangun pertama dasar-dasar metologi 

tafsir maudhu’i28. Tetapi karya Syaltut ini, menurut 

Quraish Shihab belum menjadikan pembahasan 

tentang petunjuk al-Qur’an secara komprehensip.

27   Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul  Metode 
Maudhu’I: Suatu Pengantar  diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada bekerja sama 
dengan LKIS  Jakarta, cet. I tahun 1994.
28   Mahmud syaltut menulis karya berjudul Tafsir al-qur’an al-Karim pada bulan 
januari 1960, yang merupakan penerapan ide dari asy-Syathibi.
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b. Berbagai Metode Kajian Hadis

Untuk menjaga otentisitas dan validitas suatu 

bangunan hadis,  ulama hadis semata-mata  tidak 

hanya mengandalkan: akurasi daya ingat yang kuat 

dan dokumentasi catatan yang teruji  (az-dzabth)29, 

integritas individu penyampai berita (dikenal dengan 

konsep al-‘adalah30), dan ketersambungan (ittisal) 

sanad, tetapi juga memandang signifikasi terbebasnya 

bangunan riwayat hadis itu dari syadz31 dan illat32. 
Hadis dengan kualifikasi seperti inilah  yang bisa 

dijadikan sandaran  argumentatif dalam beragama. 

29   Term adz-Dzabth merupakan  kata jadian (masdar), pelakunya disebut az-
Dzabith, yaitu orang yang kuat hafalan tentang apa yang didengar dan mampu 
menyampaikan dengan sempurna kapan saja. Demikian definisi yang dibuat Ibn 
Hajar al-‘Asqalani dan As-Sakhawi. Lihat, Ibn Hajar Al-Asqalani, Nuzhat an-Nadzar 
Syarh Nukhbat al-Fiqr, (Semarang: Makatabah Munawar, tth.), h.13; Syamsuddin 
Muhammad bin Abdirrahman As-Sakhawi, Fath al-Mughis  Syarh Al-Fiat Hadis li 
Al-‘Iraqi, (Madinah: Al-Maktabah   as-Salafiah, 1986), juz ke-1, h. 18.
30   Salah satu  definisi al-‘adl, sbb.:
السيئة األعمال  اجتناب  وىه  اتلقوى,  مالزمة  ىلع  حتمله  ملكة  هل  من  بالعدل   واملراد 
 من رشك أو فسق أو بدعة, يقتدر بها ىلع اجتناب غري صغرية اخلسة والرذائل ومالزمة
-Lihat M. Mahfudz  at-Tirmisy, Manhaj Dzawi an-Nadzar, (Beirut: Dar al .املروءة
Fqir, 1981), cet. iv, h.  9.     
31   Menurut bahasa, term syadz berarti: jarang, menyendiri, asing, menyalahi 
aturan, dan menyalahi orang banyak.  Lihat Muhammad bin Makram Al-Ifriqy, 
Lisan al-‘Arab,  (Beirut: Dar  al Shadir, tth.), cet.  ke-1, juz ke-5, h. 28-29. Menu-
rut Imam Al-Hakim, Syadz secara terminologis, hadis yang diriwayatkan seorang 
periwayat tsiqat; tidak ada periwayat tsiqat lain yang meriwayatkannya. Lihat, Abu  
Abdillah Muhammad bin Abdullah  an-Naisaburi, Kitab Ma’rifat Ulum al-Hadis, 
(Madinah:  Al-Maktabah     al-Ilmiah, 1977),  h. 53.
32   Term ilat biasa dijama’kan menjadi ‘ilal yang berarti: cacat, kesalahan baca, 
penyakit, dan keburukan. Lihat  Muhammad bin Makram bin Mandzur Al-Ifriqy, 
op.cit., juz xiii, h. 498. Secara etimologis,  --menurut Ibn Shalah--, term syadz ini 
berarti sebab tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadis. Eksistensi ilat ini 
menyebabkan hadis yang pada lahirnya kelihatan berkualitas shahih menjadi tidak 
shahih.
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Sepanjang sejarah umat Islam memahami 

substansi hadis Nabi, para muhadisin telah berhasil 

merumuskan metode kajian hadis dalam upayanya 

membumikan pesan Tuhan lewat pernyataan 

verbal, aktifitas, dan taqrir Nabi Muhammad saw. 

Usaha semacam ini dilakukan ulama hadis dengan 

mempersembahkan pelbagai model pendekatan kajian 

hadis dan  dikarangnya sekian kitab ulum al-hadis 

dan syarah al-hadis sebagai upaya memahami dan 

menjaga otentisitas  hadis Rasulullah saw.

Kritik hadis33 pada gilirannya menjadi suatu 

keniscayaan karena seluruh riwayat hadis    –dalam 

realitasnya-- tidak ditulis pada masa Rasulullah dan 

33    Dalam literatur bahasa Arab, kata an-naqd digunakan untuk arti kritik, serapan  
dari bahasa Inggris, critique. Kritik dalam bahasa Indonesia berarti suatu penilaian 
yang dikemukakan dengan tulisan atau secara verbal (lisan)  tentang seseorang atau 
suatu hal berdasarkan standar baku  atau kaedah tertentu.  Term ini baru digu-
nakan sebagaian ulama hadis pada awal abad ke-2 Hijrah.  Dalam literatur bahasa 
Arab klasik, yang seringkali diketemukan ungkapan, naqada al-kalam wa naqada as-
syi’r yang berarti, “Seseorang menemukan kesalahan bahasa dan  puisi”;  naqada 
ad-darahima yang berarti,  “Dia memilah-milah uang asli dari yang palsu. Dalam Al-
Qur’an dan Al-Hadis tidak diketemukan term al-naqd dalam arti kritik. Al-Qur’an 
menggunakan kata yamiza  untuk maksud ini; yang berarti, “Memisahkan sesuatu 
dari yang lain”. Imam Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain memberi nama bukunya 
at-Tamyiz, di mana substansi pembahasannya  berkisar tentang ulum al-hadis (hadis 
dirayat). Ulama bahkan menamai ilmu  kritik hadis ini dengan nama,   ilmu al-Jarh  
wa     at-Ta’dil. Walaupun  disiplin ilmu ini lebih menitikberatkan penelitian (krtitik) 
sanad. Sementara kritik matan --dalam historiografi-- dikenal istilah kritik intern 
(an-naqdu ad-dakhili) dapat diartikan  sebagai bentuk penelitian terhadap matan 
hadis untuk memisahkan atau menentukan  nilai matan tersebut, apakah: shahih 
atau dla’if. Hasil penelitian matan ini –sebagaimana penelitian sanad—mempen-
garuhi  kualitas  hadis. Lihat; Munir Al-Ba’albaki, Al-Maurid Qamus Inglish ‘Ara-
bi, (Beirut: Dar al-‘Ilmi li Al-Malayin, 1994), cet. ke-28, h. 232.; Muhammad bin 
Makram bin Mandzur Al-Ifriqy, cet. I, juz III, h. 220; Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, 
h. 32; Abdul  al-Faisyah Abu Ghadah, Qawa’id fi Ulum al-Hadis, (Riyadh: Maktab 
al-Mathba’ah al-Islamiah, 1984), h. 26.
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proses kodifikasinya menyita waktu yang relatif panjang. 

Di samping itu, ternyata tidak sedikit hadis Nabi saw 

yang diriwayatkan hanya dengan mempertimbangkan 

dimensi substansialnya saja (riwayat bi al-makna)34. 

Kondisi ini menimbulkan titik lemah tertentu, dan pada 

gilirannya bangunan hadis  itu mesti dideteksi  lewat 

mekanisme  kritik. 

Mengkaji konstruksi  bangunan hadis, pada 

dasarnya meneliti sanad dan matannya sekaligus untuk 

menetapkan kualitasnya, apakah shahih, hasan, atau 

dla’if. Menurut  konsensus ulama’, kesahihan matan 

tidak sepenuhnya menjamin validitas sanad. Demikian 

sebaliknya, keshahihan sanad bukan menjadi  

garansi validitas matan35, misalnya substansi matan 

berseberangan dengan logika atau menyimpang dari 

data historis36. 

Sebagaimana model pendekatan dalam memahami 

Al-Qur’an yang dikedepankan mufassirin, ulama 

hadis (muhaddisin) nampaknya menggunakan empat 

macam induk model pendekatan yang sama dalam 

34   Perawi meriwayatkan hadis dengan menggunakan redaksinya sendiri.  Terjadi 
polemik di antara sahabat tentang riwayat bi al-Makna ini. Ada yang membolehan, 
misalnya; Ali, Ibn Abas, Ibn Mas’ud, Anas bin Malik, Aisyah, dll. Sahabat yang 
cenderung menolak riwayat bi al-Makna antara lain; Umar bin Khatab, Ibn Umar, 
dan Zaid bin Arkam. Lihat Muhammad ‘Ajaj al-Khatib,  Ushul al-Hadis Ulumuhu wa 
Musthalahuhu, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989), h. 127-128.
35   Musfir Azmullah Ad-Damini, Maqayis Naqd Mutun as Sunnah, (Beirut: Dar 
al-Fiqr, 1990), h. 32. 
36   Contohnya, dalam satu riwayat disebutkan, Ali r.a menshalati janazah Abu 
Qatadah. Padahal, Ali wafat lebih dahulu dengan selisih 14 tahun. Lihat Musfir 
Azmullah, Maqayis Naqd ….h. 32. 
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memahami hadis Nabi saw, yaitu: Tahlily, Ijmaly, 
Muqaran, dan Maudlu’i.

Secara umum, mekanisme dalam memahami  

hadis Nabi Muhammad saw  melalui tahapan sebagai 

berikut:

Pertama, Memperhatikan Kualitas Sanad

 Ulama hadis menganggap penting, di mana kajian 

dalam memahami  matan hadis dilakukan  setelah 

sanad bagi matan  itu telah diketahui kualitasnya. 

Kajian dalam memahami  matan dilakukan  terhadap 

sanad yang berkualitas shahih, atau minimal dla’ifnya 

tidak  parah. Tegasnya, matan yang sanadnya sangat 

dla’if tidak perlu dikaji, sebab resultannya tidak akan 

memberi manfaat bagi kehujahan  hadis yang diteliti.

Kedua, Mencermati  Susunan Redaksional  Matan

 Tidak jarang diketemukan perbedaan redaksi 

matan  hadis yang memiliki kesamaan arti. Hal ini 

terjadi akibat toleransi ar-riwayat bi al-makna, rawi 

lupa, atau  mis-konsepsi terhadap riwayat yang diterima 

dari gurunya. Menurut muhaddisin, perbedaan 

redaksional yang tidak mengakibatkan perbedaan 

arti  --asalkan sanadnya sama-sama shahih--  dapat 

ditoleransi. Dalam kasus seperti ini, mekanisme kajian  

yang dilakukan dengan melakukan komparasi  sekian 

matan yang memiliki kesamaan substansi. Sehingga 

dapat diketahui, mana di antara sekian matan hadis 

itu yang pantas dinisbahkan kepada Nabi Muhammad 

saw. Di samping itu, mekanisme komparasi semacam 
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ini dapat mengungkap kejanggalan matan, antara lain: 

1) al-Idraj,       2) al-Qalb, 3) at-Tashif wa Tahrif,  4) 

az-Ziyadah, dsb37.

Ketiga, Meneliti dan Memahami Substansi Matan

 Dalam meneliti dan memahami kandungan 

matan hadis,  realitasnya diketemukan keragaman 

acuan pendekatan, ada yang disepakati dan ada yang 

menyisakan polemik di antara ulama hadis. Acuan 

yang disepakati sebagai pendekatan dalam memahami 

maksud matan hadis  ada dua, yaitu Al-Qur’an38 dan  

As-Sunnah39. Sementara acuan dalam memahami 

substansi matan hadis yang sampai sekarang  masih  

menjadi polemik di antara ulama antara lain:

a) logika (akal sehat)40, b) fakta historis41, c) pokok-

pokok ajaran Islam42, d) ijma’ (konsensus ulama)43,  

e) qiyas (analogi)44,  f) perilaku sahabat45,  dll. 

37  Pengertian term-term ini lihat, Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd 
….,  h. 133-138.
38   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 61, 117-130.  
39   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 133, 347-348.
40   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 95. 
41   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 183. 
42   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 207, 457.
43   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 365. 
44   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 427-429. 
45   Musfir ‘Azmullah ad-Damini, Maqayis Naqd ….,  h. 395. 
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2. Deradikalisasi Pemahaman Nash:
    Al-Qur’an Dan Hadis Nabi Saw. 

a) Alternatif Dalam Memahami Nash Al-
Qur’an

Berikut ini diberikan langkah-langkah alternatif 

dalam memahami nash           Al-Qur’an menuju 

pendekatan kontekstual, sbb.:

Pertama, memperlakukan apa yang ingin dipahami 

Al-Qur’an secara objektif. Hal ini dimulai dengan 

mengumpulkan semua surat dan ayat Al-Qur’an  dalam 

tema yang akan dikaji. Ayat-ayat tersebut disusun 

sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema 

bahasan, dan kemudian ditafsirkan secara tematik 

Kedua, dalam memahami nash al-Qur’an menurut 

konteksnya, ayat-ayat harus disusun menurut kronologi 

pewahyuannya untuk mengetahui: situasi, tempat, 

pelaku, dsb. Riwayat asbab al-nuzul dipandang sebagai 

sesuatu yang perlu dipertimbangkan hanya sejauh 

dan dalam pengertian bahwa peristiwa itu merupakan 

keterangan kontekstual yang berkaitan dengan  

pewahyuan suatu ayat. Sebab peristiwa itu bukanlah 

tujuan atau sebab sine qua non (syarat mutlak) 

mengapa pewahyuan terjadi. Pentingnya pewahyuan 

terletak pada generalitas kata-kata yang digunakannya, 

bukan pada kekhususan pertistiwa pewahyuannya. 

Statemen ini terangkum dalam ka’idah, sbb.:

العربة بعموم اللفظ الخبصوص السبب
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yang banyak dipilih pakar tafsir,  M. Abduh, Al-

Suyuti, Al-Zarqani, dll.

Ketiga, untuk memahami  petunjuk kata (dilalat 
al-lafzi) Al-Qur’an, harus dilacak arti linguistik aslinya 

dalam pelbagai bentuk penggunaan, baik yang bersifat 

haqiqi maupun majazi (metaforis). Dengan demikian, 

makna Al-Qur’an diusut dengan cara mengumpulkan 

seluruh bentuk bangunan kata itu dalam pelbagai 

ayat, sehingga diketahui konteks spesifik atau konteks 

umumnya dalam        Al-Qur’an. 

Keempat, dalam memahami rahasia ungkapan, 

perlu mengikuti konteks nash dalam  Al-Qur’an, 

baik dengan berpegang pada substansi maknanya  

maupun semangatnya. Kemudian makna tersebut 

dikonfirmasikan dengan pendapat para mufassir 

terdahulu untuk diuji atau direkonstruksi disesuaikan 

dengan nash ayat Al-Qur’an. Seluruh  penafsiran 

yang bersifat sektarian dan  berbau israiliyat harus 

disingkirkan. Dengan langkah yang sama, tata-bahasa 

dan retorika  (qira’at) Al-Qur’an harus dipandang 

sebagai kriteria (tolok ukur) untuk merevisi atau 

menilai kaidah tata bahasa atau qiraat, dan  bukan 

sebaliknya. Langkah semacam ini sejalan dengan 

apa yang dilakukan M. Abduh, Rasyid Ridla, dan Az-

Zahabi46.

46   Muhammad Husain Az-Zahabi, Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsiran, 
terjemahan oleh Hamim Ilyas dan Machnun Husein dari Al-Ittijahat al Munharifah 
fi Tafsir Al-Qur’an al Karim, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39-47; M. 
Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1994), 
h. 113-147. 
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memahami hadis Nabi dengan 
pendekatan kontekstual ini harus 

mempertimbangkan: 1) latar 
historis (asbab   al-wurud), 2) illat 

tertentu yang menjadi pemahaman 
dari sabda Rasul dengan 

mempertimbangkan dimensi 
(asas) manfaat dan mashlahat, dan 

3) mempertimbangkan realitas 
kehidupan Muhammad saw sebagai:  
Nabi dan Rasul, ayah, suami, teman,  

panglima perang, dsb.
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Kelima, membawa fenomena sosial ke dalam 

naungan tujuan Al-Qur’an, dengan melewati mekanisme 

sbb.: 

1. Mengkaji dengan cermat fenomena sosial yang 

dimaksud. Dalam mengadakan kajian ini, peralatan 

dan perbekalan ilmuwan-ilmuwan sosial dan 

kealaman mutlak dibutuhkan. Dengan kata lain, 

pengkajian ini melibatkan pelbagai pihak dan 

disiplin.

2. Menilai dan menangani fenomena itu berdasarkan 

tujuan moral al Qur’an. Dalam menilai suatu fenomena 

sosial dari sudut pandang Al Qur’an semacam ini, 

akan melahirkan dua implikasi. Pertama, fenomena 

sosial tersebut tidak bertentangan dengan tujuan-

tujuan Al Qur’an. Dalam hal ini justifikasi 
qur’aniyah dapat diberikan. Implikasi kedua, 
fenomena sosial tersebut bertentangan dengan 

tujuan moral Al Qur’an. Dalam kasus semacam ini, 

fenomena sosial itu secara gradual  dan bijaksana 

harus diarahkan dan dibawa kepada tujuan-tujuan Al 

Qur’an.
     

b)  Alternatif Dalam Memahami Hadis

      Nabi Muhammad Saw. 

Di atas telah dijelaskan, dalam memahami 

kandungan matan hadis realitasnya diketemukan 

keragaman acuan pendekatan, ada yang disepakati dan 

ada yang menyisakan polemik di antara ulama hadis. 
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Di era modern ini, mekanisme dalam memahami 

hadis Nabi Muhammad saw perlu dikembangkan 

ke arah  pendekatan kontekstual. Acuan ini memang 

relatif baru dibandingkan dengan acuan-acuan lain 

yang dipakai dalam kajian matan hadis. Pendekatan 

ini berarti memahami hadis Nabi berdasarkan 

kaitannya dengan peristiwa dan situasi ketika hadis itu 

muncul, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya 

hadis Nabi hendaknya tidak ditangkap makna dan 

maksudnya hanya melalui redaksi lahiriyahnya, tanpa 

mengkaitkan dengan aspek kontekstualnya. Dengan 

demikian, memahami hadis Nabi dengan pendekatan 

kontekstual ini harus mempertimbangkan:      1) 

latar historis (asbab   al-wurud), 2) illat tertentu 

yang menjadi pemahaman dari sabda Rasul dengan 

mempertimbangkan dimensi (asas) manfaat dan 

mashlahat, dan 3) mempertimbangkan realitas 

kehidupan Muhammad saw sebagai:  Nabi dan Rasul, 

ayah, suami, teman,  panglima perang, dsb.47.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

langkah-langkah alternatif dalam menghindari 

deradikalisasi pemahaman nash Al-Qur’an menuju 

pendekatan kontekstual melalui tahapan-tahapan, 

antara lain: pertama, memperlakukan Al-Qur’an secara 

objektif,  kedua,  memahami nash al-Qur’an menurut 

47   Afif  Muhammad, Kritik Matan Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi 
Saw/Bandung/Al-Hikmah/V/h. 23-35; Yusuf   Al-Qardlawi, Kajian Kritis Pemaha-
man  Hadis Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, terjemahan  oleh A. Najiyul-
lah dari  Al-Madkhal  li Dirasat as-Sunnah  an-Nabawiah, (Jakarta: Islamuna Press, 
1991), h. 180. 
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konteksnya, ketiga, memahami  petunjuk kata (dilalat 
al-lafzi) dengan  melacak arti linguistik aslinya dalam 

pelbagai bentuk penggunaan, baik yang bersifat 

haqiqi maupun majazi (metaforis), keempat, dalam 

memahami rahasia ungkapan, perlu mengikuti konteks 

nash, baik berpegang pada substansi maknanya  

maupun semangatnya, dan  kelima, membawa 

fenomena sosial ke dalam naungan tujuan Al-Qur’an.

Mekanisme dalam memahami dan menghindari 

deradikalisasi pemahaman hadis Nabi saw menuju 

pendekatan kontekstual hendaknya memper-

timbangkan:  1) latar historis (asbab al-wurud), 2) 

illat tertentu yang menjadi pemahaman dari sabda 

Rasul dengan melihat dimensi (asas) mashlahat, dan 

3) mempertimbangkan realitas kehidupan Muhammad 

saw, apakah sebagai Rasul,  kepala negara, suami, 

teman,  panglima perang, dsb.

B. Aplikasi Kaidah al-Ibrah bi ‘Umum
    al-Lafdzi la bi Khusus as-Sabab

Dalam memahami nash menurut konteksnya, 

beberapa pakar tafsir;  Muhammad Abduh, Al-Suyuti, Al-

Zarqani, dll. menyatakan, ayat Al-Qur’an itu harus disusun 

menurut kronologi pewahyuannya untuk mengetahui: 

situasi, tempat, pelaku, dsb. Riwayat asbab al-nuzul 
atau asbab wurud al-hadis dipandang sebagai sesuatu 

yang perlu dipertimbangkan hanya sejauh dan dalam 

pengertian bahwa peristiwa itu merupakan keterangan 
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kontekstual yang berkaitan dengan  pewahyuan suatu 

ayat atau berkaitan dengan hadis yang disabdakan Nabi 

Muhammad saw. Sebab peristiwa itu bukanlah tujuan atau 

sebab sine qua non (syarat mutlak) mengapa pewahyuan 

atau sabda Nabi saw itu terjadi. Pentingnya pewahyuan, 

baik  al-Qur’an maupun Hadis, terletak pada generalitas 

kata-kata yang digunakannya, bukan pada kekhususan 

peristiwa pewahyuannya. Statemen ini terangkum dalam 

qa’idah, sbb.:

 العربة بعموم اللفظ الخبصوص السبب
1. Klasifikasi Nash: Al-Qur’an danHadis Nabi saw

Peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Qur’an (Asbab Nuzul 
al-Ayat48), dikategorikan dalam dua kelompok besar.  

Kelompok pertama, ayat-ayat yang diturunkan 

tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu, melainkan 

semata-mata petunjuk Allah swt. bagi manusia untuk 

mencapai kebahagiaan.  Dengan kata lain --kehendak 

(masy’ah) Allah swt. untuk memberi petunjuk kepada 

manusia-- itulah yang menjadi sebab turunnya ayat, 

walaupun tidak ada atau belum diketahui konteks 

48  Dengan demikian, yang dimaksud dengan Asbab al- Nuzul adalah terjadinya 
suatu peristiwa, kasus, atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, terjadin-
ya berdekatan menjelang turunnya ayat, dimana ayat tersebut berkaitan dengan 
peristiwa atau pertanyaan itu.  Jadi peristiwa atau pertanyaan itu bukanlah sebagai 
sebab hakiki turunnya ayat itu.  Hanya saja, peristiwa atau pertanyaan itu diajukan 
di saat ayat akan diturunkan, sehingga terjadi hubungan yang runtut dan terkait 
antara peristiwa atau pertanyaan dengan turunnya ayat. Ada suatu analisa menarik 
dikemukakan teolog Mu’tazilah dimana wahyu mempunyai fungsi konfirmasi dan 
informasi, yang memperkuat apa-apa yang telah diketahui akal.  Ini berarti, turun-
nya ayat Al-Qur’an ada hubungan kausalitas yang sinergis.
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peristiwanya dalam sejarah.

Kelompok kedua, ayat-ayat yang diturunkan 

berkaitan dengan sebab atau kasus tertentu49.  Misalnya, 

ayat-ayat yang diturunkan Allah swt. karena adanya 

kebutuhan mendesak untuk menjelaskan putusan 

hukum atau peristiwa yang terjadi.  Sebagai ilustrasi, 

surat al-Nisa’ turun untuk menjelaskan hukum 

wanita, surat al-A’raf turun untuk mengungkapkan 

harta rampasan dan tawanan perang, surat al-Talaq 
membicarakan hukum perceraian, dan sebagainya50.  

Ini berarti setelah terjadi suatu peristiwa atau kasus, 

disusul dengan turunnya satu atau beberapa ayat yang 

mengomentari keputusan hukumnya.  Peristiwa atau 

kasus yang kemudian disusul dengan turunnya ayat 

inilah yang disebut Asbab al- Nuzul atau sebab-sebab  

turunnya ayat.  Atau apabila ada suatu pertanyaan yang 

diajukan kepada Rasulullah saw. tentang legislasi 
(hukum syar’i), kemudian turun ayat menjelaskan 

jawaban pertanyaan tersebut.  Sedemikian ini juga 

disebut dengan Asbab al- Nuzul51. Kasus atau 

pertanyaan yang dimaksudkan dalam definisi di atas 

–tentu saja terjadi pada zaman Rasulullah saw. -- baik 

dalam periode Makah  maupun periode Madinah, 

selama kurang lebih 23 tahun.

Bagaimana dengan asbab wurud hadis52 Nabi 

49    Al-Zarqani, Manahil al-’Irfan Fi Ulum al-Qur’an,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 106. 
50 M. H. Tabataba’i, Mengungkap Rahasia Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1989), h. 121.  
51 M. Ali al-Sabuni, Al-Tibyan fi ‘Ulum Al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1390 M. ), h. 27.
52 Asbâb wurûd  al-hadis merupakan tarkib al-idhafi, yang terdiri dari tiga kata: as-
bâb, wurûd, dan al-Hadis. Kata asbâb merupakan bentuk jamak dari sabab yang berar-
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Muhammad saw?  Menurut Imam al-Suyuthi,  asbâb 
wurûd  al-hadis dapat diklasifikasikan kepada tiga 

bagian53, sebagai berikut:

Pertama,  asbâb wurûd  al-hadis yang berupa 

ayat al-Qur’an. Yaitu kemunculan hadis disebabkan 

turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki bentuk 

umum, tetapi yang dikehendaki ayat tersebut justeru  

makna khusus. Misalnya hadis Nabi saw. yang 

diriwayatkan imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud,                 

al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Malik dari ‘Abdullah 

bin Mas’ud ra. sebagai berikut :

قال ملا نزلت هذه اآلية: اذلين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم شق ذلك ىلع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
و سلم و قالوا أينا لم يلبس إيمانهم بظلم؟ فقال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه و سلم  إنه ليس بذلك اال تسمع إىل 
قول لقمان البنه  إن الرشك لظلم عظيم )لقمان:31(  
“Ketika turun ayat: “Orang-orang yang beriman 
dan tidak mencampur-adukkan keimanan mereka 
dengan kezhaliman..... “(Qs. al-An’am/6:82), maka 
para sahabat merasa keberatan dan berkata: “Siapa 
diantara kita yang tidak mencampur-adukkan 

ti segala sesuatu yang menjadi perantara kepada sesuatu yang lain. Imam  Suyuthi 
mengatakan, menurut kebiasaan, kata asbâb berarti segala sesuatu yang bisa men-
jadi perantara untuk mencapai tujuan. Ulama syari’ah mendefinisikan   al-asbâb den-
gan, suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun 
dalam hukum itu. Lihat, Al-Tamhanawi, Kasyfu Ishthilahat al-Funun (ttp: al-Hai’ah 
al-Ammah li al-Kuttab, tt.), jilid III, h. 127. Sebagaimana dikutip Jalaluddin al-
Suyuthi, Al-Luma’ Fi Asbab Wurûd  Al-Hadis (Beirut: Dar al-Kutub    al-’Ilmiyyah, 
1984) h. 10.
53 Imam Suyuthi, Al-Luma’ ….., h. 18.
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keimanan dengan kezhaliman, . . ?“Lalu Rasulullah 
SAW. mengatakan: “Bukan itu maksudnya, tidak-
kah kamu sekalian pernah mendengar ucapan Luq-
man kepada putranya bahwa: “Sesungguhnya sy-
irik itu adalah kezhaliman yang amat besar.”  (QS. 
Luqmân/31:13).

Umumnya sahabat memahami kata al-zhulmu 

pada surat al-An’am dengan   al-jaur (aniaya) atau 

mujawazatu al-had (melanggar aturan). Kemudian 

Nabi saw. memberi penjelasan, yang dimaksud dengan 

al-zhulmu pada ayat tersebut adalah al-syirku. 

Sebagaimana yang tersebut dalam Hadis di atas.54

Kedua,  asbâb wurûd  al-hadis dalam bentuk 

hadis. Yaitu kemunculan hadis disebabkan hadis lain 

yang maknanya sulit dipahami sahabat.  Contoh hadis 

riwayat al-Hakim dari Anas bin Malik sebagai berikut:

عن أنس قال : قال رسول الل صىل الل عليه و سلم : 
إن لل مالئكة تنطق ىلع ألسنة بين آدم بما يف المرء 

من اخلري والش5
Artinya: “Dan Anas, ia berkata: Rasulullah saw. ber-
sabda: “Sesungguhnya Allah SWT. memiliki para 
malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mu-
lut manusia mengenai kebaikan dan keburukan se-
seorang.” 

Hadis tersebut sulit dipahami sahabat, bagaimana 

54 Al-Suyuthi. Al-Luma’ …., h. 18.
55 Al-Hakim al-Nisabury, Al-Mustadrak Ala al-Shahihaini, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyah, 1990),  juz ke-3, hal. 425. 
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malaikat berbicara di dunia ini tentang baik dan 

buruknya seseorang. Untuk memperjelas maksud 

Hadis tersebut maka munculah hadis kedua yang juga 

diriwayatkan Anas bin Malik sebagai berikut:

اهلل  صىل  انليب  مع  قاعدا  كنت  قال    ، أنس  عن 
عليه وسلم فمر جبنازة ، فقال ما هذه ؟  قالوا  جنازة 
فالين الفالن اكن حيب اهلل ورسوهل ، ويعمل بطاعة 
اهلل ، ويسىع فيها ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم وجبت ، وجبت ، وجبت « ومر جبنازة أخرى 
، قالوا  جنازة فالن الفالين اكن يبغض  اهلل ورسوهل 
 ، ، فقال وجبت  فيها  ، ويعمل بمعصية اهلل ويسىع 
وجبت ، وجبت   فقالوا  يا رسول اهلل قولك يف اجلنازة 
، واثلناء  عليها أثين ىلع األول خري ، وىلع اآلخر رش 
فقلت فيها وجبت ، وجبت ، وجبت ، فقال نعم يا أبا 
بكر إن هلل مالئكة تنطق ىلع ألسنة بين آدم بما 

يف املرء من اخلري والرش56
Dengan demikian, yang dimaksud dengan para 

malaikat Allah di bumi, yang menceritakan tentang 

kebaikan dan keburukan seseorang adalah para 

sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa 

jenazah ini baik atau jahat.

Dalam bentuk yang kedua ini, ada juga yang asbâb 
wurûdnya terletak di dalam hadis itu sendiri. Misalnya 

56 Al-Hakim al-Nisabury, Al-Mustadrak ….,  juz ke-3, hal. 425.  



51

Modul II (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

hadis tentang Jibril AS. yang bertanya tentang iman, 

Islam, dan ihsan kepada Nabi SAW. ketika berada di 

tengah sahabat-sahabatnya57. 

Ketiga,  asbâb wurûd al-hadis berupa respons 

terhadap sikap dan perilaku sahabat. Contoh, sahabat 

Syuraid bin Suwaid al-Tsaqafi yang mendatangi 

Rasulullah SAW ketika pembebasan Mekkah. Ia 

berkata, “Saya bernazar, bilamana Allah memberikan 

keberhasilan kepada engkau dalam membebaskan 

kota Mekkah, maka saya akan salat di Bait al-Maqdis.”

Menanggapi statemen itu, Rasulullah SAW. 

menjelaskan dalam sabdanya:

عليه  اهلل  صىل  انليب  إىل  جاء  شويد  بن  الرشيد  عن 
فتح  اهلل  ان  نذرت  إين   : هل  قال  و  الفتح  يوم  سلم  و 
عليك ألن أصيل يف بيت املقدس فقال هل انليب صىل 
اهلل عليه و سلم : ها هنا أفضل, ثم قال  واذلي نفيس 
بيده لو صليت ها هنا اجزأ عنك ثم قال : صال ة يف 
هذا املسجد أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه من 

املسجد 58

Perlu ditegaskan di sini, pengertian sebab turun 

ayat (asbab al- nuzul) atau asbab wurud hadis 

bukanlah bentuk hukum kausalitas, sebab akibat.  

57 Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Umar lbnu Khathab ra. Lihat Imam 
Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Iman. (Dar al-Fikr, 1992) juz ke-1, h. 27-28.
58 Imam Suyuthi. Al-Luma’ ,…., h. 19. 
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Dalam arti, peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang 

diajukan bukanlah merupakan sebab hakiki turunnya 

ayat atau keluarnya sabda Nabi Muhammad saw, di 

mana kalau peristiwa itu tidak terjadi atau pertanyaan 

itu  tidak diajukan, maka ayat  atau hadis itu tidak 

turun disabdakan Nabi Muhammad saw.  Asbab al- 
Nuzul atau asbab wurud tidak dapat diartikan dalam 

pengertian tersebut.  Sebab, ada atau tidak adanya 

peristiwa, diajukan atau tidak diajukan pertanyaan, Al-

Qur’an yang berjumlah tiga puluh juz itu tetap akan 

diturunkan Allah swt. sesuai dengan iradah-Nya yang 

qadim.   

2. Urgensi Asbab Al- Nuzul  & Asbab Wurud  
Dalam Memahami Nash

a) Urgensi Asbab al- Nuzul  

Menurut Murtada Mutahari (w. 1979 M.), salah 

satu syarat untuk memahami Al-Qur’an dengan baik 

adalah pengetahuan tentang latar belakang historis 

(sejarah) Islam.  Karena proses terbentuknya Al-Qur’an 

itu secara akumulatif dan melalui kurun waktu yang 

relatif panjang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang 

diwahyukan sekali jadi.  Karenanya, ayat-ayat Al-Qur’an 

memiliki latar kesejarahan, yang dalam diskursus ilmu 

Al-Qur’an disebut Asbab al- Nuzul59.

Ibn Daqiq al-‘Ied (w. 702 H.) berpendapat, 

mengetahui Asbab al- Nuzul merupakan salah 

59 Murtada Muthahari, Memahami Al-Qur’an, (Jakarta: Bima Tauhid, 1986), h. 18. 



53

Modul II (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

satu jalan yang tepat dalam memahami Al-Qur’an.  

Disamping itu, al-Wahidy (w. 468 H.) mengatakan, 

kita tidak mungkin menafsirkan   Al-Qur’an tanpa 

mengetahui sejarah dan sebab turunnya ayat60.

Ali al-Sabuni menguraikan urgensi mengetahui 

asbab al-nuzul, antara lain:

1. Untuk mengetahui hikmah dan rahasia dibalik 

legislasi hukum.

2. Untuk menentukan hukum kekhususan suatu ayat.  

Sebab ibarat yang umum baru dapat diketahui 

hukumnya berdasarkan sebab khusus.

3. Menghindarkan prasangka arti ayat hanya pada 

batas tertentu (hasr), karena arti zahir ayat itu 

memang menunjukkan hasr (terbatas).  Padahal 

arti yang sebenarnya bukanlah berhenti pada apa 

yang ditunjuk ayat itu.

4. Memastikan pelaku turunnya ayat Al-Qur’an dan 

menghilangkan keraguan terhadap pelaku lain yang 

diduga sebagai sebab turunnya ayat61.

Dengan demikina,  ilmu ini akan membantu 

seseorang dalam memahami konteks diturunkannya 

ayat suci.  Konteks itu akan memberi penjelasan 

tentang implikasi sebuah firman, dan menjadi bahan 

penafsiran tentang bagaimana mengaplikasikan 

firman itu dalam situasi yang berbeda62.  Untuk lebih 

60 Al-Suyuti, Al-Luma’ …., h. 108.
61 Al-Sabuni, Al-Tibyan,….h. 39-40: Al-Zarqani, Manahil al-’Irfan,…. h. 109-113; 
Al-Suyuti,    Al-Luma’…..., h. 107-116.
62 Budi Munawar Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Ja-



54

Modul II (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

Memperhatikan konteks 
historisitas munculnya 

suatu hadis sangat penting, 
untuk menghindarkan 

kesalahpahaman dalam 
menangkap pesan  hadis.
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menegaskan makna penting dari pengetahuan tentang 

Asbab al- Nuzul, Ahmad Von Denfer dalam Ulum 
Al-Qur’an, An Introduction to the Sciences of the 
Quran memberikan rincian urgensi Asbab al- Nuzul 
--khususnya mengenai ayat hukum--, sebagai berikut:

1. Implikasi sebuah firman dapat langsung dipahami 

sesuai konteksnya.

2. Menentukan, apakah makna ayat mengandung 

aplikasi yang bersifat khusus atau bersifat 

umum.  Kalau demikian, bagaimana ayat itu harus 

diterapkan.

b. Urgensi Asbab Wurud

 Bagaimana dengan urgensi asbab al-wurud 

dalam memahami Hadis Nabi Muhammad  saw?

Memperhatikan konteks historisitas munculnya 

suatu hadis sangat penting, untuk menghindarkan 

kesalahpahaman dalam menangkap pesan  hadis. 

Fungsi asbâb wurûd antara lain, sebagai berikut:

1.  Menentukan adanya takhshis Hadis yang bersifat 

‘Am (العام  Artinya membatasi lafaz .63(ختصيص 

‘am kepada bagian-bagian tertentu saja, atau sering 

dirumuskan dalam kaidah: al ‘ibrah bi khusus al 
sabab la bi ‘umum al lafadz , misalnya hadis yang 

diriwayatkan as-Saib bin Abi as-Saib. Ra: 

karta: Paramadina, 1994), h. 25 
63 Al-‘Am,  lafadz yang mencakup semua individu. Llihat Muhammad Abu Zah-
rah, Ushul      al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), h. 158.
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64 صالة القاعد ىلع انلصف من صالة القائم

Hadis di atas masih berlaku ‘am, berlaku bagi 

semua mushalli, baik dia mampu berdiri maupun 

tidak. Namun ketika kronologi historis Hadis 

tersebut dikatahui, hadis itu tidak berlaku ‘am lagi,  

sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar,  

“Kami memasuki kota Madinah, kemudian kami 

terserang wabah penyakit yang parah, banyak orang 

yang menjalankan shalat dengan duduk, kemudian 

Nabi Muhammad SAW bersabda:

صالة اجلالس نصف صالة القائم
Kemudian Abdullah Ibn Umar berkata, “Kemudian 

mereka menjalankan shalat dengan berdiri.65

Dari asbâb wurûd  al-hadis ini bisa dipahami, 

makna Hadis di atas dikhususkan bagi  orang yang 

mampu menjalankan salat dengan berdiri, akan tetapi 

ia melaksanakannya dengan duduk66.

2. Membatasi pengertian Hadis yang masih muthlaq67.

Maksudnya membatasi lafaz hadis yang muthlaq 

agar dikhususkan dengan qayyidnya. Ketika ada lafaz 

64 Hadis ini terdapat pada Shahih Imam Muslim, Kitab “Shalat al-Musafirin wa 
Qashar”, Bab “Shalat al-lail”, juz II,  h. 386.
65 Al-Suyuthi,  Al-Luma’ ….,  h. 94.
66 Al-Suyuthi,  Al-Luma’ …., h. 11.
67 Muthlaq, kata yang belum berbatas.  Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, 
….h. 170.
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hadis yang masih muthlaq, maka asbâb wurûdnya 

dapat berfungsi sebagai qayyidnya, Misalnya, hadis: 

“Sunnatan hasanatan dan sunnatan sayyiatan” 

yang diriwayatkan Abi Jahifah ra:

صحيح مسلم - )ج 5 / ص 891(
يِف  َسنَّ  َمْن  وََسلََّم  َعلَيِْه   َُّ اهلل َصىلَّ   َِّ اهلل رَُسوُل  قَاَل 
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها 

َ
ْجُرَها َوأ

َ
ِْساَلِم ُسنًَّة َحَسنًَة فَلَُه أ

ْ
ال

ٌء َوَمْن َسنَّ  ُجورِِهْم َشْ
ُ
ْن َينُْقَص ِمْن أ

َ
َبْعَدُه ِمْن َغرْيِ أ

َمْن  َوِوْزُر  ِوْزرَُها  َعلَيِْه  اَكَن  َسيِّئًَة  ُسنًَّة  ِْساَلِم 
ْ

ال يِف 
ْوَزارِِهْم 

َ
ْن َينُْقَص ِمْن أ

َ
َعِمَل بَِها ِمْن َبْعِدهِ ِمْن َغرْيِ أ

ٌء68 َشْ
Kata “Sunnah” yang diartikan tradisi dalam 

Hadis di atas masih muthlaq. Meliputi tradisi yang 
mempunyai dasar dalam agama atau tidak. Ketika me-
lihat asbâb wurûd  hadis tersebut diketahui maksud-
nya, yaitu tradisi yang mempunyai dasar dalam 
agama. Maka kata Sunnah yang masih muthlaq itu 
akan ditaqyid dengan kata al-Islam, sebagaimana 
diriwayatkan Jarir ra. bahwa ketika bersama Rasu-
lullah SAW, tiba-tiba datang sekelompok orang yang 
kelihatan sangat susah dan kumuh. Ternyata mereka 
orang miskin dan kebanyakan dari suku Mudhar. Me-
lihat fenomena itu, wajah Nabi SAW menjadi merah, 
merasa iba, dan kasihan. Beliau lalu memerintahkan 

68 Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain Al Qusyairi, Shahih Muslim,  (Beirut: Dar 
Ihya’ Turas Arabi, tth.), kitab Al-Zakat, bab al-Hatsu ‘ala al-Shadaqah walau Bisyaqqi 
Tamratin, juz ke-5, h. 198.
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kepada Bilal agar mengumandangkan azan dan iqa-
mah untuk shalat jama’ah. Setelah selesai shalat, Nabi 
SAW berpidato, yang intinya menganjurkan bertaqwa 
kepada Allah SWT. dan menginfakkan sebagian har-
tanya untuk orang miskin. Mendengar anjuran itu, 
salah seorang sahabat Anshar keluar membawa satu 
kantong bahan makanan dan diberikannya kepada 
mereka. Ternyata perbuatan itu diikuti sahabat yang 
lain. Maka Nabi SAW. bersabda: 

يِف  َسنَّ  َمْن  وََسلََّم  َعلَيْهِ   ُ اللَّ َصىلَّ   ِ اللَّ رَُسوُل  قَاَل 
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها 

َ
ْجُرَها َوأ

َ
اْلِْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة فَلَُه أ

ٌء َوَمْن َسنَّ  ُجورِهِْم َشْ
ُ
ْن َينُْقَص ِمْن أ

َ
َبْعَدهُ ِمْن َغرْيِ أ

َمْن  َووِْزُر  وِْزرَُها  َعلَيْهِ  َكَن  َسّيَِئًة  ُسنًَّة  اْلِْساَلِم  يِف 
ْوَزارِهِْم 

َ
ْن َينُْقَص ِمْن أ

َ
َعِمَل بَِها ِمْن َبْعِدهِ ِمْن َغرْيِ أ

ٌء  69   َشْ
3. Merinci Hadis yang mujmal.70 

Misalnya,  Hadis yang diriwayatkan  Bukhari dan 

Muslim dari Anas ra.:

......أمر بالل أن يشفع اآلذان و يوتر اإلقامة 71
Hadis ini menjelaskan, Rasulullah SAW. 

memerintahkan kepada Bilal agar menggenapkan 

69 Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain Al Qusyairi, Shahih Muslim,…., juz ke-5, h. 198.
70 Mujmal, kata yang masih global, maknanya mengandung sejumlah kondisi dan 
hukum dan tidak mungkin diketahui kecuali dengan rincian (tafsil) penjelasan. Mu-
hammad Abu Zahrah, Ushul      al-Fiqh, ….h h. 131.
71 Riwayat Hadis ini terdapat pada Shahih Muslim, kitab Al-Zakat, Bab al-Hatsu 
‘ala al-Shadaqah walau Bisyaqqi Tamratin, juz ke-3, h. 52.
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bacaan adzan dan mengganjilkan bacaan iqamah. 

Redaksi Hadis ini masih mujmal, karena tidak sesuai 

dengan kesepakatan ulama tentang jumlah takbir 

yang empat kali dalam adzan, dan dua kali dalam 

iqamah. Setelah melihat asbâb wurûd  al-hadis yang 

diriwayatkan ‘Abdullah bin Zaid, tentang sejarah awal 

mulanya adzan dan iqamah yaitu ketika seseorang 

memukul lonceng sebagai tanda masuknya waktu 

shalat untuk mengumpulkan kaum muslimin agar 

mendirikan shalat jama’ah, maka Rasulullah SAW. 

menegur orang tadi karena menyerupai orang-orang 

Nasrani. Kemudian ‘Abdullah bin Zaid menunjukkan 

kepada Rasulullah SAW. apa yang didapatnya 

dalam mimpi tentang cara yang lebih baik seraya 

membaca lafadz-lafadz adzan (ia melafadzkan takbir 

sebanyak empat kali) berikut lafadz-lafadz iqamah (ia 

melafadzkan takbir dua kali). Kemudian Rasulullah 

SAW. membenarkan mimpi tersebut.

Dengan demikian, kemujmalan yang tendapat 

dalam Hadis yang diriwayatkan Anas ra. tadi dapat 

ditafshilkan dengan asbâb wurûdnya yang terdapat 

pada Hadis yang diriwayatkan ‘Abdullah bin Zaid ra.72

4.  Menentukan ada atau tidak adanya nasikh73mansukh 

72 Hadis tersebut terdapat pada Sunan Abi Daud, kitab al-Shalat, bab Kaifa al-
Adzan, juz I, h. 116, dan pada Musnad Ahmad. juz IV, h. 42, sebagaimana yang 
dikutip al-Suyuthi, Al-Luma’ …., h.13-14.
73 Nasakh adalah membatalkan pengamalan hukum syara’ berdasarkan dalil yang 
datang kemudian baik pembatalannya secara eksplisit maupun implisit, keseluru-
han maupun sebagian demi kemaslahatan. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, Ushul 
al-Fiqh, ….h .184-185
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dalam Hadis.

Misalnya  Hadis seperti:

افطر احلاجم و املحجوم. 74
Artinya, “Batallah puasa orang yang mencantuk75 
dan dicantuk”

Dan Hadis Rasulullah SAW.:

ال يفطر من قاء و ال من احتلم و ال من احتجم. 76
Artinya, “Tidak akan batal puasa orang yang 
muntah, mengeluarkan mani dalam mimpi, dan 
bercantuk”

Kedua Hadis di atas tampak kontradiktif. Riwayat 

pertama, orang yang mencantuk dan yang minta 

dicantuk puasanya sama-sama batal. Sedangkan Hadis 

yang kedua membolehkannya. Menurut Imam al-

Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm77, Hadis pertama sudah 

dinasakh dengan Hadis yang kedua. Karena Hadis 

pertama datang lebih awal dari pada Hadis yang kedua. 

Asbâb wurûd Hadis tersebut, pada waktu siang hari 

di Bulan Ramadhan, Nabi SAW. kebetulan melewati 

orang yang sedang bercantuk. Kedua orang tersebut 

74 Hadis tersebut terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, kitab al-Shiyam, bab ten-
tang orang berbekam dalam keadaan berpuasa, juz V, h. 210
75 Cantuk, sejenis pengobatan dengan membuat goresan-goresan kecil untuk 
mengeluarkan darah kotor; mirip berbekam. lihat, Afif  Muhammad Taufiqullah,  
Asbab wurûd  al-Hadis, Proses lahirnya Sebuah Hadis, (terj.) (Bandung: Pustaka, 1985) 
cet. I, h. 12.
76 Abu Daud, Sunan Abu Daud, kitab al-Shiyam, bab tentang orang yang bermimpi 
(mengeluarkan mani) di siang hari dalam keadaan berpuasa, juz 1, h. 554.
77 Al-Syafi’i, al-Umm, juz II, h. 83, dan Ibnu Hazm, Ahkam al-Ahkam, juz III, h. 224.
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sedang mengumpat atau membicarakan kejelekan 

orang lain. Melihat perbuatan tersebut Nabi SAW. 

kemudian bersabda: 

افطر احلاجم و املحجوم
Dengan demikian, asbâb wurûd  Hadis di atas 

menggugurkan pendapat yang menyatakan adanya 

nasakh78. Sebab yang dimaksud batal itu, batal pahala 

puasanya, karena menggunjing orang lain, bukan 

sebab melakukan cantuk.

5. Menjelaskan ‘illat (sebab-sebab) ditetapkannya 

suatu hukum.

Seperti larangan Rasulullah SAW. mengenai 

minum air dari mulut bejana sebagaimana diriwayatkan 

lbnu ‘Abbas ra.:

ُ َعلَيْهِ  ُ َعنُْه َنَه انلَِّبُّ َصىلَّ اللَّ ِب ُهَريَْرةَ رَِضَ اللَّ
َ
َعْن أ

َقاءِ  79 ْن يُْشََب ِمْن يِف الّسِ
َ
وََسلََّم أ

Larangan Nabi SAW. tersebut ternyata mendapat 

dukungan Hadis lain yang menyebutkan asbâb wurûd 
nya, sehingga ‘illat hukumnya dapat diketahui, yaitu 

Hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid ra. yang 

mengatakan, suatu ketika disampaikan kepada Rasulullah 

SAW., ada seorang laki-laki minum langsung dari mulut 

78 Al-Suyuthi, Al-Luma’ …., h. 15.
79 Hadis ini terdapat dalam Shahih Bukhari, kitab “al-Asyribah”, bab “al-Syurbu 
min fi al-Siqai”. juz VI. h. 313.
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bejana, lalu ia pun sakit perut (mules-mules). Maka beliau 

melarang minum langsung dari mulut bejana”.80

6. Menjelaskan maksud suatu Hadis yang masih 

musykil (sulit dipahami).

Misalnya, riwayat hadis sbb.:

وََسلََّم َمْن نُوقَِش  ُ َعلَيْهِ  ِ َصىلَّ اللَّ قَاَل رَُسوُل اللَّ
َب  81  اْلَِساَب يَوَْم الْقَِياَمةِ ُعّذِ

Artinya, “Barangsiapa yang mempercayai perhitun-
gan, niscaya disiksa pada hari kiamat”.

Hadis ini sulit dipahami, sebelum diketahui  asbâb 
wurûd sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah ra:

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم  ِ َصىلَّ اللَّ َعْن َعئَِشَة قَالَْت قَاَل رَُسوُل اللَّ
 ُ لَيَْس قَْد قَاَل اللَّ

َ
َب َفُقلُْت أ َمْن ُحوِسَب يَوَْم الْقَِياَمةِ ُعّذِ

: فََسوَْف ُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسرًيا : َفَقاَل لَيَْس  َعزَّ وََجلَّ
َما َذاِك الَْعرُْض َمْن نُوقَِش اْلَِساَب يَوَْم  َذاِك اْلَِساُب إِنَّ

َب 82   الْقَِياَمةِ ُعّذِ

Artinya: “Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa 
yang dihisab, niscaya ia akan disiksa di hari 
kiamat. Lalu ‘A’isyah berkata:”Bukankah Allah 
SWT. telah berfirman: “Maka ia akan dihitung 

80 Al-Suyuthi, Al-Luma’ ….,. h. 17.
81 Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, kitab “al-‘ilm”, bab “Man Sami’a  Syaian 
Faraji’ hatta Ya ‘rifuhu”, juz I, h. 37.
82 Imam Bukhari, kitab “al-‘ilm”, juz I, h. 37.
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dengan perhitungan yang mudah”? Beliau 
menjawab: “Bukan begitu, tapi barangsiapa 
kurang hitungannya, ia akan disiksa”.

3.  Dua Kaidah Umum Dalam
     Memahami Riwayat Asbab al- Nuzul

Ada dua kaidah yang biasa dipakai untuk menentukan 

hukum atau aplikasi ayat Al-Qur’an dari riwayat Asbab al- 
Nuzul. 

 Kaidah pertama diikuti jumhur ulama.

العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
Artinya: “Makna ayat berdasarkan keumuman lafaz, 
bukan berdasarkan kekhususan sebab”. 

Dalam realitasnya, ada sebuah kasus atau pertanyaan, 

kemudian turun ayat memberi penjelasan atau 

jawabannya.  Hanya saja, ayat itu menggunakan redaksi 

yang berkonotasi umum (’am), dan berimplikasi pada 

cakupan yang luas dan tidak terbatas pada kasus atau 

pertanyaan yang  dikedepankan itu.  Yang menjadi 

persoalannya adalah, apakah ayat itu harus dipahami 

menurut keumuman lafaz, ataukah menurut sebab 
khusus?  Dalam bahasa yang lebih sederhana, apakah 

ayat tersebut tetap berlaku umum, atau berlaku khusus?

Ulama yang mendukung pendapat pertama 

mengatakan, bahwa yang harus dijadikan pertimbangan 

adalah keumuman lafaz, bukan kehususan sebabnya.  

Alasan yang diajukan untuk mendukung pendapat ini 
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adalah praktek para sahabat dimana setiap kali dihadapkan 

pada beberapa kasus, hukumnya ditetapkan berdasarkan  

keumuman lafaz ayat, walaupun ayat itu turun untuk 

merespon kasus tertentu.  Contohnya, ayat dalam surat 
al-Maidah, 5:38:

َكَسَبا  بَِما  َجَزاًء  يِْدَيُهَما 
َ
أ فَاْقَطُعوا  ارِقَُة  َوالسَّ ارُِق  َوالسَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم :38: ِ َواللَّ نََكااًل ِمَن اللَّ
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan mereka berdua……” (Q.S. 
Al-Maidah, 5:38)

Ayat ini diturunkan setelah terjadi kasus, seorang 

perempuan mencuri di zaman Nabi saw., tetapi hukumnya 

tetap berlaku bagi setiap pencuri kapan dan dimana saja83.

Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dalam Al-Itqan sebagaimana 

dikutip Shubhi Salih mengatakan, banyak ayat yang 

diturunkan untuk merespon kasus tertentu, bahkan tidak 

jarang menunjuk pribadi seseorang sebagai pelakunya, 

tetapi ayat itu dipahami sebagai berlaku umum84.  

Misalnya, ayat dalam surat    al-Maidah, 5:49:

َكَسَبا  بَِما  َجَزاًء  يِْدَيُهَما 
َ
أ فَاْقَطُعوا  ارِقَُة  َوالسَّ ارُِق  َوالسَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم :38: ِ َواللَّ نََكااًل ِمَن اللَّ
Artinya: “Hendaklah kamu memutuskan perkara 

diantara mereka menurut apa yang diturunkan 

83 Al-Suyuti, al-Luma’,…. h. 112. 
84 Subhi Shalih, Mabahis….., h. 196. 
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Allah…..”.  (Q.S. Al-Maidah, 5:49)

Ayat ini diturunkan  untuk merespon kasus Bani 

Quraizah dan Bani Nazir.  Namun tidak benar --kata Ibn 

Taimiyah-- jika perintah berlaku egaliter bagi Nabi saw.  

hanya dikhususkan untuk kedua kabilah itu, tetapi Nabi 

saw. juga dituntut berlaku adil dalam menyelesaikan 

kasus, kapan, dan di mana saja.

Muhammad Abduh (w. 1323 H.) berpegang kepada 

keumuman kata ayat, bukan  kepada khususnya sebab.  

Karena, hukum ayat Al-Qur’an bersifat universal, berisikan 

petunjuk dan hidayah, penanggulangan penyakit sosial 

dan terapinya, serta rahmat bagi semesta.85

Pendapat kedua, berpegang pada makna ayat 

berdasarkan sebab turunnya, dengan kaidah sebagai 

berikut:

العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ
Artinya: “Makna ayat berdasarkan sebab khusus tu-
runnya ayat, bukan berdasarkan keumuman lafaz”.

Kaidah ini, hanya dikemukakan minoritas ulama.  

Namun di sini, perlu kiranya dipertanyakan: “Bukankah 

akan lebih mendukung perkembangan tafsir jika 

pandangan minoritas di atas ditekankan?” Untuk itu, perlu 

diberikan beberapa catatan penjelasan sebagai berikut:86 

85 Abdullah Mahmud Syahatah, Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir Al-
Qur’an al Karim, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h. 48. 
86 M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, …., h. 89. 
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Seperti diketahui setiap Asbab al- Nuzul pasti 

mencakup: (a)peristiwa, (b)pelaku, dan (c)waktu.  Kita 

tidak mungkin sama sekali membayangkan adanya suatu 

peristiwa yang terjadi tanpa kurun waktu tertentu dan 

tanpa pelaku.

Amat disayangkan, kata Quraish Shihab, selama ini 

pandangan tentang Asbab al- Nuzul dan pemahaman ayat-

ayat seringkali hanya menekankan pada peristiwa dengan 

mengabaikan pelaku dan waktu terjadinya peristiwa itu, 

seperti kaidah yang dianut mayoritas ulama.

Penganut paham al ‘ibrah bi khusus al sabab (makna 

ayat berdasarkan khususnya sebab), menekankan 

pentingnya analogi (qiyas) untuk menarik makna dari 

ayat-ayat yang memiliki latar belakang (Asbab al- Nuzul) 

itu, dengan ketentuan apabila analogi tersebut memenuhi 

syarat-syaratnya.87  Untuk menerapkan pandangan ini, 

amat perlu diperhatikan faktor waktu; kalau tidak begitu, 

ia menjadi tidak relevan untuk dianalogikan.

Dari pendapat di atas dipahami, ungkapan satu 

kata harus dipandang dari segi kekhususan sebabnya.  

Jadi cakupan ayat hanya terbatas pada kasus yang 

menyeb3abkan turunnya ayat.  Adapun kasus lain yang 

serupa, kalaupun akan mendapatkan solusi yang sama, 

maka hal itu bukan diambil dari pemahaman terhadap 

ayat itu, melainkan dari dalil lain, yaitu dengan analogi 

(qiyas).

Perlu diberikan catatan, perbedaan pendapat di atas 

87 Al Zarqani, Manahil…., h. 125. 
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hanya terjadi ketika dalam ayat dengan ungkapan yang 

bersifat umum itu tidak terdapat petunjuk bahwa ia 

berlaku khusus.  Jika ada petunjuk demikian, maka ulama 

sepakat hukum ayat itu hanya berlaku untuk kasus yang 

disebutkan saja.Contohnya penafsiran Rasulullah saw. 

terhadap kata zulm (kezaliman) dalam firman Allah, 

surat          al An’am, 6:82. Kata zulm (kezaliman) dalam 

ayat di atas diartikan dengan kata syirk (kemusyrikan), 

dalam surat Luqman, 31:1388 .

4. Cara Mengetahui Dan Mentarjih
    Riwayat Asbab al-Nuzul

Asbab al-Nuzul hanya diketahui melalui riwayat 

yang sahih (valid) dari para sahabat yang mendengar 

atau menyaksikan langsung kejadian yang berhubungan 

dengan turunnya ayat tertentu, atau dari orang yang telah 

melakukan penelitian dengan cermat dari kalangan tabi’in 

atau lainnya, atau dari ulama yang dapat dipercaya.89

Cara mengetahui validitas riwayat Asbab al-Nuzul, 
apabila perawi secara tegas mengatakan, “Sebab 
turunnya adalah demikian…”  riwayat yang seperti ini 

merupakan nash yang tegas tentang turunnya ayat, dan 

tidak membuka kemungkinan sebab lain.

Terkadang perawi tidak menyebutkan kata sebab, 
tetapi memasukan huruf fa (maka) pada kata nazala 
(turunlah).  

88 Al Suyuti, Al-Luma’….., h. 111 
89 Al Sabuni, Al-Tibyan….., h. 46. 
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Terkadang ada suatu bentuk ungkapan yang tidak 

menyatakan dengan tegas sebab turunnya ayat, seperti 

keterangan perawi, “Ayat ini turun tentang soal 
demikian”:90 Ibn Taimiyah (w. 728 H.) menyatakan, 

ungkapan seperti itu, terkadang menyatakan sebab 

turunnya ayat, terkadang menyatakan kandungan ayat 

yang tidak mempunyai Asbab al- Nuzul.91

a) Metode Tarjih 

Sering diketemukan beberapa riwayat yang 

berbeda tentang sebab dari turunnya suatu ayat.  Kasus 

sedemikian itu harus ditangani melalui beberapa 

langkah berikut ini:

Pertama, bila ahli tafsir (mufassir) mengemukakan 

dua riwayat; yang pertama menyebutkan sebab 

turunnya ayat secara tegas, sedangkan yang kedua 

tidak, maka yang diambil sebagai sabab al nuzul 
riwayat pertama, yaitu yang diungkapkan dengan tegas 

(sarih).  Misalnya, hadis yang diriwayatkan Muslim (w. 

261 H.) dari Jabir (w. 78 H.); “Orang Yahudi berkata, 

“Menggauli isteri dari belakang akan menyebabkan 

cacatnya anak yang lahir nanti”.  Karena kepercayaan 

inilah Allah SWT. menurunkan ayat dalam surat al 
Baqarah, 2:223:

نَّ ِشئُْتمْ :223:
َ
تُوا َحْرثَُكمْ أ

ْ
نَِساؤُُكمْ َحرٌْث لَُكمْ فَأ

Artinya: “Isteri-isteri kamu adalah (seperti) ladang 

90 Al Sabuni, Al-Tibyan….., h. 47. 
91 Al Zarqani, Manahil,…., h. 115. 
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tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah 
ladang tempat bercocok tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki…”. (Q.S. al Baqarah, 2:223).

Sedangkan Imam Bukhari (w. 256 H.) 

meriwayatkan dari Ibn Umar ra. (w. 74 H.), turunnya 

ayat tersebut dalam persoalan menggauli isteri dari 

belakang.  Dalam hal ini, yang terkuat riwayat yang 

pertama, yaitu hadis riwayat Jabir ra. karena susunan 

kalimatnya menyatakan sebab yang merupakan riwayat 

nash secara langsung.  Sedangkan riwayat Ibn Umar 

(w. 74 H.) hanya merupakan suatu penjelasan makna 

ayat saja92.

Kedua, apabila terdapat dua riwayat 

mengungkapkan sebab yang berbeda dari ayat yang 

sama, maka yang dipegangi sanad yang sahih, bukan 

yang dha’if.93

Ketiga, bila kedua sanad-nya sama-sama sahih, 
maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga 

diketahui riwayat yang terkuat di antara keduanya.  

Misalnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Ibn 

Mas’ud (w. 32 H.) berkata, “Saya pernah berjalan 

bersama Nabi saw. di Madinah, sedangkan Nabi 

berpegang pada tongkat dari pelepah korma.  Ketika 

melewati sekelompok orang Yahudi, di antara 

mereka berkata pada teman-temannya, “Bagaimaana 

kalau kalian bertanya kepadanya?”  Lantas mereka 

92 Al Suyuti, al-Luma’…, h. 117. Lihat juga: Mana’ al Qattan; Mabahis,… h. 125.
93 Al Suyuti, al-Luma’…, h. 117. Lihat juga: Mana’ al Qattan; Mabahis,… h. 125.
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menanyakan kepada Nabi saw., “Terangkanlah kepada 

kami tentang roh”.  Sejenak Nabi menengadah ke atas.  

Saya (Ibn Mas’ud) mengetahui waktu turun kepada 

Rasulullah.  Kemudian Nabi saw. menjawab pertanyaan 

orang Yahudi itu dengan firman Allah, dalam surat     al 
Isra’, 17:85,

َوَما  َرّبِ  ْمرِ 
َ
أ ِمْن  وُح  الرُّ قُِل  وِح  الرُّ َعِن  لُونََك 

َ
َويَْسأ

وتِيُتْم ِمَن الْعِلِْم إاِلَّ قَلِياًل :85: َولَئِْن ِشئَْنا نَلَْذَهَبَّ 
ُ
أ

وَْحيَْنا إَِلَْك ُثمَّ اَل َتُِد لََك بِهِ َعلَيَْنا َوكِياًل 86
َ
ِي أ بِالَّ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang roh.  
Katakanlah, roh itu termasuk amar (perintah) Tu-
han-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan me-
lainkan sedikit”.  (Q.S. al Isra’, 17:85).

Riwayat lain dikemukakan al Turmuzi (w. 279 

H.) yang dinyatakan sebagai hadis sahih, Ibn Abbas 

ra. (w. 68 H.) berkata, “orang Quraisy berkata kepada 

orang Yahudi, “berilah kami satu persoalan nanti kami 

tanyakan kepada orang itu (Muhammad)”. Orang 

Yahudi mengatakan: “Tanyakanlah kepadanya tentang 

roh”.  Kemudian turunlah surat al Isra’, 17:85.

Riwayat kedua ini menyatakan, ayat tersebut turun 

di Mekkah, sedangkan yang pertama di Madinah.  

Dalam hal ini yang pertama lebih kuat, sebab hadis 

yang diriwayatkan Bukhari lebih valid.  Disamping itu 

Ibn Mas’ud (w. 32 H.) sendiri hadir melihat kejadian 

itu.  Kesaksian orang  hadir lebih kuat daripada yang 
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tidak hadir.94

Keempat, bila dua riwayat sama-sama sahih, 
sedangkan jarak waktu antara keduanya berdekatan, 

maka ayat tersebut turun karena dua kasus.  Karena 

itu, keduanya dapat dikompromikan.  Sebagai contoh, 

tentang turunnya surat al Nur, 24:6:

إاِلَّ  ُشَهَداُء  لَُهْم  يَُكْن  َولَْم  ْزَواَجُهْم 
َ
أ يَْرُموَن  ِيَن  َوالَّ

ِ إِنَُّه لَِمَن  ْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَّ
َ
َحِدهِْم أ

َ
نُْفُسُهْم فََشَهاَدةُ أ

َ
أ

ادِقنَِي :6: الصَّ
Artinya: “Orang-orang yang menuduh istrinya (ber-
zina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi 
selain diri, maka persaksian orang itu ialah empat 
kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguh-
nya dia termasuk orang-orang yang benar”. (Q.S. al 
Nur, 24:6).

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas (w. 

68 H.), firman Allah tersebut pada mulanya turun 

dalam kasus Hilal bin Umaiyah yang menuduh istrinya 

di hadapan Rasulullah telah berbuat serong dengan 

Syuraik bin Samha”. Sedangkan riwayat lain dari 

Bukhari dan Muslim (w. 261 H.) dari Sahl bin Sa’ad 

mengatakan, ayat itu turun dalam kasus ‘Uwaimir yang 

datang kepada Rasulullah tentang seseorang yang 

menjumpai istrinya bersama orang lain, apakah harus 

dibunuh, atau harus diapakan?95

94 Al Zarqani, Manahil….., h. 118. Lihat juga: Subhi Salih, Mabahits…., h. 174-175. 
95 Mana’ Khalil al Qattan, Mabahits…, h. 51. 
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Kompromi antara kedua riwayat itu, orang 

pertama yang menjadi kasus turunnya ayat adalah 

Hilal, kemudian menyusul ‘Uwaimir, yang kasusnya 

dijawab Rasulullah dengan ayat  yang turun kepada 

Hilal.  Atau bisa juga, ayat turun dua kali berbarengan 

dengan kedua kasus itu.

Kelima, apabila kedua riwayat sama-sama sahih 

dan satu sama lain tidak bisa dikompromikan, apalagi 

jika jeda waktu antara keduanya begitu jauh, maka 

dikukuhkan, ayat yang berulang kali turun.96 

Keenam, di samping itu, seperti dikatakan 

Tabataba’i, adanya hadis-hadis tentang Asbab al- 
Nuzul yang saling bertentangan, karena perawi tidak 

meriwayatkan Asbab al- Nuzul melalui riwayat lisan 

atau tulisan, melainkan dengan meriwayatkan suatu 

kisah, kemudian menghubungkan ayat Al-Qur’an 

dengan kisah  itu.  Karenanya, hadis asbab al- nuzul 
memerlukan pengukuhan dari Al-Qur’an.  Hadis yang 

sesuai dengan ayat Al-Qur’an diterima, sedangkan 

yang bertentangan ditolak97.

b) Ta’dud al Nazil wa al Sabab Wahid 

Secara historis dapat diketahui, satu sabab al 
nuzul kadang-kadang diikuti dengan diwahyukannya 

lebih dari satu ayat. Contohnya, Ummu Salamah 

berkata, “Wahai Rasulullah, Saya tidak mendengar 

96 M. Ali al Sabuni, Al-Tibyan…., h. 51. 
97 M. H. Tabataba’i, Mengungkap Rahasia ,…, h. 122 
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sedikitpun Allah menyebut perempuan dalam Hijrah”.  

Maka Allah menurunkan surat Ali Imran (3) ayat 195.

Selain itu, al Hakim (w. 405 H.) juga 

mengetengahkan riwayat hadis dari Ummu Salamah 

yang bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah 

kenapa anda menyebut kaum pria tetapi tidak menyebut 

kaum wanita?”  Tidak lama kemudian turunlah firman 

Allah, dalam surat An Nisa’, 4:32 dan surat al Ahzab, 

33:35.

Dengan demikian, sebab turunnya ayat tersebut 

satu, yaitu pertanyaan Ummu Salamah, sedangkan ayat 

yang diturunkan lebih dari satu.98

c) Ta’adud al Asbab wa al Nuzul Wahid

Dalam hal ini, ketika wahyu turun mempunyai 

beberapa sabab al nuzul.  Sabab al nuzul itu sendiri 

kadang-kadang berulang-ulang terjadi di suatu tempat 

dan waktu, atau berkaitan dengan lebih dari satu orang99. 
Turunnya ayat lebih dari satu kali menunjukkan betapa 

pentingnya masalah tersebut, dan untuk mengingatkan 

pada sebab turunnya ayat tersebut, karena khawatir 

terlupakan. Contohnya, surat al Ikhlas, ayat ini turun 

dua kali, pertama di Mekkah sebagai jawaban terhadap 

kaum Musyrikin, dan kedua, turun di Madinah sebagai 

jawaban terhadap ahli al kitab.

Walhasil, meskipun riwayat tentang sebab-sebab 

98 Subhi al Salih, Mabahits.,,,, h. 32-33. 
99 Dawud al Atar, Mujaz Ulum al-Qur’an, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 134. 
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turunnya wahyu seringkali bertentangan dan kacau 

balau, tetapi --hemat penulis-- tidak berarti pengetahuan 

ini merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat.  

Karena disamping prinsip gradualitas (bertahap) 

reformasi Al-Qur’an yang mesti dipahami, juga latar 

historis turunnya ayat Al-Qur’an perlu ditelusuri, agar 

mendapatkan pemahaman dan penafsiran nash  yang 

benar-benar valid100 dan tidak radikal.

4.  Upaya Deradikalisai Pemahaman Nash 
Melalui Konteks Historis, Sosiologis, dan 
Antropologis

Perlu dicatat, tidak semua nash  mempunyai 

asbâb  nuzul atau asbab wurûd  secara khusus, tegas, 

dan jelas. Sebagai alternatifnya, dapat menggunakan 

pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis untuk 

menginterpretasikan kembali maksud nash; Al-Qur’an 

dan Hadis.

Hal itu berangkat dari satu asumsi, ketika Allah 

berfirman atau Nabi SAW bersabda pasti tidak terlepas 

dari situasi kondisi yang melingkupi masyarakat pada 

waktu itu. Bagaimanapun sebuah gagasan atau ide 

termasuk dalam hal ini wahyu al-Qur’an maupun sabda 

Nabi SAW, selalu terkait dengan problem historis-kultural 

waktu itu.

Dengan pendekatan historis, sosiologis dan 

100 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, terjemahan oleh Ahsin Muhammad dari 
Islam and Modernity: Transformation of  an Intelektual Tradition, (Bandung: Pustaka, 
1985), h. 19.
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antropologis semacam itu, diharapkan akan mampu 

menghindari deradikalisasi pemahaman Nash: Al-Qur’an 

dan Hadis, serta  relatif lebih tepat dan akomodatif 

terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Yang 

dimaksud dengan pendekatan historis dalam hal ini, suatu 

upaya memahami nash dengan cara mempertimbangkan 

kondisi historis-empiris pada saat firman Allah  atau 

hadis itu disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dengan 

kata lain, pendekatan historis merupakan  pendekatan 

yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau 

gagasan yang  terdapat dalam nash dengan determinasi-

determinasi sosial dan situasi historis kultural ketika 

itu. Adapun pendekatan sosiologi, menyoroti dari sudut 

posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu. 

Sedangkan pendekatan antropologi lebih  memperhatikan 

terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang 

dianut dalam kehidupan masyarakat101.

C. Konsep Qath’i dan Zanni

Menjadi suatu aksioma, setiap nash (redaksi) secara 

substansial memiliki dua dalalah (kandungan makna). 

Bagi si matakallim (pengucap), nash  tersebut hanya 

memiliki satu arti sesuai yang diinginkan. Kondisi 

demikian ini kemudian  disebut dalalah haqiqiyah. 
Tetapi bagi mukhatab (komunikan), dalalahnya bisa jadi  

bersifat relatif dan multi interpretasi. Si komunikan ini tidak 

dapat memastikan maksud mutakallim. Pemahamannya 

101 Said Agil Husin Munawwar, Asbabul Wurûd , Studi Kritis Hadis Nabi: Pendekatan 
Sosio-Historis-Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. ke-1, h. 26-27.
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terhadap redaksi tersebut banyak dipengaruhi konteks dan 

pada gilirannya melahirkan ragam interpretasi. Kondisi 

semacam ini kemudian dinamai dilalah nishbiyah102.

Terminologi qath’iy dan zhanni sering digunakan 

ulama dan pemikir Islam kaitannya dengan pembahasan 

kedudukan Al-Qur’an dan sunnah Nabi saw dilihat 

dari wurud-nya (kedatangan sumber) atau tsubut-nya 

(kebenaran sumber), dan ditinjau  dari dalalah-nya 

(kandungan makna)103. Pembagian konsep qath’iy dan 

zhanni terhadap dalil naqli (Al-Qur’an dan As-Sunnah) 

itu dilakukan untuk merumuskan wilayah ajaran Islam 

yang –dianggap—steril dari sentuhan ijtihad.  Di samping 

untuk memetakkan wilayah nash --yang memang—

meniscayakan adanya sentuhan ijtihad secara kreatif. 

Pembagian dalil naqli secara dikotomis kepada qath’iy 
dan zhanni tersebut pada dasarnya bersifat ijtihadi104.

Masalah qath’iy dan  zhanni tidak dibahas ulama 

tafsir dalam satu bab khusus. Statemen ini bisa dibuktikan 

dengan melihat buku ulum al-Qur’an, misalnya kitab   

Al-Burhan fi Ulum al-Qur’an karya Badruddin   Az-

Zarkasyi atau kitab Al-Itqan, karangan As-Suyuthi. Hal 

ini  terjadi karena ulama tafsir menekankan bahwa Al-

Qur’an itu hamalat al-wujuh (mengandung banyak 

interpretasi). Bahkan ada ungkapan yang sangat populer, 

102 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1992, h. 138.
103 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, …, h. 137.
104 M. Syuhudi Ismail, Hadits Nabi Menurut Pembela dan Pemalsunya, Jakarta: Gema 
Insani Press, 1995, cet. ke-1,  h. 92. Lihat juga, Wahbah az-Zuhaili, Al-Wasith fi 
Ushul al-Fiqh, Dimasyqi: Al-Mathba’ah al-‘Ilmiyah, 1969, 605-606; Ali Hasabullah, 
Ushul Tasyri’ al-Islami, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964, h. 20.
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“Seorang belum layak dinamai mufassir kecuali jika 

mampu memberi interpretasi beragam terhadap  suatu 

ayat Al-Qur’an”105.

Dari perspektif inilah kiranya dapat dimengerti, 

mengapa pembahasan tentang qath’iy ad-dilalah tidak 

dikaji secara khusus dalam kitab ulum al-Qur’an dan 

lebih banyak dibahas ulama ushul Fikh?  Kondisi ini 

dilatarbelakangi sikap  ushuliyyin –yang—seringkali 

menjadikan masalah  ushul fiqh sebagai sesuatu yang 

qath’iy106.

Terjadi konsensus ulama, seluruh ayat Al-Qur’an 

berstatus qath’iy dilihat dari wurud atau tsubut-nya. 

Dinyatakan demikian, karena proses periwayatan   Al-

Qur’an pada periode Nabi Muhammad saw dan periode 

berikutnya berlangsung secara mutawatir107, baik 

makna maupun redaksinya108. Sementara dilihat dari segi 

105 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an,….h. 137.
106 Abi Ishaq As-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah, Mesir: Al-Maktabah 
at-Tijariyah al-Kubra, tth., jilid ke-1, h. 29.
107 Mutawatir secara etimologis berarti mutatabi’, yaitu yang datang berturut-turut 
dengan tidak ada jarak. Secara terminologis,  sesuatu yang diriwayatkan orang ban-
yak  dan jumlah banyak itu di ketemukan sejak awal sanad sampai akhir, yang 
menurut kebiasaan  mereka mustahil sepakat untuk berdusta. Lihat, Ahmad bin 
Muhammad al-Fayumi, Al-Mishbah al-Munir Fi Gharib as-Syarh al-Kabir li Ar-Razi, 
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1398, h. 321. Lihat juga, Muhammad ‘Ajjaz   al-
Khatib,  Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 301.
108  Riwayat bi al-makna artinya periwayatan hanya dengan mempertimbangkan 
dimensi substansialnya saja. Lawan term ini disebut riwayat bi al-Lafdzi, di mana 
riwayat semacam ini  seluruhnya berlaku dalam periwayatan Al-Qur’an. Dalam 
disiplin ilmu Hadits, Riwayat bi al-makna artinya perawi meriwayatkan hadits den-
gan menggunakan redaksinya sendiri.  Terjadi polemik di antara sahabat tentang 
riwayat bi al-Makna ini. Ada yang membolehkan, misalnya: sahabat Ali, Ibn Abas, 
Ibn Mas’ud, Anas bin Malik, Aisyah, dll. Sahabat yang cenderung menolak riwayat 
bi al-Makna antara lain; Umar bin Khatab, Ibn Umar, dan Zaid bin Arkam. Lihat 
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dalalah-nya, sebagian ayat Al-Qur’an bersifat  qath’iy dan 

ayat lainnya   berstatus zhanni yang multi interpretasi. 

Berbeda dengan  Al-Qur’an, di mana terjadi kesepakatan 

ulama  dalam pembagian wurud dan dalalah-nya, realitas 

ini tidak sepenuhnya terjadi dalam melihat posisi sunnah 
Nabi Muhammad saw109. Ulama berbeda pendapat dalam 

melakukan pembagian status wurud dan dalalah As-
Sunnah.  Perbedaan pendapat ini terjadi akibat adanya 

dua kategori riwayat hadits, yaitu  hadits Mutawatir 

dan hadits Ahad110.  Terlepas dari adanya perbedaan 

Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits …..,  h. 127-128.
109 Batasan hadits Mutawatir yang berstatus qoth’iy  al-wurud, antara lain 
sebagai berikut: Pewartaan yang disampaikan para rawi harus berdasarkan 
tanggapan panca indra.  Jumlah rawi harus mencapai bilangan tertentu 
yang memungkinkan mereka tidak berbohong. Dalam hal ini ulama ber-
beda pendapat tentang batasannya. Abu Thoyib menentukan sekurang-
kurangnya 4 orang. Karena diqiyaskan kepada banyaknya saksi dalam me-
nentukan vonis kepada terdakwa.Ashabu asy-Syafi’i menentukan minimal  5 
orang, diqiyaskan jumlah Nabi bergelar Ulul Azmi.
Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang berdasarkan 
surat Al-Anfal 65, yang artinya: “Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu 
niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh”. Ulama lain menetapkan, 
sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang. Adanya keseimbangan jumlah 
rawi dalam thabaqoh pertama dengan thabaqoh  berikutnya. 
110 Menurut ulama, pembagian hadits dillihat dari jumlah periwayatannya 
ada dua macam, Mutawatir dan Ahad. Sebagian ulama ada yang membag-
inya menjadi tiga macam: Mutawatir, Masyhur, dan Ahad. As-Sunnah yang 
berkategori mutawatir disepakati ulama berstatus qath’iy al-wurud. Berbeda 
halnya dengan As-Sunnah yang dikategorikan  Ahad, status wurud-nya ma-
sih dipersoalkan dan tidak ada kata sepakat ulama. Menurut sebagaian 
ulama, wurud hadits Ahad bersifat zhanni. Mereka beralasan, hadits Ahad 
diriwayatkan periwayat yang jumlahnya secara kuwantitatif  tidak menim-
bulkan keyakinan yang pasti. Meskipun demikian, asal riwayat ini validitas-
nya tidak dipersoalkan, maka berakibat adanya kewajiban untuk menga-
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pendapat itu, ulama sepakat bahwa pembicaraan tentang 

As-Sunnah juga  dikenal istilah qath’iy dan zhanni 
dilihat dari segi wurud dan dalalahnya.

1. Hakekat Qath’iy Dan Zhanni, Serta  Status 
Wurud  Dan Dalalah  Nash 

 Term qath’iy dan zhanni dalam pembahasan ini 

digunakan untuk menyatakan suatu tingkat kebenaran 

(validitas) nash. Pada umumnya, kata-kata dharuriy, 
yaqiny, absolut, dan mutlak disinonimkan dengan kata 

qath’iy. Sementara itu, term  nazhari, relatif, dan nisbi 
biasanya disinonimkan dengan kata zhanni.

Bagi sebagian ulama, term  qath’iy ad-dalalah 
disamakan pengertiannya dengan istilah muhkam. 
Sementara term zhanni al-dalalah disinonimkan dengan 

istilah mutasyabih. Dalam batas tertentu, penyamaan 

malkannya. Dasar argumentasi yang dikedepankan ulama  cukup banyak, 
antara lain:
1. Sesuatu yang berstatus zhanni mempunyai kemungkinan mengand-

ung kesalahan. Hadits yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata 
berkualitas shahih walaupun berkategori Ahad, statusnya  qath’iy  al-wu-
rud.

2. Nabi Muhammad saw pernah mengutus sejumlah mubaligh ke pelbagai daerah. 
Jumlah mereka tidak mencapai jumlah mutawatir. Sekiranya penjelasan agama harus 
berasal dari berita yang berkategori mutawatir, niscaya tidak dibenarkan menerima 
dakwah dari mubalig yang diutus Rasulullah tersebut.
Lebih lanjut lihat, Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mush-
thalahuhu, …, h. 303; Mahmud at-Thahan, Taysir Mushthalah al-Hadits, Beirut: Dar  
Al-Qur’an al-Karim,  1399 H, h. 18-31; Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf  al-Nawawi, 
Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi,  Mesir: al-Mathba’ah al-Mishriyah, 1924,  juz 
ke-1, h. 20; Abu ‘Amr ‘Utsman bin ‘Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, ‘Ulum al-Hadits, 
Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972, h. 24; Shubhi al-Shalih, 
‘Ulum al-Hadits wa  Mushthalahuhu, Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977,  h. 151.
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istilah ini dapat diterima111.

Menurut ‘Abd al-Wahab Khalaf, yang disebut 

sebagai nash qath’iy dari segi dalalah-nya adalah nash 

yang menunjukkan satu pengertian tertentu dan tidak 

mengandung kemungkinan takwil ataupun pengertian 

lain112. Apabila suatu peristiwa yang ingin diketahui 

hukumnya ternyata telah ada hukum syara’ yang berasal 

dari dalil nash yang qath’iy dilihat dari  segi wurud dan 

dalalah-nya, maka dalam hal ini tidak ada celah untuk 

dilakukan ijtihad113.

Dengan demikian, dalil nash yang berstatus qath’iy 
ad-dalalah selalu memiliki satu pengertian tertentu 

dengan tingkat kebenaran pasti dan absolut akibat 

tidak adanya celah  interpretasi ganda. Berbeda halnya 

dengan nash yang berstatus zhanni di lihat dari segi 

dalalah-nya. Menurut ‘Abd al-Wahab Khalaf, nash yang 

berstatus zhanni selalu menunjukan ragam  pengertian 

dan memungkinkan dilakukan takwil yang menghasilkan 

pengertian  lain114. Dengan demikian, kebenaran 

111 Muhkam dan Mutasyabih, dua terminologi yang sering di jumpai dalam disiplin 
ilmu  Al-Qur’an.  Muhkam diartikan sebagai ayat yang jelas  dan tegas makna atau 
maksudnya sehingga akal dengan mudah dapat memahaminya, baik bagi orang 
‘alim maupun orang awam. Lawan term ini disebut, Mutasyabih. Lihat, As-Suyuthi, 
Al-Itqan fi Ulum Al-Qur’an, Beirut: Dar Al-Fikr, 1415,  Juz ke-2, h. 5, 6, dan 10. 
Hanya saja makna mutasyabihat itu –kata Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal 
P.-- jangan diartikan sebagai ayat      al-Qur’an yang samar, yang maknanya hanya 
diketahui Tuhan sebagaimana dipahami selama ini. Demikian juga, term muhkam 
tidak perlu  dipertentangkan secara dikotomis dengan term mutasyabih. Lihat, Tau-
fiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual Al-Qur’an, Band-
ung: Mizan, 1989, h. 37.
112 ‘Abd al-Wahab Khalaf,  Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 35.
113 Abd al-Wahab Khalaf,  Ilmu Ushul,…h. 216.
114 Abd al-Wahab Khalaf,  Ilmu Ushul…., h. 35. 
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pengertian nash tersebut bersifat relatif atau tidak pasti 

karena masih ada alternatif pengertian lain. Terhadap 

nash yang berstatus zhanni  al-dalalah tersebut, terbuka 

lebar wilayah  ijtihad.

Sementara itu, pemikir kontemporer dari Aljazair 

Mohammad Arkoun mengomentari, “Al-Qur’an sebagai 

kitab suci  yang mengandung kemungkinan makna yang 

tidak terbatas. Al-Qur’an selalu terbuka, tidak kaku dan 

tertutup hanya pada satu penafsiran makna”115.

Jauh sebelum Arkoun, Imam As-Syathibi dalam 

kitabnya  al-Muwafaqat menulis, “Tidak atau jarang 

sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil syara’ yang sesuai 

dengan penggunaan istilah yang populer”116. Mereka 

merumuskan definisi populer  tersebut dengan tidak 

adanya kemungkinan untuk memahami suatu lafal kecuali 

maknanya yang dasar itu117.  Tidak atau jarang sekali ada 

sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara’ (jika berdiri 

sendiri) ini --menurut as-Syathibi-- karena apabila dalil-dalil 

syara’ tersebut bersifat Ahad, jelas tidak dapat memberi 

kepastian. Bukankah Ahad sifatnya zhanni (dugaan)? 

Lain halnya  apabila dalil tersebut bersifat Mutawatir. 

Untuk menarik makna yang pasti  dibutuhkan premis-

premis (muqaddimat) yang tentunya harus bersifat pasti 

115 Dikutip M. Quraish Shihab dari, Martin Van Bruinessen,“Mohammad Ark-
oun tentang     Al-Qur’an”, disampaikan dalam diskusi Yayasan EMPATI. Pada h. 
2, ia mengutip Mohammad Arkoun, “Algeria”, dalam Shireen T. Hunter (ed.), The 
Politics of  Islamic Revivalism, Bloomington: Indiana University Press, 1988, p. 182-
183.  Lihat, M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, …. h. 137.
116 Abi Ishaq As-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah,  …., h. 35.
117 Ali ‘Abd At-Tawab dan Thaha ‘Abdullah Addasuqy, Mabahits fi Tarikh al-Fiqh 
al-Islamy, Mesir: Lajnah al-Bayan al-Arabiy, 1962, h. 50.
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(qath’iy). Dalam hal ini premis tersebut harus bersifat 

mutawatir. Ini tidak mudah diketemukan, karena dalam 

realitasnya premis-premis tersebut kesemuanya atau 

sebagian besarnya bersifat ahad dalam arti zhanni (tidak 

pasti). Sesuatu yang bersandar kepada zhanni tentu tidak 

menghasilkan sesuatu kecuali yang zhanni pula118. 

Apakah pendapat as-Syathibi di atas mengantarkan 

kita kepada satu kesimpulan, ayat Al-Qur’ani itu tidak ada 

yang qath’iy? Memang demikian jika ayat Al-Qur’an  itu 

ditinjau secara independen dan bersifat atomistik. 

Lebih jauh  as-Syathibi menjelaskan, bagaimana proses 

yang dilalui suatu hukum yang diangkat dari nash sehingga 

menjadi qath’iy119. Menurut As-Syathibi, kepastian 

makna (qath’iyah al-dalalah) suatu nash muncul dari 

sekumpulan dalil zhanni yang kesemuanya mengandung 

kemungkinan makna yang sama. Terhimpunnya makna 

yang sama dari dalil yang beragam itu memberi kekuatan 

tersendiri. Kondisi ini berbeda ketika dalil-dalil itu 

berdiri sendiri secara atomistik. Akhirnya, kekuatan dari 

himpunan dalil tersebut menjadikannya tidak bersifat 

zhanni dan  meningkat menjadi semacam mutawatir 
ma’nawi, dan dengan demikian dinamai sebagai dalil 

qath’iy ad-dalalah120.

Biasanya ushuliyyin menunjuk kepada konsensus 

118 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, …., h. 139. Pendapat semacam ini 
secara substansial  mengandung kerancuan dan tampaknya telah mengarah kepada 
upaya defungsionalisasi  sunnah Nabi Muhammad saw.
119 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, …., h. 139.. 
120 Lebih jauh lihat as-Syathibi, Al-Muwafaqat …., h. 36-37. 
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ulama (ijma’) untuk menetapkan sesuatu yang bersifat 

qath’i. Sebab jika mereka hanya menunjuk kepada  nash 

(dalil naqli) yang bersifat independen dan atomistik, 

maka akan terbuka peluang—bagi mereka yang tidak 

mengetahui ijma’ itu—untuk mengalihkan makna yang 

dimaksud dan telah disepakati kepada  makna lain. Untuk 

menghindari kondisi semacam ini  mereka langsung 

menunjuk kepada konsensus ulama121. Misalnya, Al-

Qur’an ayat ke-13 surat Al-Mujaadilah yang berbunyi122:

 ُ َ َورَُسوَلُ َواللَّ ِطيُعوا اللَّ
َ
َكةَ َوأ اَلةَ َوَءاتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
 فَأ

َخبرٌِي بَِما َتْعَملُوَن:13:
Ayat ini secara independen tidak secara pasti 

menunjuk kepada kewajiban shalat, walaupun redaksinya 

berbentuk imperatif. Sebab banyak ayat Al-Qur’an yang 

menggunakan redaksi perintah tetapi dinilai bukan 

sebagai perintah wajib. Kepastian tersebut terbentuk dari 

jalinan pemahaman terhadap nash lain  yang –walaupun 

dengan redaksi  atau konteks berbeda—disepakati 
kesemuanya mengandung substansi yang sama dan pada 

gilirannya menjadi suatu aksioma; shalat wajib dikerjakan. 

Hukum kewajiban shalat ini ditarik dari penggalan ayat   

اَلَة الصَّ ِقيُموا 
َ
 setelah mempertimbangkan jalinan dalil  فَأ

nash yang lain123. 

Menurut Quraish Shihab, satu ayat Al-Qur’an atau 

121 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, …., h. 141.  
122 Ayat 13 surat Al-Mujadilah/58. Lihat, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Madinah: 
Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifaini, 1990.
123 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, …., h. 141.  
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hadis Mutawatir pada saat yang sama dapat menjadi 

qath’iy dan zhanni sekaligus. Misalnya firman Allah 

dalam surat      Al-Maidah ayat 6, sbb.:

فَاْغِسلُوا  اَلةِ  الصَّ إَِل  ُقْمُتْم  إَِذا  َءاَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
يَاأ

يِْديَُكْم إَِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم 
َ
وُُجوَهُكْم َوأ

رُْجلَُكْم إَِل الَْكْعَبنْيِ
َ
َوأ

Penggalan ayat بُِرُءوِسُكْم  adalah qath’iy َواْمَسُحوا 
ad-dalalah menyangkut wajibnya membasuh kepala 

dalam berwudlu’. Pada saat yang sama, penggalan ayat 

ini bersifat dzanni  ad-dalalah dalam hal: batas kepala 

yang harus dibasuh. Dimensi  qath’iy dan zhanni dalam 

penggalan ayat tersebut karena adanya ijma’ ulama yang 

mewajibkan membasuh kepala dalam berwudlu’. Namun 

mereka berbeda pendapat tentang arti dan kedudukan 

huruf  ba’ pada penggalan ayat  بُِرُءوِسُكم  sehingga 

muncul polemik di antara mereka,  seberapa  batas kepala 

yang harus dibasuh dalam wudlu. Dengan demikian, di 

satu sisi penggalan ayat ini menunjuk kepada makna 

yang pasti  (qath’iy ad-dalalah), dan di sisi lain memberi 

pelbagai alternatif makna (dzanni  ad-dalalah)124. 

Dari sini menjadi semakin  jelas bahwa masalah 

qath’iy bermuara kepada sejumlah argumentasi yang 

maknanya disepakati ulama (mujma’ ‘alaih), sehingga 

tidak mungkin timbul makna lain kecuali hanya kepada 

makna yang telah disepakati. Kondisi inilah yang 

kemudian melahirkan ajaran Islam yang absolut, universal, 

124 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an,…, h. 141.  
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permanen, tidak berubah, dan tidak dapat dirubah.

Menurut Yusuf Qardhawi, munculnya konsensus 

ulama tersebut perlu diberi catatan kritis. Walaupun ulama 

berbeda pendapat tentang kedudukan ijma’ sebagai dalil, 

namun agaknya tidak diragukan bahwa para pendahulu 

(salaf al-umat) yang hidup pada abad pertama tentu 

mempunyai banyak alasan untuk sepakat menetapkan 

arti suatu ayat sehingga pada akhirnya menjadi qath’iy      
ad-dalalah. Mengabaikan konsensus mereka dapat 

menimbulkan kebingungan dan kesimpangsiuran di 

kalangan umat125.

2. Kriteria Qat’i, Dzanny dan
    Penunjukan Makna Hadis

As-Sunnah dilihat dari jumlah periwayat pada setiap 

tabaqah (tingkatan) sanadnya dibagi menjadi dua, 

Mutawatir dan Ahad. As-Sunnah yang berkategori 

mutawatir disepakati ulama berstatus qath’i al-wurud.126 

Berbeda halnya dengan As-Sunnah yang dikategorikan  

Ahad, status wurud-nya masih dipersoalkan dan tidak ada 

kata sepakat di antara ulama. Menurut sebagaian ulama, 

wurud hadits Ahad bersifat zhanni. Mereka beralasan, 

hadits Ahad diriwayatkan periwayat yang jumlahnya 

secara kuwantitatif tidak menimbulkan keyakinan yang 

125 Yusuf  al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997, Jilid 
ke-1,  h. 25.
126 Al-Thahhan, Taysir…, h. 19; Ibn Hajar al-‘Asqalani, Nuzhah al-Nazhar Syarh 
Nukhbat al-Fikr, Maktabah al-Munawwar, Semarang, [tth], h. 6; dan Taqiy al- Din 
Ahmad Ibn Taimiyyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah, Mathabi’ Dar al-‘Arabiyah, 
1398 H, jilid XVII, hh. 16-17.
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pasti kebenarannya. Meskipun demikian, asal riwayat ini 

validitasnya tidak dipersoalkan, maka berakibat adanya 

kewajiban untuk mengamalkannya127.

 Dasar argumentasi yang dikedepankan ulama 

cukup banyak, antara lain:

a) Sesuatu yang berstatus zhanni mempunyai 

kemungkinan mengandung kesalahan. Hadits yang 

telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas 

shahih terhindar dari kesalahan. Karenanya, hadits 

yang berkualitas shahih walaupun berkategori Ahad, 

memiliki status qath’i al-wurud128.

b) Nabi Muhammad saw pernah mengutus sejumlah 

mubaligh ke pelbagai daerah. Jumlah mereka tidak 

mencapai jumlah mutawatir. Sekiranya penjelasan 

tentang agama harus berasal dari berita yang 

berkategori mutawatir, niscaya masyarakat tidak 

dibenarkan menerima dakwah dari mubalig yang 

diutus Rasulullah tersebut129.

c) Umar bin al-Khathab pernah membatalkan hasil 

ijtihadnya ketika mendengar hadits Nabi saw yang 

disampaikan al-Dlahak bin Sufyan secara Ahad.130

127 Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf  al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, 
al-Mathba’ah al-Mishiriyyah, (Mesir), 1924 M, juz I, h. 20; Salim ‘Ali al-Bahnasawi, 
al-Sunnah al-Muftara ‘alaiha, Dar al-Buhuts al-‘Ilmiyyah, [ttp.], 1979 M, hh. 100, 108, 
dan 109.
128 Ibn Taimiyyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah, …., jilid XVIII, hh. 40-41; Abu 
‘Amr ‘Utsman bin ‘Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, ‘Ulum al-Hadits, al-Maktabah 
al-‘Ilmiyyah, al-Madinah al-Munnawwarah, 1972 H, h. 24; Shubhi al-Shalih, ‘Ulum 
al-Hadits wa  Mushthalahuhu, Dar al-Ilm li al-Malayin, Bairut, 1977 M, h. 151.
129 Al-Bahnasawi, al-Sunnah al-Muftara ‘alaiha…., h. 103. 
130 Muhammad Adib Shalih, Lamahaf  fi Ushul al-Hadits, Al-Maktab al-Islami, 
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Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan 

status wurud untuk hadits Ahad yang shahih, namun 

mereka sependapat, hukum mengamalkan hadits Ahad 

adalah wajib, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan 

dengan akidah. Dalam masalah akidah, ulama berbeda 

pendapat.

Selanjutnya ulama berpendapat, dalalah Sunnah yang 

berkategorikan mutawatir ada yang berstatus qath’iy al-
dalalah dan ada yang berstatus zhanni      al-dalalah131.  
Dalam hal ini, kemungkinan status dalalah untuk sunnah 

Mutawatirah sama dengan kemungkinan yang berlaku 

dalam Al-Qur’an.

Tentang status hadits Ahad dilihat dari dalalah-

nya, ulama tidak sependapat. Sebagian dari mereka 

menyatakan, dalalah untuk hadits Ahad ada yang 

berstatus qath’iy dan ada yang zhanni.132 Pendapat 

tersebut bermuara pada satu perspektif, di mana hadits 

Ahad hanya dilihat dari tingkat validitas wurud-nya saja. 

Selain itu, ada pula pendapat yang menghubungkan 

validitas pengertian dengan tingkat validitas wurud hadits 

Ahad. Pendapat itu menyatakan bahwa hadits Ahad yang 

berstatus zhanni al-wurud tidak bisa menghasilkan 

dalalah yang berstatus qath’i. Yang zhanni hanya dapat 

menghasilkan pengertian yang berstatus zhanni juga. 

Pendapat semacam ini secara substansial  mengandung 

bairut, 1399 H, hh. 99-100. 
131 Muhammad as-Siba’i, Al-Sunnah….., h. 344. 
132 Shalah al-Din bin Ahmad al-Idlibi, Manhaj Naqd al-Matn, Bairut: Dar al-Afaq 
al-Jadidah, 1983,   h. 239-240. 
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Menurut Mahmud Syaltut, 
mengetahui aktifitas 

Muhammad saw dengan 
mengaitkannya pada fungsi 

kenabian ketika hal itu 
dilakukan sangat besar 

manfaatnya
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kerancuan dan tampaknya telah mengarah kepada upaya 

defungsionalisasi  sunnah Nabi Muhammad saw.

3. Meletakkan Fungsi  Nabi SAW:
    Upaya Memahami Sabdanya

Selain sebagai utusan Allah, Muhammad juga 

berkedudukan sebagai manusia biasa (Q.S. al-

Khafi/18:100), sebagai seorang suami, ayah, anggota 

keluarga, teman, pengajar, pendidik, mubalig, pemimpin, 

panglima perang, hakim, kepala negara, dsb.133. Predikat 

uswah hasanah yang diberikan Allah kepada Nabi 

Muhammad (Q.S. al-Ahzab/33:21) meliputi semua fungsi 

yang melekat pada diri beliau.

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui aktifitas 

Muhammad saw dengan mengaitkannya pada fungsi 

kenabian ketika hal itu dilakukan sangat besar 

manfaatnya134. Pengetahuan tentang korelasi As-Sunnah 

dan fungsi Nabi tersebut barguna  untuk menentukan 

status As-Sunnah dilihat dari dalalah-nya.

Ketika As-Sunnah disabdakan dan terkait dengan 

fungsi Muhammad sebagai Rasul, ulama sepakat, 

As-Sunnah tersebut wajib dipatuhi135.  Ajaran     As-
Sunnah yang harus dipatuhi --dalam hal ini-- tidak hanya 

133 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti, Fiqh al-Sirah, Beirut: Dar al-Fikr, 1980,  
h. 18. Kitab yang  secara khusus membahas pelbagai fungsi dan predikat Nabi 
Muhammad itu ditulis  ‘Abbas Mahmud   ‘al-‘Aqqad dengan judul, ‘Abqariyyah Mu-
hammad.  Lihat, ‘Abbas Mahmud ‘al-‘Aqqad, ‘Abqariyyatu Muhammad, Beirut: Dar 
al-Hilal, 1969. 
134 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa As-Syari’ah, Beirut: Dar al-Qalam, tth., h. 510. 
135 Mahmud Syaltut, Al-Islam …., h. 509; Dasar pendapat tersebut antara lain 
merujuk Al-Qur’an surat   al-Nisa’/4:59 dan al-Hasyr/59:7. 
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berkenaan dengan pelbagai penjelasan Nabi Muhammad 

saw  seputar ayat Al-Qur’an saja, tetapi juga mencakup 

ketentuan hukum yang tidak tercantum di dalam Al-

Qur’an136.  Dengan demikian, sunnah Nabi saw yang 

berhubungan dengan fungsinya  sebagai Rasulullah 

itu terkait erat  dengan  pelbagai penjelasan tentang 

kandungan Al-Qur’an, pelbagai pelaksanaan ibadah, dan 

penetapan hukum halal-haramnya sesuatu137.

Petunjuk dari sunnah Nabi yang wajib dipatuhi itu  

tidak dapat diartikan bahwa seluruh dalalah-nya berstatus 

qath’iy.  Apalagi tidak mudah dibedakan, apakah  petunjuk 

dalam  sunnah itu mengacu kepada sosok Muhammad 

saw  dalam kapasitasnya  sebagai Rasul, atau  kapasitas 

lainnya; misalnya sebagai kepala rumah tangga, hakim, 
pemimpin perang, pemimpin masyarakat,  dsb. 

Ketika kapasitas Muhammad saw dipahami sebagai 

kepala negara dan pemimpin masyarakat, misalnya 

pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana untuk 

bait ul mal, sebagian ulama menyatakan bahwa Sunnah 
tersebut tidak menjadi ketentuan syariat yang bersifat 

umum138.  Dalam hal ini, Sunnah memberi peluang 

kepada akal pikiran untuk mewujudkan kemaslahatan 

berdasarkan petunjuk umum syari’ah. Dengan demikian, 

136 Menurut mayoritas ulama, fungsi sunnah Nabi terhadap Al-Qur’an sebagai 
penjelas dan penguat (ta’kid) ayat Al-Qur’an, serta menetapkan hukum yang tidak 
dikemukakan Al-Qur’an. Lihat, Muhammad bin  ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, 
Irsyad al-Fuhul, Surabaya: Mathba’ah Salim bin Sa’ad, tth., h. 29; Muhammad Abu 
Syuhbah, Dhifa’ ‘an al-Sunnah Rad Syubah al-Musytasyriqin wa al-Kutab al-Mu’ashirin, 
Kairo: Mathba’ah al-Azhar, tth., h. 10-17; M. ‘Ajjaj al-Khathib, op. cit., h. 46-50.
137 Mahmud Syaltut, Al-Islam…,,h. 509..
138 Mahmud Syaltut, Al-Islam…,,h. 509..
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dalalah As-Sunnah tersebut berstatus zhanni. 

Yang sering menjadi masalah, terkadang  petunjuk 

Sunnah dari satu sisi tampak berhubungn dengan 

kapasitas Muhammad saw  sebagai Rasul dan disisi lain 

mengisyaratkan kapasitasnya sebagai kepala negara 

ataupun pemimpin masyarakat. Misalnya riwayat hadis 

sbb.:

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َنَه  ِ َصىلَّ اللَّ نَّ رَُسوَل اللَّ
َ
َعْن ابِْن ُعَمَر أ

ْهلِيَّةِ 1
َ
يَوَْم َخيرَْبَ َعْن ُلُوِم اْلُُمرِ اأْل

Artinya:  Diriwayatkan dari ibnu Umar ra., Nabi saw. 
melarang (memakan) daging himar (keledai) 
kampung pada peperangan Khaibar. 

Sebagaian  ulama menyatakan bahwa petunjuk hadits 

tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Rasulullah 

memiliki kewenangan menetapkan hukum; yang tidak 

dinyatakan dalam Al-Qur’an140.  Pendapat itu cukup 

beralasan bila dilihat dari kejelasan isi teks haditsnya, 

kemudian dihubungkan dengan riwayat hadits lain sbb.:

َعْن َعِمٍر قَاَل َسِمْعُت انلُّْعَماَن بَْن بَِشرٍي َيُقوُل َسِمْعُت 
 ٌ َبنّيِ اْلَاَلُل  َيُقوُل  وََسلََّم  َعلَيْهِ   ُ اللَّ َصىلَّ   ِ اللَّ رَُسوَل 
139 Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, diberi 
catatan pinggir (hasyiah) al-Shindi, (Bairut Dar al-Fikr, tth.),  jilid III, h.  313.; Mus-
lim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, disunting Muhammad Fu’ad Abd al-
Baqi, Makah: Isa al-Babi al-H.abi wa Syurakah, tth.,  juz ke-3, h. 1538. Hadits 
tersebut diriwayatkan At-Turmudzi, Nasa’i, Ibnu Majah,  ad-Darimi dan Ahmad 
bin Hambal. Lihat, A.J. Wensinck, A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh 
al-Hadits al-Nabawi, Leiden: E.J. Brill,  1936, Juz I, h. 132.
140 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul…., hal. 29..
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ِمْن  َكثرٌِي  َيْعلَُمَها  اَل  ُمَشبََّهاٌت  َوَبيَْنُهَما   ٌ َبنّيِ َواْلََراُم 
انلَّاِس 1

Artinya:
Diriwayatkan dari ‘Amir, saya mendengar al-Nu’man 
bin Basyir berkata: saya mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas 
dan yang haram telah jelas pula, sedangkan (hal-hal) 
di antara keduanya adalah samar-samar, kebanyakan 
manusia tidak mengetahui yang samar-samar itu”.

Hadits tersebut menerangkan, hukum halal dan 

haramnya sesuatu telah jelas.   Di samping itu,  masih 

ada yang hukumnya masih samar dan hanya sedikit 

yang mengetahuinya, yaitu para mujtahid142. Hadits ini 

sekaligus menunjukkan  bahwa Nabi Muhammad saw 

mengakui adanya sesuatu yang berstatus zhanni atau  

mutasyabihat. 

Kalau hadits yang dikutip pada butir pertama 

dihubungkan dengan hadits yang dikutip pada butir 

kedua, kesan yang timbul, dalalah hadits riwayat  

pertama berstatus qhat’iy  al-dalalah.  Argumentasinya 

dapat diuraikan sbb.:

Riwayat  hadits pertama, para sahabat umumnya 

141 Al-Bukhari, Al-JAmi’…., jilid I, h.. 19-20, Muslim, Al-Jami’…., juz ke-3, h.. 
1219-1220. Hadits tersebut juga diriwayatkan Abu Dawud, at-Turmudzi, al-Nasa’i, 
Ibnu Majah, al-Darimi, dan Ahmad bin Hanbal. Lihat, A.J. Wensinck,  al-Mu’jam 
al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi,…, h. 258.
142 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath-al-Bari, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz I, h. 127; 
Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq ‘Abadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi 
Dawud, Beirut: Dar al-Fikr 1979, juz IX, h. 179.
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berpegang pada arti teksnya. Ibn ‘Abbas, salah seorang 

sahabat yang banyak meriwayatkan hadits ternyata  

menyalahi pendapat umum. Dia berpendapat, daging 

keledai kampung halal dimakan berdasarkan dalil   Al-

Qur’an surat al-An’am ayat 145. Lebih lanjut Ibn ‘Abbas 

menyatakan, dirinya tidak mengerti latar belakang 

keharaman mengkonsumsi daging keledai kampung 

itu. Apakah larangan itu bertujuan memelihara populasi 

keledai kampung, atau larangan itu hanya berlaku khusus 

dalam peperangan Khaibar? 

Jumhur ulama pasca periode  sahabat juga berpegang 

pada arti teks hadits. Dalam pelbagai kitab telah 

didiskusikan latar belakang (‘illat) keharaman daging 

tersebut, apakah keharamannya itu: 1) untuk memelihara 

keseimbangan populasi, 2) karena binatang itu kotor (rijs), 

3) karena binatang itu sebagai binatang peliharaan rumah, 

atau 4) karena Nabi telah melarangnya? Alasan yang 

dipegangi mayoritas ulama, Nabi telah melarangnya143. 

Dalil ayat Al-Qur’an yang dirujuk Ibn ‘Abbas sebagai 

argumentasi  tidak luput dari pembahasan. Jumhur ulama 

secara tidak langsung menolak penggunaan dalil ayat 

tersebut144.  Dengan demikian, dalalah hadits riwayat 

pertama berstatus qath’iy.

143 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath-al-Bari…., juz, IX, h. 654-656; Muhammad bin 
Ali bin Muhammad    al-Syaukani, Nail al-Authar min Ahadits Sayid al-Akhyar Syarh 
Muntaqa al-Akbhar, Beirut: Dar al-Jil, 1973,  juz VII, h. 281-282; Muhammad bin 
Isma’il as-Shan’ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam’I  Adillat  al-Ah-
kam, Mesir: Mushthafa al-Babi al-H.abi wa Auladuh, 1960,  h. 73-75.
144 Al-‘Asqalani, Fath-al-Bari ,….juz, IX, h. 657; al-Syaukani, juz viii, h.  284-5; al- 
Shan’ani, h. 73-77.
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Ulama hadis, Al-Thahawi menyatakan,  sekiranya 

hadits tentang keharaman daging keledai kampung 

itu tidak mutawatir, niscaya pertimbangan rasio dapat 

digunakan untuk menetapkan hukum binatang itu145.  Al-

Thahawi menguhubungkan status wurud hadits dengan 

dalalah-nya. Padahal tidak semua nash yang berstatus 

qath’iy al-wurud meniscayakan qath’iy ad-dalalah.

Dari uraian ini ditegaskan, ternyata nash As-Sunnah 

di mana teksnya dianggap jelas,  tidak menjadi jaminan 

lahirnya kesepakatan ulama dalam memahami dalalah-

nya. Masalahnya, apakah terjadinya perbedaan ulama 

dalam memahami dalalah nash menjadi alasan, nash 

tersebut berstatus zhanni? Tampaknya, masing-masing 

argumentasi yang melatarbelakangi perbedaan itu terlebih 

dahulu harus diuji validitasnya. Setelah mekanisme itu 

dilakukan barulah status dalalah nash yang bersangkutan 

dapat ditentukan.

Contoh lain, berikut ini dikemukakan dua matan 

hadits Nabi yang menguraikan salah satu kriteria  menjadi 

kepala negara (khalifah).

ُة ِمْن قَُريْش ....... 146 ئِمَّ
َ ْ
نٍَس ......  َفَقاَل األ

َ
َعْن أ

 
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ال َعْن ابِْن ُعَمَر َعْن انلَّيِبِّ َصىلَّ اللَّ
ْمُر يِف قَُريٍْش َما بَِقَ ِمنُْهْم اْثنَاِن147

َ ْ
يََزاُل َهَذا األ

145 Al-‘Asqalani, Fath-al-Bari,… juz, IX, h. 657; al-Syaukani, juz viii, h.  284-5; al- 
Shan’ani, h. 73-77.
146 Abu ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Beirut: al-Mak-
tab al-Islami, 1978,   jilid III, h. 129.
147 Al-Bukhari, al-Jami’..,, juz II, h. 265, dan IV, h. 234
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Artinya :
Dalam urusan (beragama, bermasyarakat, dan ber-
negara), orang-ornag Quraisy selalu (menjadi pe-
mimpin) selama mereka masih ada, walaupun tinggal 
dua orang. 

Berdasarkan kedua riwayat hadits di atas dan riwayat 

hadits lain yang semakna, beberapa abad yang lalu  ulama 

sepakat, kepala negara (khalifah) harus direkrut dari 

suku Quraisy. Mereka berargumentasi, nash hadits di 

atas berstatus qath’iy ad-dalalah.

Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H./1449 M) telah 

mengkaji  substansi riwayat hadits tersebut dan riwayat 

lain yang semakna. Menurut Ibn Hajar, tidak ada seorang 

ulama pun kecuali dari kalangan Muktazilah dan Khawarij 

yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki 

orang-orang diluar  suku Quraisy. Dijelaskan juga, dalam 

sejarah ada penguasa yang mengklaim sebagai khalifah 

dan mengaku dari suku Quraisy. Hanya saja --menurut 

ulama-- sebutan khalifah tersebut tidak dapat diartikan 

dengan kepala negara (al-imamah al-‘uzma)148.  Dalam 

konteks  ini, al-Qurthubi (w. 671 H./ 1273 M.) menyatakan, 

kepala negara disyari’atkan harus dari suku Quraisy. 

Sekiranya suatu saat orang Quraisy tinggal seorang saja, 

maka yang seorang itulah yang berhak dilantik sebagai 

kepala negara149.

Dalam sejarahnya, pendapat itu menjadi pegangan 

para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. 

148 Al-‘Asqalani, Fath-al-Bari….., juz VI, h. 526-236, juz XIII, h. 114-119.
149 Al-‘Asqalani, Fath-al-Bari…., h. 118
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Nampaknya, selama berabad-abad pula dalalah hadits 

di atas diberi status qath’iy. Konon ulama besar, Ibn 

Khaldun (w. 808 H./1406 M) yang pertama-tama 

memberikan pengertian yang berbeda dari ulama 

sebelumnya. Menurut Ibn Khaldun, pengertian Quraisy 

dalam riwayat hadits di atas bukanlah kesukuannya, 

melainkan kemampuan kepemimpinannya. Pada periode 

awal Islam, suku bangsa dari umat Islam yang menonjol 

kemampuan kepemimpinannya etnis  Quraisy. Secara 

sosiologis, pada saat  itu masyarakat hanya bersedia 

dipimpin kepala negara yang bersuku Quraisy. Dalam 

sejarah perkembangannya, ternyata orang-orang di luar 

suku Quraisy juga memiliki kemampuan kepemimpinan 

dan memiliki wibawa untuk menjadi kepala negara.

Dengan perubahan interpretasi dalalah hadits di atas, 

apakah –kemudian-- dapat dinyatakan, suatu nash yang 

diklaim berstatus qath’iy al-dalalah pada saat tertentu,  
pada waktu lain nash itu berubah statusnya menjadi 

zhanni al-dalalah?Terjadinya perubahan status dalalah 
nash itu sulit diterima. Karena dalalah nash baru dapat 

dinyatakan qath’iy apabila dalalahnya  hanya memiliki 

satu pengertian untuk segala zaman dan tempat.

Selanjutnya, tentang As-Sunnah yang berhubungan 

dengan fungsi Nabi sebagai manusia biasa, maka 

kalangan ulama berpendapat bahwa As-Sunnah tersebut 

tidak menjadi ketentuan syariat secara umum, kecuali bila 

ada petunjuk bahwa apa yang dilakukan itu mengandung 

aspek syariat, yang disebut sebagai irsyad. Di samping 
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itu, ada pula As-Sunnah yang khusus berlaku untuk 

Nabi saja, misalanya kebolehan berpoligami lebih dari 

empat istri. Apa yang berlaku khusus untuk Nabi tidaklah 

ketentuan syariat yang bersifat umum.150

Upaya memahami As-Sunnah dengan meng-

hubungkannya pada fungsi Nabi sebagai manusia biasa, 

ternyata tidak juga sunyi dari perbedaan pendapat. 

Misalnya, sunnah Nabi memelihara jenggot dan kumis; 

Menurut sebagian ulama, sunnah tersebut sebagai 

ketentuan syariat dan menurut sebagian ulama lagi, hal 

itu bukan ketentuan syariat.151 Perbedaan sisi pandang 

telah menjadikan suatu nash memiliki lebih dari satu 

arti. Apabila perbedaan sisi pandang dapat menjadi salah 

satu faktor untuk menentukan status dalalah suatu nash, 

maka jumlah nash yang berstatus qath’i al-dalalah akan 

makin menyedikit.

Kesepakatan ataupun perbedaan pendapat di kalangan 

ulama dalam menetapkan status dalalah sunnah Nabi 

tidak dapat dijadikan ukuran bahwa sunnah Nabi yang 

bersangkutan memang berstatus qath’iy al-dalalah 
ataupun zhanni al-dalalah. Ukuran yang harus dipegangi 

adalah keabsahan dan kekuatan argumentasi yang mereka 

gunakan.

Kejelasan arti literal nash hadits  Nabi tidak selalu 

menunjukan, statusnya qath’iy al-dalalah. Penentuan 

150 Khalaf, Ushul.,,,., h. 43-44; al-Syaukani, Irsyad,…., h. 31; Abu Zahrah, Ushul 
Fiqh…., h. 114-115.
151 Perbedaan pendapat ulama tentang menggunting kumis dan memelihara jeng-
got dikemukakan antara lain Abu Zahrah, Ushul Fiqh….,h. 115.
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status baru dapat ditetapkan dengan melihat  pelbagai 

segi, antara lain: (1) sabab wurud (2) hubungannya 

dengan dalil naqli lain (3) latar belakang isinya   (4) aspek 

ajaran yang dikemukakan, dan      (5) konteks  Nabi ketika  

bersabda.

Akhirnya perlu disadari, untuk memandu penentuan 

status dalalah nash tidak cukup hanya mengandalkan 

pengetahuan sekitar syarh al-hadis, tafsir ayat, fiqh 
al-hadis, fikh al-ayat, dan fikh al-sirah saja, tetapi juga 

pengetahuan lain yang relevan, misalnya: ushul al-fiqh, 

bahasa Arab, Sosiologi, Antropologi,  ilmu Sejarah, dll., 

serta analisis yang tajam dengan mempertimbangkan  

tujuan umum disyari’atkan hukum dalam Islam.
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Bab III
Islam Rahmatan Lil ‘Alamin

A. Rahmat Bagi Semesta Alam

Islam sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat 

transenden, sepanjang perjalanan sejarahnya, telah 

membantu para penganutnya untuk mengalami 

realitas yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola 

pandangan dunia tertentu. Pola-pola pandangan yang 

mendunia dan pranata-pranata sosial dan kebudayaan 

itu turut mempengaruhi perkembangan dunia. Dalam 

konteks ini, Islam berperan sebagai subyek yang turut 

menentukan perjalanan sejarah. Tetapi kenisbian pranata-

pranata duniawi yang karena keharusan sejarah telah 

memaksakan perubahan akomodasi terus menerus 

terhadap pandanagan dunia yang bersumber dari Islam.

 Dengan demikian, antara pandangan dunia para 

penganut Islam dengan fenomena sosial, selalu terdapat 

keterkaitan atau dialektika yang saling mempengaruhi  

satu sama lain. Dengan kata lain, “Islam  dalam realitas 

sosial dapat berperan sebagai subyek yang mendinamisasi 

dan menentukan perkembangan sejarah, tetapi pada saat 

yang sama, ia juga dapat menjadi obyek, karena mengalami 
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Hakekat dakwah Islam 
adalah aktualisasi imani yang 
dimanifestasikan dalam suatu 

kegiatan manusia beriman, dalam 
bidang kemasyarakatan yang 

dilaksanakan secara teratur, untuk 
mempengaruhi cara merasa, 

berpikir, bersikap dan bertindak 
manusia, pada dataran kenyataan 

individual dan sosio kultural 
dalam rangka mengusahakan 

terwujudnya ajaran Islam dalam 
semua segi kehidupan umat 

manusia
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tekanan dari kekuatan dan faktor sosial lainnya.”

 Sejalan dengan hal tersebut, bahwa Islam berperan 

sebagai subyek sekaligus obyek, maka  hakekat dakwah 

Islam adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan 

dalam suatu kegiatan manusia beriman, dalam bidang 

kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk 

mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan 

bertindak manusia, pada dataran kenyataan individual dan 

sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya 

ajaran Islam dalam semua segi kehidupan umat manusia.1

 Dalam hal ini,  Islam pada hakekatnya hendaklah 

membawa perubahan; yaitu perubahan dari yang tidak 

beriman menjadi beriman, dari yang beriman menjadi 

lebih beriman (taqwa), dari yang tidak baik menjadi 

lebih baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. 

Oleh karena itu, Islam dalam sistemnya, hendaklah 

memiliki fungsi mengubah lingkungan secara lebih 

terinci dengan meletakkan dasar eksistensi masyarakat 

yang berkultur dan berkarakter yang Islami, sehingga 

penanaman nilai-nilai keadilan, persamaan,  persatuan, 

perdamaian, kebaikan, dan keindahan sebagai penggerak 

perkembangan masyarakat menjadi pilar dalam 

pengembangan Islam. Selain itu, membebaskan individu 

dan masyarakat dari sistem yang zalim (tirani, totaliter) 

menuju sistem yang adil, menyampaikan kritik sosial atas 

penyimpangan yang berlaku dalam masyarakat, dalam 

1  Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, Prima 
Duta, 1983, h.2 
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Pemahaman yang komprehensif 
terhadap ide, gagasan pemikiran, 
pendapat, kepercayaan maupun 

keyakinan dengan tetap 
mengedepankan ”toleran yang 
tanpa kehilangan sibghah” dan 
berkeyakinan bahwa perbedaan 

adalah sunnatullah adalah 
jawaban yang bersifat ”solutif” 

bukan ”alternatif” terhadap 
problematika agama dan 

keagamaan. 
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rangka mengemban tugas nahi munkar dan memberi 

alternatif konsepsi atas kemacetan sistem dalam rangka 

melaksanakan amar makruf  dengan berdasar nilai-nilai 

ajaran Islam.

Akan tetapi, di sebagian besar dunia Timur (baca: 

Muslim), masih melihat fenomena agamanya dari 

kacamata normatif-doktrinal sehingga tidak jarang 

melahirkan sikap apologetik (intellectual obstinacy) 
secara berlebihan. Sikap tersebut, pada taraf tertentu, 

sampai pada klaim kebenaran (truth claim) yang tidak 

beralasan. Kaum Muslim yang masih terjebak dalam 

kubangan perspektif sepihak (one-sided) ini pada 

umumnya menjustifikasi penafsirannya tentang Islam 

sebagai yang paling benar sembari menuding kelompok 

lain “kafir”, orientalis ”sesat”. Sikap seperti ini bukan saja 

mengerdilkan makna Islam secara substansial, tetapi juga 

menampik realitas ideologis-historis bahwa Islam adalah 

agama yang inklusif dan kosmopolitan yeng tidak lepas 

dari dialektika kesejarahan.

Polarisasi dikotomis di atas jelas akan menimbulkan 

pemahaman parsial terhadap makna substantif Islam 

yang Rahmatan Lil ’Alamin, yang pada gilirannya, 

melahirkan proses reduksi dan distorsi makna. Oleh 

karena itu pemahaman yang komprehensif terhadap 

ide, gagasan pemikiran, pendapat, kepercayaan maupun 

keyakinan dengan tetap mengedepankan ”toleran yang 

tanpa kehilangan sibghah” dan berkeyakinan bahwa 

perbedaan adalah sunnatullah adalah jawaban yang 



104

Modul II (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

bersifat ”solutif” bukan ”alternatif” terhadap problematika 

agama dan keagamaan. 

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah: Apa 

pengertian Rahmatan Lil ’Alamin? Sejauh mana 

problematika dan pengaruh sosial terhadap pemahaman 

Islam sebagai agama Rahmatan Lil ’Alamin? Bagaimana 

sikap yang seharusnya dilaksanan umat Islam dan para 

da’i agar  Islam senantiasa pembawa rahmat bagi semua?. 

1). Pengertian Rahmatan Lil ’Alamin 

Kalimat Rahmatan Lil ’Alamin, berasal dari 

gabungan dari tiga kata, yaitu Rahmatan, Li, dan al-
’Alamin. Kalimat tersebut meruju’ pada firman Allah:

رَْسلَْناَك إاِلَّ رَْحًَة لِلَْعالَِمنَي 
َ
َوَما أ

Artinya:“Dan tidakkah Kami (Allah) mengutusmu 
(Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi selu-
ruh alam” (QS: al-Anbiya’/21:107)

Akan tetapi yang menjadi sentral dari pembahasan dan 

pemahaman pada kalimat tersebut adalah kata ”rahmat” 
yang disandarkan pada Islam sebagai agama yang 

diemban oleh Muhammad SAW. Sebagai rasul pembawa 

rahmat bagi semua. Oleh karena itu pemahaman dua 

kalimat tersebut akan dibahas pada bagian berikut.

Kata رَْحًَة merupakan bentuk masdar dari kata  رَِحَم 

(fi’il madhi),yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 

4 kali, 2  dan masing-masing memiliki arti sebagai berikut 

2  Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fadl al-Quran,  
(Mesir: Daarul Fikr, 1992), h. 387.
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1. Al-Quran Surat: Hud/11 ayat  43.

قَاَل  الَْماءِ  ِمَن  َيْعِصُميِن  َجَبٍل  إَِل  َسَئاوِي  قَاَل 
وََحاَل  رَِّحَم  َمن  إاِلَّ  اللِ  ْمرِ 

َ
أ ِمْن  اْلَوَْم  اَلَعِصَم 

بَيَْنُهَما الُْمْوُج فََكَن ِمَن الُْمْغَرقنَِي
Artinya: Anaknya menjawab:”Aku akan menca-
ri perlindunganke gunung yang dapat memeli-
haraku dari air bah!” Nuh berkata:”Tidak ada 
yang melindungi hari ini dari azab Allah selain 
Allah (saja) yang Maha Penyayang”. Dan gel-
ombang menjadi penghalang antara keduanya; 
maka jadilah anak itu termasuk orang-orang 
yang ditenggelamkan, (QS. 11:43)

2. Al-Quran Surat: Hud/11 ayat 119.

ْت َكَِمُة َرّبَِك  لَِك َخلََقُهْم َوَتمَّ إاِلََّمن رَِّحَم َربَُّك َوِلَ
ْجَعِنَي

َ
نَّةِ َوانلَّاِس أ نَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِ

َ
ْمأل

َ
أل

Artinya: “Kecuali orang-orang yang diberi rah-
mat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah 
menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu (kepu-
tusan-Nya) telah ditetapkan; sesungguhnya Aku 
akan memenuhi neraka jahanam dengan jin 
dan manusia (yang durhaka) semuanya”. (QS. 
11:119)

3. Al-Quran Surat: Yusuf /12 ayat 53 

إاِلَّ  وءِ  بِالسُّ اَرةٌ  مَّ
َ
أل انلَّْفَس  إِنَّ  َنْفِس  بَّرُِئ 

ُ
َوَمآأ

َمارَِحَم َرّبِ إِنَّ َرّبِ َغُفوٌر رَِّحيٌم
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Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku 
(dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu 
itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali 
nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesung-
guhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. 12:53)

4. Al-Quran Surat:Al-Dukhon/44 ayat 42. 

إاِلََّمن رَِّحَم الُل إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم
Artinya: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh 
Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perka-
sa lagi Maha Penyayang. (QS. 44:42)

Sedangkan kata رَْحًَة terulang sebanyak 79 kali3 dan 

secara keseluruhan bermakna rahmat atau kasih sayang, 

seperti contoh Al-Quran surat Al-Anbiya’ ayat 107:

رَْسلَْناَك إاِلَّرَْحًَة ّلِلَْعالَِمنَي
َ
َوَمآ أ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. (QS. 21:107)

Dalam memahami ayat ini, Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa, redaksi  ayat di atas sangat singkat, 

tetapi ia mengandung makna yang sangat luas. Hanya 

dengan lima kata yang terdiri dari dua puluh lima 

huruf –termasuk huruf penghubung yang terletak pada 

awalnya- ayat ini menyebut empat hal pokok. 1) Rasul/

utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhamad saw., 2) yang 

mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus 

3  Lihat: Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fadl al-Qura, h. 387-388
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kepada mereka (al-‘alamin) serta 4) risalah, yang 

kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni  rahmat 

yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari 

bentuk nakirah/indifinitif dari kata tersebut. Ditambah 

lagi dengan menggambarkan ketercakupan sasaran dalam 

semua waktu dan tempat.4

Lebih lanjut Quraish menjelaskan bahwa, pembentukan 

kepribadian beliau yang telah merupakan kehendak Allah5 

telah menjadikan sikap, ucapan, perbuatan bahkan seluruh 

totalitas beliau dengan ajaran yang beliau sampaikan, 

karena ajaran beliau pun adalah rahmat menyeluruh dan 

dengan demikian, menyatu ajaran dan penyampai ajaran, 

menyutu risalah dan rasul, dan karena itu pula rasul saw. 

adalah penjelmaan konkret dari akhlak al-Quran.6

Dalam konteks di atas, Suyuti Pulungan memberikan 

argumen-argumen dan dasar-dasar tentang ide 

universalisme Islam baik secara historis, sosiologis 

maupun secara teologis dan substansi ajarannya antara 

lain dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, pengertian 

perkataan Islam itu sendiri, yaitu sikap pasrah kepada 

Tuhan yang merupakan tuntutan alami manusia. Ini berarti 

agama yang sah adalah agama yang mengajarkan sikap 

pasrah kepada Maha Satu Yang Benar, Sang Pencipta, 

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Beragama tanpa sikap 

pasrah kepada Tuhan adalah tidak sejati (QS. 3:19, 85). 

4  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) Cet. 
Ke-4, h. 519.
5  Lihat: Al-Quran surat Ali Imran /3: 159 dan At-Taubah/9:  128.
6  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 8., h. 520.
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Karaktistik dan kualitas dasar-
dasar ajaran Islam yang 

mengandung nilai-nilai universal 
antara lain berkaitan dengan 

tauhid, etika dan moral, bentuk 
dan sistem pemerintahan, sosial 
politik dan ekonomi, partisipasi 

demokrasi (musyawarah), 
keadilan sosial, perdamaian, 

pendidikan dan intelektualisme, 
etos kerja, lingkungan hidup dan 

sebagainya.
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Karena itulah agama yang dibawa Nabi Muhammad 

disebut din al-Islam (agama yang mengajarkan 

ketundukan, kepatuhan atau ketaatan sebagai sikap 

pasrah kepada Tuhan). Namun ia tidak tampil sendirian 

dalam sejarah kemanusiaan, melainkan muncul dalam 

serangkaian dengan agama-agama al-Islam lainnya yang 

lahir terdahulu.7 

Kedua, Merupakan kenyataan bahwa Islam adalah 

agama yang paling banyak mempengaruhi hati dan 

pikiran berbagai ras, bangsa dan suku dengan kawasan 

yang cukup luas hampir meliputi semua ciri klimatologis 

dan geografis dan di dalamnya terdapat kemajemukan 

rasial dan budaya. Ia bebas dari klaim-klaim eksklusifitas 

dan linguistis (Nurcholis Madjid, 1992:425-426). Ketiga, 
Islam berurusan dengan alam kemanusiaan. Karenanya ia 

ada bersama manusia tanpa pembatasan ruang dan waktu 

(Nurcholish Madjid 1992: 426). Karena itu pula nash-
nash ajarannya berbicara kepada hati dan akal manusia. 

Ia lahir untuk memenuhi spiritualitas dan rasionalitas 

manusia, dua unsur yang dimiliki oleh setiap diri pribadi. 

Keempat, karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran 

Islam itu sendiri. Karaktistik dan kualitas dasar-dasar 

ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal antara 

lain berkaitan dengan tauhid, etika dan moral, bentuk 

dan sistem pemerintahan, sosial politik dan ekonomi, 

partisipasi demokrasi (musyawarah), keadilan sosial, 

7 Lihat J. Suyuthi Pulungan, Universalisme Islam, (Jakarta: PT. Moyo Segoro 
Agung, 2002), Cet. II, h.3., dalam pembahasannya terkait term ini, ia banyak men-
gutip Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992). 
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perdamaian, pendidikan dan intelektualisme, etos kerja, 

lingkungan hidup dan sebagainya. 8    

Adapun kata “Islam” sebagai agama berarti “damai”, 

yang berasal dari kata “salm”. Firman Allah pada surah 

al-Anfal ayat  61 :

ُهَو  إِنَُّه  ْ ىلَعَ اللِ  َوتََوكَّ لََها  فَاْجَنْح  لِْم  لِلسَّ َجَنُحْوا  ِإَوْن 
ِميُْع الَْعلِيُْم السَّ

Artinya: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-
ayat Kami, mereka berkata:”Sesungguhnya kami 
telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau 
kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan 
yang seperti ini, (al-Qur’an) ini tidak lain hanyalah 
dongengan-dongengan orang-orang purbakala”. (QS. 
8:31)

Islam juga berarti “kesejahteraan”, dengan asal kata 

“salaam”. Firman Allah di dalam surah Al-Zumar ayat 73 :

َقْوا َربَُّهْم إَِل اجْلَنَّةِ ُزَمًرا َحتَّ إَِذا َجآُءوَها  ِيَن اتَّ وَِسيَق الَّ
بَْواُبَها َوقَاَل لَُهْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعلَيُْكْم ِطبُْتْم 

َ
َوفُتَِحْت أ

فَاْدُخلُوَها َخاِلِيَن
Artinya:“Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tu-
hannya dibawa kepada surga berombon-rombongan 
pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu se-
dang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah ke-
pada mereka penjaga-penjaganya, “Kesejahteraanlah 
dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka ma-

8  J. Suyuthi Pulungan, Universalisme.......,, h. 5.
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sukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.”

Sedangkan menurut Arkoun, kata “Islam ,”  diartikan 

ke dalam bahasa Perancis dengan arti “tunduk/patuh” 
(Istislam). Penerjemahan ini menurut Arkoun sama 

sekali tidak benar.9  Orang beriman itu bukan tunduk dan 

patuh di hadapan Allah; tetapi ia merasakan getaran cinta 

kepada Allah dan rasa ingin menyadarkan diri kepada apa 

yang diperintahkannya melalui wahyu. Allah meninggikan 

manusia kepada-Nya, sehingga dalam dirinya timbul baik 

sangka terhadap Sang Pencipta. Oleh karena itu ada 

hubungan suka rela, kerinduan dan baik sangka antara 

Dia dan ciptaan-Nya. Dengan pengertian demikian, 

Islam harus dipandang sebagai agama yang penuh 

dengan muatan-muatan spiritual demi kepuasan batin 

(rohani) manusia. Ia beragama karena kebutuhannya 

untuk mengingat Tuhan, bukan karena Tuhan ingin agar 

manusia mengingat-Nya.

Jadi Islam merupakan tindakan suka rela sebagaimana 

tersirat dalam kata asalnya “S-L-M”, “menjadi aman, 
terjaga, utuh”. Seseorang tidak dapat menjalankan 

Islam demi orang lain, dan karena itu dalam Islam 

pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan Arkoun, Izutsu seorang ilmuwan 

ternama dari Jepang. Izutsu mengemukakan bahwa,  pada 

masa pra-Islam, kata Islam  berarti “menyerahkan” atau 

“memasrahkan” sesuatu yang sangat mulia. Dalam al-

9 Suadi Putro, Muhammad Arkoun Tentang Islam Modernitas, (Jakarta : Parama-
dina,1998), Cet. ke-1, h. 29. 
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Quran  pengertian tersebut ditransformasikan menjadi 

tindakan penyerahan diri yang mengandung otonomi demi 

kepentingan diri atau ego manusia itu sendiri. Dalam arti 

dasar,  “muslim” (kata pelaku dari Islam, “seseorang yang 

menyerahkan dirinya”) adalah orang yang melakukan 

penyerahan diri dan komitmen wujudnya terhadap Tuhan 

dan Nabinya secara suka rela. 10

Dari gambaran ini telah jelas bahwa Tuhan 

sebenarnya tidak membutuhkan penyerahan manusia. 

Tindakan berislam semata-mata merupakan tindakan 

mengikuti hukum alam yang telah ditentukan oleh-

Nya. Orang yang tidak mengikutinya berarti “berdosa 
atas dirinya sendiri.” Tuhan sendiri tidak terpengaruh 

oleh kebodohan mereka. “Barang siapa melakukan 
kebaikan ia lakukan untuk dirinya sendiri, dan 
barang siapa melakukan keburukan, maka ia lakukan 
terhadap dirinya sendiri. Dan Tuhan sama sekali 
tidak berlaku dzalin atas hamba-Nya.”11 Untuk 

menekankan identitas kepasrahan seorang muslim 

(Islam) kepada Tuhan dengan mengikuti aturan alam, 

al-Quran mengumpamakan ketundukan bayang-bayang 

dengan sujud dalam sembahyang, “Hanya kepada 
Allahlah (patuh) segala apa yang ada dilangit dan di 
bumi baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa 
(dan bersujud pula bayang-bayangnya diwaktu pagi 

10  Toshihiko Izutsu, God and Man in The Koran: Semantics of  the Koranic Weltan-
schauung, Tokyo:KICLS, 1964, h. 13.
11  Al-Quran Surat Fusshilat: 46
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dan petang hari.”12 Balasan Tuhan dari kepasrahan 

terhadap perintah-perintahnya adalah keselarasan sosial 

umat manusia yang altruistik, “Katakanlah (hai Rosul): 
‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun 
atas seruanku ini kecuali (bahwa kamu harus) 
mengasihi kerabat (sesama manusia)’ dan siapa yang 
mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya 
kebaikan pada kebaikannya itu.13

Ketika Islam hadir di kawasan Arab sebagai gerakan 

baru yang mencoba memperbaharui agama yang telah 

mapan, Islam dibenci dan diperangi, bahkan pengikutnya 

dianiaya. Fase Nabi di Mekah kental dengan suasana ini. 

Pasca hijrah ke Madinah dengan disepakatinya piagam 

Madinah antara Muslim dan non muslim adalah bukti 

kongkrit batapa Islam merupakan agama yang toleran, 

dapat bersanding dengan agama lain tanpa adanya teror, 

tekanan dan paksaan.  Islam agama mayoritas berupaya 

melindungi dirinya dengan mencegah tumbuhnya 

gerakan agama lain di dalamnya. Jika agama baru 

berhasil dan mendapat tempat berpijak, maka agama 

lama yang telah mapan menganiaya agama baru. Sejarah 

tragis ini juga terjadi pada budaya dan etnisitas. Adalah 

tanda kesehatan dan kehidupan mayoritas yang berupaya 

mengembangkan dan menyerap minoritas. Tak ada yang 

salah dengan seleera universal itu. Namun yang salah 

adalah metode penyerapannya, penggunaan kekerasan, 

paksaan dan tirani, “pemikat” atau “penarik” untuk 

12  Al-Quran Surat  Ar Radu: 15
13  Al-Quran Surat  As syura 23
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Islam memiIiki cita-cita 
ideologis yaitu menegakkan 
amar ma’ruf dan nahi munkar 
dalam masyarakat di dalam 
kerangka keimanan kepada 

Tuhan
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mencapai tujuannya. Secara praktis, semua agama dunia 

bersalah dalam hal ini---semuannya kecuali Islam. Karena 

Islam mempunyai teori misi yang unik dari keyakinan 

lain.14   

2) Problematika dan Pengaruh Sosial terhadap 
Pemahaman Rahmatan Lil ‘Alamin. 

Dalam prespektif historis, pergumulan Islam 

sebagai agama dengan realitas sosio-kultur terdapat dua 

kemungkinan15. Pertama, Islam mampu memberikan 

out-put (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalam 

arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan dan pedoman 

perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas 

sosial yang baru. Kedua,  Islam dipengaruhi oleh 

eksistensi, corak dan arahnya. Ini berarti bahwa aktualitas 

Islam ditentukan oleh sistem sosio-kultural. Dalam 

kemungkinan yang kedua ini, sistem Islam bersifat statis 

atau ada dinamika namun kurang berarti bagi perubahan 

sosio-kultural. 

 Misi agama Islam adalah mencoba 

mentransformasikan dinamika-dinamika yang dimiliki, 

dan hal ini terus-menerus mendesak akan adanya 

transformasi sosial. Islam memiIiki cita-cita ideologis 

yaitu menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar 

dalam masyarakat di dalam kerangka keimanan kepada 

14 Lihat Ismail R. Al-Faruqi & Lois Lamya Al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, (Band-
ung: Mizan, 1998), h. 217-219. 
15  Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, Jakarta: Prima Duta, 
1983, Cet. ke-1, h. 2.
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dari satu sisi saja, akibat yang 
ditimbulkan mudah ditebak: 
reduksi dan distorsi makna. 
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Tuhan. Sementara amar ma’ruf berarti humanisasi 

dan emansipasi, nahi munkar merupakan upaya untuk 

liberasi. Dan karena kedua tugas ini berada dalam kerangka 

keimanan, maka humanisasi dan liberasi merupakan dua 

sisi yang tidak dapat dipisahkan dari transendensi. Di 

setiap masyarakat, dengan struktur dan sistem apapun, 

dan dalam tahap historis yang manapun, cita-cita untuk 

humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi akan 

selalu memotifasikan Islam. 16

Dengan demikian, Islam harus dilihat sebagai sebuah 

sistem dialektis yang meliputi aspek idealitas dan realitas; 

mencakup dimensi belief (creed) yang berupa tauhid dan 

diimplementasikan ke dalam dimensi praxis yang meliputi 

kultur, sosial dan budaya maupun tradisi keislaman 

lainnya. Sebagai pangkal dari seluruh rangkaian ibadah 

dalam Islam, tauhid bukan saja menyangkut persoalan 

proposisi-proposisi teologis semata, melainkan juga 

sebuah implikasi logis yang bersifat kreatif, dinamis, dan 

menyejarah: pengakuan satu Tuhan yang direfleksikan 

dengan sikap pasrah dan pelayanan konkret (ibadah). 

Sebagai konsekuensi lebih jauh dari pemahaman 

di atas, aspek idealitas Islam sering disebut sebagai, 

meminjam istilah Fazlur Rahman, “Islam normatif” 

atau, istilah Richard C. Martin, “Islam formal” yang 

ketentuannya tertuang secara eksplisit di dalam teks-teks 

Islam primer. Sementara itu, aspek praxis menyangkut 

dimensi kesejarahan umat Islam yang beraneka ragam 

16  Kuntowijoyo, Paradigma Islam:  Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 
1995), h. 338.
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sesuai dengan keragaman faktor eksternal yang 

melingkupinya. Aspek yang terakhir ini bersifat subyektif 

sebagai akibat dari akumulasi pengetahuan Muslim 

secara turun-temurun dan dialog akulturatif antara “Islam 

formal” dan budaya lokal Muslim tertentu. 

Itulah sebabnya Islam tidak bisa dilihat dari satu sudut 

pandang saja seraya menafikan sudut pandang lainnya. 

Apabila Islam hanya dilihat dari satu sisi saja, akibat 

yang ditimbulkan mudah ditebak: reduksi dan distorsi 

makna. Adanya pihak “luar” yang selama ini menciptakan 

stereotipe negatif tentang Islam, hemat penulis, salah 

satunya disebabkan oleh faktor ini. Di dalam kelompok 

intern umat Islam sendiri, yang dalam sejarahnya selalu 

diwarnai oleh perang klaim kebenaran berkepanjangan, 

juga akrab dengan faktor one-sidedness ini. Sebagai 

akibatnya, gambaran Islam yang utuh –tanpa diwarnai 

oleh sikap apologetik dan truth claim-- rasanya akan 

sulit dicapai. Untuk mengatasi problem ini, sekali lagi, 

tidak lain adalah dengan kerangka pikir terpadu melalui 

pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.

Jika dikehendaki gambaran yang utuh, Islam harus 

dilihat dari kacamata yang utuh pula. Sebagai sebuah 

sistem, Islam tersusun dari dua elemen dasar yang 

membentuk sebuah entitas tunggal; masing-masing 

tidak bisa dipisah-pisah. Elemen tersebut adalah doktrin 

atau kredo yang bersifat dogmatik dan berperan sebagai 

elemen inti (core element) di satu sisi, dan peradaban 

yang bersifat historis dan kontekstual sebagai elemen 
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permukaan (peripheral element) di sisi lain. Disebut 

elemen inti karena ia menjadi ruh substantif dari sebuah 

agama (Islam) yang tanpa kehadirannya agama tidak 

akan mempunyai arti apa-apa, sementara peradaban 

menempati posisi permukaan mengingat bentuknya yang 

secara fisik bisa diobservasi oleh kasat mata bila tampak 

ke wilayah permukaan. Kombinasi ini barangkali bisa 

dianalogkan dengan sebuah jasad hidup yang disemangati 

oleh eksistensi ruh yang bersemayam di dalamnya yang 

kondisinya bisa saja berubah sesuai dengan tuntutan 

ruang dan waktu.

Sekalipun analogi ruh-jasad di atas mungkin saja tidak 

terlalu tepat sebagai alat untuk mengilustrasikan hubungan 

antara doktrin dan peradaban Islam, watak dasar agama 

--Islam-- sebagai sebuah sistem cukup terwakili oleh 

paradigma dialektis ini. Dari segi doktrinal, Islam membawa 

pesan-pesan transendental yang permanen dan tidak 

berubah-ubah, namun ketika pesan-pesan transendental 

tersebut sampai ke tangan umatnya, wajah Islam bisa 

beragam sejalan dengan beragamnya interpretasi akibat 

perbedaan persepsi. Perbedaan interpretasi beserta segala 

konsekuensinya itu belakangan membentuk peradaban 

Islam yang sangat heterogen dan dinamis, memenuhi 

konteks ruang dan waktu. Aspek yang terakhir ini menjadi 

faktor signifikan bagi proses pembentukan identitas Islam 

secara sosial, politik, dan kultural yang memiliki dialektika 

sejarah berbeda-beda, namun secara prinsipil memiliki 

semangat teologis yang sama.
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Bagi setiap Muslim, Islam yang memiliki wahyu 

hendaklah menjadi kerangka acuan paripurna untuk 

seluruh kehidupannya. Islam, dengan demikian 

merupakan sebuah agama penyatu yang lengkap (a 
relegion of Complete integration).17 Dalam kontek 

sejarah, untuk pertama kalinya kita melihat ajaran 

mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang 

utuh dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan 

alam semesta, dan bahwa integrasi ini berdasarkan 

atas adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh 

eksistensinya.18 

Ajaran Islam adalah konsepsi  yang sempurna dan 

komprehensif, karena ia meliputi segala aspek kehidupan 

manusia, betapapun hanya garis besarnya saja, baik yang 

bersifat duniawi maupun ukhrawi. Islam secara teologis, 

merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah 

dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam 

merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas 

sosial dalam kehidupan manusia.

Paham ini memberi pengertian bahwa Islam adalah 

jalan hidup yang total dan utuh, baik masalah duniawi 

maupun ukhrawi; yang merupakan seperangkat keyakinan 

dan tata peribadatan, sistem hukum yang total dan utuh 

serta merupakan suatu peradaban dan kebudayaan. 

Karena itu, Islam menyediakan seperangkat nilai-nilai 

17  Hakim Mohammad Said, Moralitas politik: Konsep mengenai Negara, dalam 
A.E. Proyono (ed), Islam Pilihan Peradaban, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884, 
cet. ke-1, h. 72 
18  Ibid.
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normatif bagi kehidupan sosial.

Islam mengajarkan kepada manusia nilai-nilai normatif 

untuk menerapkan keadilan, kejujuran, persamaan, 

kebebasan, persaudaraan, kebebdan musyawarah, yang 

kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata 

kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya 

untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, 

baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Dan 

bahwa “pada dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam 

telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-

hubungan individu dan hubungan-hubungan sosial yang 

kemudian pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan 

tersebut secara substansial direfleksikan ke dalam sikap 

egalitarianisme dan kosmopolitanisme pada komunitas 

muslim.

Islam adalah agama yang secara inheren mengusung 

semangat egalitarianisme. Mengutip Gellner, Nurcholish 

Madjid mengatakan bahwa fakta tentang varian-varian 

Islam yang sentral, formal dan murni adalah egalitarian dan 

ilmiah—sementara hirarki dan eksistensi adalah bentuk-

bentuk pinggiran yang berkembang—membantunya 

untuk menyesuaikan diri kepada dunia modern.19

Egalitarianisme Islam ini dalam pengertian yang 

luas berkaitan dengan keadilan, eksistensi, demokrasi 

dan persamaan, prinsip-prinsip musyawarah [demokrasi 

partisipatif], kebijaksanaan dan perwakilan. Ia juga 

19  Nurcholish Madjid, Islam  Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 
1989, h. 72 
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Piagam Madinah, seperti 
konstitusi-konstitusi lainnya, 

adalah hasil kontrak sosial dan 
pengakuan semua anggota 

masyarakat tanpa memandang 
latar belakang sosial mereka.
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terkait dengan kesadaran hukum, termasuk dalil bahwa 

tidak seorang pun dapat dibenarkan bertindak di luar 

hukum. Egalitarianisme dan kesadaran hukum ini telah 

dipraktekkan oleh Nabi dalam misi kepemimpinannya 

untuk mengembangkan komunitas negara yang 

konstitusional. Piagam Madinah, seperti konstitusi-

konstitusi lainnya, adalah hasil kontrak sosial dan 

pengakuan semua anggota masyarakat tanpa memandang 

latar belakang sosial mereka.20

Lebih jauh, dalam analisis Watt, inisiatif Nabi 

Muhammad SAW yang berusaha mempersatukan 

penduduk Madinah menjadi satu umat merupakan politik 

tipe baru. Ia menulis “…the people of Madinah were now 
regard as constituting a political unit a new type, an 
ummah or community”21 

Dengan semangat egalitarianisme ini pada gilirannya 

menuntut umat Islam untuk menyikapi perbedaan yang 

terdapat pada komunitas manusia sebagai sesuatu 

yang alamiah yang harus dihormati dan meletakkannya 

pada kerangka untuk mengembangkan solidaritas dan 

kerja sama yang kukuh antar manusia. Jadi paparan 

ini memberikan satu konklusi bahwa Islam sangat 

menekankan pada penciptaan dan penyebaran semangat 

egalitarianisme dan memahami pluralisme sebagai sebuah 

sunnatullah. Pada saat yang sama, Islam menentang 

eksklusivisme, homogenitas dan semacamnya, karena 

20   Ibid., h. 73-74
21   W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought, Edinburgh: Edinburgh Univer-
sity Press, 1968, h. 94 
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Cara pandang terhadap agama 
(Islam) ini bisa dikategorikan 
kedalam tiga hal; eksklusif, 
inklusif, dan pluralis. Ketiga 

model pemahaman keagamaan 
inilah yang pada giliranya 

sangat mempengaruhi 
berkembangnya multi-

kulturalisme di Indonesia.
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hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat 

egalitarianisme.

3) Toleransi  Tanpa Kehilangan Shibghah. 

Islam dalam pengertian integral, hendaklah 

dipahami bahwa ia dipandang sebagai sebuah ajaran 

yang menghendaki adanya proses dinamisasi dalam 

membangun masyarakat sesuai dengan tuntutan 

ajarannya, baik yang termaktub dalam al-Quran maupun 

al-Sunnah. Oleh karena itu menuntut para pemeluknya 

dan lebih spesifik para sohibud dakwah untuk selalu 

memberikan solusi bagi dinamika kehidupan umat 

manusia.

Islam sebagai agama yang memiliki kitab suci (tesk) 

mengalami proses pemaknaan dan penafsiran. Setiap umat 

Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami 

doktrin agamanya. Disinilah terdapat varian dalam 

memahami teks agama dalam komunitas muslim. Cara 

pandang terhadap agama (Islam) ini bisa dikategorikan 

kedalam tiga hal; eksklusif, inklusif, dan pluralis. Ketiga 

model pemahaman keagamaan inilah yang pada giliranya 

sangat mempengaruhi berkembangnya multikulturalisme 

di Indonesia.

Cara pandang yang eksklusif cenderung tertutup 

untuk menerima perbedaan, terutama dalam aspek 

teologi, paham eksklusif tidak mau menerima secara 

penuh kebenaran agama lain karena dianggap melanggar 

dari akidah Islam. Agama lain adalah sesat dan tidak ada 
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jalan keselamatan. Paham eksklusif ini di dasarkan pada 

penafsiran Islam secara literal dan skriptual. Artinya, 

Islam di tafsirkan secara apa adannya sesui bunyi teks. 

Disebutkan oleh Raimundo Panikkar; “ kalau suatu 

pernyataan  dinyatakan benar maka pernyataan lain 

yang berlawanan tidak bisa benar”.22 Dengan demikian, 

jika seorang muslim menyatakan agamanya yang paling 

benar, maka, kebenaran agama lain tidak ada atau agama 

lain adalah sesat.

Interpretasi yang semacam ini bisa melahirkan 

sikap-sikap beragama yang toleran dalam mewujudkan 

kerukunan antar agama dan perekembangan 

multikulturalisme. Di dalam masyarakat multikultural, 

keanekaragaman dan budaya menjadi modal sosial yang 

paling berharga bagi terciptanya harmonisasi sosial. 

Karena itulah, di dalam multikulturalisme, ada hak untuk 

diperlakukan sama di hadapan hukum dan interpretasi 

atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya.23  

Dalam konteks sosial, pemahaman agama tidak bisa 

berdiri sendiri. Faktor sosial, lingkungan, pendidikan 

dan politik ikut andil dalam mempengaruhi pemahaman 

keagamaan seseorang. Sehingga,  moderat atau radikalnya 

pemahaman seseorang tidak sekedar dipengaruhi oleh 

doktrin ajaran agama, melainkan dipengaruhi juga oleh 

berbagai faktor yang pada gilirannya akan melahirkan 

sikap dan perilaku sosial.

22  Raimundo Painikkar, Dialog Intra Religius, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 18
23  Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 12
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Pandangan dan sikap kelompok-kelompok Islam 

terhadap multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari 

interaksi umat (in group), baik secara individual ataupun 

kelompok dengan masyarakat di luar kelompoknya 

(out group). Perubahan sosial yang terjadi seringkali 

merupakan sebuah respon dari sebuah interaksi yang 

memunculkan reaksi atau sikap. Reaksi ini bisa dalam 

bentuk oposisi, kooperasi, dan diferensisasi sebagaimana 

diungkap oleh Kimbaal Yuong.24 

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 256-257, yaitu:

ِ َفَمْن يَْكُفْر  َ الرُّْشُد ِمَن الَْغّ اَل إِْكَراهَ يِف اّلِيِن قَْد تَبنَيَّ
ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثَْق  اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللَّ بِالطَّ
ِيَن  الَّ َوِلُّ   ُ اللَّ َعلِيٌم:  َسِميٌع   ُ َواللَّ لََها  انْفَِصاَم  اَل 
ِيَن َكَفُروا  لَُماِت إَِل انلُّورِ َوالَّ َءاَمُنوا ُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ
لَُماِت  إَِل الظُّ اُغوُت ُيْرُِجوَنُهْم ِمَن انلُّورِ  ْوِلَاؤُُهُم الطَّ

َ
أ

وَن:  ْصَحاُب انلَّارِ ُهْم فِيَها َخاِلُ
َ
ولَئَِك أ

ُ
أ

24  Soerjono, soekanto, sosiologi: Suatu Pengantar, ed.33, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 71.  Oposisi adalah menolak perubahan-perubahan dalam pola-
pola kebudayaan dan perikelakuan yang bertentangan dengan akidah dan syariat 
yang dianut masyarakat disekitarnya. Tidak sekedar menimbulkan konflik, bagi 
kelompok-kelompok radikal Islam, penolakan diekspresikan dalam bentuk agen-
da dan gerakan yang beragam. Mulai dari akomodatif  terhadap sistem yang baik 
(dan menolak yang buruk) yang ada keinginan mengubah system. Kooperasi (ker-
jasama) dalam bentuk akomodasi dilakukan terhadap pola-pola kebudayaan dan 
perikelakukan masyarakat yang dianggap baik (tidak bertentangan dengan akidah 
dan syariat). Sedangkan diferensiasi dilakukan untuk menegaskan perbedaan status 
dan peranan muslim vis a vis kelompok non muslim. Mereka menganggap Islam 
lebih unggul dari segi moral dan nilai kebenaran. Karena itu, agenda mereka adalah 
menegakkan akidah dan syariat Islam.
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Artinya: ”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) aga-
ma (Islam). Sesungguhnya telah jelas yang benar dari 
jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang inkar 
kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka ses-
ungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang 
amat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Menden-
gar lagi Maha Mengetahui. Allah Pelindung orang-
orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ial-
ah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke-
pada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah peng-
huni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 
256-257)

Sayyid Qutb dalam tafsirnya ”Fii Dzilalil Qur an” 
Juz III, menjelaskan bahwa, kalimat  نيدلا يف هاركاال ini 

diungkapkan dalam bentuk negatif secara mutlak ”tidak 
ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” 

Ungkapan ini untuk ”Nafyul-jinsi”  meniadakan segala 

jenis, yaitu, menegaskan semua bentuk pemaksaan di 

dunia dalam  realitas kehidupan ummat.25

Lebih lanjut Sayyid Qutb menjelaskan bahwa, kalimat:

 ِ َغّ
ْ
َ الرُّْشُد ِمَن ال  yang berarti ”Sesungguhnya قَْد تَبَيَّ

telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat”, 
adalah bahwa iman itu adalah jalan yang benar, yang sudah 

seharusnya manusia menyukai dan menginginkannya. 

Sedangkan, kekafiran adalah jalan yang sesat, yang sudah 

seharusnya manusia berlari menjauhinya dan memelihara 

diri darinya. Persoalannya begitu praktis. Maka, tidaklah 

25  Sayyid Qutb, Fi Zhilalil Qur’an, Juz III, (Beirut: Dar al- Syuruq, 1992), h. 221. 
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manusia merenungkan nikmat iman dengan pikiran 

yang jernih dan terang, dengan hati yang tenang dan 

damai, dengan jiwa yang penuh perhatian dan perasaan 

yang bersih dan dengan tata kemasyarakatannya yang 

bagus dan lurus, yang mendorong pengembanganan 

dan peningkatan kualitas kehidupan. Tidaklah manusia 

merenungkan keimanan dengan cara demikian ini 

melainkan akan mendapatkan jalan hidup yang benar dan 

lurus, yang tidak akan menolaknya kecuali orang yang 

bodoh. Yakni, orang yang meninggalkan jalan yang benar 

menuju jalan yang sesat, meninggalkan petunjuk menuju 

kesesatan, dan mengutamakan kegelapan, kegoncangan, 

kehinaan dan kesesatan daripada ketenangan, kedamaian, 

kesejahteraan, ketinggian dan keluhuran. Kemudian, 

diperjelas dan dipertegas lagi hakikat iman dengan 

batasan yang amat jelas,

”Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thagut 
dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan 
tidak akan putus”.26

Sesungguhnya pengingkaran itu harus ditunjukkan 

kepada apa yang memang harus diingkari,  طاغوتuuuuu. 
Sedangkan iman harus ditunjukkan kepada siapa yang 

memang patut diimani, yaitu Allah. 

Kata الطاغوت adalah variasi bentuk dari طغيان, 
yang memang berarti segala sesuatu yang melampaui 

kesadaran, melanggar kebenaran dan melampaui batas 

26  Sayyid Qutb, Fi Zhilalil Qur’an...., h. 221
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Entitas Islam sebagai rahmat 
lil ‘alamin mengakui eksistensi 

pluralitas, karena Islam 
memandang pluralitas sebagai 

suunatullah, yaitu fungsi 
pengujian Allah pada manusia, 

fakta sosial, dan rekayasa 
sosial (sosial engineering) 
kemajuan umat manusia
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yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, tidak 

berpedoman kepada akidah Allah, tidak berpedoman 

pada syariat yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, 

barang siapa yang mengingkari semua ini dalam segala 

bentuk dan modelnya, dan beriman kepada Allah dan 

berpijak pada peraturan Allah,  niscaya dia akan selamat. 

Keselamatannya itu terlukis di dalam ”berpegang pada 
tali yang amat kuat dan tidak akan putus”.27

Oleh karena itu Entitas Islam sebagai rahmat lil 
‘alamin mengakui eksistensi pluralitas, karena Islam 

memandang pluralitas sebagai suunatullah, yaitu fungsi 

pengujian Allah pada manusia, fakta sosial, dan rekayasa 

sosial (sosial engineering) kemajuan umat manusia.28

Sejak awal mula, Islam sadar akan makna pluralitas 

dan kerukunan umat beragama. Islam hadir dengan 

mengakui hak hidup dan beragama bagi umat beragama 

lain, disaat kaum Kristen Eropa menyerukan membunuh 

kaum “heresy” karena berbeda agama. Karen Armstrong 

memuji tindakan Umar bin Khatab dalam memberikan 

perlindungan dan kebebasan beragama kepada kaum 

Kristen di Jerusalem. Umar r.a. adalah penguasa pertama 

yang menaklukkan Jerusalem tanpa pengrusakan dan 

pembantaian manusia, bahkan menandatangani perjanjian 

’Iliya’ dengan pemimpin Kristen Jerusalem. Secara tegas 

Armstrong memuji sikap Umar bin Khatab dan ketinggian 

27  Sayyid Qutb, Fi Zhilalil Qur’an...., h. 221.
28 A. Hayim Muzadi, Op. Cit., dengan merujuk pada Muhammad Imarah, Al-
Islam wa Ta’addudiyah: Al-Ikhtilaf  wat-Tanawwu fi itharil-Wihdah, edisiterjemahannya: 
Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai  Persatuan, pen-
erjemah Abdul Hayyie Al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).  
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sikap Islam dalam menaklukkan Jerusalem, yang belum 

pernah dilakukan para penguasa sebelumnya. Ia mencatat:

“Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang 

dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan 

semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan 

perkecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu 

penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, 

yang Kota itu belum pernah menyaksikannya sepanjang 

sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika 

kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, 

tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran 

simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atyau 

pengambialihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa 

penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek 

terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Jarusalem 

itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, 

maka Islam telah memulainya untuk masa yang panjang 

di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya.”.29

 Oleh karena itu pemahaman terhadap keagamaan 

yang didasari akan kesadaran perbedaan, pengakuan 

akan adanya hak-hak orang lain, tanpa adanya pemaksaan,  

toleransi dengan tanpa kehilangan sibghah adalah 

pilar-pilar dalam ajaran Islam. Dengan penagkuan dan 

pelaksanaan inilah, Islam akan senantiasa menjadi rahmat 
bagi semua (Rahmatan Lil ’Alamin).

29 Lihat Adian Husaini, “Kritik terhadap Pendapat Prof. Dr. Din Syamsuddin”,  
Depok, 26 Desember 2007/www.hidayatullah.com. dan hal ini dapat dilihat dari 
(Lihat, Karen Arsmtrong, A History of  Jerusalem: One City, Three Faiths, (Lon-
don: Harper Collins Publishers, 1997),h. 197.
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B. Islam dan Toleransi

Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh dan  pasrah. 

Makna tersebut juga bisa berarti keselamatan, keamanan, 

kedamaian. Dan orang yang beragama Islam disebut 

muslim. Dengan demikian, berdasarkan pengertian 

tersebut sebagai seorang muslim dalam konteks 

berkehidupan masyarakat adalah pemberi keselamatan, 

menciptakan kerukunan dan pemberi rasa aman bagi 

orang lain.  Sebagai agama besar di dunia, Islam kini 

memiliki pemeluk tidak kurang dari 1 milyar yang tersebar 

di berbagai belahan dunia, mereka bermukim sedikitnya 

di 45 negara bangsa yang merentang mulai dari maroko 

kawasan Samudra Atlantik, disebelah barat hingga 

Indonesia di kawasan Samudra Pasifik di sebelah timur, 

dari Asia Tengah dan Himalaya di utara hingga Afrika 

Selatan dan Samudra Hindia.30 Ini merupakan pencapaian 

luar biasa, selama 15 abad dan pencapaiannya salah 

satunya melalui kegigihan dan sikap toleran bagi para 

pelakunya.31  Hal senada juga diungkapkan oleh Thomas 

W Arnold dalam Preaching of Islam, menyatakan:

”Kita dapat memastikan bahwa hubungan yang 
sangat baik antara umat Islam dan Nashrani 
karena kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki 
umat Islam tidak digunakan secara fanatik un-
tuk memaksa mengubah kepercayaan orang lain 
kepada Islam”.32   

30  Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban, (Jakarta: Para-
madina, 1994), h. 195
31  Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban, h. 195
32  Thomas. W Arnold, The Preaching of Islam, terj. Nawawi Rambe: 
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Ini menunjukkan bahwa Islam dipeluk berdasarkan 

sikap persuasif, menarik simpati, menunjukkan kekuatan 

ajaran Islam tidak memaksa, memberi pilihan dalam 

berbuat, berkehendak termasuk berkeyakinan.33

Toleransi sebagai sebuah konsep ajaran Islam, hadir 

sebagai bukti adanya pengakuan islam terhadap hak-

hak asasi masing-masing individu manusia seperti; hak, 

persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh 

perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak 

kesempatan, hak keadilan, hak rasa aman dan sebagainya.34 

Toleransi dapat berarti berarti lapang dada, sabar, tahan 

terhadap sesuatu dan dapat menerima.35 Toleransi 

dalam bahasa arab disebut dengan istilah ikhtimal atau 

tasamuh mengandung arti sikap membiarkan berbeda 

dan tidak memaksa, berlaku baik, lemah lembut, saling 

memaafkan.36

Toleransi dalam perspektif kerukunan hidup antar 

manusia adalah sikap tolong-menolong, saling menghargai, 

saling menyayangi, percaya tidak saling curiga atau lebih 

kepada sikap saling menghargai hak-hak sebagai manusia, 

anggota masyarakat dalam suatu negara.37 Sementara 

(Jakarta: Widjaya, 1981), h. 2
33 M. Sayyid al-Wakil, Wajah Dunia Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 
Cet. VI., h. 19 
34  Baharuddin Lopa, al-Quran dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: PT Dana 
Bhakti Prima Yasa, 1991) Cet. I., h. 20 
35  Jhon Echol dan Hasan Syadili, Kamus Bahasa Inggeris, (Jakarta: PT 
Gramedia, 2003), Cet. XXV, h. 596
36  M. Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif  Sosial Kultural, (Jakarta: 
Lantabore Press, 2000), Cet. II., h. 159
37  Ibid, 
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dalam konteks kehidupan beragama dakwah toleransi 

berarti menerjemahkan ajaran Islam mengandung unsur 

pengertian, penghargaan, kemashlahatan demi terciptanya 

keselamatan dan kedamaian masyarakat, mencegah 

kemudlaratan, kerusakan dan bahkan kebencian. 

Sikap toleransi atau lapang dada diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sebab, keragaman dan 

perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan Sikap 

toleransi penting untuk menghindari ketersinggungan 

atau paksaan antar manusia. Sikap lemah lembut mutlak 

bagi setiap orang untuk menghidari sikap egoisme dalam 

pergaulan. Sikap kelembutan dapat dijumpai dalam surah 

ali Imran : 159

َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َولَْو  لَُهْم  نِلَت  اللِ  ّمَِن  رَْحٍَة  فَبَِما 
وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم  الَْقلِْب اَلنَفضُّ
ْ ىلَعَ اللِ إِنَّ الَل  ْمرِ فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َ
وََشاوِرُْهْم يِف اأْل

نَِي : ُيِبُّ الُْمَتَوّكِ
     Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.  
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Rasulullah SAW berusaha 
menegakkan keadilan pada 
semua kemunitas etnis dan 
agama yang ada, sehingga 
tercipta suasana kedamaian 

dan ketenteraman. 
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 1. Toleransi Dalam Lintasan Sejarah Muslim

Apabila kita lihat perjalanan sejarah Islam, khususnya 

priode Nabi Saw dan para khulafa al-rasyidun, dapat 

diketahui bahwa aktifitas  yang dilakukan Rasulullah Saw, 

baik ketika masih berada di Makkah maupun pada saat di 

Madinah, tidak hanya terfokus pada persoalan ketauhidan, 

juga masalah kehidupan sosial, bahkan politik. Hal ini 

dapat dilihat dari sejarah kedatangan Nabi Muhammad 

Saw di Madinah. Sejak kedatangannya, Beliau sudah 

melakukan aksi sosial politik dan keagamaan dengan 

membentuk sebuah perjanjian dengan masyarakat 

Madinah yang multi etnis dan multi agama. Masyarakat 

ini kemudian disatukan dalam sebuah wadah negara dan 

konstitusi yang kemudian dikenal dengan Konstitusi 
Madinah.38 Untuk komunitas muslim, Nabi Muhammad 

Saw menyatukan masyarakat muslim yang multi etnis 

dengan konsep ummah.

Sebagaimana diketahui, Konstitusi Madinah, 

meskipun tidak berlaku lama, karena dilanggar oleh 

masyarakat Yahudi, memberikan perlindungan hukum 

dan kebebaan beragama sesuai dengan ajaran agama 

masing-masing. Rasulullah SAW berusaha menegakkan 

38 Konstusi Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah merupakan 
semacam undang-undang politik kemasyarakatan bagi semua golongan dan etnis, 
di dalamnya tertuang aturan-aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhaji-
rin, Ansar serta Yahudi yang bersedia hidup berdampingan dengan kaum Muslim, 
piagam Madinah berisi 4 (empat) bagian dan terdiri dari 70 pasal. Untuk kajian ten-
tang Piagam madinah baca, Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945: 
Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat 
Majemuk  (Jakarta: UI Press, 1995), Lihat pula, Munawwir Sadjali, Islam dan 
Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), h. 6
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keadilan pada semua kemunitas etnis dan agama yang ada, 

sehingga tercipta suasana kedamaian dan ketenteraman. 

Penghargaan terhadap keberadaan komunitas etnis dan 

pemeluk agama yang ada di Madinah, merupakan salah 

satu indikator adanya masyarakat yang harmonis, penuh 

pengertian, damai dan sejahtera.  

 Pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar 

ibn al-Khattab misalnya, usaha menegakkan terus 

dilakukan. Bahkan kedua orang sahabat besar ini yang 

sebelum muslim merupakan orang terpandang dan 

terhormat dari sisi sosial dan ekonomi, tidak kenal lelah 

dalam melakukan gerakan dakwah. Mereka memulai dari 

sendiri untuk tidak berbuat lalim dan menghargai hak-

hak orang lain, termasuk hak kehidupan beragama dan 

sebagainya.

Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Abu Bakar 

al-Shiddiq menjadi khalifah, ia malah menjadi miskin. 

Untuk menutupi kehidupannya, ia berusaha bekerja 

sendiri dengan berjualan di salah satu pasar yang ada 

di kota Madinah. Harta kekayaan yang pernah dimiliki 

dipergunakan untuk melakukan gerakan keagamaan 

agar masyarakat terhindar dari kemiskinan dan dari 

ketidakadilan. Melihat kenyataan ini Umar ibn al-Khattab 

menegur dan meminta Abu Bakar al-Shiddiq  mengambil 

sebagian kecil dari harta yang tersimpan di bait al-mâl, 
karena ia juga sebenarnya punya hak di situ. Tetapi Abu 

Bakar al-Shiddiq tidak mau, bahkan ia berujar dia akan 

sangat tersiksa bila melihat umat dan masyarakat yang 
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berada di bawah kepemimpinannya sengsara. Ia tidak 

mau memikul beban dosa yang begitu besar nanti.

Kenyataan historis tersebut dapat dipahami bahwa 

keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain, 

merupakan salah satu bentuk dakwah yang sebenarnya 

dalam menuju masyarakat madani (civil society). 

Pembentukan dan perkembangan masyarakat madani 

ini ternyata tidak berlangsung lama, terutama setelah 

kepemimpinan berada di bawah pemerintahan Bani 

Umayah dan Bani Abbas masa dan akhir pemerintahan. 

Karena sistem pemerintahan dan politik yang diberlakukan 

tidak lagi didasari atas nilai-nilai syura, terutama dalam 

pemilihan dan pengangkatan pejabat pemerintah. Karena 

sistem pemerintahan yang ada bersifat monarchi absolut, 
yang tidak melibatkan masyarakat banyak dalam proses 

pemilihan, maka ketidakadilan menjadi fenomena politik 

yang lazim ada ketika itu. Memang ada satu dua tokoh 

yang mencoba menerapkan keadilan dan mengakui 

keberadaan kelompok dan pemeluk agama lain yang ada 

pada masa pemerintahan Bani Umayah, seperti khalifah 

Umar ibn Abd al-Aziz (99-1002H). Khalifah ini berusaha 

menerapkan keadilan, HAM, pluralisme, dan lain 

sebagainya.39  

Ketika pemerintahan jatuh ke tangan Bani Abbas, 

situasi tersebut-pada masa awal-tidak mengalami 

perubahan yang sangat signifikan, meskipun 

pemerintahan ini di kelilingi oleh masyarakat non Arab, 

39  Firdaus AN, Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Jakarta: 
Publicita, 1997), h. 40 
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seperti masyarakat mawali yang berasal dari Persia. 

Proses pembentukan masyarakat multicultur ini baru 

terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja’far al-Mansur 

(159 M-775 M)  dan Harun al-Rasyid (786 M-809 M). 

Pada masa ini, masyarakat yang multi etnis, agama dan 

kultur ini bersatu membantu pemerintah Bani Abbas 

dalam pengembangan peradaban Islam. Salah seorang di 

antara kelompok itu adalah al-Walid ibn Barmak, Khalid 

ibn Barmak, yang berasal dari keluarga pemeluk Majusy. 

Abu Ja’far (754 M-775M) dan al-Rasyid (1135 M-1136 M) 

sangat apresiatif terhadap kelompok masyarakat yang 

memiliki kepedulian untuk pengembangan peradaban 

Islam, Beliau tidak memandang latar belakang agama, 

budaya dan sosial politik mereka. Sebab hal terpenting 

adalah bagaimana Bani Abbas menjadi maju, pelibatan 

masyarakat multi etnis dan multi agama ini, sebagai bentuk 

penghargaan terhadap keberadaan dan peran mereka 

dalam pengembangan peradaban Islam, merupakan 

salah satu indikator adanya sebuah kepercayaan, trust, 
pemerintah muslim atas masyarakat non Muslim.40

Keadaan mulai berubah ketika pemerintahan Bani 

Abbas tercabik-cabik oleh kekuatan lain, terutama 

kaum mamluk atau mamalik, yang pernah menguasai 

Bagdad. Kelompok ini justru mengacaukan sistem yang 

dianggap sudah cukup baik. Mereka tidak memberikan 

kesempatan dan toleransi kepada pemeluk agama non-

40  Didin Saefuddin, Zaman Keemasan Islam: Rekontruksi Seja-
rah Imperium Dinasti Abbasiyyah, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 2002), h. 35-38 
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muslim. Inilah awal bencana yang kemudian membawa 

petaka dalam tragedi perang Salib (1095 M). Peran ini 

membawa implikasi sangat serius bagi hubungan antar 

pemeluk agama. Sebab sejak saat itu, hubungan antar 

pemeluk agama yang tinggal dalam satu wilayah, menjadi 

tidak harmonis. Dari situ muncul kecurigaam yang 

kemudian menimbulkan ketidaktentraman dan bahkan 

ketidakadilan di antara sesama. Pelanggaran HAM dan 

sebagainya sering terjadi. Hal itu antara lain disebabkan 

pemahaman keislaman mereka yang belum kaffah, 

karena mayoritas mereka adalah muallaf.

Dengan melihat sepintas perjalanan sejarah politik 

Islam tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya 

Islam telah memberikan rambu-rambu bagi kehidupan 

masyarakat. Karena di dalam ajarannya terdapat nilai-nilai 

keadilan (’adalah), amanah (trust), toleransi (tasâmuh), 

dan sebagainya. Nilai-nilai inilah yang semestinya 

dikembangkan oleh para penganut agama baik dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 2. Prinsip Toleransi Dalam Islam

     a) Rasionalisme beragama

Keistimewaan dan kelebihan manusia dalam Islam 

terletak pada akal. Melalui akal manusia memiliki 

kebudayaan dan peradaban termasuk pengembangkan 

potensi diri sehingga mampu mewujudkan ilmu 

pengetahuan. Akal inilah sebagai pembeda antara 
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Keistimewaan dan kelebihan 
manusia dalam Islam terletak 

pada akal. Melalui akal 
manusia memiliki kebudayaan 

dan peradaban termasuk 
pengembangkan potensi diri 

sehingga mampu mewujudkan 
ilmu pengetahuan. 
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manusia dan binatang. Dan dalam istilah filsafat 

manusia disebut sebagai hewan yang mampu berbicara 

dan berfikir.41 Begitu pentingnya peranan akal dalam 

kehidupan manusia maka posisinya sangat penting 

untuk mehahami dan menerjemahkan al-Quran dan 

Hadis dalam kehidupan keseharian di samping untuk 

menilai suatu kebenaran. 

Islam adalah agama yang terkait dengan urusan 

alam dan kemanusiaan, Islam memuat tentang pesan 

dan cara yang amat dalam dan cerdas posisinya ada 

bersama manusia tanpa ruang dan waktu.42 Oleh sebab 

itu, nash-nash yang terdapat dalam al-Quran atau 

ajarannya berbicara kepada hati dan akal manusia. Islam 

melalui al-Quran lahir untuk memenuhi spiritualitas 

dan rasionalitas manusia yang merupakan dua unsur 

yang dimiliki oleh setiap manusia.43 Jalaluddin Rahmat 

dalam Islam Aktual meneliti tentang perubahan 

sikap rasional manusia bisa terjadi lebih cepat melalui 

imbauan (appeals) emosional. Tetapi dalam jangka 

lama, imbauan rasional akan memberi pengaruh yang 

lebih kuat dan lebih stabil. Dengan bahasa sederhana, 

iman bergerak naik lewat sentuhan hati, tetapi perlahan-

lahan iman itu turun lagi, lewat sentuhan otak, iman 

naik secara lambat tetapi pasti, dan dalam jangka lama, 

pengaruh pendekatan rasional lebih menetap dari 

41  Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan 1999), h. 139.
42  Nurcholis Madjid, Islam, Kemodernan dan Ke-Indonesiaan (Bandung: 
Mizan, 1998), h. 286.
43  Ibid, 
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pendekatan emosional.44 

Rasionalisme beragama dalam konteks ini adalah 

memahami agama dengan aktualisasi ajaran  ke dalam 

prilaku sehari-hari. Rasionalisasi beragama dapat 

melahirkan  sikap saling menghargai dan tidak arogan. 

Bila dikaitkan dengan konteks kerukunan agama 

mengandung prinsip: Pertama, bahwa Islam itu 

menolak semua bentuk pemaksaan kehendak. Kedua, 

menafikan hal-hal yang sangat bertentangan. Ketiga, 

terbuka dengan bukti baru atau berlawanan yang akan 

melindungi umat dari sikap literalis, fanatisme, dan 

konservatisme yang dapat menimbulkan stagnasi dan 

anarkisme. Dan hal inilah yang akan membuat umat 

cenderung kepada sikap intelektual.45

Prinsip di atas, menunjukkan bahwa ajaran agama 

merupakan proses penalaran. Ia tidak bersifat dogmatis. 

Sebagai orang beragama harus selalu terbuka terhadap 

sesuatu yang baru, bentuk baru, temuan baru dalam 

ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dai harus bersikap 

akomodatif, bukan orang yang otoriter, tetapi seorang 

pemikir yang bekerja sama dengan pihak lain dalam 

memahami dan mengapresiasikan ajaran agama dalam 

kehidupan.  

44  Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan 
Muslim (Bandung: Mizan, 1998), h. 86.
45  Harun Nasution, Islam Rasional  (Bandung: Mizan 1999), h. 140.
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b) Lapang Dada dan Pemberian kebebasan 
atas perbedaan

Sikap lapang dada merupakan sikap bathin 

yang lahir dari kesabaran. Filosofi dan watak yang 

tersimpan (berada) di balik lapang dada adalah untuk 

menciptakan kemashlahatan untuk keselamatan dan 

kerukunan antar sesama pemeluk agama. Untuk itu, 

dengan meminjam kaidah ushul: pertama,  daf’u 
al-mafasid muqaddamun ’ala jalbi al mashalih, 
yakni mencegah (menghalangi) kemudharatan, 

kerusakan, huru-hara, lebih diutamakan dari pada 

meraih kemashlahatan. Dalam konteks problematika 

sosial, kaidah itu berarti lebih baik mencegah konflik, 

perselisihan dan pertentangan, pertengkaran dan 

permusuhan daripada secara ngotot ingin mencapai 

atau meraih kemanfaatan dan kegunaan. kedua, 

kaidah adh dharar yuzal yakni kemudharatan harus 

selalu dihindari.

Usaha penghindaran tersebut bisa dilakukan 

dengan sikap memberi kebebasan kepada orang lain. 

Kebebasan atau huriyyah adalah hak setiap orang dan 

kebebasan merupakan ajaran Islam tentang kebebasan 

memberi dampak positif bagi perkembangan pemikiran, 

sikap bahkan kebebasan beragama. Dalam konteks  

kehidupan beragama sering terjadi ketersinggungan 

antar pemeluk agama dan untuk menghindari itu 

semua dalam berkeyakinan dan menjalankan agama 
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masing-masing harus bebas dari sikap memaksa atau 

merasa keyakinan paling benar.  Dalam Islam ada hak-

hak yang dijamin antaranya lain  hak untuk memilih 

agama dan keyakinan sesuai keinginan sebagaimana 

Firmah Allah dalam Surah Yunus; 99 

َجِيًعا  ُكُُّهْم  رِْض 
َ
اأْل يِف  َمن  َمَن 

َ
أل َربَُّك  َشآَء  َولَْو   

نَت تُْكرِهُ انلَّاَس َحتَّ يَُكونُوا ُمْؤِمننَِي :
َ
فَأ

َ
أ

Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beri-
man semua orang yang di muka bumi seluruhnya. 
Maka apakah ke(hendak) memaksa manusia su-
paya mereka menjadi orang-orang yang beriman 
semuanya

Ayat ini jelas menyebutkan bahwa memilih agama 

dan keyakinan bebas dari pemaksaan. Beragama 

bertujuan untuk menciptakan sikap saling menghormati 

dan menghargai  bukan untuk memaksa kehendak. 

Ini merupakan prinsip dalam beragama, terdapat nilai 

tinggi di dalam ayat ini yaitu kebebasan memeluk 

agama, memuliakannya, menghargai kehendaknya, 

pemikirannya dan perasaannya, serta membiarkannya 

mengurus urusannya sendiri dan menanggung 

segala perbuatannya. Karena prinsip kebebasan yang 

merupakan ciri manusia yang paling spesifik dan asasi, 

Islam mengutamakan kebebasan dan melindungi 

haknya sebagai manusia.46 Agama boleh menawarkan 

46 M. Hasan Abdullah, Metodologi Dakwah dalam Al-Quran, (Jakarta: Lenter 
Bristama, 1997), h. 150. 
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jalan kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar, 

agama boleh menawarkan kemenangan, tapi tidak 

boleh cenderung ingin menang sendiri.

c) Egaliterianisme beragama:
       sikap penghormatan antar pemeluk agama

Egaliterianisme atau sikap persamaan (al-
musawwah) adalah sikap tidak membedakan umat 

manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis dan warna 

kulit, latar belakang, historis, sosial, ekonomi dan 

sebagainya. Sikap persamaan ini merupakan refleksi 

dari sikap tauhid yang dimanifestasikan dalam ukhuwah 

yakni prinsif yang menekankan nilai kebersamaan 

kebersamaan yang dibingkai rasa tanggung jawab 

dalam menjalani hidup dan kehidupan masyarakat.47 

Sikap persamaan terdapat dalam al-Quran  Surah al-

Hujurat: 13

نَث 
ُ
وأ َذَكٍر  ن  مِّ َخلَْقنَاُكم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
يَآأ

َرَمُكْم 
ْ
ك

َ
أ إِنَّ  تِلََعاَرفُْوا  َوَقبَآئَِل  ُشُعوًبا  نَاُكْم 

ْ
وََجَعل

ْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي .
َ
ِعنَد اهلِل أ

 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perem-

 puan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
 bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
 Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling ber-

47  Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Bandung: Mizan, 1997), h. 129.
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Sikap penghargaan terhadap 
seseorang itu berdasarkan 

prestasi bukan prestise seperti 
fanatisme keturunan maupun 

kesukuaan
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 taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
.Mengetahui lagi Maha Mengenal

Ayat ini memuat pesan bahwa tidak ada perbedaan 

baik laki-laki maupun perempuan dalam hal apapun, 

perbedaan hanya terletak pada ketaqwaan dan kualitas 

keimanannya kepada Allah SWT. Ayat ini pula, 

mengajarkan tentang sikap penghargaan terhadap 

orang lain tanpa warna kulit, suku, ras dan sebagainya. 

Karena sikap penghargaan terhadap seseorang itu 

berdasarkan prestasi bukan prestise seperti fanatisme 

keturunan maupun kesukuaan.48 Dan dalam konteks 

kehidupan beragama sikap persamaan merupakan 

sarana untuk menciptakan tatanan masyarakat yang 

saling menghargai hak-hak manusia, persuasif bebas 

dari paksaan dan diskriminatif. Toleransi dimaknai 

sebagai usaha penghormatan dan penghargaan tidak 

mencampuradukkan toleransi dengan keyakinan dan 

toleransi dalam Islam tidak mengenal kompromi dalam 

persoalan akidah.  

d) Dialog dan Ukhuwah Islamiyyah: 
     ekspresi sikap toleransi 

Dialog merupakan salah satu cara dalam 

mengepresikan sikap toleransi yang tujuannya 

untuk menghilangkan sifat kefanatikan, mengurangi 

kecurigaan dan untuk meluruskan cara pandang yang 

48  Nurcholish Madjid, Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi (Jakarta: 
Paramadina, 1999), h. 108.
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Perbedaan dan keragaman 
agama di Indonesia bisa 

menjadi potensi konflik dan 
disintegrasi bangsa bila tidak 
dikelola dengan baik, tidak 

saling memahami, curiga, dan 
fanatisme berlebihan terhadap 

agamanya. 
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sempit dan picik. Dialog antar penganut suatu agama 

yang tujuannya untuk mengubah pandangan dan 

pengalaman antara satu dengan yang lainnya secara 

persuasif penuh kesetaraan.49

Indonesia sebagai negara besar memiliki 

kemajemukan di berbagai bidang seperti suku, budaya, 

etnis, sistem sosial termasuk kemajemukan agama. 

Kemajemukan agama di Indonesia ditandai dengan 

kehadiran lima agama besar didunia: Islam, Katolik, 

Protestan, Hindu, dan Budha. Meskipun mayoritas 

pemeluk Indonesia itu muslim, Islam tidak menjadi 

agama resmi negara, Indonesia negara Pancasila yang 

menempatkan agama dalam posisi terhormat dan 

strategis.50

Perbedaan dan keragaman agama di Indonesia 

bisa menjadi potensi konflik dan disintegrasi bangsa 

bila tidak dikelola dengan baik, tidak saling memahami, 

curiga, dan fanatisme berlebihan terhadap agamanya. 

Namun sebaliknya, bila keragaman tersebut dikelola 

dengan baik justru akan melahirkan sikap bahwa 

perbedaan itu fitrah ilahy yang patut disyukuri dan 

menjadi kekayaan khazanah bangsa Indonesia itu 

sendiri.

Kerukunan umat beragama bukan wacana baru 

bagi bangsa Indonesia, konflik dan kecurigaan antar 

49  Komaruddin Hidayat, Agama Masa Depan Perspektif   Filsafat Perenial, 
(Jakarta: Paramadina, 1995), h. 70
50  Tarmidzi Taher, Menuju Umatan Wasathan: Kerukunan Beragama di 
Indonesia (Jakarta: PPIM, IAIN, 1998), h. 57
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umat beragama di awal tauhun 1970-an memang 

memiliki daya dorong yang cukup signifikan untuk 

mengembangkan ide kerukunan beragama untuk 

kemashlahatan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup 

manusia.51 Seiring dengan perkembangan di tahun 

1980 kerukunan beragama dilakukan dengan upaya 

dialogis seperti yang digagas oleh Mukti Ali, dialog 

bertujuan agar tercipta saling pengertian yang kental 

dan mendalam. Pengertian yang mendalam dari suatu 

kemunitas agama terhadap suatu komunitas agama 

lain akan memungkinkan oleh para penganut agama 

saling dapat hormat menghormati, melalui dialog 

diharapkan agama menjadi jalan atau sebab seseorang 

atau kelompok terbuka kepada kelompok lain.

Dewasa ini, masih terdapat konflik yang disebabkan 

oleh perbedaan dan keberagaman di satu pihak 

menjadi sebuah ideologi sempit yang menghalangi 

orang untuk bekerja sama. Namun, dipihak lain 

sebenarnya keberagamaan merupakan suatu jalan 

terbaik untuk bekerja sama. Sebab, dalam perbedaan 

tersebut kita dituntut untuk bersikap baik terhadap 

golongan sendiri dan golongan lain. Dengan membuka 

diri untuk berdialog dengan umat agama lain, kita juga 

memperoleh  wawasan terhadap kekurangan agama 

kita dan bersikap apreasiasif terhadap kebaikan agama 

mereka. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama 

pada masa sekarang, mutlak untuk terus dijalankan 

51  Ibid, 
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dan dilakukan. 

Untuk melakukan dialog antar umat beragama ini, 

paling tidak setiap tokoh agama atau pemeluk agama 

hendaknya melaksanakan prinsip; pertama,  setiap 

umat beragama yang membuka dirinya untuk berdialog 

hendaknya mengakui adanya relativitas penafsiran 

terhadap kebenaran sebuah agama. Kedua,  banyaknya 

bentuk penafsiran mengenai ”Yang Satu (Tuhan)”, 

hendaknya dipandang sebagai ”alat” atau ”jalan” menuju 

Hakekat Yang Absolut. Ketiga, perlunya menjaga 

komitmen pada masing-masing pemeluk agamanya 

untuk meyakini kebenaran agamanya masing-masing, 

yakni dialog hendaknya dipandang sebagai jalan untuk 

memperluas cakrawala pengetahuan dan menambah 

kearifan dalam memandang orang lain.52

Kemauan dan kesadaran pemeluk agama untuk 

melakukan dialog antar umat beragama ini, juga 

menjadi saran aefektif untuk mewujudkan kerukunan 

umat beragama, hal ini tentu saja merupakan dambaan 

setiap orang. Dengan demikian, sebagai seorang 

muslim berkewajiban mewujudkan kesadaran pribadi 

untuk menumbuhkan kehidupan yang baik, sejahtera 

dan dialogis yang jauh dari sifat eksklusifisme. Jika 

ini dilakukan, maka Islam akan menjadi agama yang 

mampu mewujudkan kerukunan umat beragama di 

atas muka bumi ini.53....

52  Abdul Aziz Sachedina, The Islamic Roots of  Democratic Pluralism, 
(New York: Oxford Unversity Press, 2001), h. 59
53  Tarmidzi Taher, Aspiring for the Middle Fath: Religious Harmony in 
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C. Islam Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

Salah satu persoalan paling krusial dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di era modern sekarang ini 

adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan 

keharusan penghormatan terhadap HAM di suatu negara, 

kini menjadi prasyarat dalam hubungan international. 

Suatu negara yang mengabaikan HAM dapat dipastikan 

menjadi sasaran kritik oleh dunia international, dan dia 

pun akan terasing dari pergaulan international. 

Untuk kasus Indonesia misalnya, negara-negara 

Barat sering menuduh Indonesia sebagai negara yang 

melanggar HAM, terutama ketika dulu terjadi konflik di 

Timtim(sebelum akhirnya lepas dari Indonesia), Irian 

Barat, Dom Aceh, maslah tanah, perburuhan dan lain-

lain. Kemudian setelah Reformasi, muncul kasus Tri 

Sakti, Semanggi 1 dan 2 dan lain-lain. Yang terbaru kasus 

pembunuhan aktifs HAM, Munir, yang sampai sekarang 

kasusnya masih dalam proses peradilan.

Indonesia tidak bisa mengabaikan HAM, karena 

dengan keanggotaannya di Peserikatan Bangsa-

Bangsa, secara otomatis Indonesia terikat dalam hukum 

Internasional. Di dalam hukum Internatsional terapat dua 

teori tentanag mengikatnya hukum internasional pada 

suatu Negara: pertama, Hukum Nasional terikat pada 

hukum Nasinal. Kedua, Hukum Nasinal baru terikat pada 

hukum internasinal, kalau menyatakan dirinya terikat 

Indonesia (Jakarta: CENCIS, 1997), 34
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antara lain melalui ratifikasi.54 Kendati sebenarnya sudah 

menjadi rahasia umum, dalam maslah HAM, Amerika 

Serikat –yang saat ini dianggap sebagai poloisi dunia–  

memakai setandar ganda. Namun tidak ada pilihan lain, 

ketika ingin menjadi warga bangsa-bangsa yang baik, 

Indonesia harus mematuhi asas-asas yang diciptakan 

lebaga bangsa-bangsa tersebut.            

HAM yang dimaksud ini adalah hak-hak tertentu, 

baik diakui atau tidak, yang dimiliki oleh semua manusia 

disemua waktu dan semua tempat, tanpa melihat 

kebangsaan, agama, jenis kelamin, setatus sosial, 

pekerjaan, kekayaan, atau karakteristik etnis, budaya dan 

karakter sosial lainnya.55 

Pengertian HAM menurut Jan Materson dari komisi 

Hak Asasi Manusuia PBB, sebagimana dikutip Lopa, 

adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa 

dengannya mustahil manusia dapat hidup sebagai 

manusia.56 Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta 

(hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada 

kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.57

Kongkrinya, HAM adalah hak yang dimilki manusia 

54  Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Prima 
Yasa, Yoyakarta, 1996, h. 15 
55  A.J.M. Mile, Human Rigts and Human diversity, London, 1986, h. 1. sebagimana 
dikutip oleh Masykuri Abdillah, Agama dan hak-hak Asasi manusia, kolom Utama 
dalam Media Sunda Kelapa,tt, h. 11 
56  Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak- Hak Asasi Manusia,Op. Cit. h.5
57 .John Locke dan dasar lahirnya The American Declaration of  independence). 
Sebagimana dikutip Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak- Hak Asasi Manusia.
Op.Cit.  h,2
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semata-mata karena ia manusia. Sebagai manusia, ia 

merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat 

tinggi. Karena HAM ada dan melekat kepada setiap 

manusia, dengan demikian HAM itu bersifat universal, 

artinya berlaku dimana saja, untuk siapa saja, dan tidak 

dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dimiliki manusia 

untuk melindungi dirinya dan menjaga martabat 

kemanusiaannya. Begitu juga, HAM dapat menjadi 

bantalan moral dalam bergaul dan berhubungan dengan 

manusia lain.58     

1. HAM dalam Lintas Sejarah 

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa 

lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna 
Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta 

antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya 

memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan 

hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), 

menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat 

dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari 

sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan 

mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu 

mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum 

harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan 

kebijakasanaannya kepada parlemen.59 Lahirnya ini 

kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih 

58  Abdul Muqsith Ghozali, HAM dalam Islam, Makalah tidak di terbitkan, sarase-
han Da’i dan khatib, untuk Islam dan demikrasi, Jakarta, 2002.  
59  Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak- Hak Asasi Manusia.Op.Cit.  h 2
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konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris 

pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium 

yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka 

hukum (equality before the law). Adagium ini 

memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan 

demokrasi. Bill of rights melahirkan asas persamaan. 

Para pejuang HAM dahulu sudah berketatapan bahwa 

hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya 

resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru 

dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk 

mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Roesseau 

(tentang contract social/perjanjian masyarakat), 

Motesquieu dengan Trias Politikanya yang 

mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah 

tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson 

di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan 

persamaan yang dicanangkannya.60

Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French 
Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi 

melahirkan dasar The Rule of Law. Semangatnya, 

pada waktu itu, adalah untuk liberti (kebebasan), 

egaliter(persamaan), dan faternite(persaudaraan).61 

Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya 

orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan 

dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai 

ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga 

60  Ibid.3
61  Masykuri Abdillah, Agama dan hak-hak Asasi manusia, kolom Utama dalam 
Media Sunda Kelapa,tt, h. 11 
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dengan freedom of expression (bebas mengelaurkan 

pendapat), freedom of religion (bebas menganut 

keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of 
property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-

hak dasar lainnya. Jadi, dalam French Declaration 

sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang 

menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara 

hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan 

sebelumnya.62 

Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari 

Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 

Januari 1941, dikutip dari Encyclopedia Americana, 

p.654 tersebut di bawah ini “The first is freedom of 
speech and expression everywhere in the world. The 
second is freedom of every person to worship God 
in his own way-every where in the world. The third 
is freedom from want which, translated into world 
terms, means economic understandings which will 
secure to every nation a healthy peacetime life for 
its inhabitants-every where in the world. The fourth 
is freedom from fear-which, translated into world 
terms, means a worldwide reduction of armaments 
to such a point and in such a through fashion that 
no nation will be in a position to commit an act of 
physical agression against any neighbor-anywhere 
in the world.”

Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II 

62  Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak- Hak Asasi Manusia.Op.Cit.  h. 3
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(sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) 

dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan 

HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal 

dengan The Universal Declaration of Human Rights 

yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.63 Tepatnya 

10 Desember 1948,  Deklarasi Hak Asasi Manusia 

disahkan oleh Majelis Umum PBB. Ide tentang hak 

asasi manusia yang berlaku saat ini berakar sejak era 

Perang Dunia II. Pembunuhan dan kerusakan dahsyat 

yang ditimbulkan Perang Dunia II menggugah suatu 

kebulatan tekad untuk membangun sebuah organisasi 

internasional yang sanggup meredakan krisis 

internasional serta menyediakan suatu forum untuk 

diskusi dan mediasi. Organisasi ini adalah Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah memainkan peran 

utama dalam pengembangan pandangan kontemporer 

tentang hak asasi manusia.

Para pendiri PBB yakin bahwa pengurangan 

kemungkinan perang mensyaratkan adanya 

pencegahan atas pelanggaran besar-besaran terhadap 

hak-hak manusia. PBB kemudian menugaskan Komisi 

Hak Asasi Manusia untuk menulis sebuah pernyataan 

internasional tentang hak asasi manusia. Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia ini diumumkan sebagai 

“suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk 

semua rakyat dan semua negara” .

Kemudian setelah konsep HAM ini dideklarasikan 

63  Ibid,h, 4
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pada tahun 1948 yang dikenal dengan Universal 
Declaration of Human Rights, dalam tataran 

aplikasinya, terus terjadi kontraversi terutama antara 

negara liberal dan negara sosialis. Demikian pula dalam 

prakteknya sering terdapat perbedaan antara negar-

negara maju yang menseponsori konsep HAM dengan 

negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya, 

negara-negara Islam.64 

Dalam hal ini negara-negara Barat liberal lebih 

memberikan prioritas kepada “individualisme”, 

sementar negara-negara sosialis lebih memberikan 

prioritas kepada “kolektifisme”. Sementara pemerintah 

“dunia ketiga” tidak mau mengidentifikasikan 

masyarakatnya dengan kedua bentuk ini, 

melainkan dengan karakteristik yang diangkat dari 

budaya setempat dan doktrin filosofisnya, seperti 

“komunalisme”. Dengan kata lain, pelaksanaan HAM 

disuatu Negara tentu disesuaikan dnegan kondisi, latar 

belakang budaya, dan kemampuan dari Negara yang 

bersangkutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, HAM malah 

dijadikan alat bagi negara-negara Barat untuk menekan 

negara-negara independen dunia di bidang politik 

dan ekonomi dalam rangka memperluas pengaruh 

imperialisme mereka. Kini banyak negara-negara yang 

menyuarakan agar diadakan perubahan isi Deklarasi 

HAM yang tidak sesuai dengan keyakinan, kebudayaan, 

64  Ibid, h.12-13 
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dan adat istiadat mereka, demi mencegah penggunaan 

HAM untuk menekan mereka. Di Indonesia sendiri, 

pemerintah pasca orde baru, memiliki komitmen pada 

penghormatan HAM ini dengan bukti telah terbitnya 

UU 39 tentang HAM. Dan juga telah menunjukkan 

komitmennya dengan mengangkat MENEG urusan 

HAM. 

2. Respon Islam Terhadap HAM

 Bagaimana sesungguhnya respons Islam terhadap 

konsep HAM ? para ulama dan intelektual Islam telah 

merespon konsep HAM ini. Dan mengindikasikan 

terhadap penerimaannya, meskipun konsep yang 

mereka kemukakan sedikit berbeda dengan konsep 

liberal. Hal ini terbukti dengan berkumpulnya Negara-

negara Islam yang tergabung dalam The Organizatioan 

of The Islamic Conference (OIC/OKI). Pada tanggal 

5 Agustus 1990 mengelaurkan deklarasi tentang 

kemanusiaan sesuai syari’at Islam sebagai satu-satunya 

sumber acuan yang berlandaskan al- Qur’an dan 

Assunnah. Konsep Hak –hak Asasi manusia Negara-

negara OKI disebut sebagai deklarsi Cairo (Cairo 

Declaration) memakai nama demikian karena deklarasi 

itu lahir di Cairo  Agustus 1990.  Cairo Declaration  

berisi 25 pasal tentang Hak Asasi manusia berdasarkan 

al-Qur’an dan sunnah yang dalam penerapan dan 

realitasnya memiliki beberapa persamaan dan denagn 

pernyataan semesta hak-hak Asasi manusia (The 
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HAM dalam prespektif Islam 
dikenal dengan sebutan al-

’adl (keadilan). Al-’adl berarti 
keseimbangan, harmoni dan 
keselarasan. Esensi agama 
Islam adalah terciptanya 

keadilan. 
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Universal Declaration of Human Rights(UDHR) yang 

dilahirkan PBB.65  

Penerimaan ini disebabkan essensi dari HAM ini 

sudah diakui oleh Islam semenjak masa permulaannya, 

hanya perumusannya memang bukan sebagai hak 

asasi melainkan sebagai al-dharuriyyat (keniscayaan, 

necessities). Dalam kaidah usul fiqh disebutkan, bahwa: 

tujuan umum legislasi dalam syariat Islam adalah 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia 
dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal 
yang menjadi keniscayaan (dharuriyyat) mereka, 
serta memenuhi hal-hal yang kebutuhan(hajiyyat) 
dan hiyasan(tahsiniyyat) mereka”.66 Dalam 

bahasa Arab sendiri terdapat kata “hak” yang dapat 

diterjemahkan secara persis sebagai hak (right), 
sedangkan HAM disebut al-hukuk al-isan”.

Memang negara-negara Dunia Ketiga yang 

mayoritas berpenduduk Muslim sering mencibir 

konsep HAM. Mereka menilainya sebagai ekspresi 

Barat dalam memusatkan perhatiaannya kepada alam 

materi dan melupakan eksistensi alam immaterial. 

Dengan demikian dalam pandangan mereka, Hak 

Asasi Manusia menunjukan ekspresi pengabdian 

manusia yang bersifat materialistik. Selain itu, aspek 

kehidupannya pun menjadi saling terpisah satu sama 

lain alias indifidualistik.67 

65 Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak- Hak Asasi Manusia.Op.Cit.  h, 33
66  Abdul Wahab Khalaf,  ilmu usul fiqh, dar al- Kuwait,1976, h. 6 
67  Said Aqiel Siradj, Tasawuf  sebagai Kritik Sosial, dalam Tafsir keadilan untuk Perem-
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Bahwa antara Islam dan Barat sebenarnya tidak ada 

pertentangan. Tidak masalah kalau kita menggunakan 

kosep-konsep produk Barat selagi tidak mengganggu 

La ilaha illallah Muhammadurrasulullah. Baik 

Islam maupun Barat akan menemukan relevansinya 

apabila kita mampu menyandingkan, dan bukan 

membenturkannya. HAM dalam prespektif Islam 

dikenal dengan sebutan al-’adl (keadilan). Al-’adl 
berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. 

Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan. Dan 

umat Islam didorong untuk menegakkan keadilan 

sebagaimana dalam al-Qur’an surat an- Nahl [16]: 90 68:

الُْقْرَب  ذِي  ِإَويَتاء  َواِلْحَساِن  بِالَْعْدِل  ُمُر 
ْ
يَأ اللَّ  إِنَّ 

يَعُِظُكْم  َواْلَْغِ  َوالُْمنَكرِ  الَْفْحَشاء  َعِن  َوَينَْه 
ُروَن    لََعلَُّكْم تََذكَّ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pen-
gajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.

Dan juga al- Qur’an surat an-Nisa’[4] 58:

ِإَوَذا  ْهلَِها 
َ
أ إَِل  َمانَاِت 

َ
األ واْ  تُؤدُّ ن 

َ
أ ُمرُُكْم 

ْ
يَأ اللَّ  إِنَّ 

ا  نِعِمَّ اللَّ  إِنَّ  بِالَْعْدِل  َتُْكُمواْ  ن 
َ
أ انلَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتم 

puan, Op.cit, h, 340     
68  Ibid, h.342
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يَعُِظُكم بِهِ إِنَّ اللَّ َكَن َسِميعاً بَِصرياً 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampai-
kan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di an-
tara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang se-
baik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3. Sekilas Perbandingan HAM Barat
    dan HAM Islam.

Baik Universal Declaration of  Human Rights 

(selanjutnya disebut UDHR) maupun Cairo Declaration 

(selanjutnya disebut CD) banyak unsur persamaan-

persamaannya. Kendati keduanya berasal dari sumber 

yang berbeda, keduanya sama-sama memperjuangkan 

hak-hak dasar manusia. UDHR terdiri dari 30 pasal 

sedangkan CD terdiri dari 25 pasal. Hampir disemua pasal-

pasalnya yang terdapat di UDHR menurut penelitian Lopa 

selaras dengan apa yang dinyatakan dalam CD dan ada 

landasan dalilnya.69 Perbandingan ini, disamping merujuk 

pada kajian Lopa, juga akan mencoba menganalisis dua 

produk hak asasi manusia tersebut. Yakni dari Universal 

Declaration of  Human Rights dan The Cairo Declaration 

on Human Rights in Islam. Untuk Misalnya: 

a) Hak Persamaan dan Kebebasan.

69  Lihat, Baharuddin Lopa, al- Qur’an dan Hak- Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti 
Prima Yasa, Yoyakarta, 1996  
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Dalam UDHRC pasal 2 dinyatakan;Setiap orang 
mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan, tanpa 
perbedaan apapunn seperti perbedaan ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik 
atau paham yang lain, nasional atau asal usul hak 
milik kelahiran atau setatus yang lain..... sementara 

di CD pasal 19 menyatakan bahwa setiap manusia 
mempunyai hak yang sama dalam hukum dan bebas 
dari praduga tak bersalah sebelum di putuskann oleh 
hakim di pengadilan. Landasann dalilnya dinyatakan 

dalam al- Qur’an surat an-Nisa ayat 5870: Persamaan 

dimuka hukum tanpa ada perbedaan di antara mereka 

termasuk perbedaan agama juga dinyatakan dalam surat 

an- Nisa ayat 105.71 

PBB menyatakan setiap manusia memiliki hak yang 

sama di dalam hukum, Pasal 6 UDHR yang sepadan 

dengan CD. Pasal 6 UDHR : setiap orang berhak dimana 
saja pun untuk diakui pribadinya sebagai manusia 
di depan hukum. Sementara DC menegaskan bahwa 

manusia sama haknya dalam hukum sebagaimana Pasal 8: 

setiap orang berhak memperoleh kewenangan hukum 
dalam hal kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam 

hadits Rasulullah Saw. telah bersabda: Wahai sekalian 

70  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil.(Al-Qur’an:an- Nisa[3];58)
71  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, (Al-Qur’an:an- Nisa[3];105)
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manusia sesungguhnya telah sesat kaum sebelum 
kamu karena jika orang terhormat di antara mereka 
mencuri di biarkannya, tetapi jika orang lemah 
mencuri, mereka menghukumnya. Demi yang hak, 
jika Fatimah Binti Muhammad mencuri, pasti akan 
ku potong tangannya.( HR. Muslim) 

b). Hak dan Kebebasan Berekspresi

UDHR menjamin hak dan kebebasan berekspresi dalam 

mengeluarkan pendapat. Pasal 19 : setiap orang berhak 

untuk bebeas berpendapat dan menyatakan pendapatnya: 

hak ini memiliki kebebasan untuk memiliki pendapat-

pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan untuk 

mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan 

menyampaikan pendapat-pendapat dengana car apapun dan 

tanpa memandang batas-batas. Sedangkan CD menyatakan 

kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut dalam 

Pasal 22 yang berbunyi: ayat a. Setiap orang berhak untuk 
mengekspresikan pendapatnya secara bebabas asal 
tidak bertentangan dengan perinsip-perinsip syariat. 
Ayat b. Setiap orang untuk membela apa yang menjadi 
haknya dan menyatakan apa yang menurutnya baik 
dan memerangi apa yang salah dan menghambat 
pelaksanaan norma-norma syariat Islam. Landasannya 

sebagaimana hadits riwayat Umar Bin Khatab : Katakanlah 
yang benar walaupun pait. Meskipun demikian hal itu 

tetap dalam koridor musyawarah sebagaimana yang di 

anjurkan al-Qur’an dalam surat  Ali Imran ayat 15972 dan 

72  Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
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as-Syuura[42] ayat 3873:    

UDHR menjamin setiap manusia untuk berperan serta 

dalam urusan pemerintahan sesuai dengan pasal 21 yang 

berbunyi :  1.Setiap orang berhak untuk ikut ambil 
bagian di dalam pemerintahhan negerinya, secara 
langsng atau melalui perwakilan yang dipilihnya 
secara bebas....Sedangkan CD menegasakan dengan 

bahasa yang berbeda, dengan penekanan syari’at Islam 

sebagai perinsip-perinsip dasarnya. Pasal 23 : Jabatan 
merupakan kepaercanyaan dan pealnggaran atau 
pengeksploitasian desas-desus yang jahat sangat 
terlarang sehingga hak-hak manusia terjamin. 

Landasana hal ini di dasarkan pada al- Qur’an surat an-
Nisa ayat 58.74

c). Hak Hidup. 

Pasal 3 UDHR meyatakan setiap orang mempunyai 
hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi. 
Ini sesuai denga pasal 2 CD : Kehidupan adalah 
berkah Tuhan dan untuk hidup dijamin bagi 
setiap manusia. Adalah tugas bagi setiap idnividu, 
masyarakat dan negara untuk melindungi hak-hak 
ini dari setiap pelanggaran apapun dan dilarang 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.( Al- Qu’an: Ali Imran [3]:159) 
73  Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan 
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.(al-Qur’an 
as-Syuura[42] ayat 38)
74  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. (Al- Qur’an: an- Nisa [4]:58) 
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untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan 
syaria’at. Landasan CD adalah al Qur’an surat al- 
Maidah ayat 45.75 al-Qur’an surat al- Isra’[17]:3376

d). Hak memperoleh perlindungan

Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh 

kehidupan yang berbahagia menyenangkan sepanjang 

tidak merugikan dan mengganggu kebahagiaan 

dan kesenangan orang lain. Selain itu manusia 

harus pula dilindungi haknya walau dalam keadaan 

perang, seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 CD : 

a. Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan 
dalam konflik bersenjata, tidak diijinkan untuk 
membunuh mereka yang tidak terlibat, seperti orang 
tua, wanita dan anak- anak. Orang yang terluka 
dan sakit berhak untuk mendapat perawatan medis 
dan tawaan perang berhak untuk memperoleh 
makanan,tempat perlindungan, dan pakaian, 
termasuk pelarangan untuk merusak tubuh orang 
yang sudah mati. Ini sesuai dengan pasal 5 
UDHR tiada seorang pun boleh dianiaya atau di 

75  Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa 
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, 
maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya….(al-Qur’an surat al-Maidah 
[5]:45) 
76 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh-
nya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, 
tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya 
ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (al-Qur’an surat al- Isra’[17]:33)
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perlakukan scara kejam atau dihina atau di hukum 
dengan tidak berperikemanusiaan. Landasan yang 

digunakan Cdadalah al-Qur’an: al- Balad [90]:12-1777. 

e). Hak Kehormatan Pribadi 

Pasal UDHR pasal 3 : Setiap orang mepunyai 
hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi. 
Sementara pasal 4 CD menyebutkan: Setiap manusia 
berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat 
perlindungan atas nama baik dan kehormatannya 
selama  hidupnya dan sesudah ia meninggal. ... 
Landasan yang dipakai dalam hal ini adalah al-Qur’an: 

at-Taubah [9]:6.78

f). Hak Menikah dan berkeluarga 

 Hal ini sudah terang baik dalam UDHR maupun 

dalam CD dan landasan dalilnya. Sehingga penulis 

merasa tidak perlu lagi menguraikannya. 

g). Hak wanita sederajat dengan pria. 

UDHR menjamin hak wanita sederajat dengan pria 

tanpa diskriminasi dapat dilihat pada pasal 2. sedangkan 

CD, yang dikeluarkann negara-negara OKI, menjamin 

77  Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, (yaitu) melepaskan 
budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak 
yatim yang ada,hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia 
termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling 
berpesan untuk berkasih sayang. (al-Qur’an: al- Balad [90]:12-17)
78  Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan 
kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemu-
dian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka 
kaum yang tidak mengetahui.( al-Qur’an: at-Taubah [ 9]:6.)
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pula hak-hak wanita sederajat dengan pria terdapat 

pada pasal 6 yang berbunyi a. Wanita memiliki hak 
yang sama dengan pria dalam mempertahankan 
derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-
hak untuk menikmati hak persamaan tersebut 
disamping melakukan kewajiban- kewajibannya, 
memilki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan 
dengan keuangan dan untuk menjaga nama baik 
pribadi dan keturunanya. Di antara landasannya 

adalah al-Qur’an al- Baqarah[2] ayat 228.79 dan juga 

hadits yang diriwayatkan Abi Daud: Muawiyah bin 
Haidah Berkata, akutanya: ya Rasulullah apakah 
hak seseorang terhadapistrinya: Jawab Nabi Saw. 
harus kau beri makan jika kau makan, dan kau beri 
pakaian jika kau berpakain dan jangan memukul 
muka dan jangan menjelekkannya dan jangan 
memboikot kecuali dalam rumah saja. (HR. Abi 

Daud)

h). Hak-Hak Anak dari orang Tua. 

HUDR mendukung hal itu dalam pasal 25 ayat 1 da 2 

dan pasal 26 ayat 3. sedangkan CD menjaminn hak setiap 

anak untuk mendapat perlakuan dan pendidikan sebaik-

baiknya dari orang tua mereka sebagaimana ditegaskan 

dalam pasal 7. landasan yang di kemukakan diantaranya 

79  Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menu-
rut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana(.al- Qur’an al- 
Baqarah[2] ayat 228)
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adalah al- Qur’an surat al- Baqarah [2]:23380 dan ayat al- 

Qur’an surat al-Isra[17]:23-24 dan juga hadits HR Amru 

bin Suwaib : Bahwa Rasululah bersabda: suruhlah 
anak-anak kamu sholat ketika mereka ketika berumur 
7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan 
sholat jika telah berumur 10 tahun. dan pisahkan anak 
laki-laki dan perempuan dalam tempat tidur mereka.

( HR. Abu Daud) 

i).Hak Meperoleh pendidikan dan Berperan ser-
ta dalam perkembangan Ilmu pengetahuan. 

UDHR menegaskan hal tersebut sebagaimana 

diuraikan dalam pasal 26 ayat 1, 2,3. dan pasal 27 ayat 1 dan 

2. sedangkan CD. Menyatakan hal serupa sebagaimana 

dapat dibaca dalam pasal sembilan ayat a dan b:  landasan 

al-Quran Surat at-Taubah [9]: 122, al-Quran Surat al-Alaq 

80  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu men-
derita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut….( al- 
Qur’an surat al- Baqarah [2]:233) dan Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur 
lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada ked-
uanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mer-
eka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.ayat al- Qur’an surat al-Isra[17]:23-24
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1-5.81 dan hadits Nabi Saw.: Menuntut Ilmu itu Wajib 
bagi setiap muslim......... (HR. Ibn Abd  Al Bar dari Anas) 

j). Hak Kebebasan Beragama 

UDHR pasal 18 menyatakan demikian. Demikian pula 

CD pasal 10. Landasan yang digunakan adalag al-Qur’an 

al- Baqarah[2]: 25682: dan al-Qur’an: al- Kahfi[18]:29,juga  

al- Qur’an:al- Kafirun [109]: 1-6. Kebebasan dalam kontek 

iniadalah; pertama, kebebasan untuk memilih agama. 

Kedua, kebebasan bertukar pikiran dalam masalah agama. 

Ketiga, Yakin terhadap agama sebagai syarat syahnya 

iman. Keempat, kebolehan berijtihad. Yang terkait dengan 

ini adalah al-Quran:Yunus [10]:99, al-Qur’an surat an-Nahl 
[16]:125, surat al-’Ankabut [29]:4683. 

81  Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk mem-
perdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum-
nya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (al-
Quran Surat at-Taubah [9]: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-Quran Surat al-Alaq 1-5)
82  Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ing-
kar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah ber-
pegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.(al- Qur’anal- Baqarah[2]: 256). Dan katakanlah: 
“Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah 
ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Al- Qur’an:al- Kahfi[18] 
: 29.) juga : Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa 
yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 
penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”.( 
Al- Qur’an: al- Kafirun [109]:1-6)
83  Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di 
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k). Hak Kebebasan bertindak dan mencari suaka. 

UDHR pasal 13, ayat 1,2, dan pasal 14 ayat 1,2 

menetapkan hal itu. Negara Islam juga menjamin manusia 

untuk memperoleh hak kebebasan bertindak memiliki 

hak suaka, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 CD. 

Landasan yang digunakan adalah al- Qur’an an- Nisa[4]: 

90 dan al- Qur’an: al- Mumtahanah[ ]: 984.

l). Hak Untuk bekerja 

PBB menegaskan, hak bekerja bagi setiap manusia 

adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus 

dilindungi oleh siapapun. Hal itu ditegaskan dalam 

UDHR pasal 23. ayat 1,2,3,4. dalam hal ini CD juga 

muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 
mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?(al-Qur’an: Yunus [10]:99). 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(al-Qur’an surat: an-Nahl 
[16]:125, dan 046. Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 
dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, 
dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada 
kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan 
kami hanya kepada-Nya berserah diri. (al-Qur’an: al-’Ankabut [ 29]:46.
84  Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara 
kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu 
sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya.Ka-
lau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu 
pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi 
kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu 
(untuk menawan dan membunuh) mereka. (al-Qur’an: an- Nisa[4]: 90) dan Sesungguhnya 
Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu 
karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengu-
sirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim. (al- Qur’an: al- Mumtahanah[ ]: 9)
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menyatakan hal yang sama dalam pasal 13. landasan 

yang digunakan adalah al-Qur’an surat at-Taubah [9]: 

105 dan al-Baqarah [2]: 286 dan al-Mulk [67]:15.85 

dalam hadits riwayat al-Bukhari dan al- Hakim juga 

dinyatakan: Sesunguhnya Nabi SAW pernah 
ditanya tentang kasab (usaha) apakah yang paling 
baik? Nabi menjawab pekerjaan sese orang dengan 
tangannya dan jual beli yang bersih. (HR. al-Bukhari 

dan al- Hakim)

m). Hak memperoleh kesempatan yang sama. 

Dalamm kontek ini ada perbedaaan antara UDHR 

dan CD pada masalah pengatur, keuntungan syah, 

monopoli, dan riba. Pada UDHR tidak ada pasal yang 

mengatur secara tegas tentang keuntungan syah, 

monopoli, dan riba. Sedangkan pada CD. Mengatur 

tegas masalah keuntungann syah, monopoli dan 

85  Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar tak-
wa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang 
mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh 
bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberi-
kan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Qur’an surat at-Taubah [9]: 105) 
dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pi-
kulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir”.(al-Qur’an:al-Baqarah [2]: 286) dan Dialah Yang 
menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 
setelah) dibangkitkan.(al-Qu’an:al-Mulk [67]:15.
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riba. Menurut CD hal itu telah di atur secara tegas 

dalam al- Qur’an: al-Baqarah [2]:275.86 Hadits yang 

di riwayatkanat-Tirmidzi juga mengatur tentag hal 

itu : Barang siapa yang meningal dan dia bersih 
darisifat takabur, ghulul, dan utang maka ia masuk 
sorga. ( HR. At-Tirmidzi) 

n). Hak Milik Pribadi 

UDHR mengatur  maslah hak milik pribadi dalam 

pasal 17 ayat, 1 dan 2, sedangkan CD mengatur hal itu 

pada pasal 15 ayat a. dan b. Landasan yang digunakan 

adalah al- Qur’an surat al- Baqarah [2]:29 dan al-

Qur’an: an- Nisa[4]: 2987

0). Hak menikmati hasil atau produk Ilmu.

UDHR menyatakan hal ini pada pasal 27 ayat 1 dan 

2. sedangkan CD menyatakan dan menjamin setiap 

manusia untuk memperoleh hak menikmati hasil ilmu 

86  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan sep-
erti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Ke-
adaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) ke-
pada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah pen-
ghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al- Qur’an: al-Baqarah [2]:275)
87  Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. al- 
Qur’an surat al- Baqarah [2]:29 dan Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan per-
niagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (al-
Qur’an: an- Nisa[4]: 29)
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dalam pasal 16.  landasan yang digunakan adalah al- 

Qur’an : al-Qaf[ ]: 19 dan al-Qashash [ ] ayat 7788. 

p). Hak Tahanan dan Narapidana 

UDHR menjamin seseorang untuk diperlakukan 

wajar, baik pada saat sementara disidik atau diusut 

maupun sesudah dinyatakan bersalah melalui fonis 

hakim pasal 9. CD menegaskan hal itu pada pasa 20. 

bahwa penangkapan atau penahanan atau pembuangan 

secara sewenang-wenang adalah melanggar hak dasar 

manusia. Mereka perlu dilindungi baik sebelum 

maupun sesudah. Landasan yang dipakainya adalah 

al-Qur’an al- Mumtahanah[60]:889 dan hadits  HR.Abi 

Musa Nabi: Bebaskanlah tahanan yang tidak 
bersalah. Penuhilah undangan dan berikanlan lah 
makan orang yang lapar. (HR: Abi Musa).

Kendati tidak semua isu HAM di perbandingkan 

di sini, namun sedikit banyak telah menggambarkan 

bahwa diantara keduanya dapat disandingkan dan 

diselaraskan. Memang ada perbedaan yang mendasar 

88  Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 
mereka sedang mereka tiada dirugikan.(Al- Qur’an: al-Qaf [46]: 19) Dan carilah 
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan ber-
buat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, 
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. dan al-Qur’an: al-Qashash[28]: 77 
89 Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
al-Qur’an al-Mumtahanah[60]:8
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Islam diturunkan untuk 
menciptakan tata kehidupan 
dunia yang damai dan penuh 

kasihsayang (rahmatan lil 
’âlamîn). Visi ini terrefleksi dalam 
keseluruhan teks-teks ilahiyyah, 

baik yang berkenaan dengan 
masalah teologi, syariat, maupun 

tasawuf atau etika.
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diantara keduanya. Yakni HAM yang ada dalam UDHR 

dalam praktiknya di dunia Barat sering tidak terbatas. 

Namun dalam Islam, ia di batasi oleh hak asasi itu 

sendiri dan oleh aturan-aturan Syariat.  
        

4. Penegasan Islam terhadap Visi Kemanusiaan 

Sebagai sebuah agama samawi yang terkahir, Islam 

diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia 

yang damai dan penuh kasihsayang (rahmatan lil 
’âlamîn). Visi ini terrefleksi dalam keseluruhan teks-teks 

ilahiyyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi, 

syariat, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi rahmatan 
lil ’âlamîn ini secara tidak langsung menekankan peran 

Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (huqûq 
al-insani). Hak-hak dasar manusia (huqûq al-insani) 

tercakup dalam lima perinsip dasar yang dikenal dengan 

al-dharuriyyat al khams atau disebut juga Maqâshid 
al- Syarî’ah: yakni Hifdhu al- Dîn(perlindungan 

Agama), Hifdhu al- Nafs(perlindungan diri), Hifdu al- 
‘Aql(perlindungan akal), Hifdhu al- Nasl(perlindungan 

keluarga), Hifdhu al- Mâl(perlindungan harta).90 

Termasuk dalam Hifdhu al-Dîn(perlindungan Agama) 
adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan 

setiap individu untuk memilih dan memeluk agama, 

Termasuk dalam Hifdhu al-Nafs(perlindungan diri), 
adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap 

individu untuk hidup, menjamin hak untuk mendapatkan 

90 Al-Imam as-Syâtiby,al-Muâfaqât, Muassasah al-Risalah, tt, j.1. h.43
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keamanan, pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan, 

hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, bebas dari 

penyiksaan. Termasuk dalam Hifdu al-‘Aql(perlindungan 

akal), adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan 

setiap individu untuk berpendapat, mengembangkan 

pemikiran, mendapatkan pendidikan, berhimpun dan 

berserikat, mendapat informasi yang benar. Termasuk 

dalam Hifdhu al- Nasl(perlindungan keluarga) adalah  
Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu 

untuk menikah dan membentuk keluarga, memperoleh 

orang tua yang memelihara dan melindungi. Termasuk 

dalam Hifdhu al- Mâl(perlindungan harta) adalah Islam 

melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu 

untuk mendapatkan hak atas kekayaan,  mendapatkan 

kesempatan untuk memperoleh kekayaan dengan 

cara yang legal, mendapatkan pekerjaan, memperoleh 

upah yang sama atas pekerjaan yang sama. Al-Imam as-

Syâtiby dalam magnam opusnya ”al-Muâfaqât” telah 

menguraikan hal ini dengan cukup baik. 

Inilah spirit Islam. Inilah yang dapat dibaca 

dalam teologi monoteisme yang diperkenalkan Nabi 

Muhammad SAW melalui doktrin La ilaha illallah 
Muhammadurrsulullah. Teks ini sesungguhnya 

merupakan teologi pembebasan yang membebaskan 

manusia dari ketertundukan kepada sesuatu selain Allah. 

Doktrin ini seketika menyadarkan masyarakat bahwa 

sistem perbudakan, otoritarianisme penguasa, dan segala 

bentuk absolutisme merupakan praktik pelanggaran 
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terhadap hak-hak dasar kemanusiaan.91

Penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan 

itu juga tercermin dalam sikap poloitik Nabi SAW 

yang tertuang dalam Piagam Madinah (shahifah al- 
Madinah). Dengan perjanjian ini, Madinah menjadi 

sebuah komunitas yang anti-diskriminasi, menjunjung 

tinggi supremasi hukum dan berkeadilan. Penghormatan 

atas hak-hak dasar kemanusiaan juga tertuang dalam 

pidato terakhirnya dipandang Arafah : Wahai manusia, 
sesungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kalian 
sangat dimuliakan sebagaimana mulianya hari ini 
(Hari Arafah), bulan ini (Dzulhijjah) dan negeri 
ini (Makkah). Penggalan pidato Nabi Muhammad 

SAW tersebut mengandung tiga subtansi yang 

menyentuh kebutuhan dasar manusia, yaitu jaminan 

mendapatkan perlindungan nyawa, pengakuan atas hak 

milik perseorangan atau kelompok, serta jaminan atas 

keturunan dan kehormatan kemanusiaan.92 

Islam bukan saja Aqidah dan syari’ah, tapi ad-Din al- 
Tsaqofah wa khadlarah wat tamaddun. Ini berarti Islam 

mencakup berbagai aspek, baik dari unsur peradaban, 

budaya, aturan perundang-undangan, ilmu, ataupun gaya 

hidup. Dasar (basic)Agama adalah aqidah, sedangkan 

temboknya adalah akhlak, dan atapnya adalah syariah. 

91 Said Aqiel Siradj, Tasawuf  sebagai Kritik Sosial, dalam Tafsir keadilan untuk Perem-
puan, Op.cit, H.347  
92  Ibid, h, 348
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D. Islam dan Emansipasi

Sebagai agama humanis dan universal, Islam memiliki 

ajaran yang mencakup segala aspek kehidupan. Namun 

pada perkembangannya, tentu ada dinamika dalam 

memahami doktrin Islam di kalangan umat. Perbedaan 

dalam pemahaman tersebut adalah bentuk dari dinamika 

respon atas berbagai persoalan yang terus berkembang di 

tengah masyarakat dan ummat. Munculya ekstrimitas dan 

radikalisasi adalah bentuk dari pemahaman Islam yang 

cenderung tekstual dan rigid. Sebaliknya pemahaman 

yang toleran, inklusif  dan fleksibel adalah bentuk dari 

pemahaman Islam yang moderat dan kontekstual. 

Kebebasan berpikir, persamaan hak dalam 

berbagai aspek adalah hal mendasar yang menjadi isu 

emansipasipatoris. Dalam Islam, emansipasi seperti 

tersebut  merupakan sebuah keniscayaan ajarannya. 

Bahkan, dalam memeluk Islampun, manusia diberikan 

kebebasan. Namun, kebebasan yang seluas-luasnya dalam 

Islam ada “frame”, bukan kebebasan tanpa rem dan etika.       

Al-Qur’an atau pun hadis menurut Fazlur Rahman,  

saat turunya atau keputusan-keputusan Nabi,  tidak 

terlepas dari konteks latar belakang historis. Sayangnya, 

pengembangan konteks turunya ayat dan hadis tersebut 

tidak dikembangakan secara sistematis.93 Pandangan 

yang kristis dari Rahman tidak berarti mereduksi 

keontetikan teks al-Quan, bahkan merupakan motivasi 

93 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas. Tentang Transformas Intelektual, (Bandung: 
Pustaka, 1995), cet. II, h. 18-20. 
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agar pemaknaan al-Quran jangan sampai meninggalkan 

aspek sebab-sebab turunya hingga terrcapai penafsiran 

yang baik dan benar. Dengan memahami latar belakang 

turunya ayat atau hadis, diharapkan dapat mengerti tahap-

tahap perjuangan Nabi dalam pergumulannya dengan 

sejarah sambil memberikan arah moral kepada kekuatan 

sejarah itu. Singkatnya, Al-quran adalah kitab suci yang 

tidak mengawang-awang, ia sepenuhnya lekat dengan 

sejarah.94

Zuhairi Misrawi mengguraikan bahwa gagasan tafsir 

emansipatoris, sebagai bagian diskursif metodologis 

paradigma islam emansipatoris, akan menjadi salah 

satu cara menyingkap dimensi keadilan, kesetaraan, 

pluralisme, keadilan jender dan sikap non diskriminatif 

yang terkandung dalam al-Qur’an. Persoalan utamanya 

adalah sejauhmana teks itu dapat mewujudkan perubahan 

pada tataran praktis. Tafsir emansipatoris akan mengajak 

masyarakat untuk memahami kesejarahan teks, selain 

kesetaraan dan kemanusiaan yang terkandung da;am al-

Quran. Karenannya, ia merupakan jawaban atas kebutuhan 

akan adanya pembaruan dalam aras metodologi dan 

narasi-narasi besar yang digunakan ulama terdahulu 

dalam wacana ilmu-ilmu al-Qur’an.95   

94 Ahmad Syafii Maarif, Membumikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 
cet. II, h. 45.   
95 Lihat Very Verdiansyah, Islam emansipatoris, Menafsir agama untuk praksis pem-
bebasan, (Jakarta: P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 
2004), cet. I, h. 7,  tyang mengutip Zuhairi Misrawi dalam “Kerangka Metodologis 
Tafsir Emansipatoris Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat”, 
(Jakarta: P3M). 
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Selanjutnya, Islam akan terus dihadapkan pada 

perkembangan zaman yang terus berubah. Sebagai 

agama yang humanis dan universal, ia tertantang untuk 

bisa merespons problem-problem sosial. Islam bukan 

penghambat perkembangan, ia harus kompatibel dengan 

zaman, bahkan sebagai pemandu moral dan etika 

perkembangan zaman. Dalam konteks ini,  memunculkan 

beberapa pertanyaan, apa dan bagaimana yang dimaksud 

Islam emansipatoris? bagaimana dan sejauhmana  

kemerdekaan berpikir, keadilan, kebebasan beragama, 

persamaan hak dijamin dalam Islam? Apa dampak dari 

kebebasan  berpikir, kemerdekaan beragama, keadilan 

dan persamaan hak yang dijamin dalam Islam?

1. Emansipatoris; Sebuah Kajian

Wacana Islam emansipatoris mengemuka terkait 

dengan ketidak puasan penafsiran al-Quran yang 

besifat “teosentris”. Tafsir emansipatoris berusaha 

menghadapkan teks dengan realitas kekinian. Dalam 

kaitan ini, Masdar melihat perlunya agenda tafsir 

yang membebaskan, yaitu tafsir yang memiliki tafsir 

emansipatoris. Tafsir yang memberikan kerangka 

pembebasan kepada masyarakat untuk memenuhi hak-

hak asasinya. Menggagas tafsir seperti ini bukanlah hal 

yang baru, namun kita hidup dalam waktu yang cukup 

lama sehingga tafsir begitu menjauh dari kehidupan 

umat manusia. Tafsir cenderung mengambil jarak dari 

kehidupan dan aspirasi riil dari problem umat manusia 
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yang dihadapinya.96 Sehingga tafsir emansipatoris adalah 

komitmen pada problem kemanusiaan yang mendasar.7

Karenanya, tafsir emansipatoris hendak mengubah 

strategi top-down ala tafsir teosentris menjadi bottom 
up, yang mana tafsir tidak lagi berangkat dari teks, akan 

tetapi dari realitas kemanusiaan. Ini didasari karena 

agama dalam tataran sosio-antropologis merupakan 

proses akulturasi dengan budaya. Very mengungkapkan 

bahwa dalam metode tafsir emansipatoris ada kesamaan 

dengan pendekatan Hassan Hanafi, yaitu terdiri dari kritik 

sejarah, kritik identitasas, dan kritik praksis. Metode tafsir 

emansipatoris bisa dikatakan merupakan terjemahan dari 

gagasan Hassan Hanafi.97

Terdapat beberapa prinsip dasar paradigmatik Islam 

Emansipatoris, antara lain; Al-qur’an sebagai kitab 

terbuka, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kemanusiaan, 

pluralisme, sensitifitas jender, dan non-diskriminatif. 

Dalam tulisan ini, penulis membatasi pada prinsip-prinsip 

dasar yang terkait dengan isu-isu kontemporer yakni: 

pluralisme agama, kesetaraan dan keadilan.

2. Pluralisme agama         

Islam yang bermakna damai, keselamatan, dan 

penyerahan merupakan  esensi dari agama samawi. 

Terkait makna Islam tersebut, maka kekerasan dan 

96 Lihat Masdar F. Mas’udi, “Eksplorasi Paradigma dan metodologi Islam 
Emansipatoris”, dalam Draft Laporan Hasil Kegiatan, Workshop dan Need Assesment 
Jaringan Islam Emansipatoris, (Jakarta: P3M dan The Ford Foundation, 2992), h. 2. 
97  Very Verdiansyah, Islam emansipatoris…, h. 105.
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Bahwa setiap agama 
menjadi jalan untuk 

menemukan keselamatan 
dan pembebasan
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radikalisasi atas nama agama tentu tidak bisa dibenarkan 

dengan alasan apapun. 

 Menurut John Hick, salah satu tokoh utama paham 

religios pluralism, terminologi pluralisme agama merujuk 

pada suatu teori dari hubungan antara agama-agama 

dengan segala perbedaan dan pertentangan klaim-klaim 

mereka. Pluralisme, secara eksplisit menerima posisi yang 

lebih radikal yang diaplikasikan oleh inklusivisme: yaitu 

satu pandangan bahwa agama-agama besar mewujudkan 

persepsi, konsepsi, dan respon yang berbeda tentang 

“the Real” atau “the Ultimate”. Juga, bahwa setiap agama 

menjadi jalan untuk menemukan keselamatan dan 

pembebasan. Lebih lanjut, Hick mengajukan gagasan 

pluralisme sebagai pengembangan dari inklusivisme. 

Agama adalah jalan yang berbeda-bedamenuju pada 

tujuan (the ultimate) yang sama. Ia mengutip Rumi yang 

mengatakan: “The lamps are different but the light is the 
same, it comes from beyond “.  Menurut Hick, “the Real” 

yang merupakan “the final object of religios concern”, 

adalah konsep universal. Di Barat, kadang digunakan 

istilah “ultimate reality”, dalam istilah Sanskerta dikenal 

dengan “sat”, dalam Islam dikenal istilah al-haqq.98

Pluralisme adalah bentuk kelembagaan di mana 

penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat 

tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya lebih 

dari sekedar toleransi moral atau koeksistensi pasif. 

Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan 

98 Lihat  Adian Huseini, “Pluralisme dan Problema Teologi Kristen”, Majalah 
Pemikiran dan Peradaban Islam Islamia, Vol. 1, No. 4, 2005, h. 27-28.
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pribadi, sementara koeksistensiadalah semata-mata 

penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui 

ketiadaan konflik. Pluralisme, di satu sisi, mensyaratkan 

ukuran-ukuran kelembagaan dan  legal yang melindungi 

dan mensyahkan kesetaraan dan mengembangkan 

rasa persaudaraan di antara manusia sebagai pribadi 

atau kelompok, baik ukuran-ukuran itu bersifat bawaan 

ataupun perolehan. Begitu pula, pluralisme menuntut 

suatu pendekatan yang serius terhadap upaya memahami 

pihak lain dan kerjasama yang membangun untuk 

kebaikan semua. Semua manusia seharusnya menikmati 

hak-hak dan kesepakatan-kesepakatan yang sama, 

dan seharusnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang 

sama sebagai warga negara dan warga dunia. Setiap 

kelompok semestinya memiliki hak untuk berhimpun dan 

berkembang, memelihara identitas dan kepentingnnya, 

dan menikmati kesetaraan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dalam negara dan dunia internasional. 99   

Pluralisme berarti bahwa kelompok-kelompok 

minoritas dapat berperanserta secara penuh dan setara 

dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat, sembari 

mempertahankan identitas dan perbedaan mereka yang 

khas. Pluralisme dilindungi oleh negara dan hukum, 

pertama oleh hukum negara dan akhirnya hukum 

internasional. Pluralisme pada dasarnya mengacu hanya 

kepada perbedaan-perbedaan suku dan agama—tetapi 

dalam suatu demokrasi perbedaan-perbedaan ideologis 

99 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan, Jakarta, 
Paramadina, 2007, Cet. ke-1, h. 2-3. 
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dan politis juga termasuk ke dalam istilah yang sama—

di atas latar filosofis yang tidak terdapat satu pun 

pemahaman tunggal mengenai kebenaran. Karenannya, 

berbagai ragam keyakinan, kelembagaan dan komunitas 

seyogyanya bersifat membangun, apa pun keyakinan-

keyakinan kelompok tertentu mungkin menyangkut 

kebenaran khusus dan umum. Ensiklopaedia Britanica 

memasukkan di bawah pluralisme dua perbedaan: 

perbedaan bawaan-alamiah dan perbedaan perolehan. 

Definisinya adalah: “Otonomi yang dimiliki oleh 

kelompok-kelompok berbeda dalam suatu masyarakat-

--seperti kelompok-kelompok keagamaan, persatuan 

dagang, organisasi profesional atau minoritas kesukuan.” 

Barangkali lebih tepat bila menggantikan istilah “otonomi” 

dengan “hak untuk mempertahankan identitas dan 

kepentingan bersama”.100                   

Pluralitas agama dan suku, nampak nyata pada 

masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad di Madinah. 

Untuk menyatukannya, Nabi membuat aturan main 

yang disepakati bersama, yang kemudian kita kenal 

dengan piagam Madinah (mitsaq al-Madinah). Dengan 

perjanjian yang merupakan manifesto politik penting 

ini, maka Rasul telah berhasil menyatukan penduduk 

Madinah yang berbeda agama dan turunan darah untuk 

menghadapi musuh. Dokumen politik ini, mempunyai arti 

penting dalam perjalanan sejarah dakwah Islam.101         

100 Mohamet Fathi Osman, 
101 Lihat A. Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 
1994, Cet. 3, h.292. 
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Menurut Ahmad Gaus AF, kerusuhan sosial yang 

sampai menjarah rumah-rumah ibadah, dan karena itu 

sering disebut ‘kerusuhan antaragama’, sebenarnya 

tidak ada kaitannya ---dan kalaupun ada tidak bersifat 

langsung—dengan masalah kerukunan agama.102

Kenapa ‘konflik agama’ bukan masalah kebebasan 

beragama? Menurut Gaus karena asumsi kebebasan 

beragama adalah lebih pada pola-pola hubungan yang 

terbentuk di tingkat vertikal, yakni antara aturan-aturan 

yang ditetapkan negara dengan para pemeluk agama. 

Dengan demikian, kebebasan beragama sebenarnya sama 

dengan kebebasan pers, kebebasan akademik, kebenasan 

menyatakan pendapat, atau kebebasan berserikat, sekadar 

menyebut beberapa contoh. Karena itu, tidak heran 

bahwa para pejuang prodemokrasi untuk suatu kebebasan 

beragama, misalnya, berada dalam mainstream yang 

sama dengan gerakan untuk memperjuangkan kebebasan 

pers, kebebasan berserikat dan lain-lain.103         

Menelaah pendapat Gaus, kebebasan (kemerdekaan) 

adalah meliputi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya 

adalah, apakah kita terjajah secara individu, sosial, 

atau agama? Atau sebaliknya kita menjajah orang lain? 

Biasanya tidak sadar, kita berada dalam buih, atau bahkan 

menginjak hak orang lain. Naudzubillah.

Kembali pada kemerdekaan beragama merupakan 

ajang antaragama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan 

102 Ahmad Gaus AF, “Isu Kebebasan Beragama”, KOMPAS, Selasa, 14 Juli 1998. 
103 Ibid. 
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(dimensi positif untuk menarik pengikut). Tak selalu 

harus berkoar ini yang benar, karena penarik simpatik 

terkadang hanya melalui hal-hal yang kecil, sepele. 

Dengan bahasa lain terkadang dakwah bil hal lebih efektif 

dari dakwah mimbar. Atau Meminjam bahasa bapak Prof. 

Dr. M. Yunan, bahwa dakwah dengan tindakan nyata 

(bil hâl) lebih berpengaruh dari kegiatan dakwah yang 

lainnya. Lisân al-hâl, afshahu min lisân al-maqâl.104   

Setiap agama dituntut untuk bersikap sedewasa 

mungkin dalam menghadapi segala problem yang 

berkaitan dengan interaksi antar agama. Pluralisme positif 

yang hendaknya dipupuk dan dikembangkan. Pluralisme 

positif memiliki kaedah bahwa, selain agama sendiri ada 

agama lain yang harus dihormati. Kebenaran agama 

pun tidak ditafsirkan dengan rigid. Pluralitas eksistensi 

agama, yang kita sebut kemudian eksoterisme agama, 

karenannya tidakklah serta merta dianggap sebagai 

suatu kesesatan yang terkutuk, melainkan sebagiannya 

merupakan keharusan penjelmaan historis dari esensi 

agama yang bersifat esoterik. Kebenaran abadi yang 

universal akan selalu ditemukan setiap agama (samawi-

Pen), walaupun masing-masing tradisi agama memiliki 

bahasa dan bungkusnya yang berbeda-beda. Karena 

perbedaan bungkus inilah maka kesulitan, kesalah 

pahaman dan perselisihan antar pemeluk agama sering 

kali muncul ke permukaan. Pada tahap ini, agama muncul 

dengan ragam wajah dan ragam bahasa, sementara 

104 Lihat M. Yunan Yusuf, “Dakwah bil Hal”, Dakwah, Jurnal Kajian dan Kemasyara-
katan, Vol. 3. No. 2, November, 2001, h. 32.
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kita cenderung melihat perbedaannya ketimbang 

persamaannya. Kecenderungan melihat perbedaan itu 

pun tidak perlu disalahkan karena setiap orang beriman 

senantiasa ingin mencari, mengenggan dan membela 

kebenaran yang diyakininya berdasarkan pengetahuan 

dan tradisi yang dimilikinya. Dan sikap demikian tentu 

saja sikap yang terpuji, selama tidak menimbulkan situasi 

sosial yang destruktif.105 

Rasulullah SAW juga mengembangkan dan 

memberlakukan pluralisme positif. Ketika beliau berada 

di madinah, dengan masyarakatnya yang beraneka ragam 

suku dan agama, ia mencanangkan Piagam Madinah 

(Mitsaq al-Madinah).106 Dengan perjanjian yang 

merupakan manifesto politik penting ini, maka Rasul telah 

berhasil menyatukan penduduk Madinah yang berbeda 

agama dan turunan darah untuk menghadapi musuh. 

Dokumen politik ini, mempunyai arti yang maha penting 

dalam perjalanan sejarah dakwah Islamiyah.107    

Nabi tidak pernah merekayasa agar mereka (suku/

agama yang berbeda) lenyap atau meeninggalkan kota 

Madinah. Sebaliknya, mereka bersama orang Muhajirin 

dari Makkah dan orang-orang Anshar diperlakukan sebagai 

satu umat. Mereka juga wajib bersama mempertahankan 

Madinah terhadap musuh, wajib menjaga ketertiban. 

105 Komaruddin Hidayat dan M. Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan, Perspektif  
Filsafat Parenial, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. ke-1, h. 70. 
106 Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1997), Cet. 
III, h. 13. 
107 Lihat A. Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut Al-Quran, (Jakarta: PT Bulan Bin-
tang, 1994), Cet. III, h. 292. 
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Kalau orang mau masuk Islam…ya syukur, tidak juga 

tidak jadi soal. Tidak ada usaha Islam untuk memakai 

cara-cara politik agar ada hegemoni di Madinah, padahal 

Islam semakin kuat.108

Sejarah membuktikan bahwa di tempat di mana Islam 

mayoritas, golongan minoritars terlindunggi. Ada hah-hak 

asasi yang dijamin oleh Islam yang harus diberlakukan 

secara adil pada semua golongan.

Pemerintahan dalam Islam harus menetapkan undang-

undang tentang kebebasan berpikir dan beragama. Harus 

diatur bahwa segala ajaran Islam adalah terbagi dua 

golongan : a)  bersifat pokok (ushul) yang tidak boleh 

ditawar, yaitu percaya kepada Tuhan, para utusan-Nya, 

dan kepada hari akhirat. b) Bersifat cabang (furu’), yaitu 

segala soal diluar 3 yang pokok.109 

Demikian sukses Nabi membangun membangun 

Masyarakat Madinah yang terbuka, adil, egaliter, dan 

demokratis. Suatu tatanan masyarakat yang oleh pakar 

sosiologi dan futorolog Robert N. Bellah dinilai sebagai 

luar biasa modern. Ia modern dalam tingkat komitmen, 

partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari seluruh lapisan 

masyarakat, ucap N. Bellah. Bahkan terlalu modern, 

sehingga setelah Nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. 

Timur tengan dan manusia saat itu belum siap dengan 

108 Piagam Madinah dan Terjemahannya dapat dilihat pada Ahmad Sukadja, Pia-
gam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandigan Tentang Dasar Hidup 
Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, (Jakarta: UI-Press, 1995), Cet. ke-1, h. 
47-57. 
109 Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi negara Bermoral Menurut Imam Al-Gazali, (Ja-
karta: Bulan Bintang, 1975), Cet. I, h. 199. 
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prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu 

tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi.110 

Sebuah paradigma bisa dianggap menawarkan 

semanggat pembebasan jika ia mampu meratakan jalan 

dan membuka kemungkinan bagi transformasi sosial 

dalam lingkungan kehidupan di sekitar kita. Paling tidak 

perubahan pada tingkat kesadaran kita, mesti lebih dulu 

bisa diwujudkan.111  

Agama, pendeknya, boleh menawarkan jalan 

kebenaran, tapi kita tidak boleh merasa paling benar. 

Agama boleh menawarkan kemenagan, tapi tidak boleh 

cenderung ingin menang sendiri. Allah, yang memiliki 

agama itu, boleh bersikap serba mutlak, tapi bukanlah kita 

sendiri cuma makhluk serba daif, dan tidak mutlak?112 

Dalam Islam, ada hak-hak yang dijamin. Bahkan 

diantaranya hak untuk tidak beriman. Dalam Surah 

Yunus (10): 99 dinyatakan dengan jelas: “Dan jikalau 

Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 

yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi 

orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus: 99). 
Nilai toleransi beragama, sikap tidak memaksa dalam 

beragama ditegaskan dalam satu kaidah atau prinsip tidak 

ada paksaan dalam agama: “tiadalah ada paksaan dalam 

110 Nurcholish Madjid, “Menuju Masyarakat Madani”, Jurnal Kebudayaan & Per-
adaban Ulumul Quran, Vol. VII, No. 2, 1996, h. 52, dikutip dari  R.N. Bellah, Ed., 
dalam Beyond Belief, New York: Harper & Row, edisi paperback, 1976, h. 150-151.
111 Mohammad Sobary, Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi, 
(Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), cet. ke-1, h. 35.
112 Ibid. 
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agama, nyatalah sudah  jalan yang benar dari jalan yang 

salah (sesat)...” (QS. Al-Baqarah: 256).

Lanjut Natsir bahwa kecintaan kepada agama masing-

masing itu bisa menimbulkan ta’asub agama atau 

fanatisme yang berlebih-lebihan. Oleh karena itulah Islam 

di dalam ajarannya tentang ini amat tegas dan terang 

untuk menghindarkan yang demikian itu.113

Kewajiban Rasul ialah menjelaskan ayat-ayat Tuhan, 

tanda-tanda kebesaran Tuhan di seluruh alam. Kebenaran 

ada di tiap sudut peri-kehidupan, asal manusia sudi 

mencarinya. Mata manusia dibukakan dan telingga 

dinyaringkan untuk menangkap bekas kuasa Ilahi 

pada seluruh yang ada ini. Dijelaskan kepada manusia, 

bahwasannya kebahagiaan hidup yang sejati, kekayaan 

yang tidak pernah menurun dan perniagaan yang sekali-

kali tidak pernah menderita kerugian, hanya satu saja, 

yaitu aqidah yang baik, keyakinan hidup.Apalah artinya 

hidup yang tanpa keyakinan. Diinggatkan kepada manusia 

bahwa semuannya ingin keadilan, semua menolak 

kelaliman. Ingin kebenaran dan menolak kesalahan. 

Kekuatan iman memperluas musik dalam jiwa, sehingga 

telingga dapat memperbedakan mana suara musik yang 

sumbang dan mana irama yang heboh dan mana nada 

yang janggal. Oleh sebab itu maka kebenaran, keadilan, 

keindahan, pada hakekatnya adalah ‘satu hakekat, 

memakai ragam nama.114     

113 Ibid, h.98. 
114 Hamka, Pandangan Hidup Muslim, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), Cet. ke-4, 
h. 241.  



196

Modul II (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

Mereka tidak dipaksa buat menerima, tetapi mereka 

diajak buat mendengar. Di hadapan seruan ini diharapkan 

semua memasang telingga. Baik dia raja kuasa, atau dia 

miskin papa. Sebab sama keadaan datang mereka ke dunia, 

sama tidak punya apa-apa, dan sama keadaan perginya 

dari dunia, sama-sama tidak membawa apa-apa.115 Allah 

berfirman sehubungan pelarangan memaksa dalam hidup 

beragama: “.... dan bukanlah engkau seorang pemaksa 

yang berkuasa atas mereka; maka ingatkanlah dengan Al-

Quran barangsiapa yang takut dengan ancamanku” (QS. 

Qaf: 45)

Jelaslah kiranya bahwa sikap memaksa akan 

menjauhkan simpatik orang lain. Alangkah inginnya 

Muhammad SAW supaya pamannya sendiri menerima 

risalah yang dibawanya. Akan tetapi keinginannya 

tak kunjung terlaksana. Nyata pulalah firman Allah: 

“Sesungguhnya engkau tidak (mampu) memberi hidayah 

kepada orang yang engkau sukai; akan tetapi allah (yang) 

memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dan dia 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah 

itu”. (QS. Al-Qasas: 56).116

   
3. Kesetaraan 

Kesetaraan merupakan isu yang tidak pernah kering 

untuk dikaji. Setara identik pula dengan adil, walau adil 

115 Ibid. 
116 M. Natsir, op. cit., h. 127.
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tidak harus berarti setara tapi proporsional. Isu tersebut 

senantiasa menjadi sorotan terutama terkait dengan 

beberapa hak wanita atas pria dalam hukum Islam; waris, 

perwalian, persaksian, dll. Namun dalam memahami 

kesetaraan janganlah terfokus pada hal yang fikih 

oriented, walaupun hal tersebut bukan berarti tidak bisa 

diperdebatkan dan dikaji ulang. 

Sebagaimana diketahui, saat Muhammad diutus 

bangsa Arab mengalami kerusakan moral yang begitu 

akut, eksploitasi manusia melalui perbudakan, bayi 

perempuan dikubur hidup-hidup, hukum rimba masih 

berlaku, siap yang kuat berarti memiliki hegemoni atas 

yang lemah. Kedatangan Nabi berusaha untuk mengikis 

ketimpangan moral tersebut, bahkan manusia memiliki 

hak kesetaraan di depan Tuhannya. Kemulian manusia 

bukan karena status sosial atau kekuatan dan atribut 

keduniawiyannya, tetapi karena ketaatan dan ketakwaan 

pada Tuhannya. Kesetaraan di hadapan hukum pernah 

ditegaska Nabi, “jika Fatimah anakku mencuri, pasti akan 

aku potong tangannya”. Ketegasan dan kejujuran Nabi 

sebagai pemimpin umat inilah diantara, yang menjadi 

kekuatan dakwahnya.     

Bukan hal yang salah jika dikatakan bahwa tantangan 

besar Islam abad ke-21 adalah upaya menegaskan ulang 

kesetaraan (al-musawah) dalam kehidupan. Tidak 

hanya sebatas retorika, melainkan juga dalam bentuk 

praksisnya. Karena itu, dibutuhkan kerja keras umat 

untuk memperoleh elan al-musawah yang hilang ditelan 
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masa. Dengan kata lain, diperlukan perjuangan tanpa 

henti untuk menegakkan kesetaran sesuai semangat al-

Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW.
   

4. Keadilan

Keadilan adalah salah satu pilar sebuah bangsa, jika 

ia berdiri tegak, maka akan memperkokoh bangunan 

sebuah bangsa. Perintah untuk berlaku adil berulang 

kali disebutkan dalam Al-Quran. Keadilan terkadang 

disandingkan dengan kata jujur. Perintah adil bukan 

hanya diseru untuk para hakim, tapi juga bagi bagi para 

pedagang.

Perilaku korup yang dilakukan berbagai oknum, 

merupakan pengingkaran atas konsep Islam yang 

menegaskan pentingnya keadilan. Perilaku deskriminatif 

dan memperjual belikan hukum adalah tindakan keji yang 

dianggap hina dalam Islam. Pertanyaannya, mengapa 

praktek-praktek penyimpangan pada “rel” keadilan sering 

dilanggar. Untuk menjawab pertanyaan ini tentulah tidak 

mudah, tidak cukup hanya mengatakan karena para oknum 

tersebut tidak mengerti etika Islam. Inilah penyimpangan 

moral yang menjadikan wajah “Islam” tertunduk, terlabih 

praktek penyimpangan tersebut melanda sebagian besar 

negara yang berpebnduduk mayoritas Islam.
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