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GM)SARIUM

'Abdullah berarti hamba Allah yang merupakan salah satu fungsi atau
tugas utama kehadilan manusia dl dunia.

Adil adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang
dengan yang lain. Persamaan yang. dimaksud di sini adalah
persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan
sesuatu pada tempatyang semestinya. Lawannya adalah zaiim.

Adopsi berarti pengangkatan anak.

AhlulhalH wal aqdi adalah orang-orang yang ahli dalam bidang agama
(ulama) dan dalam bidang pemerintahan.(umara').

Akhlak secara etimologis berarti budr pekerti, perahgal, tingkah laku,
atau tabiat. Sedangkan secaraterminologis akhlak berarti keadaan
gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan
tidak menghajatkan pikiran.

Al'ushul al'khamsah adalah lima hal yang harus dijaga oleh manusia
karena menjadi kebutuhan pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. .

I

Amar makruf nahl munkar berarti menyuruh kepada yang makruf dan
mencegah darl yang munkar.

Antropolpgi adalah llmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul,
aneka warna bentuk fisik,. adat istiadat, dan kepercayaannya pada
masa lampau.
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Aiddah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas

umat Islam dalam kehldupannya.

Ardi [ardhiy) artinya bur^i. Agama ardi berarti agama bumi atau agama
yang sumber ajarannya berasal dari pemikiran manusia. Lawannya
adalah agama samawi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal
dari wahyu Tuhan.

Asbabun nuzii/adalah sebab-sebab turunnya ayat Alquran.

Asbabul wurud adalah sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad
saw.

BanlAdam adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cuku Adam.

Kata lain yang sama maknanya -adalah dzurriyati Adam yang juga

berarti anak cucu Adam.

BIdah{bid*ah) artinya sesuatu yang baru, maksudnya adalah mengada-

ada dengan sesuatu yang baru dalam hal ibadah, seperti menambah

amalan baru dalam salat, puasa, atau ibadah lainnya.

Bilateral berarti dua belah pihak. Asas,bilateral adalah salah satu asas

dalam hukum kewadsan islam yang berarti bahwa seseorang
menerlma hak kewarisan dari kedua belah pihak, dari pihak kerabat

keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.

Biologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk
hidup (manusia, binatang, tumbuhan). Biologi disebut juga ilmu
hayat.

Dzurrfyatt Adam adalah sebutan untuk ni|9nusla yang berarti anak cuku
Adam. Kata lain yang sama maknanya adai£i Bani Adam yang juga
berarti anak cucu Adam.

Fara'id ilmu yang mempelajari masalah kewarisan Islam.

Fardu 'atn adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang
mukalaf dan tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Jadi, fardu 'o/n

merupakan kewajiban Individual.

Fordu k^ah adalah kewa^ban agama yan^ apabila ada sebagian
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dari kaum muslim yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban
sebagian yang lain.

Fasakh adalah bentuk percet^an yangterjadi ak^b^t putusan pengadilan
atas dasar permintaanistrikarpna suaminya sakitgila, kusta, sopak,
atau pernyakit lain yang berbahaya yangmenyebabkan suamitidak
dapat menjalankan kewajibannya.

Fasik adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya
disebut/(/5U(7.

FasUiblqulkhalrat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan.

Fitrah adalah sifat asal sesuatu, kesucian, atau pembawaan, seperti

fitrah manusia yang berarti sifat asal atau bawaan manusia sejak

lahir. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok
yang dikeluarkan di akhir pelaksanaan puasa Ramadan (malam Idul
FItri)untuk mensucikan diri manusia.

Fundamentalisnie adalahsuatupahamyangsalahsatu ciri utamahya adalah
ingin mengembalikan kepada ajaran yang mendasar (pokok) yangjika
dikaitkan denganajaranagamaadalahdenganmengembalikan kepada
ajaranintiyangtertuang dalam tdtab sud agamatersebut

Hedonisme adalah suatu paham yang t^rlalu menekankan pada
kecintaan terhadap dunia.

Hakam adalah jurudamal antarasuami danistri yang sedangmengalami
percekcokan/perselislhan.

Hijab berarti penghalang, yaitu ahli waris yang hubungannya iebih
dekat dekan pewaris akan menghalani^hli i$/aris yang Iebih jauh
hubungannya untuk memperoleh harta warisan. Yang dihalangi
dlsebut mahjub,

Husnuian berarti berbaik sangka. Husnuzan merupakan kebalikan dari
berburuk sangka {sauan^su^han). Orang yang berhusnuzan adalah
orang yang selalu berplldr positif dan tidak pemah berburuk sangka
terhadap apa yang dilakukan orang lain. Lawannya suuzan (buruk
sangka).



Xiv PembinaanKarakter Mahasiswa Melalui PAldi PTU

lb"adah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhannya{hablumminallah).

ibadah ghairu mahdiah c^Jalah ibadah yang b^ersifat umum yang tidak
ditentukan aturannya oleh Allah dan Rasulullah sehingga manusia
yang menentukannya sendlrl.

Ibadah mahdiah adalah Ibadah khusus yang sudah ditentukan aturannya

oleh Allah dan Rasulullah.

Idah{iddah) adalah masa tunggu bagi istri untuk tidak menikah dengan
selain bekas suaminya.

IJbariadalah salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yang berarti
bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada
ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah,
tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada suatu
masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syarak mengenai
suatu peristiwa.

IJtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan beifikir untuk
menetapkan hukum syar'iatas perbuatanorangmukaiafyangdigali
dari dalil-dalil yangterperinci dalamAlquran maupunhadis.

'//miBBsb/adalah llmu yang diperoleh karena usahamanusia.

'Urn tadunni adalah llmu yangdiperolehtanpa upayamanusia.

Ifmu Akhlak adalahllmu yang mempelajari tingkah laku manusia.

llmu Flklh adalah ilmu yang membicarakan N&tbun^n manusia dengan
Tuhannya, dengan manusia lain,dan dengan alam sekitamya, sesuai
dengan limahukum pokoknya, yakniwajlb, sunah, haram, makruh,
danmubah.

llmuUshuluddin adalah ilmu yangmempelajari dasar-dasaragama.

Iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkah dengan hati.

Sedang menurut istilah syarak, bfian berarti mernber^arkan dengan
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hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota
badan.

Istibda' adalah seorang suami mengizinkan istrinya yang telah bersih

kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang
terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuiiaannya, dan akhlaknya
supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan sietelah
itu ia kembali kepada suaminya lagi.

Istihsan adalah meninggalkan kias yang jelas {joli) untuk menjalankan
kias yang tidak jelas {khafi), atau meninggalkan hukum umum
(universal/Hru///) untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/
istisna^, karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

Istikamah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan

ajaran-ajaran Islam sekalipun harus menghadapi berbagai macam

tantangan dan cobaan.

Istishhabadalah menetapkan hukum atassesuatu menurut keadaan yang
ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut,
atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga
sekarang sampai ada dalil yang merubahkan.

'Iwadt adalah uang tebusan dari istri kepada suaminya agar suaminya

menjatuhkan talak kepadanya.

Jamak adalah mengumpulkandua waktu salat dalam satu waktu dalam
pelaksanaan salat wajib karena alasan tertentu. Ada dua macam
jamakyaitu jamak taqdim (mendah^l^kan waktu) dan jamak taWr
(mengakhirkan waktu). ^

Jthad {mujahadah) berarti pengerahan segala kemampuan untuk
melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri

terhadap Allah, baikhambatan yangberslfatinternalmaupun yang
bersifat eksternal.

Karakter berasal dari bahasa jhggris character yang berarti tabiat,

sifat-sifat kejtwaan, ak^ak atau budi pekerti yang membedakan
seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti
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huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada

laya^ dengan papan ketik. Orang berkarakter.berarti orang yang
beirkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.

Kerangka dasar ajaran Islam adalah garls besar atau rancangan ajaran

Islamyang slfatnya mendasar, atau yang mendasarl semua nilaidan
konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar Islam ada tiga
macam, yaltu akidah (kajian tetang iman), syariah (kajian tentang

islam), dan akhlak (kajian tentang ihsan).

Khalifah adalah wakll, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai

khalifah Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi.

Khalifatullah berarti khalifah' (wakil) Allah yang merupakan salah satu

fungsi atau tugas utama kehadiran manusia di dunia.

Khuluk (/IcAu/uO/talak tebus/cerai gugat adalah bentuk perceraian yang

terjadi dengan cara istrl memberikan suatu benda atau uangi'iwadi)

sebagai tebusan kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan
talak padanya.

Langgar adalah tempat ibadah umat Islam seperti masjid tetapl tidak
digunakanuntuk salat Jumat. Namalaindari langgaradalah musala
atau surau.

Uan (//'on) adalah sumpah yang disertai adanya laknat (kutukan) Allah
jika berdusta balk oleh suami maupun Istri sehingga menimbulkah
terjadinyaperceraiaitii^ntul^selama-lamanya.

Madrasah Aliyah (MA)adalah lembaga pendidikan formal dalam bldang

keislaman setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Madrasah DInlyah adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang
keislaman dl llngkungan pesantren.

Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) adalah lembaga pendidikan formal dalam

bldangkeijilaman setingkat Sekolah Dasar (SD).

Madrasah Tsanawlyah (MTs) adalah lembaga pendidikan formal dalam
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bidang keislaman setingkatSekolah Menengah Pertama(SMP).

Mashlahah mursalah yang juga" sering disebut istislah adalah
kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari' (Allah

dan Rasul-Nya) untukmewujudkannya dantidakada dalll syarakyang
memerlntahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.

Matan adalah materi atau isi dari suatu hadis. Matan inilah yang

merupakan inti dari suati hadis.

Mawaddah wa rahmah adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi

yang dibangun antara suami dan istri dalam suatu keluarga.

Mazhab shahabi benrti fatwa sahabat secara perorangan.
\

Mitsaqan gbalizhan berarti ikatan yang kuat atau kokoh, yakni ikatan

dalam perkawinan.

Muamalah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan

manusia dengan sesamanya {hablum minannas).

Mi/asyarah b/ZmoVi//adalah perbuatan suami yang menggauli istrinya
dengan sebaik-baiknya.

Mudarabah [mudlarabah] adalah perjanjian kerja sama usaha antara

dua pihak, yang satunya menyediakan seluruh dana (modal) dan

yang satunya lag! menjadi pehgelola dana.

Muhrfm atau terkadang disebut mahram adalah kerabat dekat dalam

hubungan saudara yang menyebabkan tidak bolehnya melakukan

perkawinan. • $

Mukalaf [mukaltt^ berarti yahg terbebani, maksudnya adalah orang yang

sudah dewasa yang sudah terbebani untuk melaksanakan kewajiban

agama.

Mukhabarah memiliki pengertian yang hampir sama dengan muzaraah.

Yang membedakan mukhabarah dengan muzaraah adalah terletak

pada penyediaaii benihyangditanam.Padamuzaraah, benihnya dari
penggarap, sedang pada mukhabarah, benihnya dari pemiliklahan.
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Musaqah adala^ bentuk kerja samatialam pengelolaan tanah pertanian
antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap hanya

bertanggung jawab dalam hal penyiraman dan pemeliharaan.

Mustahik berarti yang memiliki. Kata mustahik biasanya melekat pdda

masalah zakat, sehingga maksudnya adalah orang-orang yang

berhak menerima zakat.

Mutawatir adalah sunah atau hadis yang disampaikan secara

berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi
yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.

Muzctraah (muzora'o/i) adaiah bentuk kerja sama daiam pengelolaan

tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemtlik

lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengah imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil

panennya.

\

Nazir {nadzir) adalah orang yiang diserahi pemeliharaan barang yang

diwakafkan.

Orang lemah berarti ada kalanyalemah secara fisik, ada kalanyalemah secara

ekonomi, bisa juga lemah Iman, lemah ilmu, dan lemah kasihsayang.

Orde Baru adalah masa berkuasanya rezim pemerintahan yang dipimpin

oleh Soeharto.

Orde Reformasi masa pemerint^an setelah tumbangnya pemerintahan
Orde Baru. ^

Pagoda adalah menara bertingkat yang atapnya terdapat dalam tiap

tingkat biasanya dibangun sebagai kull atau tugu peringatan
(misainya terdapat di Sri Langka, Myanmar, India, China, Jepang).

Psikologladalah ilmuyang berkaitan dengan proses mental, balk normal

maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Atau juga

berarti ilmu pepgetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.

Kanaah iqana*ah\ berarti menerima dengan reia apa yang ada atau
merasa cukup dengan apa yang dimlliki.
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Qasar adalah merlngkas rakaatsalat yangsemula empat rakaat menjadi
dua^kaat. Salatyangdiqasar adalah salat yang bllangan rakaatnya
empat, seperti salat zuhur, salat asar,dan salat Isya.

Qathy berarti pasti. Nas {nash) (teks Alquran atau hadis) yang qath'iy berarti
nas yang pasti dari segi wwn/cf-nya (periwayatannya) atau dari segi
maknanya. Lawandariqath'iy adalah zhanniyyang berarti tidak pasti.

Rahmatan liratamin berarti memberlkan kasih sayang terhadap seluruh

umat manusia di dunia ini.

Renaisans adalah masa peralihan dari abad pertengahan ke abad
modern di Eropa yang ditandai oleh peralihan kembali kepada
kesusasteraan klasik, berkembangnya kesenian dan kesusasteraan

baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern.

Revivalisme adalah paham tentang adanya kebangkitan kembali ilmu
pengetahuan.

Rukhsah adalah keringanan dalam beribadah, maksudnya adalah bagian

dari hukum Islamyang membolehkanseseorang melakukanibadah
tidak seperti aturan yang biasanya.

Kias iqlyas) adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yangtidak
ada nasnyadengan hukumsuatu peristiwayangada nasnyalantaran
adanya persamaan Wat hukumnya dari kedua peristiwaitu.

Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam
suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari
seseorang (gurunyajf/ RavSi dapatjuga diartikan sebagai orang yang
mengumpulkan hadlsdalarti sebuah bukuhadis.

Rayku (fo'ya) adalah akalpikiran manusiayangdigunakan untuk berpikir
dalam rangka melakukan ijtihad.

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya pada masa idah tanpa

melalui pernikahan yang baru.

Saddu al-^izdil'ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan
terlarang (yangmembawa kerusakan).
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. Sakinah adalah kondisi keluarga yang tenang dan tenteram.

Salaf &erarti dulii atau tradisional. Lawan salaf adalah /r/ia/o/yang berarti
I

sekarang atau modem. Uiannasalaf berarti ulama dulu yang nnemiliki

pendapat yang bersifat tradisional. Pesantren salaf adalah pesantren

yang masih memiliki karakteristikseperti pesantren dulu.(tradisional).

Samawi artinya langit. Aganfia samawi berarti agama langit atau agama

yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Lawannya

adalah agama ardi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari

pemikiran manusia.

Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada

Nabi Muhammad saw. Sanad dapat juga diartikan orang-orang

yang terlibat dalam periwayatan hadis mulai dari sahabat (sanad

pertama) hingga kepada rawi (sanad terakhir).

Shalawat bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan. Makna yang

pertama digunakan untuk menyebut salat dalam arti sembahyang,

yakni bentuk ibadah mahdiah yang diawali dengan takbir dan diakhiri

dengan salam. Sedang makna kedua digunakan untuk permohonan

keberkatan untuk Nabi lyiuhammadSaw. Karena itulah mengucapkan

shalawat atas Nabi Muhammad Saw. berarti permohonan keberkatan

kepada AllahSwt. untuk Nabi Muhammad Saw.

SIdik{shiddiq)berarti yangsuka pada kebenaran, atau yang membuktikan

ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu
mempercayai. Bahasa lain dari sidik adalah jujur.

® §
Soslologi adalah llmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan

masyarakat. Atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan

perubahannya.

Sunah ahad adalah sunah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua

orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunah

mutawatfr.

Sunah daff adalah sunah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat
diterima, atau sun^h yang tidak memiliki sifat sunah sahih dan hasan.
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Suftah/r%a/i adaiah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat
kemudian disampaikan kepada orang laindengan ucapan mereka.

Sunah hasan adaiah sunah yang memiliki semua persyaratan sunah

sahih, kecuali para perawlnya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang
kuat hafalannya.

Sunahmosy/iuradaiah sunah yangdiriwayatkan oleh sejumlah sahabat
yang tidak nnencapai. batasan mutawatir dan menjadi mutawatir
pada generasi setelah sahabat.

Sunah mutawatir adaiah sunah yang disampaikan secara

berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi
yang menurut kebiasaan mustahil merekabersepakatuntuk dusta.

Sunah qauliyah adaiah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat
dan disampaikan kepada orang lain.

Sunah sahih adaiah sunah yang memiliki lima persyaratan, yaitu: (1)
sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil
(istikamah agamanya, baikakhlaknya, dan terhindar dari kefasikan
dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawlnya juga diabit
(kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya
terhindar darl lllat (cacat).

Sunah taqrirtyah adaiah perbudtan sahabat atau ucapannya yang
dtlakukan dl depan Nabi yangdibiarkan begitu saja oleh Nabi> tanpa
dllarang atauiiffisuruji.

Syariah secaraetimologis berartijalankesumberairatau jalanyangharus
diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara
istilah syariah berarti semua peraturan agama yang dttetapkaii oleh
Allah untuk kaum muslim balk yang ditetapkan dengan Alquran

maupun sunah Rasul.

Syar*u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-
hukumyangtelahdisyariatkan untukumatsebelumIslam yangdibawa
oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dar) menjadibeban hukumuntuk
dilkuti oleh umat sebeiMm adanya syariat Nabi Muhammad.
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Syighar adalah pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang

^ mempQnyai dua^anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka

biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar

bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan

mahar bagi si anak perempuan yang lain.

Syikak {syiqaq) adalah percekcokan yang terjadi antara suami dan Istri

yang tidak dapat didamaikan lagi.

Syirkah atau disebut juga dengan musyarakah dan syarikah adalah

perjanjian kerja sama antara dua pihak atau iebih untuk suatu usaha

tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

atau amai (pekerjaan) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan simpul ikatan-

ikatan hati kemudian melaksanakan hak-hak Tuhan. Orang yang
bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari hal-hal yang

terlarang (al^laktercela) kepada hal-hal yang diperintahkan (akhlak
terpuji atau mulia).

I^uhid berasal dari kata berbahasa Arab wahhada-yuwahhldu-tauhid

yang berarti menuhankan Allah yang satu (mengesakan Allah).

Testamen berarti wasiat. Kewarisan secara testamen adalah kewarisan

atas dasar v^iat ^ng dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih
hidup menurut hukum perdata Barat.

'Hilak {thataq) adalah perceraian yang terjadi secara wajar, yakni bila
suami yang berkeinglnan untuk cerai.

Toleransiadalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain

yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi blasa disebut tasamuh,

yanig berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan
dan saling memudahkan.
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Ulama adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macpm ilmu secara
mendalamdan dapat memberitahukannya kepadaorang lain.

U/Z/omr/^rartiyangmemiliki urusan atau kekuasaan.L///7omr/terkadang
diterjemahkan menjadi setiap yang memiUki hak untuk mengatur,
seperti ulama dan pemerintah. Ulil amri secara mudah dapat
disebut sebagai pemimpln, baik pemimpin dalam pemerintahan
(umara) maupun pemimpin dalam halagama (ulama).

t//u/4zni/adalah para rasul yangmemiliki ketabahandan kesabaran yang
tinggi dalam menghadapi semuacobaanyang menimpa mereka.

Vrf berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik
berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkansesuatu.

Zailm {zhalim) adalah berbuat aniaya, baik kepada diri sendiri, kepada
^ orang lain,maupun kepada Allah Swt.

Zhanniy berarti tidak pasti. Nas {teks Alquran atau hadis) yang zhanniy
berarti nas yang tidak pasti dari segi wurud-nya (periwayatannya)
atau dari segi maknanya. Lawan dari zhanniy adalah qath'iy yang
berarti pasti.

Zlkir adalah mengingat Allah baik dengan hatI {bilqaibi), dengan lisan
{billisan), maupun dengan perbuatan (b/Za/'o/).

Zuhud adalah membatasi ambisi-arjibisi dunlawi, syukur terhadap

terhadap setiap anugerah, dan menghindari apa yang telah
diharamkan oleh Allah Swt. atau menjauhkan diri dari kehidupan

dunia dan memalingkandiri daripadanya dengan penuh kepatuhan
kepada Allah Swt. .



^ PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Fuji syukurke hadirat Allah Swt., pertama-tama, penulis panjatkan atas

taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaian penulisan buku ajar Pendidikan Agama Islam(PA!) di perguruan

tinggi umum (PTU) yang berjudul Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui

Pendidikan Agama Islam di Perguruan TinggiUmum. Shalawat serta salam

mudah-mudahanselaluterlimpahkepada Nabi Muhammadsaw.yangtelah

mengantarkan kita umat Islam meniti jalan yang lurus, yaitu jalan orang-
orang yangsenantiasa mendapatkan hidayahdan inayahdari Allah Swt.

Buku Ajar PAI di PTU ini ditulis sebagal upaya untuk mengisi salah
satu khazanah referensi buku-buku Pendidikan Agama Islam sehingga
dapat dipergunakan sebagal salah satu bahan ajar atau buku pegangan
bagi para mahasiswa di perguruan tinggi umum (PTU) dalam memahami

dasar-dasar Islam. Dengan bekal dasar-dasar Islam ini diharapkan para
mahasiswa dapat mengembahgkannya sendiri melalui buku-buku lain

yang lebih detail ataulebih khusus mengkaji bldang-bidang keilmuan yang
terkandung dalam ajaran islam. Dengan bekal ini pula para mahasiswa
diharapkan dapat mengkajiberbagai ilmuyang ditekuninyadengan tetap
berpegahgan pada ajaran Islamyang benar, sehingga akan semakin yakin
bahwa kebenaran itmu y^g dipelajari juga seiring dan sejalan dengan
kebenaran Islam. Buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) ini juga bisa
digunakan oteh para dosen PAI di perguruan tinggi umum (PTU) seba^i
salah satu pegangan atau bahan ajar dalam perkuliahan PAI di kelas.

Buku ajar PAI di PTU Ini secara umum menyajikan tiga baglan kajlan
dalam kajian keislaman. Baglan pertama buku Ini berisi kajlan pengantar
keislaman yang berisi pengenalan tentang hubungan manusia dengan

xxlv
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^ agama, konsep agama Islam, dan sumber-sumber ajaran Islam yang

terdlri dari Alquran,^sunah, dan Ijtihad. Bagian kedua buku in! berisi kajlan
dasar-dasar ajaran Islam yang terdiri dari uraian tentang tiga kerangka
dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syarlat, dan akhlak. Tiga konsep ajaran
inilah yang menjadi inti dari kajian kelslaman. Dan bagianketiga buku ini

berisi kajian pelengkap ajaran Islam, yaitu kajian-kajian tentang berbagai
permasalahan keislaman. PadabagianyangketigaIni tidak disajikan semua
bidang kajian keislaman yang ada, tetapi hanya sebagiannya saja yang
dianggap sangat penting bagi mahasiswa, seperti kajlan konsep polltik
Islam,konsep masyarakat madani, konsep ilmu pengetahuan dalam islam,
konsep kebudayaan Islam, konsep toieransi umat beragama dalam Islam,

konep gender dalam Islam, dan paham fundamentaiisme dalam Islam.

Terselesaikannya penulisan buku ajar PAI di PTU ini tidak lepas dari

bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan material maupun spiritual,
dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua
pihak yang^telah membantu demi terselesaikannya penulisan buku ini.
Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah Swt. memberikan balasan yang
tak terhingga 9tas amal baik mereka semua.

Penutis menyadari b$hwa buku ajar PAI di PTU ini masih jauh dari
sempurna dan masihbany^kkekurangandan kesalahan baikdarisegimuatan

materi, bahasa, maupun penyajlannya. Karena itu, bagi para pembaca

disarankan agar membaca buku-buku lain yang lebih detail dan lebih
komprehensifsehingga memperoleh gambaranyangutuh tentang berbagai
kajian yang di b^iku PAI ini. Atas kekurangan dari buku ini penulis mohon
maaf yang setulus-tulusniya dan penulissangat berharap adanya masukan,
saran, (ten kritlkdari stapa pun demI perbaikan dan kesempumaan buku ini.

Akhirnya, penulisberdoa mudah-mudahan bukuajar inimemberikan
manfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

Hanya kepada Allah-lah semuanya penulis kembalikan.
Wassalamu'alalkum wr. wb.

Yogyakarta, 22 September 2012

Penulis,

Dr. Marzuici, M.Ag.



BAB I

PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur dan bangga dengan maraknya aktivitas

keagamaan akhir-akhir Inidi tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia.

Kajian-kajian keagamaan, khususnya kajian keislaman, nnuncul di mana-

mana seiring dengan kesadaran masyarakat kita akan pentingnya

pendidikan agama. Pendidlkan dan pembelajaran agama meiibatkan
semua keiompok umur, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewsa,

balikanyangsudiah berusia ianjut.TamanPendidikan Alqurah (TPA/TPQ)
tumbuh bak jamur di musim hujan. Begitu juga, aktivitas majiis taklim

(iembaga pendidikan agama Islam) di kota-kota besar—di berbagai

instansi balk pemerintah maupun swasta—semakin marak dengan

meiibatkan berbagai kalangan di masyarakat, terutama para pegawai di

kantornya masing-masing.

A. Lembaga Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Hingga sekaraffig leni^aga pendidikan Islam di Indonesia merupakah
lembaga yang luar biasa besarnya baik lembaga pendidikan formal

maupun nonformal, baikyangdikislola oleh Kementerian Agama maupun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah-sekoiah persiapan

yang dikenal dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD (TK/RA) yang

didirikan oleh lembaga-lembaga atau organisasi^organisasi islam dapat

disaksikan hampir di seluruh pelosok Nusantara. Begitu juga sekolah

dasar Islam, semisal SD Muhammadiyah dan SD Islam Terpadu (SDIT).
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^dirikan di semua pelbsok baik di desa maupun di kota dan menampung

jutaan peserta didik. Sekolah menengah (SMP dan SMA/SMK) Islam juga

tumbuh di mana-mana seiring dan sejalan dengan keberadaan SMP dan

SMA/SMK pada umumnya. Perguruan tinggi Islam juga didirikan hampir
di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Belum lagi iembaga-lembaga

pendidikan nonformal semisal pesantren yang juga masih terus eksfs di
beberapa kota yang menampung ribuan santri yang dengan semangat

tinggi mengkaji ilmu-ilmu keislaman dasar.

Fenomena seperti di atas menunjukkan adanya kesadaran yang

tinggi dari masyarakat dan para penyelenggara negara kita akan

pentingnya pendidikan agama untuk membina bangsa dalam mengisi

berbagai aktivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun,

ironisnya fenomena yang membanggakan itu tidak diikuti o|eh kondisi

dan kenyataan yang menggembirakah. Di balik kesemarakan pendidikan

agama seperti itu ternyata hampir tertutup dengan semakin tingginya

dekadensi moral sebagian masyarakat kita mulai dari rakyat jelata sampai

para elite bpngsa. tindak kriminalitas semakin hari semakin bertambah
di tengah-tengah masyarakat mulai dari mabuk-mabukan, pencurian,

perampokan, perzlnaan, penipuan, korupsi, sampai pemerkosaan dan

pembunuhan serta konfilk antaretnis dan antarumat beragama.
Sangat ironis meilnang, satu sisi Iembaga-lembaga pendidikan

keagamaandengan berbagai aktlvitasnya tumbuh di mana-mana, tetapi di
sisi lain tindak pidana di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah.

Setiap hari blsa disak^n l^vat layar kaca berita-berita tentang korupsi
para pejabat, kenakalan remaja usiasekotah,pembunuhan, kasus narkoba,
dan yang semisalnya, begitu juga yang diberitakan di surat kabar. Lalu,apa

atau siapa yang salah dalam hal ini? Apakah situasi dan kondisi negara ini

sudah demikian tidak kondusif lag!dalam membawa bangsanya, ataukah

mereka yang berbuat tindak pidana itu tidak terlibat dalam pendidikan
agamayangdiselenggarakan Iembaga-lembaga pendidikan seperti di atas,

ataukah pendidikan agama yang dlterima Itu sebatas pendidikan normatif

saja yangtid^k memberikan efek nyata (aplikatif) dalam kehidupan sehari-

hari, ataukdh karena fiktor-faktor yang lain.
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B. Berbagai Aspek Kajian Keislaman

Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber

dari wahyu Aljah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi

Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Dalam buku Islam Ditlnjau dari

BerbagaiAspeknya (1985),HarunNasutlonmenguraikandengan panjang
lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan
Islam. Berbagai aspek atau segi ini terangkum dari konsep-konsep yang

ada dalam dua sumber aslinya, yaitu Alquran dan sunah (hadis). Dari

kedua sumber pokok ini para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai

aj^ran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep

yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi

dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya

satu Tuhan, yaitu Allah Swt. (Nasution, 1985: 30). Konsep-konsep lain

yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral,

konsep politik, konsep sejarah, konsep filsafat, dan lain sebagainya.

Uraian yang senada juga bisa dibaca dalam karya-karya penulis-penulis

lain seperti Isma'il Raji Al-Faruqi, Abu al-A'la al-Maududi, Daud Rasyid,

Quraish Shihab, Dawam Rahardjo, dan masih banyak penulis lainnya.

Atas dasar hal dl atas, lslam;berlainan dengan yang diketahul kalangan

umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai

berbagai aspek. Aspek-aspekatau konsep-konsep yang disebutkan di atas

hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lag! aspek lainnya
yang berhasil diungkap olel|̂ para sarjana atau pemikir Islam sejalan
dengan bidang keilmuan mereka m/sing-masing. Berbagai kajian tentang
Islam dalam berbagai aspek atau dtslplin ilmu sudah tertuang dalam

buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama

(sekarang: Kementrian Agama), misalnya islam untuk Oisiplin ilmu (IDI). 01

antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi,

IDt Antropoiogi, IDI Ilmu Pengetahuan Aiam, IDI Blologi, IDt Kedokteran
dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

Atasdasar hatdiatas, Islamberlainan dengan yangdiketahuikalangan

umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai

berbagai aspek. Aspek-aspek atau konse|>konsep yang disebutkan dl atas

hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagl aspek lainnya
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yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan

dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang

Islam dalam beHaagai aspek atau disiplin ilmu sudah tertuang dalam

buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama
(sekarang; Kementrian Agama), misalnya Islam untukDisiplin Ilmu (IDI). Di
antarabuku-buku IDI tersebutadalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi,
IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran

dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

C. Esensi dan Tujuan Pendidikan Islam

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. Inti pendidikan

Islam menurut M.Athiyah al-Abrasyi adalah budipekerti.Jadi, pendidikan
budi pekerti dan akhlakadalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai
akhlak yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan
Islam. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap memperhatikan
pendidikan jasmani,akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya. Peserta
didik tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal,
dan ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti,
perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian (al-Abrasyi, 1987: 1).
Sejalan dengan konsep ini maka semua mata pelajaran atau mata kullah
yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan
pelajaran akhlak dan setiap guru atau dosen haruslah memperhatikan
akhlakatau tingkah laku peserta didiknya.

Sejalan dengan pendapat al-Abrasyi di atas, Harun Nasution
(1995; 289) menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep
Islam tidak har^^ peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan
mengembangkan ketrampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek
moral dan agamanya. Konsep inl sejalan dengan konsep manusia yang
tersusun dari tubuh, akal,dan hati nurani yang kitayakini bersama. JadI,
konseppendidikan seperti Ini menghendaki bukan hanya pengintegrasian
nilai-nilal kebudayaan nasional, tetapi jugapengintegrasian ajaran-ajaran
agama ke datam pendidikan.

Islam memberikan penghargaan yang tin^i terhadap ilmu, akan
tetapi yang dlmaksud adalah ilmu yang amaliah. Artinya, seorang
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X

B. Berbagai Aspek Kajian Keislaman

Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber

dari wahyu Aljah yang diturunkan kepa^la manusia melalui Nabi

Muhammad saw. sebagal Rasul-Nya. Dalam buku Islam Ditinjau dari

BerbagaiAspeknya (1985), Harun Nasution mengura'ikan dengan panjang
lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan

Islam. Berbagai aspek atau segl In! terangkum dari konsep-konsep yang
ada dalam dua sumber aslinya, yaitu Alquran dan sunah (hadis). Dari

keduasumber pokokinipara pemikirIslam berhasil mengambil berbagai
ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep
yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi

dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya

satu Tuhan, yaitu Allah Swt. (Nasution, 1985: 30). Konsep-konsep lain

yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral,
konsep politik, konsep sejarah, konsep filsafat, dan lain sebagainya.

. Uraian yang senada juga bisa dibaca dalam karya-karya penulis-penulis
lain seperti Isma'il Raji Al-Faruqi, Abu al-Ala al-Maududi, Daud Rasyid,
Quraish Shihab, Dawam Rahardjo, dan masih banyak penulis lainnya.

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kglangan

uriium, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai

berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan dl atas

hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya

yang bqil^asil jilungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan
dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Berbagai kajiantentang
Islam dalam berbagai aspek atau disiplin Ilmu sudah tertuang dalam

buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama

(sekarang: Kementrian Agama), misalnya Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). Di

antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi,

IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran

dan Kesehatan, IDI Fitsafat, IDI Pendldlkan, dan sebagainya.

Atas dasar hal di atas, Islamberlainan dengan yang diketahui katangan

umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai

berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas

hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya
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yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan
dengan bidang keilmuan mereka masing-maslng. Berbagai kajlan tentang
Islam dalam berbagai aspek atau disiplln ilmu sudah tertuang dalam
buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama
(sekarang: Kementrian Agama), misalnya Islam untuk DIsiplin llmu (IDI). Di
antara buku-bukuIDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi,
IDI Antropologi, IDI llmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran

dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

C. Esensi dan Tujuan Pendidikan Islam

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. Inti pendidikan

Islam menurut M.Athiyah al-Abrasyi adalah budipekerti.Jadi,pendidikan
budi pekerti dan akhlgkadalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai
akhlak yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan
Islam, Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap memperhatikan
pendidikanjasmani, akal,ilmu,ataupun segi-segi praktislainnya. Peserta
didik tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal,

dan ilmu, tetapi mereka juga niembutuhkan pendidikan budi pekerti,

perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian (al-Abrasyi, 1987: 1).
Sejalan dengan konsep ini maka semua mata pelajaran atau mata kuliah
yang diajarkan kepada peserta didik harusiah mengandung muatan
pelajaran akhlak dan setiap guru atau dosen harusiah memperhatikan
akhlafltau Dngkah laku peserta didiknya.

Sejalan dengan pendapat al-Abrasyi di atas, Harun Nasution

(1995: 289) menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep
Islamtfdak hanya mengisi peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan
mengembangkan ketrampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek
moral dan agamanya. Konsep Inl sejalan dengan konsep manusia yang
tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yangkita yaklnl bersama.Jadi,

nilai^nilai kebudayaan naslonal, tetapi jugapenglntegrasian ajaran-ajaran
agama ke dalam pendidikan.

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhad&p ilmu, akan
tetapi yang dimaksud adalah llmu yang amaliah. Arttnya, seorang
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yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila la mau

mengamalkan ilmunya. Pepatah Arab mengatakan, "Ilmu yang

tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berlpuah." Pepatah Ini

menggambarkan bahwa suatu Ilmu yang diperoleh seseorang tidak
banyakmember! manfaat apabila tidak diamalkanatau tidak dipraktikkan
dalam kehldupannya. Berkaitan dengan hal Ini al-Ghazali (dalam al-
Abrasyl, 1987: 46) mengatakan, "Manusia seluruhnya akan hancur,
kecuali orang-orang yang berllmu. Semua orang yang berilmu akan
hancur, kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal

pun akan hancur, kecuali orang-orang yangikhlas dan jujur."
Dengan pernyataan tersebut, al-Ghazali menghendaki supaya

setiap orang Islam mau belajar (menuntut ilmu), kemudian beramal
dan bekerja dengan ilmunya, dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula
dalam perlpuatannya. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di
hadapan Allah apabila tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah

atau tauhid, karena menurut konsep Islam semua Ilmu dan amal harus

selalu dilandasi oleh iman atau tauhid terhadap Allah. Oleh karena itu,

dalam Alquran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan

dan alcan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan yang

dilandasi oleh keimanan yang benar kepada Allah. Allah Swt. berfirman:

5J\3 \jjiil 3^,

Artinya: Dan apabila dikatakan: "Berdiriiahkamu" maka berdiriiah, niscayaAllah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Dan Allah Maha

Mengetahuiapa yangkamukerjakan (05. al-MuJadilah [SSj: 11).

Sementara itu Ismail Raji al-Faruqi, seorang pakar muslim pencetus
gagasan islamisasi ilmu,menulis dalam salah satu bukunya Tauhid {19B8:
16), bahwa esensi peradaban Islam adalahIslam itu sendiri, dan esensi
Islam adalah tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan

Allah sebagai Yang Esa, Pencipta Yang Mutlak dan Transenden, dan
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Penguasa segala yang ada. Bagi kaum muslimin; tidak dapat diragukan

lagi, bahwa Islam, kebudayaan Islam, dan peradaban Islam memlliki

'esensi pengetahuan, yaitu tquhid (lihat QS. al-Dzariyat [51]: 56; QS. al- ^

Nahl [16]: 36; QS. al-lsra' [17]: 23; QS. al-Nisa' [4]: 36; dan QS. al-An'am

[6]: 151). Dengan demikian, ada tiga komponen penting yang harus

diperhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri,

kemudlan pengamalan ilmu tersebut, dan tauhid yang menjadi dasar

utamanya. Kalau ketiga komponen initidak dipahami dan tidak diberikan
secara integral,maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana

yang disebutkan di atas.

Pendidikan Agama di lembaga pendidikan baik sekolah maupun

perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pelaksanaan

pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal dan

sekaligus menjadi bagian dari pendidikan nasionai. Dalam UUD 1945

pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasionai yang diatur dengan undang-undang. Hampir

setengah abaid setelah itu keluarlah Undang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasionai, yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang

kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003.

Pada pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ditegaskan bahwa

tujuan pendidikan nasionai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa
tanraung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada Pasal 3 Undang-

Unlang No. 20 tahun 2003 dipertegas lag! bahwa pendidikan nasionai
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasionai adaiah untuk

berkembangnya potensi peserta didlk agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga hegara yang

demokratis serta bertanggung jawab.
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Sebagai bagian dari pendidikan nasional, Pendidikan Agama
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka
mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Peraturan
Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan Pasal 2 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa

Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter
dan antarumat beragama.

Melihat demikian pentingnya Pendidikan Agama di sekolah dan
perguruan tinggi sebagaimana dirumuskan daiam peraturan perundang-

undangan di atas, maka Pendidikan Agama, khususnya Pendidikan
Agama Islam, memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat besar

dalam ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama

untuk mempersiapkan peserta didik dalam memahami ajaran-ajaran

agama dan berbagai ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya dalam
kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama hendaknya lebih ditekankan

untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki bud! pekerti atau

akhlak yang mulia {al-akhlaq al-karlmah), yang ditunjang dengan
penguasaan ilmu dengan baik kemudian mampu mengamalkan llmunya
dengan tetap dilandasi oleh iman yang benar {tauhid). Dengan kriteria

seperti ini, diharapkan Pendidikan Agama mampu mengangkat derajat
para peserta didiksesuai dengan bidang ilmuyang ditekuninya.

Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Agama di atas, bukanlah

hjal yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan mulal darl
mWeri^a, pengelolaah atau manajemennya, metodologlnya, sarana
dan prasarananya, hingga guru/dosen dan peserta didlknya. Pendidikan
Agama Islam sebagai salah satu mata kuliah Pendidikan Agama sudah
diupayakan agar bisa mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman

sehlngga mampu mengemban fungsi dan tujuan pendidikan nasional

seperti yang ditegaskan dl atas.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikansebagaimana yang diharapkan,

perlu dirancangsuatu pendidikan yang mampu menghasllkan output yang

memilikikecerdasan baikfikir maupun dzfkir(zikir), juga manusia yang siap
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pakai. Berkaitan dengan hal ini, FuadAmsari, salah seorang anggota dewan \
pakar ICMI pusat, menawarkan konsep Pendidikan Agama Islam melalui dua

diterminan pokok/yaitu: (1)substansi atau isiajaran Islam dan (2)problema
sosial yang dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial

di masyaraktnya. Menurutnya, Islam harus dipahami secara utuh untuk

diteruskan dan diajarkan pada generasi selanjutnya. Keutuhan isi ajaran

Islam harus dilihat dari lima aspek kehidupan manusia, yakni: (1) aspek

akidah, bahwa hanya prinsip Islam saja yang bisa membawa manusia pada

keberhasilan hidup di dunia di akhirat; (2) aspek lingkup substansi ajaran

Islam, yang meliputi ajaran tentang cara hidup sebagai pribadi, sebagai

keluarga, dan sebagai tatanan sosial; (3) aspek pemanfaatan sumber acuan

untuk menggali substansi Islam secara lengkap (kajfah), yang meliputi

Alquran, sunah Nabi, kitab ulamasalaf,ipteks (llmupengetahuan, teknologi,

dan seni), dan produk musyawarah yang mengikat; (4) aspek penguasaan

ajaran Islam, yang meliputi pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotor

dalam mengaplikasikan Islam; (5) aspek perjuangan menegakkan kebaikan

dan menangkal kemungkaran sebagai bentuk bukti kedalaman keyaMnan

akan kebenaran Islam (Fuad Amsari, 1995).

Amsari menambakan bahwa keyakinan akidah Islam tidak boleh

berhenti pada upaya membuat seseorang ber-KTP Islam. Pemahaman

tentang ajaran Islam dalam hidup di dunja tidak boleh berhenti pada

tuntunan tentang rukun Islam yang lima (syahadat, salat, zakat, puasa,

dan hajl), atau bahkan tidak cukup hanya sebatas berakhlak yang baik,
tetapi juga harus memahami dan menerapkan ajaran Allah Swt. tentang

Dagaimana mengatur masyarakat, bangsa, dan negara. Ditambahkan

pula, bahwa Islam tidak boleh dikenall sebagai llmu saja dan berhenti

pada tingkatan kognitif, tidak dilanjutkan sebagai sumber tnspirasi

kegiatan nyata dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-harl.

Ajaran Islam Jugatidak boleh berhenti untuk dimiliki sendiri, tetapi juga
harusdisebarluaskankesekitarnyadalam proses perjuanganmenegakkan

kebenaran, amar makruf nahi munkar, dan mempromosikan tuntunan
Allah Swt. pada prang lain yang masih belum sadar akan kekurangannya
{Amsari, 1995). Inilah tuntutan Alquran yang mengharuskan umat Islam
menjadi penganut Islam yang total atau kaffah. Allah Swt. berfirman:
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N

(Y *A16;^^) ^1 OUalijl
Artinya: Haiorang-orangyang beriman, masuklah kamu kedalamIslam keseluruhan,

dan janganlahkamuturut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu
musuh yang nyata bagimu(QS- al-Baqarah[2]:208).

p. Penutup

Itulah gambaran umum tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan

untuk mengaktuaiisasikan ajaran Islam di kalangan umat Islam dalam

kehidupan mereka sehari-harl, atau yang menurut istilahQuralsh Shihab

dan Syafi'i Ma'arif "membumikan" Islam. Reaktualisasi ajaran Islam
sangatlah penting dalam rangka membangun kerangka pikirdan pehlaku
umat Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena Itu, Pendidikan

Agama Islam sangat diharapkan dapat menambah kualitas mutu manusia

Indonesia yang menguasai Ipteks dengan memberikan jiwa dan nilai-

nilai religius kepadanya, sehingga dapat saling isi-menglsi sejalan dengan

kemajuan ipteks. DI lain pihak, pengembangan ipteks di Indonesia

harus selalu diupayakan agar tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama, atau

minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian

Pendidikan Agama harus dapat menserasikan kehidupan lahiriah dan

ke|̂ atan|an rohaniah serta keluasan jangkauan akal dan ketinggian
moral yang pada akhirnya akan dapat dicapai kebahagiaan seperti yang

dtidam-idamkan, yakni masyarkat dan negara yang adil dan makmur yang

diridai Tuhan. Hal ini digambarkan oieh Allah Swt. dengan firman-Nya:

^^o

Artinya; (Negerimu) adalah neg^riyang balkdan (Tuhanmu) adalah TuhanVang

Maha Pengampun (05. Saba' [34]: 15).

Selanjutnya Pendidikan Agama harus mampu merespons semua

permasalahan aktuai yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Permasaiahan yang muncul memang sangat kompleks, metiputi berbagai
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aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, \
pertahanan keamanan, perkembangan ipteks dan lain sebagainya. Jika

permasalahan ini diabaikan maka Pendidikan Agama hanya sebatas

nnengkaji ilmu agama saja yang hanya bermanfaat bagi diri manusia

itu sendiri, terutama dalam berhubungan dengan Tuhannya {hablum

minallah). Pendidikan Agama seperti ini akan sulit merespons dinamika

sosial serta kebutuhan di masa depan. Output yang dihasilkan dari

pendidikan seperti ini kurang mampu berperan di tengah-tengah

masyarakat yang dinamis sekarang ini. Pada akhlrnya pendidikan seperti

ini masih sulit diharapkan dapat mengantarkan bangsa kita untuk

memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik yang mampu berperan serta

dalam setiap pembangunan di negara kita. Padahal kalau dikaji; tujuan

atau misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw. ke dunia ini adalah

untuk membina dan menyempurnakan budi pekerti yang mulia.

E. Uji Kompetensi

1. Jelaskan beberapa aspek pokok ajaran Islam1

2. Diskusikan beberapa bentuk tindak kriminal yang marak terjadi di

negara kita dan mengapa ha! itu bisa terjadi meskipun peiakunya

tidak kurang mendapatkan pendidikan IslamI

3. Islam sangat menghargai ilmu, tetapi yang lebih panting lag!

pengamalan Ilmu tersebut. Berikan komentar tentang pemyataah Ini!

4. Jelaskan secara singkat ekslstensi pendidikan Islam di Indonesial
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BABH

KONSEP MANUSIA DAN AGAMA

A. Pendahuluan

Kajian tentang manusia merupakan kajian yang sangat menarik;

karena di samping dapat didekati dari berbagai aspek, hal ini juga

menyangkut kita sendiri sebagai manusia. Kajian tentang manusia ini

sudah cukup lama dilakukan sejak zaman para fiiosof kuno di Yunani.
Mereka sudah mulai berbicara tentang manusia, di samping juga

berbicara tentangTuhan dan alam semesta. Pengkajian tentang manusia

ini juga pada akhirnya^melahlrkan berbagai disiplin llmu, seperti sosiologi,

antropologi, biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu yang lain.

Bersamaan dengan banyaknya kajian tentang manusia, pada bagian

ini akan dipaparkan suatu kajian tentang manusia berdasarkan ketentuan-

ketentuan Allah Swt. dalam Alquran. Mengkaji manusia berdasarkan

ayat-ayat Alquran menjadi sangat penting, terutama bagi umat Islam,

mengingat begitu banyaknya kajian tentang manusia dengan pendekatan

lain. Kajian Ini untuk memberikan informasi yang jelas dan benar dan

tidak menyimpang dar%^ten|uan-ketentuan yang sudah digariskan oleh
Alquran yang diakui seba^i sumber kebenaran yang haklki.

Pada bagian ini juga akan dlkajlpermasalah lain yang sangat terkalt
dengan permasalahan manusia, yakni permasalahan agama. Agama

merupakan suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari manusia,

mengingat sejak manusia lahlr ke dunia sebenarnya sudah dibekali oleh

11
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#

Allah dengan agama (QS. al-A'raf [7]: 172). Karena itulah, keterkaitan

antara manusia dan agama akan dijelaskan pada baglan ini sehingga

menjadi jelas b^hwa agama merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia

dan manusia tidak dapat hidup dengan teratur dan sejahtera di dunia

ini tanpa agama. Dengan kata lain, fitrah manusia adalah beragama,

sehingga ketika manusia mengaku tidak beragama berarti ia telah

membohongi dirinya dan sekaligus telah berbuat zaiim terhadap dirinya.

Kajfan ini akan mengurai bagaimana konsep manusia menurut

pandangan Islam, khususnya berdasarkan Alquran. Disamping itu, kajian

Ini juga akan menganalisis keterkaitan antara manusia dengan agama

dan sejauh manakah manusia membutuhkan agama dalam hidup dan

kehidupannya sebagai bekal dalam kehidupan nantinya di akhirat.

B. Konsep tentang Manusia

1. Pandangan Umum tentang Manusia

Manusia merupakan satu baglan dari alam semesta yang bersama-

sama dengan makhluk hidup lainnya mengisi kehidupan di alam semesta

ini. Dibandingkan dengan binatang, manusia memillkl fungsi tubuh dan

fisiologis yang tidak berbeda. Namun, dalam hal yang lain manusia tidak

dapat disamakan dengan binatang, terutama dengan kelebihan yang

dimilikinya, yakhi akai, yang tidak dimllikioleh binatang.

Para ahli ilmu pengetahuan tidak memiliki kesamaan pendapat

mengenat manusia. Perfoedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya

kekuatan dan peran multidimensional yang diperankan oleh manusia.

Mereka melihat manusia hanya dari satu aspek saja, padahal aspek yang

ada cukup banya|̂ .Kare|a itulah hasd pengamatan mereka tentang manusia
berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan aspek ini pula yang

kemudian met£(hirkanberbagai disiplin ilmu yang terkait dengan manusia.

Para ahli juga memberikan sebutan yang berbeda-beda untuk

manusia. Ada yang menyebut manusia sebagai homo sapiens (binatang

yang berpikir), homo volens (binatang yang berkeinginan), homo

mechanlcus (binatang yang mekanis), dan homo ludens (binatang yang
bermain). Sebutan-sebutan seperti ini dapat dipelajari dalam ilmu

psikologi dalam berbagai allran yang ada. Tentu saja dalam disipjin
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ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, sebutan atau

pensifatan yang diberikan kepada manusia juga berbeda-beda.

2. Manusia dalam Pandangan Alquran

Untuk melihat pandangan Alquran mengenai manusia, di bawah

ini akan diuraikan satu persatu mengenai kata yang digunakan Alquran

untuk menyebut manusia, asal kejadian manusia, potensi manusia,

fungsi manusia, dan jatidiri manusia.

a. Sebutan Alquran untuk manusia

Ada beberapa kata atau istilah yang digunakan Alquran untuk

menyebut manusia, yaitu insan, ins, nas, unas, basyar, bani Adam, dan

dzurriyyati Adam. Kata insan, ins, nas, dan unas memiliki akar kata yang

sama yakni hamzah/aiif, nun, dan sin (^1). Kata ins dan insan (ouiyi)
meskipun berasal dari akar kata yang sama tetapi dalam penggunaannya

memiliki makna yang berbeda. DalamAlquran kata ins dijumpai sebanyak
18 kali dalam 9 surat. Kata ins digunakan untuk dihadapkan (berlawanan)
dengan kata jinn yang berarti 'jin' atau 'makhluk halus', atau dihadapkan
dengan kata Jaan yang juga bermakna jin. Penyebutan kata ins yang

berlawanan dengan jinn stau jagn ini memberikan konotasi bahwa kedua

makhlukAllah inimemiliki dua unsur yang berbeda, yakni manusia dapat
diraba dengan indra dan jin tidak dapat diraba dengan indra, manusia

tidak liar sedang jin liar (Aflatun Mukhtar, 2001:106-107).

Kata insan (oiii^^ijunipai dalam Alquran sebanyak 65 kali. Penekanan
kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat
yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku
jabatan khallfah dan memlkul tanggung jawab dan amanat manusia di

muka bumi, karena sebagai khallfah manusia dibekali dengan berbagai
potensi seperti ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Dengan potensi-potensi

ini manusia slap dan mampu menghadapi segala permasalahan sekaligus

mengantisipaslnya. Di sarnping itu,manusiajugadapat mengaktualisasikan
dirlny^ sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang lebih
tinggi dari makhluk lain dengan berbekal potensi-potensi tadi (Afiatun
Mukhtar, 2001; 107). Dengan demikian, kata insan digunakan Alquran
untuk menyebut manusia dengan segala totatitasnya, jiwa dan raganya.



»

14 Pembinaan Karakter Mahasisvva Melalui PAI di PTU

^ Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya, seseorang dengan lainnya,

akibat perbedaan fisik, mental, kecerdasan, dan sifat-sifiat yang dimiliknya.

Kata nas merupakan bentuk jamak dari kata insan yang

tentau saja memiliki makna yang sama. Alquran menyebutkan kata nas

sebanyak 240 kali. Penyebutan manusia dengan nas lebih menonjolkan

bahwa manusia merupakan makhluk sosial yangtidak dapat hidup tanpa

bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Alquran menginformasikan

bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa bertujuan

untuk bergaul dan berhubungan antar sesamanya {ta'aruf) (QS. al-

hujurat [49]: 13), saling membantu dalam melaksanakan kebajikan (QS.

al-Maidah [5]: 2), saling menasihati agar selalu dalam kebenaran dan

kesabaran (QS. al-'Ashr [103]: 3), dan menanamkan kesadaran bahwa

kebahagiaan manusia hanya mungkin terwujud bila mereka mampu

membina hubungan antarsesamanya (QS. Ali Imran [3]: 112).

Kata insan dan nas inilah yang paling banyak digunakan oleh Alquran

dalam nrienyebut manusia (Quraish Shihab, 1996: 280). Di antara ayat

Alquran yang menyebut manusia dengan kata insan adalah QS. al-'Alaq

(96) ayat 2 dan 5:

(Yjo uoiiJyi jjp... ^ ^ OlxJyi ^
Artinya: Dia telah menciptakan manusia dari segumpai darah ... Dia mengajar

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS.al-'Aiaq[96]: 2 dan 5).

Sedang^enyebutan kata nasdalam Alquran misalnya QS. al-Hujurat
(49) ayat 13: *

lyii ^ jUSlIilS- lij
jiJp oj Al jlfi 01 TjSjUi)

Artinya: Hal manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang iakl-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mutia dt antara kamu dl sisi Allah lalah orang yang

paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya AllahMaha Mengetahui |agt

Maha Mengenal (QS.al-HuJurat [49]: 13).
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ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, sebutan atau

pensifatan yang diberikan kepada manusia juga berbeda-beda.
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2. Manusia dalant Pandangan Alquran

Untuk meliliat pandangan Alquran mengenai manusia, di bawah

ini akan diuraikan satu persatu mengenai kata yang digunakan Alquran

untuk menyebut manusia, asal kejadian manusia, potensi manusia,

fungsi manusia, dan jatidiri manusia.

a. Sebutan Alquran untuk manusia

Ada beberapa kata atau istilah yang digunakan Alquran untuk

menyebut manusia, yaitu insan, ins, nas, unas, basyar, bani Adam, dan

dzurriyyati Adam. Kata insan, ins, nas, dan unas memiliki akar kata yang

sama yakni hamzah/alif, nun, dan sin (o-it). Kata ins (jjjti)dan insan (jui)!!)
meskipun berasal dari akar kata yang sama tetapi dalam penggunaannya

memiliki makna yang berbeda. DalamAlquran kata ins dijumpaisebanyak

18 kalidalam 9 surat. Katains digunakan untuk dihadapkan (berlawanan)

dengan katayVn/) yang berarti 'jin' atau 'makhluk halus', atau dihadapkan

dengan kata jaan yang juga bermakna jin. Penyebutan kata ins yang

berlawanan dengan jinn atau jaari ini memberikan konotasi bahwa kedua

makhlukAllah inimemiliki dua unsur yang berbeda, yaknimanusia dapat
diraba dengan indra dan jin tidak dapat diraba dengan indra, manusia

tidak liar sedang jin liar (Aflatun Mukhtar, 2001:106-107).

Kata insan dijumpaidalam Alquransebanyak 65 kali. Penekanan

kata Insan iniadalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat
yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku
jabatan khallfah ^,an memikul tanggung jawab dan amanat manusia di
muka bumi, karena sei^gai khalifah manusia dibekall dengan berbagai
potensi seperti Ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Dengan potensi-potensl

ini manusia slap dan mampu menghadapl segala permasalahan sekaligus

mengantislpasinya. Di samping itu, manusia juga dapat mengaktuallsasikan

dirinya sebagai makhtuk yang mutia dan memiliki kedudukan yang lebih
tinggi dari makhluk lain dengan berbekal potensi-potensi tadi (Aflatun
Mukhtar, 2001: 107). Dengan demiklan, kata insan digunakan Alquran
untuk menyebut manusia dengan segala totalttasnya, jlwa dan raganya.
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Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya, seseorang dengan iainnya,

akibat perbedaa^n fisik, mental, kecerdasan, dan si^t-sifat yang dimiliknya.
Kata nas (j.tlJi) merupakan bentuk jamak dari kata insan yang

tentau saja memiliki makna yang sama. Alquran menyebutkan kata nas

sebanyak 240 kali. Penyebutan manusia dengan nos leblh menonjolkan

bahwa manusia merupakan makhluksosial yangtidak dapat hidup tanpa

bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Alquran menginformasikan

bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa bertujuan

untuk bergaul dan berhubungan antar sesamanya (ta'aruf) (QS. al-

hujurat [49]: 13), saling membantu dalam melaksanakan kebajikan (QS.

al-Maldah [51: 2), saling menasihati agar selalu dalam kebenaran dan

kesabarah (QS. al-'Ashr [103]: 3), dan menanamkan kesadaran bahwa

kebahagiaan manusia hanya mungkin terwujud bila mereka mampu

membina hubungan antarsesamanya (QS. Ali Imran [3]: 112).

Kata insan dan nas inilah yang paling banyak digunakan oleh Alquran

dalam menyebut manusia (Quraish Shihab, 1996: 280). Di antara ayat

Alquran yang menyebut manusia dengan kata insan adalah QS. al-'Alaq

(96) ayat 2dan 5:

(Yjo:jWt) flSi. f u jOf... ^ OLJyi
Artinya:Oia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ... DIa mengajar

kepada manusia apa yangtidak diketahuinya (QS. al-'Alaq [96]: 2 dan 5).

Sedang penyebutan kata nas dalam Alquran misalnya QS.al-Hujurat

(49) ayat 13:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakl-

taki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa^bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu dl sisi Allah iaiah orang yang

palihgtakwa dl antara kamu. Sesungguhnya AllahMaha Mengetahui lagi

Maha Mengenal (QS.al-HuJurat [49]: 13).
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4>Kata basyar {^\) secara etimologis berasal dari kata ba', syin,
dan ra' (^) yang berarti 'sesuatu yang tampak baik dan indah',
'bergembira', 'menggembirakan', 'menguliti atau mengupas (buah)',
atau 'memperhatikan' dan 'mengurus sesuatu'. Menurut al-Raghib al-

Ashfahanl, manusia disebut basyar karena manusia memiliki kulit yang
permukaannya ditumbulii rambut dan berbeda dengan kulit hewan yang
ditumbuhi bulu. Kata ini dalam Alquran digunakan dalam makna yang
khusus untuk menggambarkan sosok tubuh lahirlah manusia (Aflatun
Mukhtar, 2001:104-105).

Kata basyar C^) digunakan Alquran untuk menyebut manusia dari

sudut lahiriahserta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Kata basyar

jugaselaludihubungkan dengan sifat-slfat biologis manusia, seperti asalnya

daritanah, yangselanjutnya darisperma dan berkembangmenjadimanusia

utuh (QS. al-IVIu'mlnun [23]: 12-14), manusia makan dan minum (QS. al-
Mu'minun [23]: 33; QS. al-Furqan [25]: 20), dan seterusnya. Karena itulah
Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk menyampalkan bahwa beliau

sama seperti manusia lainnya.Yang membedakannya hanyalah beliau diberi

wahyu (QS. al-Kahfi [18]:110). Kata basyar inidisebutkan Alquransebanyak

36 kali (QuraishShihab,1996:279). Allah Swt.berflrman dalam QS. al-Kahfi:

'4^1 d :)S

Artinya: Katakanlah: %|ungguhnya aku ini manusta biasa seperti kamu, yang
dlwahyukan kepadah&: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah
Tuhan yang Esa" (QS.al-Kahfi [18]: 110).

Adapun kata banuatau banlAdam (fST ^) ataudzurriyatu Adam (&j^
faT) maksudnya adalah anakgucu atau keturunan Adam. Kedua istilah itu
digunakanuntuk menyebut manusia karena dikaitkandengan kata Adam,

yakni sebapi bapak manusta atau manusia pertama yang diciptakan
Allah dan mendapatkan penghormatan dari makhluk lainnya selain iblis

(QS^ ahBaqarah [2]: 34). Secara umum kedua istilah Inimenunjukkan arti
keturunan yang berasal dari Adam, atau dengan kata lain bahwa secara
histpris asal usul manusia adalah satu, yakni dari Nabi Adam (Aflatun
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Mukhtar, 2001:109).

Dengan demikian, kata baniAdam dan dzum'yatu Adam digunakan

untuk menyebut manusia dalam konteks historis. Secara historis semua

manusia di dunia ini sama, yakni keturunan Adam yang lahir melalui
proses secara biologis (QS. al-Sajdah [32]: 8). KatabaniAdam disebutkan

Alquran sebanyak 7 kali,di antaranya dalam surat al-A'raf(7) ayat 26,27,

31, dan 35. Dalam QS.al-A'raf(7) ayat 31 AllahSwt. berfirman:

(\r

Artinya: Hai anak Adam, pakatiah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak nrtenyukai orang-orang yang berlebih-lebihan

(QS. al-A'raf (71:31).

Sedang kata dzurriyatu Adam hanya disebut sekali, yakni dalam

surat Maryam (19) ayat 58:

(O A ^

Artinya: Mereka Ituadalah orang-orangyangtelah diberi nikmatoleh Allah, yaitu

para nabi dari keturunan Adam (QS. Maryam [19]: 58).

b. ^al kejadian manusia
Alquran ti£k membicarakan proses kejadian manusia secara detail,

sebagaimana yang dijelaskan oleh ilmu bioiogi atau ilmu kedokteran. Namun

demikian, Alquran memberikan isyarat mengenai asai kejadian manusia

yangtidak bertentangan dengan ilmupengetahuan, khususnya bioiogi.

Mengenai asai kejadian manusia ini, Alquran menjelaskan melalui

beberapa ayatnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Alquran menegaskan bahwa manusia pertama adalah Adam a.s.

Allahmenciptakan Adam a.s. metalui proses yang unik dan berbeda

dengan manusia-manusia lainnya. Allah dengan sifat Maha Kuasa-

Nya menciptakan Adam dari tanah {turab) dan hanya dengan



I - KonsepManusiadan Agama 17

^ firman-Nya: "Kun fayakun" yang berarti 'jadilah/ maka jadilah ia.
Allah Swt. berfirman:

(o ^ JT)

Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti
(penciptaan) Adam. Allah menclptakan Adam dari tanah, kemudlan

Allah berfirman kepadanya: "Jadilah (seorang manusia)" maka jadilah
dia (OS. Ali 'Imran (31:59).

2) Manusia yang lain (selain Adam atau keturunan Adam) diciptakan
oleh Allah dari sarlpati tanah, yang berproses menjadi sperma
{nuthfah), segumpal darah {'alaqah), segumpal daging (mudghah),
tulang belulang {'izham), hingga menjadi }3n\r\ .{khalqan akhar).
Firman Allah Swt. dalam surat al-Mu'mlnun (23) ayat 12-14:

ykii liip S-ftlfliii ^ 'Cx^
« *» "

iiii iSjUS ji-fe lii filiJi

Artinya: Dan sesun^hnya Kami telah menclptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tana^. Kemudian Itami Jadikan saripati itu air mani (yang
dislmpan) dalam tempat yang kokph (rahim). Kemudtan air mani itu

Kami 'Jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan
segumpal daging,dan segumpal dagingitu Kami jadikantulang belulang,
lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami

jadikan dia makhluk yartg (berbentuk) lain. Maka Maha Sucllah Allah,
Pehcipta yangPaling Balk (Q5. al-Mu'minun [23]: 12-14).

3) Proses manusia setanjuthya dijetaskan, mulai dalam kandungan

manusia dibekali roh kemudian potensi pendengaran, penglihatan,



18 Pembinaan Karakter Mahasisvva Melalui PAl di PTU

dan hati. Dalam Atquran surat al-Sajdah (32) ayat 9 Allah Swt.
berfirman:

Artinya; Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh
(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bag! kamu pendengaran, penglihatan,

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (OS.al-Sajdah [32]: 9).

Setelah sempurna proses kejadiannya kemudian Allah

mengeluarkannya menjadi bayi, tumbuh menjadi dewasa, hlngga

dlmatikan. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Hajj (22) ayat 5:

^ ^ ^ jiip

Si ^ ^
(o :0^l)

^rtinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebahgkitan (dart
^ kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadtkan kamu

dari tanah, kemudian dart setetes mani, kemudian dari segumpal darah,

kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang

tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan

dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampaf waktu yang sudah

ditentukan, kemudian Kami ketuarkan kamu sebagai bayi, kemudian

(dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di

antara kamu ada yang diwdfatkan dan (ada pula) di antara kamu yang

dfpanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahul lagi

sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya (Q5. aj-HaJj [22]; 5).
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% Potensi manusia ^

Dalam Alquran dijeiaskan bahwaAllah membekali manusia dengan
dua potensi pokok, yaknl:

1) Potensi kecerdasan (IQ). Alquran mengisyaratkan hal ini dengan
menjelaskan proses pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada
Adam, yang dalam waktu singkat dapat menguasai semua nama
yang ada disurga. Allah berfirman dalam al-Baqarah (2) ayat 31:

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada paramalaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda

itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. al-
Baqarah [2]: 31).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Adam, sebagai manusia

pertama, memlllki kecerdasan yang lebih dibandingkan malaikat yang
ternyatatidakmampM menyebutkansemuanamayangadadlsurga. Potensi
ini akan berkembang, dengan maksimal atau tidak, sangat tergantung

pada pengalaman manusia, terutama dalam menempuh pendidikannya.
Semakin balkpengalaman atau pendldikan seseorangmakaakansemakln
balk tfngkat kecer||sannya. Sebaliknya, semakin buruk pengalaman atau
pendidikannya malu akin semakin buruk pula tingkat kecerdasannya.
Untuk mendukung kecerdasan manusia ini, Allah membekali manusia
denganpotensi dasar berupa roh(nyawa), pendengaran, pengtthatan, dan
hati (akaldan nurani) (Q$. al-Sajdah [32]:9).

2) Potensi tauhid (agama). Hal ini diisyaratkan oleh Alquran dengan
persakslan yang diberikan oleh Allah kepada Jlwa (roh) yang ada
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^ pada -setiap calon bay! yang masih dalam kandungan sang ibu.
Semua jiwa itu mempersaksikan bahwa Allah sebagai Tuhannya.

Demikian firman Allah Swt. dalam surat al-A'raf (7) ayat 172:

^ ^ fife '̂5 ^13
ajuaii fjj ijJji; ot Jb \)i

(^Yr

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam darl suibi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa

mereka {seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka

menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:

"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah

terhadap ini (keesaanTuhan)"(QS. al-A'raf [7]:172).

Ini suatu bukti bahwa nrianusia, dalam pandangan Alquran,

dllahirkan sudah memiliki bekal tauhid (beragama). Namun demikian,

ekslstensi tauhid ini pada akhirnya banyak ditentukan oleh pengalaman

manusia dalam hidupnya kelak.

d. Fuhgsi manusia

Allah mendptakan manusia untuk menempati bum! ini, bukan di surga

sebagalmana yang ditempati Adam pada awalnya. Oengan proses yang

terjadi, akhimya AiPim d^runkan oleh Allah dari surga ke bumi kita ini. DI
bumi inilah manusiadapat berperan s^uai dengan bidangnyamasing-masing.

Perah apa saja yang dimainkan manusia di bumi ini, Atquran menggariskan
jangansampai manusiakeiuardaridua fungsi pokoknya, yakni:

1) Fungsi kekhalifahan (khalifiah Allah). Kehadiran manusia di bumi
ini adalah sebagai khalifiah atau wakil Allah di bumi. Khalilah bisa

Juga diartikan sebagai pemimpin. Karena Itu, manusia harus dapat
memerankan dirinya sebagai pemimpin di muka bumi Ini.AllahSwt.

berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 30:
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JJJ ^ I4a$

^ V^ jUjp'̂ 3*
Artinya: Ingatlah ketikaTuhanmu berfirman kepadaparamalaikat: "Sesungguhnya

Aku hendakmenjadikanseorangkhalifah di mukabuml."Mereka berkata:

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orangyang

akan membuat kerusakan padanya dan mehumpahkan darah, padahal

kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahul apa yang
tidak kamu ketahui" (OS.al-Baqarah [2]: 30).

Pernyataan Allah tentang fungsi inl juga bisa dibaca dalam QS.
Yunus (10) ayat 14, QS. al-An'am (6) ayat 165, QS. Fathir (35) ayat
39. Fungsi kepemimplnan in! harus diperankan manusia sesuai

dengan kapasitasnya masing-masing yang banyak didukung oleh

potensi kecerdasannya. Ada manusia yang dapat mencapai derajat
kepemimplnan tertinggi, seperti preslden, gubernur, atau bupati,

namun ada juga yang hanya mampu menjadi pemimpin atas djrinya

sendlrl.

2) Fungsi ibadah (hamba Allah). Di samping manusia harus menjadi
khalifah di bumi, manusia juga harus melakukan fungsi utamanya,

yaknl berlbadah kepada Allah. Allah Swt. berfirman:

Artinya:Dan aku tidak menciptakan jin dan mdnusta melainkan supaya mereka
mengabdi kepa^!-Ku (QS. al-Dzarlyat [51]: 56).

Fungsiibadah inidapat dijalankan manusia sesuai dengan petunjuk-
petunjuk yang dllserikan oleh Allah melalui Alquran dan juga yang
dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya. Fungsi ini sangat didukung

oleh potensi agama yang dimiliki manusia. Semakin tlnggi potensi

keagamaan manusia, maka akan semakin makslmal dia dapat
beribadah kepada Allah.

Dua Jungsi dl atas harus berjalah bersama-sama dan tidak boleh
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•manusia hanya menjalankan satu fungsi saja serta meninggalkan

fungsiiiyang lain. Sebagai tetadan manusia, Nabi Muhammad saw.
menyontohkan bagaimana mdakukan kedua fungsi itu dalam

keliidupan beliau, baik sebagai kepaia negara maupun sebagai

nabi, yang dua-duanya dijalankan dengan sebaik mungkin.

Sebagai umatnya kita pun harus meneiadaninya dengan berusaha

memaksimalkan kedua fungsi itudalam kehidupan kita.

e. Jatidiri manusia

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS.
al-Tin [95]:4). Kesempumaan manusia initidak hanya dilihat dari segi bentuk

fisiknya, namun juga darl segi psikisnya. Allah menganugerahkan beberapa

PQtensi kepada manusia sehingga manusia memperoleh kemuliaan dan

keutamaan dibanding dengan makhluk-makhluk lain. AllahSwt. berfirman:

5- 4^d?-j f,\i
(V » oiAJI

Artinya:Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q3.al-lsra' [17]: 70).

Allah menganugerahkan kepada manusia akal sehingga dengannya

manusia dapat memillki llmu pengetahuan untuk hiembekalinya dalam

memfungsikan dirlnya sebagaychali^h (pemimpln) di muka bum! ini.
PotensI yang dimllikl manusia ada yang cenderung ke arah posltif dan ada

yang cenderung ke arah hegaitif: Karena itu, Allah membeHkan petunjuk

agama kepada manusia agar dapat mencapal puncak tertinggi dari
kemanuslaannya itu. Dengan potensi Inllah manusia melebihi makhluk-

makhluk lalnnya, termasuk para malaikat.

Namun demlkian, tidak semua manusia dapat mempertahankan

kemullannya. Allah dapat mengemballkan manusia pada tempat

(kedudukan) yang serendah-rendahnya, jika manusia tidak lagi hfienglkuti

petunjuk-petunjuk-Nya. AllahSwt, berfirman:
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(e f

Artinya: Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya
(neraka) (QS. al-Tin[95]: 5).

Allah akan menyesatkanmanusiaseperti Itusama seperti binatang,
bahkan lebih sesat lagi, yakni akan dllemparkan ke dalam neraka kelak
di akhirat. Hal ini terjadi karena kelalaian manusia dalam melakukan
aktivitas dengan potensi yang sudah dimilikinya. Terkait dengan hal ini
Allah Swt. berfirman:

^ d\h>\s, ^ ^3

Artinya: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (Isi neraka jahanam)
kebanyakan dari jin dan nr>anusla, mereka menripunyai hati, tetapi
tidakdipergunakannya uhtuk memShaml (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyal mata (tetapi) tfdak dipergunakannya untuk mellhat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyal tellnga (tetapi) tidak
dipergunakannya untukmendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itusebagal
binatang ternak, baht^ mereka lebih sesat lagl. Mereka itulah orang-
orang yang lalai (QS. ai-A'raf 179).

Manusia akan mencapai tingkat yang setinggi-tingginya apabila
terjadi perpaduan yang seimbang antara iciebutuhan jasmani dan
rohaninya, antara kebutuhan flsik dan jiwanya. Namun, jika ia hanya
memperhatikan dan melayani kebutuhan jasmanlnya saja, maka ia
akan kembali kepada proses kejadiannya sebelum roh llahi dftiupkan
kepadanya. Manusia yang beriman dan beramal salihiah yang akan
terhihdar dari kondisi yang rendah Ini(QS. al-TIn [95]:6).

C. Konsep Agama

Untuk menguraikan konsep agama secara singkat berikut akan

M
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dikemukakan pengertian agama, unsur-unsur agama, dan klasifikasi

^agama. ,

1. Pengertian Agama

Secara etimologis kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yakni a

dan gama. A berarti 'tidak' dan gama berarti 'kocar-kacir' atau 'berantakan'.

Jadi agama berarti 'tidak berantakan' atau 'teratur'. Dengan makna ini,

dapat dipahami bahwa agama memberikan serangkaian aturan kepada para

penganutnya sehingga iiidupnya tidak berantakan. Agama menyampaikan

para pemeluknya kepada suatu cara hidup yang teratur (Anshari,1979; 114).

Dari makna etimologis ini, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat

aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam dirimanusia agar hidupnya

teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Yang

harus juga ditegaskan di sini adalah bahwa aturan dalani agama ini harus

bersumber dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni

Tuhan atau yang dianggap seperti Tuhan.

Dalam bahasa Inggris agama disebut religion yang berasal dari

bahasa Latin religio {adjective: religious) akan tetapi sering kata ini

dikaitkan dengan kata re//gare yang berarti 'mengikat', tetapi masih rancu:

diikat untuk apa atau untuk siapa? Salah satunya dapat dikatakan bahwa

apa saja yang mengjkat seseorang akan memainkan peran yang dominan

dalam kehidupannya^ Apapun definisi dari agama [religion) yang harus

disepakati adalah bahwa agama menjadl suatu faktor yang berperan

minimal menjadi bagian yang memaksa dalam kehidupan seseorang,

atau mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik (Billingtbn, 2002:

10). Ada pendapat||ain y|ng mengatakan bahwa kata religion berasal
dari kata kerja dalam bahasa latin relrgere yang menunjukkan arti ibadah

yang berasaskan pada ketundukan, rasa takut, dan rasa hormat. Namun,

gambaran keagamaan seperti ini hanya bisa dipakai dalam mengartikan

agama Samawl (Dadang Kahmad, 2009:16).
Dalam bahasa Arab agama dikenal dengan sebutan din dan millah.

Kedua istilah ini blsa ditemukan dalam Alquran maupun sunah Nabi.

Penggunaan istilahdin lebih poputer daripada nnillah. Katadin sendiri dalam

bahasa Afab berasal dari kata dana yang sebenamya memllikibeberapa arti,

di antaranya 'cara' atau 'adat istiadat', 'peraturan', 'undang-undang', '^at'
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atau 'patuh', 'pembalasan', 'menunggalkan ketuhanan', 'perhitungan', 'hari
kiamaf, 'naslhaf, dan 'agama' (Moenawar Chalil, 1970:13). Din juga bisa

berarti 'akidah', 'syariah', dan 'millah'(Aflatun Mukhtar, 2001:17).

Darl makna-makna tersebut, maka sebenarnya kata cf/n-lah yang

paling tepat untuk menyebut agama Islam, sehingga menjadi Din al-

Isiam. Dalam Alquran penggunaan kata din bisa dililiat misalnya dalam

Surat Ali 'Imran (3) ayat 19 dan 85, Surat al-Maidah (5) ayat 3, dan masih
banyak lagi, sedang penggunaan kata miltahyang juga berarti agama bisa
dilihat dalah Surat al-An'am (6) ayat 161:

Artinya:Katakanlah: Sesungguhnya aku telah dipimpin oleh Tuhanku kepada

jalan yang lurus (yaitu)agama {din) yang benar: agama [millah) Ibrahim

yang benar, dan Ibrahimitu bukanlah termasuk orang-orang yang musrik

(OS. al-An'am [6]: 161).

Secara terminologis agama. didefinisikan oleh para ahli dengan

bervaria^i, tergantung dari latar belakang mereka masing-masing. Para

ahli agama akan berbeda dalam mendefinislkannya dengan para filosof
atau ahli filsafat. Begitu juga para penganut agama yang berbeda akan

mendeftnisikan agama dengan berbeda-beda pula, terigantung dengan

agama yang dipelukn# End|ng Saefuddin Anshary mendeftnisikan agama
sebagai hubungan manusia dengan suat'u kekuatan sud yang dianggapnya
lebih tinggi untuk dipuja, dimohon pertolpngan dalam mengatasi kesutitan
hidupnya. Sedang ThaibThahirAbdul Muin mendefinisikan agama sebagai
ketentuan ketuhanan yang mengantarkan manusia dengan berpegang

kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat (Anshari,

1992:29). DalamKamusBesarBahasa Indonesia agama didefinisikansebagai

ajaran, slst^ yang mengaturtata keimanan (kepercayaan)dan perlbadatan

kepadaTUhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yangberhubungandengan
pergaulan manusiadan manusiaserta lingkungannya (KBBI, 2001:12).

John R. Bennet memandang bahwa memberikan sebuah deftnisi

yang sempurna tentang agama adalah mustahll. Namun, mehurutnya
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ada beberapa karakteristik yang melekat pada kepercayaan dan
aktivitas agama, yaitu kebaktian, pemisahan antara yang sakral dan

profan, kepercayaan terhadapi jiwa, kepercayaan terhadap dewa-dewa

atau Tuhan, penerimaan atas wahyu yang supranatural, dan pencarian

keselamatan (Anshari, 1992:29).

Sementara itu, Harun Nasution (1985:10) mengidentifikasi beberapa
definisi tentang agamadari para ahii. Agama didefinisikan sebagaiberikut:
a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan

gaib yang harus dipatuhi.

b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai
manusia.

c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung
pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan

yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.

d. Kepertayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara
-hidup tertentu.

e. Suatu sistem tingkah laku (code ofconduct) yang berasai dari suatu
kekuatan gaib.

f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini
bersumber pada suatu kekuatan gaib.

g. Pemujaanterhadap kekuatangaibyangtimbuidari perasaan iemah
dan perasaan takut terhadap kekuatan mistrius yang terdapat
dalamal2iirt sek'i^r manusia.

h. AJaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui
seorang rasul.

2. Unsur Pokok Agama

Dengan mendasarkan pada berbagai definisi tentang agama, Harun

Nasution menegaskan bahwa unsur-unsur pokok yang ada dalam agama

adalah;

a. Kekuatan gaib. Dengan adanya kekuatan gaib ini manusia merasa
dirinya Iemah dan berhajat kepadanya sebagai tempat minta

tolong. Karena itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan
baik dengan kekuatan gaib tersebut.

b. Keydkinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunja ini dan
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hidupnyci u, l (j:icla acli-jr' '•:T?n

kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya _ .. ,1; .tu,

kesejahteraan dan kebahagiaannya yangdicari juga akan hilang..
c. Respons yang bersifat emosionaf dari manusia. Respons itu bisa

mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam
agama-agama primitif, atau perasaan cinta, seperti yang terdapat

dalam agama-agama monoteisme.

d. Paham adanya yang kudus {sacred) dan suci, dalam bentuk kekuatan
gaib, dalam. bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama

bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempattertentu (Nasution,

1985:11).

Berdasar padafenomena-fenomena keagamaan dan kebudayaan yang
ada di tengah-tengah masyarakat dan jugadalam kajian antropologi dapat
ditemukan adanya lima unsur atau komponen pokokdalam agama, yaitu:

a. Emosikeaganian (re//g/0usem0t70n/getaranjiwa)yangmenyebabkan

bahwa manusia didorong untuk berperllaku keagamaan.

b. Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang

dunia, alam, alam gaib, hidup, mati, dan sebagainya. Sistem

kepercayaan inl dalam Islam dikenal dengan akidah atau iman.

c. Sistem ritus dan upacara keagamaan terwujud dalam aktivitas dan
tindakan manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya

kepadaTuhan dan dalamusahanyauntukberkomunikasi dengan-Nya.
Datam Islam^em ritus ini dikenal dengan ibadah danmuamalah.

d. Kelompok keagai^aan atau kesatuan-kesatuan soslal yang
mengkonsepsikan dan mengaktifkan agama berlkut upacara-

upacara keagamaannya. Kelompok inilah yang biasa disebut

pemeluk agama atau umat beragama.

e. Alat-alat fisik yang dtgunakan dalam ritus dan upacara keagamaan

yang berwujud tempat-tempat ibadah dan sarana prasarana untuk
melakukan aktivitaskeagamaan (Koentjaraningrat, 2002:201-202).

3. Klaslflkasi Agama

Menetiti perkembangan ajaran-ajaran agama di dunia ini, apa pun

namanya, maka berdasarkan sumber ajarannya agama dapat dibagi

menjadi dua kelompok besar yaitu agama samawi (agama langit> agama
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wa^u, agama profetis, tievealed religion) dan agama ardi (agama bumi,
agama budaya, agama filsafat, agama rakyu, natural religion, non-revealed

religion)(Anshari,1992:30). Agamascrmaiv/y (Indonesia: samawi) disebut

juga sebagai agama tauhid, yang berasal dari kata wahhada yang berarti

'menganggap satu'. Agama samawi merupakan agama yang pertama di

dunia yang dibawa oleh Nabi Adam a.s. sampai dengan yang dibawa oleh

Nabi Muhammad saw. Agama Samawi yang dibawa oleh semua nabi sejak

Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad muatan pesan ajarannya

sama, yakni tauhid. Tauhid adalah ajaran yang mengakui AllahSwt. sebagai

Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar hukum yang bersumberkan kepada

wahyu Allah. Wahyu Allah dibawa oleh Jibril disampaikan kepada para

nabi/rasul sebagai pedoman hidup bagi umatnya sesuai dengan kondisi

pada waktu nabi/rasul diutus. Misalnya limat Nabi Musa berkewajiban

salat 50 kali sehari semalam karena Icondisi umat memungkinkan. Akan

tetapi umat Nabi Muhammad saw. hanya berkewajiban salat lima waktu

sehari semalam sesuai kemampuannya. Demikian pula halnya dengan

hukum dan ibadah lainnya.

Agama Samawi pada prinsipnya adalah agama Islam, terbukti dalam

Alquran bahwa umat para nabi/rasul sebelum Nabi Muhamad saw. di

dalam Alquran disebut dengan muslim. AllahSwt. berfirman:

jiil! ^ ^
0 rr :5^i) ^ -h

ArtInya:Dan Ibrahim teiah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya,
demikian pulaYa'qtib, (Ibrahimberkata): "Halarmk-anakkul Sesungguhnya

Allahteiah memllih agama Ini baglmu, maka Janganlah kamu matf kecuati

dalam memeluk agama Islam" (OS.al-Baq{arah [2]: 132).

Hanya saja sebelum Nabi Muhammad saw. nama Islam tidak

dipopulerkan, karena ruang lingkupnya masih terlalu terbatas, yaknl

untuk satu golongan (kaum). Dengan kata lain ajaran Islam dikhususkan

untuk kaumnyd sehdiri, tidak berlaku bagi umat yang lain. Keterbatasan

ini ditentukan oleh Allah Swt. sebagaimana dicantumkan dalam Alquran:

Nabi Nuh a.s. khusus untuk kaum Nabi Nuh (CIS. Hud [11]: 25), Nabi Hud
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a.s. khusus untuk kaum 'Ad (QS. Hud [111: 50), Nabi Shaleh a.s. khusus
untuk kaum Tsamud (QS. Hud [11]: 60), dan Nabi Isa a.s. khusus untuk
kaumBani Israel (QS. Ali'knran [3]: 48-49).

Nama agama, selain diambil langsungdari nama Nabi/Rasul yang
membawanya, seperti agama Nabi Nuh, agama NabiShaleh, dan agama

Nabi Hud, juga diambil dari nama kaum di mana nabi/rasul tersebut
diutus. Misalnya agamaYahudi berasaldari nama keturunan Nabi Ya'kub
yang disebut Yahudi dengan para nabi/rasul-Nya adalah Musa a.s.,
Harun a.s., dan Daud a.s. Ada pula agama yang diberi nama dengan

tempat kelahiran nabi itu sendiri,seperti agama yangdi bawa oleh Nabi
isa untuk bani Israel disebut dengan agama Nasrani yang berasal dari

tempat kelahiran Nabi Isa yaitu Nazaret. Agama Nasrani terkenal juga
dengan sebutan Kristen. Istilah iniberasal dari bani Israelyang menyebut
Nabi Isa a.s. dengan Yesus Kristus.

Agama Kristen diturunkan Allah khususuntukbaniIsrael berdasarkan
pada QS. All 'Imran (3)ayat48:

$5
(iA JT)

Artinya: Dan Allah akan ntengajarkepadanya (Nabi Isa AS.) al-Kitab (kitab-kitab
yang diturunkan sebelunrinya), al-Hikmah, Taurat, InjII, dan (sebagai)
Rasul kepadaBaini Israel (QS. All 'Imran[3]:48).

Di dalam Injil juga ditegaskan sebagai berikut:

Maka jawab^sus,Jcatanya: "Tidaklah Aku disuruh kepada yang lain
hanya kepada segaia domba yang sesat dari antara Bani Israel."

(Matius 15:24, Lembaga Al-Kitab, 1970)

Agama Samawl yangdibawaoleh Nabi Muhammadditujukanuntuk
seiuruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam dipopulerkan sebagai
agamayanguniversal. Ketentuan in! dijelaskan dalamAlquran:
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Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk rahmat
bagi semesta alam (QS.al-Anbiya [21]:107).

Dalam ayat yahg lain AllahSwt. menegaskan:

V allf

Artinya: Dan tidakiah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan (menjadi
rasul) untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira

dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

(QS.Saba'[34]:28).

Agama NasranI dengan Kitab InjII yang diterima oleh Nabi Isa

merupakan salah satu agama samawl yang datangnya darl Allah Swt.

Hanyasaja setelah diutus Nabi Muhammad saw. dan Injil digantikan oleh
Alquran, maka mulai saat itu resmilah Islam sebagai agama yang dirldai

dan diakul oleh Allah dengan ketetapan-Nya:

^^^ :C)\j^ JT^ 1 JjLP

Artinya:Sesungguhnyaagama yang ada di sisiAllah iaiah Islam(03- Ali 'Imran [3];

19) (Bandtngkan dengan QS. Ali 'Imran [3]:85 dan OS. al-Maidah [5]:3).

Ole^ karena itu, agama NasranI mengalami dua periode yakni
periode''semasa Nabi isa a.s. maslh bersama umatnya dan periode
sepenlnggal beliau. Pada masa yang kedua Ini yang paling banyiak

memberl pengaruh daiam penyebaran agama NasranI adalah Paujus.

Agama ardl lalah agama bumi atau agama budaya. Agama ini diseNt

ardlly (Indonesia: ardl) karena semua konsep ajarannya berasal dari cipta,

rasa, dan karsa manusta. Oleh karena itu, wataupun nama agamanya sama

tetapi dalam pelaksanaan ritualnya berbeda, karena disesualkan dengan

budaya setempat. Misalnya agama Hindu-Ball tidak sama dengan agama

Hindu-India mesklpun keduanya bersumber diari ajaran Hindu. Agama

Buddha dl Cina akan berbeda dengan agama Buddha di Indonesia, dan

begitu juga agama-agama ardi yang lain. Agama ardl ini tldak memiliki
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nabi/rasul sebagaimana agama samawi, dan tidak memiliki kitab suci
yang murni.Kitab suciyangada hanyalahsusunan atau rumusan dari para
pemimpin atau pendiri agama tersebut yang dari waktu ke waktu akan
berubah seiring dengan perkembangan waktu dan budaya.

D. Keterkaitan Manusia dengan Agama

Untuk melihat keterkaitan antara manusia dengan agama, dapat

ditelusuri dari beberapa hal, di antaranya kodrat manusia beragama,

gambaran manusia beragama,dan kebutuhan manusiaakan agama.

1. Kodrat Manusia Beragama

Untuk mengetaliui kodrat manusia beragama ini dapat dilihat pada

beberapa fenomena berikut:

a. Tentang doa keseiamatan

Setiap orang pasti ingin mendapatkan keseiamatan. la merasa dirinya
selalu teranqam. Makin seriusancamannya, doanya akan makin serius
pula. la merasa kecil hidup di jagat raya Ini seperti perahu kecil yang
terapung disamudrayangamat luas.Karena ancaman tersebut la ingin
berpegangan dan menyandarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap
sebagai yang Maha Gaib dan Maha Kuasa. Sesuatu yang Maha Gaib

taditentu saja bukan sesuatu yangsetingkatdengannya, apatagl lebih
rendah. Sesuatuyanglainyangbukandirinya sendiriitu ZatYang Maha
Kuasa, MahaAgung, MahaSud dan sebagainya. Karena hanyadengan
perasaan berl^dapan dengan Zat Yang Maha Kuasa dan Maha Agung,
iamau tunduk dan ptituh dengan hormat dan khidmat.

b. Tentang kebahagiaan abadi

Setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang la

harapkan bukanlah kebahagiaan yangsementara tetapi kebahagiaan
abadi. Anehnya tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan

abadi seperti yang ia harapkan. Seorang pedagang pastilah
dengan perdagangannya dan harta bendanya ingin mendapatkan

kebahagiaan yang abadi tetapi perrgalamaii mehunjukkan, bahwa
harta bendanya dan perdagangannya belum tentu membawa
kebahagiaan yang abadi sebagaimana yang la idamnidamkan.
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Kebahagiaan ini akan diperoieh seseorang bukan di dunia, tetapi di

akhirat kelak. Kebahagiaan inilah yang dijanjikan oleh agama.

c. Memerhatikan tubuh kita sehdiri

Apabila kita merenungkan dan memperhatikan tubuh kita sendiri

sebagai manusia dengan kerangka dan susunan badan yang

indah dan serasi dengan indra hati dan otak yang cerdas untuk

menanggapi segala sesuatu di kanan kiri kita, akan sadar bahwa
kita bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Sang Maha Pencipta, Zat

Yang Maha Gaib dan Mahakuasa.

d. Apabila kita mendapatkan persoalan yang diiennatis

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan pada

^ persoalan yang sulit. la dihadapkan pada berbagai pilihan. la hams

memeras otak, memperimbangkan untung-rugi, plus-minus, dan

aspek-aspek lain yang akhirnya dapat menentukan keputusannya.

Anehnya ia bam merasa mantap dan puas apabila pilihannya telah

disandarkan kepada sesuatu yang ia anggap Zat Yang Gaib yang

seolah-olah memberikan kepastian dan kemantapan pilihannya

(^oeroyo dkk., 2002:1-2).

e. Disamping empat fenomena di atas Allah dengan tegas menyatakan

dalam dalam Alquran bahwa sejak dalam kandungan manusia sudah

memiliki agama. Allah Swt. berfirman:

^ ^ f^ ilrJ.
uuall 'fjujjhd! Jj i-dt

« $ (\Yt

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-^anak

Adam dari sulbl mereka dan Allah mengambil kesakslan terhadap Jiwa

mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" Mereka

menjawab: "Betul (Engkau TUhan kami), kaml menjadi saksi." (Kami

lakukan yang demikian itu) agar dl hari kiamat kamu tidak mengatakan:

"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah

terhadap ini (keesaan Tuhan)"(OS. al-A'raf(7J:172).
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Dari ayat c&atas Allah mempersaksikan diri-Nya di hadapan jiwa-jiwa
manusia dan jiwa-jiwa Itu mengakui ^istensi-Nya. Jadi, sebelum manusia
lahir ke muka bumi Allah telah membekall manusia dengan keyakinan akan

adanya Tuhan (agama), sehingga ketika manusia akhirnya mengingkari fitrah
kejadiannya ini, manusia akan menanggung risiko akibat kelalaiannya.

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa inti agama ad^lah
kepercayaan adanya Zat Yang Gaib dan kepada-Nya manusia bergantung
dan memohon pertolongan. Maka watak/kodrat manusia itu beragama.
Kalau manusia tidak beragama berarti ia melawan kodratnya sendiri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa keberadaan manusia tidak dapat
dipisahkandengan agama. Menurut seorang sosioiog Francisco J. Morino,
sejarah agama berumursetuadengan sejarahmanusia. Dia menambahkan,
tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk
agama. Bahkan Max Muller, seorang sejarawan agama, yang kemudian
pendapatnya dikutip oleh Joachim Wach, mengatakan bahwa sejarah
umat manusia adalah sejarah agama. Agama, menurutnya, merupakan

cara-cara yang sangat indah, yang telah dipergunakan secara bersama-
sama oleh aneka urtiat jagad raya untuk mehingkatkan pengetahuan dan

cintanyayangmendalam kepadaTuhan.Agama menjadl rantalyang kokoh
bagi keseluruhan mata rantai sejarah yang profan. Agama merupakan
cahaya, jiwa, dan kehidupan sejarah. Tanpa agama sejarah akan benar-
benar profan(sekuler) (Soeroyo dkk., 2002:3).

2. Gambarah Manusia Beragama (EkspresiReliglus)

Gambaran pokok nia^sia beragama adalah penyerahan dirl. la
menyerahkan diri kepada sesuatQ yang Maha Gaib lagi Maha Agung.
la tunduk lagi patuh dengan rasa hormat dan khidmat. ia berdoa,
bersembahyang, dan berpuasa sebagai hubuhgan vertikal {hablum
mindflah) dan ia juga berbuat segala sesuatu kebaikan untuk kepentingan

sesama umat manusia {hdblumminannas), karena ia percaya bahwa semua

itudiperint9hkan oleh2zX Yang Maha Gaib serta ZatYang Maha Pemurah.
Penyerahan diri Ituolehmanusia yang beragama tidakmerasadipaksa oleh
sesuatu keku^tan yang la tidak dapat mengalahkan. Penyerahan diri itu

ia akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan yarig ataadt. Penyerahan
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diri itu dilakukan dengan perasaan hormat dan khidmat dengan iman dan

kepercayaan dengan pengertian di luar jangkauan manusia (metarasionai).
Penyerahan diri manusia itu bersifat bebas dan merdeka. Dengan

rasa ktsadaran dan kemerdekaan ia memeluk agama dan menjalankan
peraturan-peraturan yang ia anggap dari Zat Yang Maha Gaib itu. Dia

merdeka bukan berarti bebas dan merdeka untuk berbuat segala sesuatu

yang ia inginkan. la tidak bisa berbuat lain karena ia yakin bahwa berbuat

lain adalah suatu pelanggaran yang berakibat akan membinasakan

kepada dirinya. Di sinilah ia menemukan rasa tenteram dan bah^gia

(bandingkan dengan Belanda menyerah kepada tentara Jepang).

Pengalaman manusia beragama dalam menjalankan aturan-aturan

agama mengintegrasikan hidupnya, sehingga hidupnya menjadi bertujuan

dan bermakna. Tujuan itu terdapat dalam agama. Seringkali kita melihat

orang yang berkecukupan, berilmu, berpangkat, dan berkuasa tetapi

merasa bahwa hidupnya sepi, kosong, tidak ada kesatuan dan merasa

adanya disintegrasi karena tidak adanya tujuan (lonely in the crowd).

3. Kebutuhan Manusia akan Agama

Kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak

dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan

fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama

itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia aten agama

tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material.

Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama

dalam kehidupan manusia. Masyarakat Baratyang telah mencapai kemajuan

material temyata masih belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Manusia dengan aklmya d^pat melahirkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, tetapi akal saja tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan

yang dihadapi manusia. Terkait dengan hal ini agama sangat berperan

dalam mempertahankan manusia untuk tetap menjaganya sebagai

manusia. Kebutuhan manusia terhadap agama mendorongnya untuk

mencari agama yang sesuai dengan harapan-harapan rohaniahnya.

Dengan agama manusia dituntun untuk dapat mengenal Tuhan dengan

segala sifat-sifat^-Nya. Namun, kenyataannya agama-agama yang ada tidak
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memberikan informasi yang sama tentang Tuhan. Hingga pertanyaannya

adalah, agama mana yang dapat memberikan informasi tentang Tuhan
yang sebenarnya. Di sinilah mahusia dituhtutuntukmencari agamayang
dagat menjelaskan tentang Tuhan ini berdasarkan argumen-argumen
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ada beberapa argumen mengapa agama sangat dibutuhkan oleh
manusia. Pertama, agama merupakan sumber kebenaran'mutlak. Setiap
penganut agama pasti mengakui kebenaran ajaran agama secara mutlak,
terutama yang dinyatakan dalam kitab sucinya. Islam, misalnya, sangat
menjunjung tinggi kebenaran yang dinyatakan dalam Alquran, baik dalam
ha! ketuhanan (akidah) maupun kebenaran tentang berbagai aturan dan
hukum. Kedua, agama sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang
gaib. Hanya agama yang dapatmenjelaskan secara pasti masalah-masalah
gaib seperti Tuhanjmalaikat, surga, neraka, danlain sebagainya. Informasi
tentang hal ini selain dari agama tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya dan tidak boleh diyakini (diimani). Ketiga, agama
sebagai sumber ajaran moral. Agama melalui kitab sucinya dengan rind
menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, serta maha
yang harusdilakukan dan manayangharusditinggalkan. Dengan menaati
seluruh aturan agama,maka manusiaakan bersikap dan berperilaku yang
benar dan terhihdar darisikapdan perilaku tercela. Keempat, agama dapat
memberikan naslhatyangsangat berharga bagi manusia baik di kala suka
maupun duka. Dengan nasihat-nasihat agama, orang yang sedang suka
dan mendapatkan berbagaikenikmatan tidak akan menjadimanusiayang
sombong dan congkak, dan orang yang sedang duka dan mendapatkan
berbagai cobaan dan kesempitan tidak akan piitus asa.

D. Penutup I

Itulah gambaran singkat mengenal pandangan Islam tentang
manusia dan bagaimana keterikatan mahusia dengan agama. Tentu

saja masth banyak hal yang bisa diungkap tentang keunlkan manusia
sebagaimakhlukyang paling mulia di muka bumiini. Kemullaan manusia
terutama terletak pada kelengkapan fitrahnya dibandihgkan makhluk
yang lain. Dengan akalnya manusia dapat menaklukkan dunia ini.
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Namun, kelebihan manusia ini tidak akan terus bertahan hingga dibawa

m^ghadap ke hadirat Aliah Swt.

Ketifca manusia tidak manipu menggunakan akalnya dengan baik dan

semua perilakunya dikendaiikan oleh nafsunya, maka manusia tidak lagi

menjadi makhlukyang terbaik, akan tetapi justru sebaiiknyamanusia akan

menjadi makhlukyangpalinghina. Di sinilahmanusia sanga'tmembutuhkan

agama yang dapat dijadikansebagai kendali didalam memanfaatkan bekal-

bekal fitrahnya. Agama bisainengarahkan manusia bagaimana seharusnya

bersikap dan berperilaku sehingga manusia akan tetap menjadi makhluk

yang terbaik dan kembali kepada Allah dalam keadaan muslim (berserah

diri kepada-Nya). Agamalah yang dapat menjamin manusia memiliki moral

atau karakter mulia sehingga manusia menjadi mulia di hadapan Allah dan

di hadapan manusia serta makhluk lainnya.

E. Uji Kompetensi

1. Diskusikan bersama-sama teman kalian konsep manusia menurut

pandangan Alquran kemudian tulislah hasil dari diskusi tersebuti

2. Hingga sekarang Ini agama yang berkembang dan dipeluk manusia

cukup banyak. Dari gambaran agama yang ada, coba petakan

berda^arkan kriteria agama wahyu dan agama budaya dan

bagaimana keberadaan agama-agama tersebut berdasarkan dri-ciri

yang melekat pada kedua kelompok agama tersebut berdasarkan

pandangan para ahlll

3. Jeiaskan secara singkat dan jelas hubungan keterkaitan antara

manusia dan agamai
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KONSEP AGAMA ISLAM

A. Pendahuluan

Sudah dikemukakan di atas bahwa berdasarkan sumber ajarannya

agama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaknl agama wahyu (agama
samawi) dan agama budaya (agama ardi). Di antara agama wahyu yang
ada, Islamlah yang masih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya,

terutama dengan mendasarkan sumber-sumber ajarannya pada Alquran

dan sunah. Kedua sumber in! masih tetap terjaga keautentikannya
meskipun untuk sunah terbagi menjadi bermacam-macam jenls. Kedua
sumber ini memberikgn konsep ajaran yang mendasar, khususnya

masalah teologis, sehingga tidak menimbulkan perbedaan di kalangan
umat Islam.Duaagama wahyu lainnya,yakni Yahudi dan NasranI (Kristen),
sudah tidak lagi memenuhi kreteria agama wahyu yang asli. Kitab sud
yangdipegangi oleh kedua agama ini sudah tidak asli sebagaimana yang
dibawa oleh para Nabi pembawanya. Tidak ada yang berani menjamin
bahwa kitab suci dari kedua agama wahyu ini tetap autentik. Sebagai
akibatnya, ajaran kedua agama wahyu itu juga banyak yang menyimpang
dari konsep aslinya. Setle'gai ^ahyu terakhir, Alquran memberikan
penjelasan mengenalkeberadaanwahyu-wahyu sebelumnya, termasuk
Taurat dan InjII, yang sekarang ini banyak mengalami perubahan.

Kajian tentang agama Islam ini diharapkan akan dapat memberl
wawasan yang cukup kepada mahasiswa, sehingga dapat memiliki

37
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kompetensi untuk menganalisis konsep dasar tentang agama Islam.

* Secara rmci diharapkan mahasiswa dapa't menjelaskan arti kata Islam
balk.secara etimologis maupun terminologis, mendeskripsikan dasar-

dasarnya dalam Alquran, dan dapat menganalisis karakteristik Islam.

B. Pengertian Islam

Agama Islam dalam istilah Arab disebut dinul Islam. Kata dinul

Islam tersusun dari dua kata yakni din (oiJJi) dan Islam Arti kata

din baik secara etimologis maupun terminologis sudah dijelaskan

di depan. Sedangkan kata Islam secara etimologis berasal dari akar
kata kerja salima yang berarti 'selamat', 'damai', dan 'sejahtera', lalu

muncul kata salam dan salamah. Dari salima muncul kata aslama

yang artinya 'menyelamatkan', 'mendamaikan', dan 'mensejahterakan'.

Kata aslama juga berarti 'menyerah', 'tunduk', atau 'patuh'. Dari kata

salima juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya

.adalah kata salam dan salamah artinya 'keselamatan', 'kedamalan',

'kesejahteraan', dan 'penghorrifiatan'; taslim artinya 'penyerahan',

'penerlmaan', dan 'pengakuan'; silm artinya 'yang berdamai', 'damai';
salam artinya 'kedamaian', 'ketenteraman', dan 'hormat'; sullam artinya
'tangga'; istislam artinya 'ketundukan' 'penyerahan dirl'; muslim dan

muslimah artinya 'orang yang beragama Islam lakl-laki atau perempuan'

(Munawwir, 1997:654-656).

Makna penyerahan terlihat dan terbukti pada alam semesta. Secara

langsung maupun tidak langsung alarn semesta adalah Islam, dalam arti

kata alam semesta menyerahkan diri kepada SunahuHah atau 'hukum

alam', seperti mflahar^ terbit dari timur dan terbenam di barat yang
berlaku sepanjang zaman karena dia menyerah [islam) kepada sunatullah

yang telah ditetapkan oleh AllahSwt. Ditegaskan dalam Alquran Surat Ali

'Imran (3) ayat 83:

(AT JT)
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Artiny^Maka apakah mereka mencariagama yanglaindari agama Allah, padahal
kepada-Nyalah (mereka) menyerah diri, segala apa yang (ada) dl langit
dan dl bum), balk dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada

AHahlah mereka kembali (mat!) (05. All 'Imran [3]:83).

Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian
peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah
Swt. kepada para nabi/rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara
keselamatan, kesejahteraan, dan perdamalan bagi umat manusia yang

termaktub dalam kitab suci. Islam merupakan satu-satunya agama

yang diturunkan pleh Allah Swt. kepada manusia melalui para nabi/
rasul-Nya mulai dari Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw. Inti

ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi ini adalah satu, yaitu tauhid,

yakni mengesakan Allah atau menuhankan Allah yang Esa. TIdakada satu

pun di antara para nabi Allahyang mengajarkan prinsip ketuhanan yang

bertejitangan dengan tauhid.

Dalamperjalan^annya ajaran Islam kemudian berubah-ubah di tangan

para pengikutnya sepeninggal nabi pembawanya. Umat Nabi Musa tidak

lagi bisa mempertahankan Islam yang diajarkan Nabi Musa, begitu juga

umat Nabi Isa tidak lagi mempertahankan Islam yang diajarkan Nabi Isa.

Kedua agama ini hingga sekarang masih dianut oleh sebaglan besar umat

manusia dengan segala perubahan yang ditakukanoleh para penganutnya.

Karena tidak lag! mengajarkan prinsip tauhid, kedua agama itu tidak lagi

bisadisebut Islam.MelaluiAlquran,Allahmemberikan nama khusus untuk

kedua agama terseb^, yakni Yahudi untuk agama yang dianut oleh para
pengikut Nabi Isa. Ajaran l^tuhanan dalam kedua agama ini sudah jauh
berubah dart prinsip tauhid, dan sudah mengarah kepada syirik, yakni

mengakui keberadaan Tuhan di samping Allah. Dari semua Islam yang ada

tersebut, tinggat Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. yang hingga

sekarang masih tetap mempertahankan ajaran tauhid dan semua ajaran
lain yang secara rinci telah termaktub dalam kitab suci Alquran. Kitab

Alquran yaiig masih tetap autentik memberi jamtnan akan orisinalitas
ajaran ^lam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. hingga sekarang.
Islam inilah yang merupakan agama terakhir yang beriaku untuk semua

umat manusia hingga akhir zaman.
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Sebagai agama terakhir, Isiam {din al-lslam) memiliki kedudukan
yang istimewa dari agama samawi sebelumnya, yaitu:

1. Penyempurna dari agama samawiah sebelum Nabi Muhammad

saw. yang terbatas oleh ruang dan waktu serta pengikut tertentu.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bersifat universal

tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, untuk siapa saja, kapan saja

dan di manapun manusia berada. Dalam Alquran ditegaskan:

(i.

Artinya:Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seorang lelaki di antara

kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi (QS.al-Ahzab

[33]: 40).

Diayat lain Allah Swt. menyatakan:

•y ^ilii 5143 iiilLji Uj
(XA

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melalnkan (menjadi

Rasul) untuk umat manusia seluruhnya (QS. Saba' [34]: 28).

Allah Swt. juga menegaskan:

^ ilsil fjJl
(r rSJoiH)

Artinya:Pada hari ini telah Aku sempurnakan baglmu agamamu dan teiah

Aku cukupkan hikmat-Ku untukmu dan Aku pitlh (rida) Islam sebagai

agamamu (QS.al-Maidah [5]: 3).

Dengan turunnya Q5. al-Maidah (5) ayat 3, setesailah tugas Nabi

Muhammad untuk menyatukan umat yang beragama samawi

secara keseluruhan di bawah naungan Islam.
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2. Islam mengontrolajaran-ajaran pokokdari agama samawi yang ada
sekarang inl.

Agama samawi yang maslh ada hingga sekarang (Yahudi dan Nasrani)
sudah mengalamiperubahan yangcukupberarti, terutama menyangkut

konsep ketuhanannya. Hal ini ditegaskan dalam QS. at-Taubah (9)ayat
30:

Artinya; Orang-prang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang

Nasrani berkata: "Al-Masih Itu putra Allah." Demikianlah itu ucapan

mereka dengan mulut mereka, mereka nneniru perkataan orang-orang

kafiryangterdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimanamereka sampai
berpaling? (QS. al-Taubah[9]: 30).

Ajaran mereka Ini dikontrol oleh Islam melaluifiman Allah Swt.:

^3 ^ a341 aMI 3^ ^

Artinya: Katakanlah: (Dialah Allah Yang Maha Esa), Allah adalah Tuhan
b|̂ anti|ig kepadaNya segala sesuatu. Dan tiadalah beranak dan tiada
pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia
(05. al-lkhlas [112]: 1--4) (bandlngkan dengan 05. al-Anbiya [21]:25 dan
QS. at-Nahl [16]: 2).

3. Islam mengakul semua para nabi/rasul terdahulu sebelum Nabi
Muhammad tanpa membedakan satu sama tain karena ajarannya

sama, yaitu tauhid.

Yangmembedakan di antara mereka adalah dalam hal pelaksanaan

hukum (syariah).Terkaitdengan ini Allah Swt. menegaskan:
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(Y AO Ut^ i3j^ V
• N " •

Artinya: Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang lain)

dari rasul-rasul-Nya dengan menyatakan: Kami dengar dan taat (QS. Al-

Baqarah [2]: 285).

Perbedaan syariah di antara mereka terlihat misalnya dalam hal

salat, puasa, dan yang lainnya. Jika salat yang diwajibkan sekarang

adaiah salat lima waktu sehari semalam, maka salat yang diwajibkan

untuk umat sebelum Nabi Muhammad misalnya hanya dua kali

sehari semalam. Dalam hal puasa juga demikian, misalnya jika

puasa yang diwajibkan kepada kita sekarang selama sebulan^ yakni

puasa di bulan Ramadan, maka tidak demikian halnya puasa untuk

umat-umat sebelum Muhammad, misalnya puasa Nabi Daud dan

umatnya sehari puasa sehari tidak sepanjang tahun.

C. Dasar-dasar Islam

Untuk mengetahui dasar-dasar islam secara singkat dapat

dikenHukakan di sini beberapa ayat Alquran yang dapat memberikan

gambaran makna dan pemahaman tentang islam. Jika kita mengkaji

Alquran, dapat ditemukan bahwa kata Islam disebut sebanyak 8 kali

dalam Alquran. Dari 8 ayat Ini sebenarnya ada empat dasar yang dapat

menjeiaskan pemahaman kita tentang Islam, yaitu:

I. islam adaiah agama yang benar di sisi Allah

Maksudnya adaiah bahwa Islam merupakan satu-satunya agama
y|ngdiakui kebenarannya oleh Allah. Allah hanya menurunkan satu
agama kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga

Nabi Muhammad saw., karena itulah maka Allah hanya mengakui

Islam sebagai agama yang benar. Semua agama yang diajarkan oleh

nabi-nabi sebelum Muhammad juga disebut Islam. Ketika Allah

menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad saw, apma-agama

Islam sebelumnya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, ajarannya
sudah mulai berubah dari prinsip utamanya, tauhid. Karena itulah,

sejak diutusnya Nabi MMhammad saw. Allah hanya rnengakui satu
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agama Islam, yaknt Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi
-Muhammad saw. Hal ini ditegaskan dalam Alquran sebagai berikut:

( \ ^ JT)

Artinya: Sesungguhnya agama (yang dirldai) di sisiAllah hanyalah Islam (Q5. Ali
'Imran [3]: 19).

2. Agamaselain Islamtidak akan diterima di sis!Allah
Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menerima seseorang

yang memeluk agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha,

dan lain-lainnya. Semua yang dilakukan oleh penganut agama selain

Islam dalam rangka pengamalan agamanya akan sla-sia, karena

tidak akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amal baiknya. Allah

menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

^ •0\ 4 il. ^
(Ao JT)

Artinya: Barangsiapa mencari agamaselainaganna Islam, makasekali-kali tidaklah
akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk

orang-orang yang rugi (QS.Ali 'Imran [3]: 85).

3. Islam adalah agama yang sempurna

Maksudnya adalah bahwa Islam yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad adalah agama yang paling sempurna, karena ajarannya

meliputi sdmua ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah kepada
para nabi sebelum Mim^mn^d. Ajaran agama Islam juga meliputi
berbagai aspek kehidupan manusia, mulal aspek ibadah dan
muamalah hingga aspek-aspek lainnya. Kesempumaan Islam ini

ditegaskan dalam Alquran:

c f

(r :iM\)
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Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah

Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku,dan telah KuridaiIslam itu jadi agama

bagimu (OS.al-Maldah [5]: 3).

4. Islamadalah agama hidayah Allah

Maksudanya adalah bahwa orang yang memeluk atau menganut

agama Islam bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri,

melainkan atas petunjuk atau hidayah darl Allah Swt. Sebaliknya,
orang yang tidak dapat memeluk Islam juga bukan karena semata-

mata pengaruh orang lain, tetapi karena Allah memang sengaja

menyesatkan orang tersebut. AllahSwt. berflrman:

of ^ ^

4iji

Artinya; Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama)
Islam. Dan baring siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang

mendaki langit. Begitulah Allah rttenimpakan slksa kepada orang-orang

yang tidak beriman (Q3.al-An'am [6]: 125).

DI sa^ping^mpat ayat di atas, kata Islam Juga disebutkan dalam
empat ayat Alquran lainnya/yaknl Q5. al-Taubah (9) ayat 74, QS.al-Zumar

(39) ayat 22, QS. al-Hujurat (49) ayat 17, dan 05. al-Shaf (61) ayat 7. Darl
empat ayat ini dapat diketahui bahwa hidayah Islam itu merupakan

karunia dan nikmat dari Allah Swt. kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

D. Sumber'sumber Ajaran l^lam

Berdasarkan ayat-ayat Alquran, khususnya QS.al-Nisa' (4) ayat 59 dan

satah satu hadis Nabi Muhammad saw. yangterkenal dengan hadis Muadz,

karena hadis ini terkait den^n apa yang akan dilakukan oleh sahabat
Muadz bin Jabat, dapat dlpahaml bahwa sumber ajaran Islam ada tfg^
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macam,yaitQ Alquran, sunah, dan ijtihad.Alquran sebagaisumber p6rtama

kebenarannya mutlak, meskipun pemahamanterhadapnyamenjadi relatif.
Alquran tidak diragukan"keautentikannya. Petunjuk Alquran ada yang

menunjiikkan kepastian (qath'iy) ada yangmasih meragukan [zhanniy).
Sunah atau hadis sebagai sumber kedua tidak sama dengan Alquran.

Secara wurud (sampainya kepada kita) hadis tidak semuanya autentik

seperti Alquran. Hadis ada yangsahih (benar/autentik), ada.yang hasan
(baik/semi autentik), dan ada yang daif (lemah/tidak autentik). Fungsi
hadis yang pokokadalah sebagai penjelas dari Alquran.

Ijtihad sebagai sumber ketiga memberikan uraian yang lebih rinci
di samping penjelasan Alquran dan hadis. Ijtihad diperlukan untuk
menjawab permasalahan yang muncul karena perkembangan zaman

dan pemikiran umat manusia. Dengan ijtihad inilah Islam akan selalu
relevan dengan perkembangan yangterjadi hingga kapan pun.

E. Kerangka Dasar Ajaran Islam

Berdasarkan sumber ajaran Islam baik Alquran maUpun hadis Nabi

Muhammad saw. serta ditunjang oleh ijtihad para uiama, kerangka dasar

ajaran Islam ada tiga macam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kerangka

dasar ajaran Islam seiring dan sejalan erat dengan tujuan pendidikan

Islam. Mengenal kerangka dasar Islam yang lebih luas akan diuraikan

pada bab berikutnya (bab V).

F. Karakteristik Islam

Islam sebagai agama yang paling sempurna memiliki karakteristik

yang tidak dimlliki oleh agama manapun yang dianut oleh manusia.
Karakteristik inilah yang menjadikai^^lslai^ benar-benar agama yang
lengkap dan sempurna. Di antara karakteristik Islam berdasarkan

beberapa ayat Alquran adaiah:

1. Agama Islam sesual dengan fitrah manusia. Artinya, agama Islam

(1) mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia,

baik dari aspek keyakinan, perasaan, maupun pemikiran; (2) sesuai
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dengan kebutuhan hidup manusia; (3) memberikan manfaat tanpa

mefilmbulkan'komplikasi; (4) menempatkan manusia dalam posisi
yang benar. Hal iniditegaskan dalam Alquransurat al-Rum (30) ayat
30:

V jlas Al Sjiai LLj»-
bjilki V ;3s1 '̂ 3 JJJS Ai ^

Artinya:Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada aganfta Allah;(tetaplah

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. al-Rum [30]: 30).

2. Ajaran Islam sempurna (QS. al-Maidah [5];3). Artinya, materi ajaran

Islam berisi petunjuk-petunjuk tentang seluruh aspek kehidupan

manusia. Petunjuk' itu ada yang disebutkan secara eksplisit oleh
Alquran dan hadis, dan ada yang disebutkan secara implisit. Tidak
ada satu pun masaiah yang tidak diatur dalam Islam meialui sumber
utamanya, Alquran (QS. al-An'am [6]: 38).

3. Kebenaran ajaran Islam adaiah mutlak. Kebenaran ajaran ini karena

bersumber darl Alquran (dari Allah) dan sunah/hadis (dari Nabi

Muhammad saw.). Kebenaran ini dapat pula dipahami melalui

bukti-bukti material maupun bukti-bukti nyata yang ada di dunia

(QS. al-Baqarah [2]: ^. §
4. Mengajarkan kesejmbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun Alquran menekankan bahwa tujuan utama hidup manusia

di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, namun Alquran juga

mengajarkan bahwa urusan dunia harus diperhatikan, mengingat

kehidupan dunia ikut menentukan keberhasilan manusia di akhirat

kelak (QS. al-Qashash [28]: 77).

5. Ajaran Islam fleksibel dan ringan. Artinya, ajaran Islam tidak akan
membebani manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi

larangan. Islam mempertimbangkan kondisi masing-masing individu
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dalam menjalankan aturannya dan tidak memaksaseseorang Untuk
melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya (QS. al-Baqarah

[2]: 286).

6. Ajaran Islam berlaku secara universal, yakni berlaku untuk semua

umat manusia di dunia ini dan berlaku hingga akhir masa (QS. ai-
Ahzab[33]:40).

7. Ajaran Islam sesuai dengan akal pikiran manusia dan memotivasi
manusia untuk menggunakan akal pikirannya (QS. al-Mujadilah
[58]: 11).

8. Intiajaran islamadalah tauhid dan seluruh ajarannya dalam rangka
mendukung ketauhidan tersebut (QS. al-Baqarah [2]: 163; QS. al-
Ikhlash [112]; 1-4).

9. Ajaran Islam adalah rahmatan uralamin, yakni memberikan kasih
sayahgterhadap seluruh umat manusia di dunia ini (QS. al-Fath [48]:

4). Misi utama kehadiran Nabi Muhammad adalah dalam rangka itu

(QS. al-Anbiy '̂ [21]: 107).

Sementara itu/Muhammad VusufMusa (1988:14-42) menguraikan

sembilan karakteristik Islam yang tidak akan ditemukan pada agama-

agama laindi muka bumi ini.Sembilan karakteristikitu adalah:
1. Islam mengajarkan kesatuan agama. Artinya, seluruh ajaran agama

Islam yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi/rasul-Nya
menyatu ke dalam ajaran Islamyang dibawa NabiMuhammad saw.

2. Islam mengaja^n k^atuan politik. Artinya, Islam mempersilahkan
penganutnya untuk membentuk kelompok atau organisasi dengan

berbagal kepentingannya masing-masing. Namun demikian, yang
harus menjadi tujuan utama dari kelompok-kelompok itu adajah
untuk menegakkan agama Islam.

3. Islam mengajarkan kesatuan soslal. Artinya, Islam tidak
membedakan iatar belakang soslal yang ada di tengah-tengah

masyarakat, baik keturunan, ras, gender, warna kulit, maupun hal
lain. Yang membedakan manusia di hadapan Allah Swt. hanyalah
ketakwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13).

4. islam merupakan agama akal dan pikiran. Artinya, semua ajaran

Islam sangat rasional dan dapat diterima oleh akal atau pikiran
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manusia. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang bertentangan dengan

akal hianusia, meskipun banyak manusia yahg tidak bisa menehma

ajaran rasional Islam ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan

karena kebodohannya.

5. Islam adalah agama fitrah dan kejelasan. Artinya, seluruh ajaran

Islam sesuai dengan potensi-potensi bawaan manusia yang sudah

ada sejak diiahirkan oleh sang ibu. Semua ajaran Islam juga

memberikan kejelasan dalam setiap aspeknya. Hal-hal yang tidak

jelas atau masih menimbulkan keraguan harus ditinggalkan.

6. Islam adalah agama kebebasan dan persamaan. Artlnya, Islam

benar-benar memberikan ajaran pembebasan dari belenggu

kejahiliahan dan perbudakan sesama manusia (makhluk). Islam

tidak membiarkan adanya perbudakan dan penindasan sesama

manusia. Islam juga memberikan aturan yang sama kepada semua

umatnya. Islam tidak membedakan kesempatan untuk meraih

kebaikan dan pr^stasi yang terbaik.

7. Islam adalah agama umat manusia seluruhnya. Artinya, Nabi

Muhammad saw. membawa Islam untuk seluruh umat manusia di

muka bumi Ini. Dari manapun datangnya, ketika seseorang memeluk

Islam berarti ia telah menjadi umat Nabi Muhammad saw. (umat

Islam).

8. Islam tidak memisahkan urusan agama dan negara. Artinya, Islam

tidak memisahkan secara khusus masalah-masalah negara (urusan

keduniaan) dengan masalah-masatah agama. Kedua masalah itu

<^salin| terkalt dalam Islam. Islam bukan agama sekuler dan tidak
menerima sekuiarisme, suatu paham yang memisahkan urusan

agama dari negara.

9. Islam menetapkan hak-hak asasI manusia. Seluruh hak asasi

manusia dijamin dalam islam, begitu juga kewajlban-kewajibannya

diatur oleh islam. Melalui Alquran bisa dllihat ketentuan-ketentuan

mengenai hak asasi manusia tersebut.

Dalam pandangan Seyyed Hpssein Nasr (2003: xiii), Islam bukan

sekedar sistem agama, tetapi Islam Juga spirit pencipta dan penggerak
peradaban besar dunta dengan sejarah yang menpneh lebih dari empat
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belasabad. SejarahIslam, menurutnya,berkaitandengan ekslstensi historls
ma^rakat dgri beragam wilayah di muka bumlini, darl Afrika Utara hingga
Malaysia, melalui proses waktu yang amat panjang. Islam telah menjadi
saksi penibangunan beberapa Imperium paling besar dan proses integrasi

tatanan sosial tunggal yang mengikat beberapa etnis dan latar belakang

bahasa yangberagam. Nasrjugamenambahkan bahwa Islahfi telah member)

pengaruhbesar pada sejarah Eropa secara langsunglebihdarisatu milenium,
mempengaruhl sejarah India sejak abad ke-7 dan dengan beberapa aspek
sejarah Cinaselama satu milenium di masa lampau.

Nasrmenegaskan, kedatangan Islamtidak akan merusak kultur lokal,
namun mentransfernya menjadi realitas yang islami. Yang ditolak adalah
elemen-elemen'^yang jelas-jelas bersifat tidak islami. Sebagai hasilnya,

peradaban Islam berkembang menjadi beberapa zona kultural yang khas,

meliputi Arab, Persia, Afrika, Turki, India, Melayu, dan CIna.Tiap-tiap zona

kultur dan seni islami memiliki cita rasa lokal yang khas, pada saat yang

sama mempertahankan karakter Islamnya yang universal (Nasr, 2003: xv).
Sementara itu akibat adanya kontak antara islam dan kemajuan

Barat yang dimulai pada pembukaan abad ke-19 yang lalu, umat Islam
juga dipengaruhi oleh pemikiran modern Barat (Nasution, 1985: 33).
Akibatnya, dalam Islamtimbul pemikiran pembaruan yangterus berjalan
dan masih menjadi persoalan hingga sekarang. Akhir-akhir ini bahkan

muncul di (nddnesia kelompok-kelompokIslamyang sering dlsebut Islam

liberal yang membawa pemikiran Barat yang liberal ke dalam pemikiran
Islam. Wacana Islam liberal cukup menjadi persoalan tersendiri bagi

Islamdi samping persoalan lama yang terus menggejala hingga sekarang,
yakni Islam fundam^^lis. §

G. Penutup

Ajaran Islam tidak akan pernah selesai untuk dikaji balk orahg Islam
sendiri maupun orang-orangdi luar Islam. Sekaranginidi Barat, khusiisnya

perguruan tinggi di Amerika Serikat muncul ketompok kajiah bahkan

program studi khusus tentang kajian Islam {IslamicStudy). Halyang sama

juga terjadi di beberapa negara Eropasepert) Inggris, Jerman, dan Francis.



50 Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui PAl di PTU

Islam juga merupakan agama yang paling tinggi, tidak ada yang

melebihinya. Jika sekarang Islam tampil tidak demikian, ini bukan karena

^ajarah Islamsudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi

di muka bum! ini. Islam menjadi mundur dan dilecehkan banyak orang
karena umat Islam sendiri. Tidaksedikit umat Islam yang tidak memahami

ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga apa yang mereka perbuat justru

merendahkan Islam sendiri. Karena itu/jadikan Islam sebagai agama

sekaligus suiinberajaran yang dapat membawa umat Islam menjadi umat

atau bangsa yang berkarakter islami yang dapat membawa ketinggian

dan keluhuran Islam, bukan sebaliknya yang akhirnya malah merusak

citra Islam di mata dunia. Pada akhirnya Islamlah yang akan dapat

menyelamatkan manusia (umat Islam) dalam menempuh kehidupannya

di dunia dan dalam kehidupannya nanti di akhirat.

H. Uji Kompetensi

I. Jelaskan arti Islam secara etimologis dan terminologis serta

sebutkan dasar-dasarnya berdasarkan ayat-ayat AlquranI

2. Mengapa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui dan
yang akari diterima oleh Allah dan akan menyelamatkan umat
manusia dalam kehidupannya?

3. Jeiaskan keistimewaan agama Islam dibandingkan dengan agama-

agama lain di dunia iniI



BABIV

SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

A. Pendahuluan

Untuk mendalami ajaran-ajaran Islam kita harus merujuk kepada
sumber-sumber ajarannya. Dari sumber inilah kIta dapat menggall

semua ajaran Islam secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

Dasar penggunaan sumber ajaran Islam didasarkan pada ayat

Alquran surat al-Nisa' (5) ayat 59:

' 4jj

(o 3JS (.jJij
Artinya: Hal orang-orang yangberlman, taatilahAllah dan taatllah Rasul-Nya dan

util amri di antara kamu. Jika kamu berlalnan pendapat tentahg sesuatu,

maka kembatikanlah iatepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunah), jikakamu
^ar-t^nar beriman kepada Allah dan harl kemudian. Yang demlklan Itu
leblh utama baglmu dan lebih balkakibatnya (03. al-Nisa* [4]:59).

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk
menaati Allah daiam arti menaati semua ketentuan Allah yang terdapat

dalarn Alquran, dan menaati Rasulullah dengan menjalankan semua

51
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yang berasal darinya yang kemudian terkumpul dalam sunah. Berikutnya

kaum mukmin diperintahkan untuk taat kepada ulil amri (orang yang

memiliki otoritas dalam hal kekuasaan dan keagamaan), dalam hal ini

penguasa^dan para ulama (ahlul halli wal aqdi), dengan mengikuti semua

keputusan dan ketetapan yang mereka ambil melalui Ijmak. Perintah

mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah

dan Rasulullah berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan

melalui kias. Kedua cara inilah yang merupakan metode pokok dalam

melakukan ijtihad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat

Alquran di atas melegitimasi adanya tiga sumber hukum Islam, yakni

Alquran, sunah, dan ijtihad.

Dasar penggunaan ketiga sumber hukum seperti di atas juga

diperkuat oleh sunah Nabi yang menceritakan dialog beliau dengan

Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau mengutusnya menjadi qadii (hakim)

di Yaman. Bunyihadisnya adalah sebagai berikut:

jlS vijJ \l[

M jii cii

Aftinya: Nabi bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan perkara yang

dikemukakan padamu?" Muadz menjawab: "Akuputuskan dengan kitab

Al^ {AlcDiran)." Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya
dalam kitab Allah." Muadz menjawab: "Dengan sunah Rasulullah

(Hadls)." Nabi bertanya lag!: "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam

sunah Rasulullah?" Muadz menjawab; "Aku akan berijtihad dengan

pikiranku dan aku tidak meninggalkannya." Rasulullah saw. lalu menepuk

dadanya seraya berkata: "Alhamdulillah (segala puJI bag! Allah) yang

telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang

dirldai Allah dan Rasul-Nya" (H.R.Ahmad, Abu Daud, dan al-Ttrmidzi).
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Hadis Muadz'di atas dengan tegas menyebutkan tiga sumber ajaran
Islam, yaitu Alquran, suaah, dan ijtihad dengan menggunakan pikiran
(rakyii). Penggunaan ketiga sumber in! harussecara berurutah, artinya
langkah pertama yang harus ditempuh dalarh mencarl ketentuan hukum

adalah menjadikan Alquran sebagai sumbernya, kemudian sunah Nabi.

Kalau dalam kedua sumber hukum itu tidak dijumpai dengan tegas

ketentuan yang dicari, barulah digunakan sumber yang ketiga, yakni

ijtihad dengan rakyu.

Bab ini akan memberikan dasar kepada mahasiswa sehingga dapat

menjadikan Alquran dan hadis sebagai sumber ajaran agamanya. Oi
samping itu diharapkan mahasiswa juga dapat menjadikan ijtihad sebagai
sumber ajaran Islam pelengkap di-sampingkedua sumber pokoknya.

B. Alquran

1. Pengertian Alqurian

Secara etimologis, kataAlquran berasal daribahasaArab Alquran, yaitu
isim mashdar darifi'il (kata kerja), yang berarti 'bacaah'. Sedang menurut
istilah Alquran berarti 'kalanri Allah ykng diturunkan kepada Nabi Muhammad
saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai

hujjah (bukti)atas kerasulan NabiMuhammad dan sebagai pedoman hidup

bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah

denganmembacanya' (Khallaf, 1978:^3). Definisi lain dikemukakan oleh al-
Syaukani (dalam Amir Syarifiiddin, 1997:47), yaitu Alquran berarti 'kalam
Allah yangditurunkan tepada Nabi Muhammadsaw.,tertulls dalam mushaf,
dan dinukilkan secara mutawatir*. Sementara itu, Ibnu Subki (dalam Amir

Syarifuddin, 1997:47)mendefinisl^n Al^ran sebagai lafaz yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad saw., mengandung mukjizat pada setiap suratnya,

yangdinilai ibadah membacahya'.

Dari tiga definisi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok yang

menjelaskan hakikat Alquran, yaitu:

a. Alquran itu merupakan kalam Allahyang berbentuk lafaz (sekaligus

makna). Halini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah

dalam bentuk mgkna saja dan dtlafazkan sendiri oleh Ndbi tidak
disebut Alquran, seperti hadis qudsi dan hadis qaulL
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b. Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini berarti
bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada nabl-nabi seiain

Muhammad tidak disebut Alquran. Sebagai contoh adalah, kitab

Taurat yang turun kepada Nabi Musa, kitab Injii yang turun kepada

Nabi Isa, dan kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud.

c. Alquran menggunakan bahasa Arab. Ini berarti bahwa Alquran

yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain tidaklah disebut Alquran.

Karena itu, tidak sah seseorang yang salat membaca terjemahan

V Alquran.

d. Alquran mengandung mukjizat pada setiap ayat atau suratnya.

Karena itu, terjemahan Alquran yang tidak mengandung daya

mukjizat bukanlah Alquran.

e. Alquran tertulis dalam mushaf. Ini berarti bahwa wahyu yang turun
kepada Nabi Muhammad saw. tetapi tidak tertulis dalam mushaf

tidak termasuk Alquran.

f. Membaca Alquran bernilai ibadah. Iniberarti bahwa membaca Alquran

termasuk salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala tersendiri.

g. Ayat-ayat Alquran dinukil secara mutawatir. Ini berarti bahwa

semua ayat Alquran disampaikan kepada kita secara mutawatir,
yaitu tidak diragukan keautentikannya. Karena ituiah ayat-ayat yang

syadz (diragukan keautentikannya) tidak termasuk Alquran.

2. Cara-cara AiquratiPiwa|yukan
Nabi Muhammad saw. menerima wahyu dari Allah dengan

perantaraan Malaikat Jibril. Cara yang dialami oleh Nabi Muhammad

dalam menerima wahyu dari Jibril Itu adalah sebagai berikut:

a. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini

Nabi tidak melihat sesuatu apapun tetapi Nabi merasa kalau wahyu

sudah masgk ke dalam hatinya.

b. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-

laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi sehingga Nabi

mengetahul dan hafal benar kata-kata itu.

c. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Cara inilah

yang paling berat dirasakan Nabi.
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d. Malaikat menampakkan dirinya dalam wujud aslinya.

Terkait dengan cara-cara Alquran diturunkan kepada NabI

Muhammad saw. ini, Allah Swt. menjelaskan dalam Alquran sebagai

berikut;

Artinya: Dan tidak mungkin bag! seorang manusia pun bahwa Allah berkata-
kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang
tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan

kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya
Dia iVlaha Tinggi lagi Maha Bijaksana (QS. al-Syura [42]: 51).

3. Pembagian Ayat-ayat Alquran

Pembagian ayat-ayat Alquran ini didasarkan pada periode turunnya.

Secara umum periode turun ayat Alquran dibagi dua, yaitu periode ketika

Nabi masih berada di Mekkah dan periode ketika Nabi sudah hijrah ke
Madinah. Ayat Alquran yang turun pada periode pertama dlsebut ayat

makiyah dan ayat Alquran yang turun pada periode kedua disebut ayat

madaniyah.

Di antara perbedaan kedua ayat Itu adalah ayat-ayat makiyah pada

umumnya pendek-pendek dan ayat-ayat madaniyah panjang-panjang,
ayat-ayat makiyah biasanya didahului dengan kata ya ayyuhannas sedang

ayat-ayat madaniyah oiasar^ dlawall dengan ya ayyuhalladzina amanu,
dan ayat-ayat makiyahpada umumnya berisl masalah keimanan. ancaman

dan pahala, klsdh-kisah umat terdahulu, dan budi pekerti sementara ayat-

ayat madaniyah pada umumnya berlsl tentang hukum-hukum syaridh.

4. Isi Alquran

Sebagai kitab suci umat Islam yang sangat sempurna, Alquran

mengandung materi atau isitentang berbagai hal menyangkut kehidupan

manusia dan hal-hallainyaiigada dl alam semesta tni. Secaragaris besar
isi Alquran adalah sebagai berikut:

a. Prinslp-prinsip akidah, syariah, dan akhlak.
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b. Janji-janji dan ancaman-ancaman Allah.

c. Kisah-kisah para nab! dan umat-umat terdahulu.

d. Hal-hal yang akan terjadi drmasa datang.

•e. Prinsip-prlnsip llmu pengetahuan.

f. 5una/Ky//a/},atauhukum-hukumAilahyangterjadipadakeseluruhan

ciptaan-Nya.

5. Fungsi Alquran

Alquran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada NabI

Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umatnya demi kemaslahatan

dan kepentingan mereka baikuntuk kehidupan dunia maupun kehidupan
akhirat. Dengcin demikian, Alquran tidaksajadigunakan dan dinlkmati oleh
NabiMuhammad saw.sendiri, tetapi Alqurandapat digunakan dan dapat
dijadikan pedomanolehseluruhumat manusia,terutama oleh umat Islam.

Dalam Alquran terdapat sekian banyak ayat yang menjelaskan

pentingnya (fungsi) Alquran bagimanusia. Dari ayat-ayattersebut dapat
dlidentifikasi fungsi-fungsi Alquransebagai berikut:

a. Hudanatau 'petunjukbagi umat manusia'. Fungsi in! disebutkan dalam
Alquran lebih dari 79ayat, sepertidalam suratal-Baqarah (2) ayat2:

(t ;5^1) ijildJ V
Artinya: Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka

yangbertakwa(QS. al-Baqarah [2]:2).

b. Rahmat, atau 'kaslh sayang Allah kepada umat manusia'. Tidak
kurangdari 15 ayat dalam Alquran yang menjelaskan hal ini,seperti
dalam surat Luqman (31) ayat 2-3:

W' I

(t-r :OUiJ)

Artinya: tnilah ayat-ayat Alquran yang mengandung rahmat bagi orangKirang

yang terbuat kebaikan (QS. Luqman [31]:2-3).
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c. Bayyinah, atau 'bukti penjelasan tentang suatu kebenaran'; Hal ini
dapat diliha^eperti dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185:

^ ^

AO OlSjillj
Artinya: Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan)

Alquran sebagai petunjuk bagl manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu serta pembeda (antarayanghak dan yangbatil)
(OS.al-Baqarah [2]: 185).

d. " Furqan, atau 'pembeda antara yang hak dan yang batil,yang benar
dan^yang salah, yang halal dengan yang haram, yang indah dan
yang jelek, serta yang diperintahkan dan yang dllarang'. Hal ini
disebutkan dalam tujuh ayat, umpamanya ayat 185 dari surat al-
Baqarah seperti di atas.

e. Mau'izhah, atau 'pelajaran bagi manusia'. Hal ini disebutkan dalam
lima ayat Alquran,seperti dalam surat yunus (10) ayat 57;

UJ tllAj ^ 'A 1^15
(OV tS-A*j

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam
dada dan petunjuk serta rahmat^jj^gi o^ng-orang yang beriman (QS.
Yunus [10]: 57).

f. Syifa*, atau 'obat untuk penyakithati'.Ayat yang menjelaskanhal ini
sama dengan ayat untuk fungsi mau*izhah seperti di atas.

g. TIbyan, atau penjelasan terhadap segaiasesuatu yangdisampaikan
Allah.Dalam surat al-Nahl (16) ayat 89 dijelaskan fungsi ini:

liiij to
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Artinya:Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan

^ segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi
orang-orang yang berserah diri (QS.al-Nahl [16]: 89).

h. Busyra, atau 'kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik'.

Ayatyang menjelaskan fungsi ini sama dengan di ata's (poln g).

i. Tafshil, atau 'memberikan penjelasan secara rind sehingga dapat

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah'. Hal ini

dijelaskan dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 111:

0^^

Artinya: Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan

(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, sebagai

petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman (Q5.Yusuf[12]: 111).

j. Hakim, atau 'sumber kebijaksanaan'. Hal ini dijelaskan dalam surat
Luqman (31) ayat 2:

(X :OUaJ) yisdt ill;
Artinya: Inilahayat-ayat Alquranyang mengandung hikmah (Q3.Luqman [31]:2).

k. Mushaddlq, atau 'membenarkan jsi kitab-kitab yang datang
sebelumnya'. Hal ini dijekaskan dalam surat al-Maidah (5) ayat 48:

^ ^ ^ 0^0-
LaJ ujuaji

Artinya: Oan Kami telah menurunkan kepadamu Alquran dengan membawa

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,yaitu kitab-kttab(yang
dlturunkan sebelumnya), dan batu ujlan terhadap kitab-kitab yang lain

itu (QS. al-Maidah [5]:48).

I. Muhaimin, atau 'batu ujlan (penguji) bagi kitab-kitab sebelumnya'.
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Artitnya, Alquran dapaUdijadikan tolok ukur bagi untuk menguji
keberadaan kitab-kitab sebelumnya, apakah masih asli atau sudah

diubah oleh para pengikutnya Hal ini dijelaskan dalam surat seperti

dl atas (poin j).

Fungshfungsi Alquran di atas tidak berfungsl secara otomatis bagi

kita umat Islam. Artinya, fungsi-fungsl tersebut akan bermakna bagi kita
jika kita benar-benar menjadikan Alquran sebagai fungsi-fungsi tersebut
dengan memahanni serta mengamalkan isi Alquran dengan baik. Semakin
balk pemahaman kita tentang Alquran dan semakin tinggi kesadaran kita
untuk melaksanakan isi kandungan Alquran, maka akan semakin jelas dan

^ terbukti fungsi-fungsi tersebut untuk kita, sebaliknya jika kita tidak dapat
memahami Alquran dan tidak ada kesadaran untuk mengamalkan isinya,

maka fungsi-fungsi itu hanya melekatpada Alquran itusendiri dan tidakada
efeknya bagi kita. Karena itu,agarfungsi-fungsi Alquran ini tampakjelas,kita
harus berusaha memahami Alqurandengan sebaik-baiknya dan diikutioleh

kesadaran kitauntuk mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari.

Di samping memiliki berbagai fungsi seperti di atas, Alquran juga

merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad saw. dan para
umatnya. Mukjizat berarti 'suatu yangdapat melemahkan', sehingga orang
lain tidak dapat menyalnginya. Para pakar islam mendefinisikan mukjizat
sebagai'suatu halatau perlstiwa luarbiasayangterjadimelalui seorangyang

mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang
^ ragu, untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak

mampu melayani tantangaMu' (1^. Quraish Shihab, 1997: 23). Ini berarti,
Alquran memiliki dayaatau kekuatan yangdapat melemahkan kekuatan lain,
sehingga tidak dapat menandinginya. Kemukjizatan Alquran yang berhasil
diungkapkan oleh para ahli hingga masa modern ini cukup banyak. M.
Quraish Shihab menulis satu buku khusus mengenai kemukjizatan Alquran

dengan judul Mukjizat Alquran Ditinjau dart Aspek Kebahasaan, Isyarat
llmiah, dan Pemberitaan Gaib (1997). Datam buku ini dibahas dengandetail
kemukjizatan Alqut^n baik dari segi bahasanya (M. Quraish Shihab, 1997:
111^163), dari segl isyarat ilmiahnya (M. Quraish Shihab, 1997:165-191),
darisegipemberitaan gaibnya (M.QuraishShihab,1997:193-220), maupun
darisegiyanglain{M. QuraishShihab, 1997:221-238).
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Of Sunah/Hadis

1. Pengertian Sunah/Hadis

Secara etimologis, kata sunah berasal dari kata. berbahasa Arab

sunnah yang berarti 'cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan

hidup [sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk'. Ini
bisa dipahami dari sabda Nabiyang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang

siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia

akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan
barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan
memperoleh ddsanya dan dosa orang yang mengikutinya (al-Khathib,

1989:17). Sunah pada dasarnya berarti 'perilaku teladan dari seseorang."

Dalam konteks hukum Islam, sunah merujuk kepada model perilaku Nabi

Muhammad saw. Karena Alquran memerintahkan kaum muslim untuk

menyontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang
agung, maka perilaku Nabi menjadi ''ideal" bagi umat Islam (QS. al-Ahzab

[33]: 21;QS. al-Qal^m [68]: 4).
Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang sunah. Ada

sunah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli ushu! fikih, dan ahli hadis. Yang

dimaksud sunah di sini adalah sunah seperti yang dipahami oleh ahli

hadis, yaitu yangidentik dehgan hadis. Menurutahli hadis, sunah berarti
'sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang berupa perkataan, perbuatan,
penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum

diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya' {al-Khathib, 1989:19).

Di kalangan ular# adalyang menibedakan sunah dengan hadis,
terutama karena secara etimologis kedua kata Itu memang beda. Hadis

lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi saw., sedang sunah

lebih banyak tertuju kepada perbuatan dan tindakan Nabi saw; yang

sudah menjadi tradisi yang dipelihara dalam agama. Namun, semua

ulama bersepakat bahwa baik hadis maupun sunah hanya merujuk

kepada Nabi saw., tidak kepada yang lain.

2. Bagi^n-bagtan Sunah/Hadis

Pada umumnya hadis yang dituliskan dalam suatu buku atau kitab

terdiri dari tiga bagian, yakni rawl matqn, dan sanad.
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a.^ Raw) adalah oran^ yang menyampaikah atau menuliskan' dalam
suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterlmanya dari
seseorang (gurunya). Rawi dapat juga diaitikah sebagai orang yang
mengumpulkan hadis dalam sebuah buku hadis. Dalam penulisan

hadis biasanya rawi ditulis di ujung (akhir) dari suatu hadis, yang

biasanya ditulis dengan kata rawahu (hadis riwayat/HR). Rawi ini
berperan dalam menentukan kualitas hadis, apakah sahih atau
tidak. Di antara rawi terkenal adalah al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i,

al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin

Anas, dan masih banyak iagi lainnya.

b. Matan adalah materi atau isi dari suatu hadis. Matan inilah yang

merupakan inti dari suatu hadis. Pesan suatu hadis dapat dilihat dari

matan ini. Matan ini dapat berupa sabda Nabi langsung dan dapat

juga perkataan sahabat Nabi yang menjelaskan apa yang dilakukan

oleh Nabi.

c. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada
Nabi Muhammad saw. Sanad dapat juga diartikan orang-orang

yang t^riibat dalam periwayatan hadis mulai dari sahabat (sanad

pertama) hingga kepada rawi (sanad terakhir). Dalam penulisan

hadis sanad biasanya ditulis diawal suatu hadis yang didahulul oleh

kata 'an dan yang ditulis hanya satu sanad saja, yakni sahabat Nabi

sebagai sanad pertama, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, 'Aisyah,

dan sahabat-sahabat lainnya.

Ketfga bagian ha(^_ini biasanya ditulis lengkap pada setiap pemuatan
hadts dalam kitab atau buku. Namun, terkadang juga hanya ditulis

matanhya saja, tanpa menyebut sanad dan rawlnya.Sebagai contoh hadis
yang ditulis secara utuh bagian-bagiannya adalah seperti di bawah ini:

Artinya: Dari ali ra., la berkata: Rasulullah saw. melarang pernlkahan mut'ah

pada tahun terjadinya perang Khaibar (HR. al-Bukhari dan Muslim).
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Dari hadis di atas dapat dilihat, potongan hadis yang pertama

disebut sanad, potongan hadis yang l<eduadisebut matan, dan potongan

yang ketiga disebut rawi (periwayat). Begitiilah selayaknya setiap kita

mengutip hadis, paling tidak ketiga bagian itu disebut untuk memastikan

isi hadis sekaligus kualitasnya.

3. Klasifikasi Sunah/Hadis

Klasifikasi sunah bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek

bentuk, aspek banyaknya sanad atau perawi, aspek kualitas, dan aspek-

aspek yang lain. Dalam buku ini terutama akan dijeiaskan klasifikasi

sunah ditinjau dari ketiga aspek tersebut. Tinjauan dari aspek lain tidak

dijeiaskan dengan rind.

Dilihat dari segi bentuknya, sunah Nab! bisa berbentuk perkataan

Nabi (sunah qauliyah), perbuatan Nabi (sunah fiTiyah), dan penetapan

Nabi atas perbuatan s^habat (sunah taqririyah).

a. Sunah qauliyah, adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para

sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Nabi

saw. bersabda:

(Up JupVi dj
Artinya:Bahwa perbuatan-perfouatan itu tergantung kepada niat, dan setiap

orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya (HR. al-Bukhari

dan Muslim).

b. Snahfi'llyah adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat
kemudlan disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka.

Umpamanya sahabat Jarir berkata:

jOij Up Al At Jjij oif
»ijj) ^ ^ c-5%j

Aitinya: Konon Rasulullah saw. bersenftbahyang di atas kendaraan (dengan

menghadap kibiat) nrtenurut kendaraan ftu menghadap. Apabila bellau

hendak sembahyang fardu, beliau turun lalu menghadap kibiat (HR. at-

Bukhari).
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Hi c. Sunah taqririyah adalah perbuatan ^ahabat atau ucapannya yang

dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa

dilarang atau disuruh. Umpamahya Nabi pernah melihat seorang

sahabat memakan daging d/ad (sejenis biawak) di hadapannya,

namun Nabi tidak memberi komentar tentang perbuatan sahabat

tersebut. Jadi, setiap sahabat melakukan suatu perbuatan ataii

mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi membiarkannya

tanpa memberi komentar, berarti ha! itu sudah mendapat
pengakuan Nabi.

Dilihat dari segi jumfah sanad atau perawi yang terllbat dalam

periwayatannya, sunah dibagi tiga macam, yaitu mutawatir, masyhur,
dan ahad.

a. Sunah mutawatir adalah sunah yang disampaikan secara

berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi

yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.
Para ujama sepakat untuk menjadikan semua sunah mutawatir

sebagai hujah dan harus dijadikan sumber hukum. Tingkat

keautentikan sunah mutawatir merupakan tingkatan tertinggi

dalam sunah dan berada satu tingkat di bawah Alquran.

b. Sunah masyhur adalah sunah yang diriwayatkan oleh sejumlah
sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi

mutawatir pada generasi setelah sahabat. Menurut Ibnu Hajar,

sunah masyhur adalah sunah yang diriwayatkan lebih dari dua
perawi ^g belum mencapai batasanmutawatir (al-Khathib, 1989:
302). Tingkat l4autentikan sunah masyhur berada di bawah sunah
mutawatir.

c. Sunah ahad adalah sunah yang diriwayatkan oleh seorang perawi,

dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan

sunah mutawatir. Sunah ahad harus diamalkan seiama memenuhi

persyaratan untuk diterima (al-Khathib, 1989: 302). Tingkat
keautentikan sunah ahad berada di bawah sunah masyhur, atau

berada pada tingkat yang paling bawah.
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Sedang ditinjau dari segi kualitasnya (diterima atau ditolaknya), sunah

dibagi tiga, yaitu sahih, hasan, dan daif. Bisajuga ditambahkan di sini sunah

maudlu'. Namun, sebenarnya sunah maud/u'tidakterhiasuk bagian sunah,

karena sebenarnya sunah maudlu' tidak termasuk sunah, tetapi dianggap

sunah oleh pembuatnya (al-Khathib, 1989:303; al-Shalih, 1988:142).

a. Sunah sahih adalah sunah yang memiliki lima persyaratani yaitu:

(1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil

(istikamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan

dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga diabit

(kuat hafalannya); (4) hadlsnya tidak janggal; (5) hadisnya terhindar

dari illat (cacat) (al-Khathib, 1989:305). Contoh sunah sahih adalah

sunah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua

kitabnya Sahih al-Bul<hari dan Sahih Muslim.

b. Sunah hasan adalah sunah yang memiliki semua persyaratan sunah

sahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang

kuat hafalannya (al-Khathib, 1989:332). Contoh sunah hasan ini bisa

dilihat dalam kitab-kitab hadis yang ditulis al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Abu

Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Kualitas sunah hasan ini

di bawah sunah sahih, namun masih termasuk sunah yang makbul

(dapat diterima sebagal hujah).

c. Sunah daif adalah sunah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat

diterima, atau sunah yang tidak memiliki sifiatsunah sahih dan hasan

(al-Khathib, 1989:337). Fathurrahman (1985:140) mendefinisikannya
sebagai sunah yang kehilangan satu syarat atau lebih dart syarat-syarat

sunah sahih hasan. Sunah daif^dak bisa dijadlkan sebagal hujah

(mardud). Sunah ini banyak macamnya dan mempunyal perbedaan

0derajat satu sama lain, disebabkan oleh banyak atau sedikitnya

persyaratan sunah sahih atau hasan yang tidak terpenuhi.

d. Sunah maudiu* adaiah sunah yang dinasabkan kepada Rasulullah

saw. dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang

dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beliau (al-Khathib, 1989:415).

JadI, sUnah maudlu* Ini sebenarnya bukan sunah, namun karena

oleh pembuatnya dikatakan sebagai sunah maka sunah maudlu*ini
dikategorikan sebagai sunah.



Sumber-suniberAjaran Islam 65
• • •

N

4. Fungsi Sunah/Hadis

Para ulama, terutama ulama ushul, mengelompokkan fungsisunah,

dalam hubungannya dengan Alquran, ke dalam tiga kelompok (Khallaf,
1978:39-40), yaitu:

a. Menetapkan dan menguatkan hukum-hukumyangsudah ditetapkan
oleh Alquran. Misalnya sunah tentang wajibnya salat, zakat, puasa
Ramadan, dan haji merupakan penegasan dan penguatan dari ayat

Alquran tentang wajibnya rukun Islam tersebut.

b. MemerincIdan menafsirkan ayat Alquranyang masih global (bayan
tafshil), membatasi ayat Alquran yang masih muthlaq (umum)
{bayan taqyid), dan mengkhususkan ayat Alquran yang masih
umum {bayan takhshish). Sebagai contoh adalah sunah tentang

perincian salat dan haji merupakan penjelasan dari perintah salat
dan haji yang ditegaskan Alquran secara global. Begitu juga halnya
tentang pembatasan sunah tentang wasiat dan pengkhususan
sunah mengenai halalnya bangkai Ikan dan belalang.

c. Menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran. Sebagai
contoh adalah haramnyai mengawini seorang perempuan sekaligus

mengawini bibinya secara bersamaan (mengumpulkan keduanya).
Masalah ini belum ditetapkan dalam Alquran.

D. Ijtihad
0, -

1. Pengertian IJtfhad ^

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata berbahas Arab

ijtfhad yang berarti 'penumpahan segala upaya dan kemampuan'.

Makna ijtihad di sini hampir Identik dengan makna Jihads hanya saja

kata jthad lebih berkonotasi fisik, sementara ijtihad menggunakan akai

(rakyu—raO^u). Adapuh secara terminologis, utama ushul mendeflnislkan

ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam m£ngeluarkan hukum
syarak (syoraO yang bersifat amaliah dari dalij-dalilnya yang terperinci

baik dalam Alquran. maupun sunah (Khallaf, 1978: 216). Orang yang

melakukan Ijtihad dlsebut mujtahid.

Kata atau istflah yang sangat terkait dengan ijtihad adalah rafcyu^

yang secara harfiah berarti 'melihat'. Kata rakyu bisa juga berarti
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'perenungan (tadabbur)' dan 'pemikiran secara kontemplatif {al-tafkir

bl al'^aql)'. Kedua kata tersebut (ijtihad dan rakyu) sebenarnya sangat

terkait dan sulit untuk dipisahkan, mengingat aktivitas ijtihad mustahil

dilepaskan dari penggunaan rakyu. Karena itu, bisa dikatakan rakyu

sebagai sumber ijtihad dan ijtihad merupakan jalan yang ditempuh
rakyu dalam menghasilkan suatu hukum. Dari sinilah, para ulama sering
menggabungkan dua kata tersebut menjadisatu, yakni ijtihad bi al-ra'yi.
tstilah ini juga ditemukan daiam hadis Muadz yang ketika ditanya Nabi
mengenai apa yang ia lakukan dalam memutuskan perkara ketika tidak

ditemulcan aturannya dalam Alquran dan sunah, ia menjawab "Aku

berijtihad dengan ro'y/-ku."

2. Dasar Penggunaan Ijtihad

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, sunah, dan

logika. AyatAlquran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surat
al-Nisa' (5) ayat 59 sebagaimaha telah disebutkan di atas. Ayat ini berisi

perlntah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan Alquran sebagai
sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan sunahnya
sebagai pedoman), dan taat kepada ulll amri, serta perlntah untuk
mengemballkan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (Alquran) dan

Rasul-Nya (sunah). Perlntah untuk taat kepada uiil amri dan perintah

untuk mengemballkan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran

dan sunah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad.

Dasar sur#i ata| hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama
tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Muadz sepeiti telah

disebutkan di atas. Hadis ini menceritakan perlhal diutusnya Muadz
menjadi qadi (hakim) di Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Muadz
ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah
yang akan dihadapinya. Muadz secara berurutan menyebutkan dasar
rujukannya adalah Alquran, sunah, dan ijtihad. Nabi merestui Muadz
untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber
tersebut. Dengan demikian Ijtihad memang dianjurkan Nabi ketika tidak

ditemukan rujukannya dalam Alquran dan sunah.

nas {ndsh) Alquran dan sunah jlka dibandingkan dengan banyaknya
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pertStiwa yang dihadapl^ oleh umat manusla., Begitu juga, banyaknya
lafazh atau dalil yang belum jelas dalam Aiquran dan sunah menuntut

dilakukanriya Ijtihad untuk menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil

ijtihad para ulama berbeda-beda dari la^zh atau dalilyang sama.

3. Persyaratan Melakukan Ijtihad

Semua orang boleh menjadi mujtahid atau melakukan Ijtihad, jika
terpenuhi persyaratannyaJika persyaratanyangdituntuttidakterpenuhi,
maka ijtihadlidak boleh dilakukan. Para ulama berbeda pendapat dalam
menentukan kriteria atau ketentuan bagi siapa saja yang melakukan

ijtihad. Dari berbagai pendapat yang ada, berikut ini akan disebutkan

persyaratan khusus bagi seseorang yang melakukan ijtihad, yaitu:

a. Menguasai "ilmu alat" yang dalam hal ini adalah bahasa Arab
beserta ilmu-ilmunya, karena sumber pokok hukum Islam adalah

Aiquran dan sunah yang berbahasa Arab.

b. Menguasai Aiquran yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Seorang mujtahid juga harus menguasai ilmu-ilmu Aiquran,

termasuk ilmu asbabun nuzul (latar belakang diturunkannya ayat-

ayat Aiquran).

c. Menguasai sunah atau hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam

kedua.

d. Mengetahui ijmak ulama

Seorang mujtahid harus mengetahui ijmak ulama, karena dengan
Ijmak ini berarti ia akan mengetahui peristiwa hukum apa saja yang

ketentuan hg^umn^ telah diijmakkan ulama, sehingga ia tidak
memutuskan hukum yang sudah ada ketentuannya.

e. Mengetahui kias

Kias disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu cara

menemukan hukum. Karena itu, setiap orang yang akan menggali

dan menemukan hukum harus mengetahui kias.

f. Mengetahui maqashid al-syari*oh (maksud-maksud ditetapkannya
hukum).

g. Mengetahui ushut fiklh.
Seorang mujtahid harus mengetahui dengan baik ilrnu ushul

fikih, karena ilmu Ini mempelajari hal-haf yang diperlukan dalam
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melakukan ijtihad. Tanpa mengetahui ilmu ini, seorang mujtahid

akan kesulitan dalam melakukan ijtihad.

h. Mehgkahui ilmu pengetahuan, teknologi, dan $eni (ipteks).
Sekarang ini seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui iptek,

karena masalah-masalah baru bermunculan seiring perkembangan

dan kemajuan ipteks.

Karena suiitnya memenuhi persyaratan tersebut bagi perorangan

(individu), meskipun tidak menutup kemungkinan adanya orang yang

dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka ijtihad dapat dilakukan

secara bersama-sama yang melibatkan berbagai ahli dari disiplin ilmu

yang. berbeda-beda, sehingga terpenuhi semua persyaratan tersebut.

Inilah yang menjadi trend ijtihad sekarang ini, seperti yang dilakukan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUl)di Indonesia.

4. Lapangan Ijtihad

Ijtihad dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak

jelas ketentuannya dalam Alquran dan sunah. Dengan demikian, secara

sederhana dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad adalah masalah-

masalah yang Ketentuan hukumnya tidak dijelaskan Alquran dan sunah.

Kalau diperinci lebih lanjut, masalah-masalah yang dapat

diijtlhadkan adalah sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang zhanniy (tidak

pasti), baik dari segi keberadaannya {wurud) maupun dari segi
penunjukannya terhadap hukum {dalalah).

Masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang zhanniy itulah yang

menjadi l^anga^ ijtihad. Sedang masalah-masalah yang ditunjuk
oleh nas yang qath*iytidak boleh dijadikan lapangan ijtihad.

b. Massfah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam

nas.

c. Masalah-masalah baru yang belum diijmakkan.

Masalah-masalah baru yang sudah diijmakkan tidak boleh dijadikan

sasarah kegiatan ijtihad, karena keputusan ijmak tidak bisa

dibatalkan.

d. Masalah-masalah yang djketahui Hlat hukumnya.
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Hanya masalah-masaiah yang diketahui Wat (alasan) hukumnya

saja yang dapat dijadikan lapangan ijtihad, seperti dalam masalah

muamalah. Masalah-masaiah yang tidak diketahui illat hukumnya

tidak boleh dijadikan sasaran ijtihad, seperti ketentuan-ketentuan

dalam beribadah.

5. Metode-metode Ijtihad

Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid menempuh suatu cara

atau metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang dicarinya.

Ada beberaiSa cara atau metode yang sudah dirumuskan oleh para

mujtahid dalam melakukan ijtihad. Metode-metode tersebut ada yang
disepakati, dalam arti hampir dilakukan oleh semua mujtahid, dan ada
yang tidak disepakati, dalam arti tidak semua mujtahid menggunakan

metode tersebut, ada yang menggunakannya dan ada yang tidak

menggunakannya. Metode ijtihad yang disepakati ada dua, yaitu ijmak

dan kias, sedarig metode-metode lainnya tidak disepakati, yakni istihsan^

istislah (mashlahah mursalah), isti5hhab, 'urf, madzhabshahabi, saddudz

dzarVah, dan syar'u man qablana.

a. Ijmak

Secara etfmologis, ijnfiak memiliki dua arti yaitu 'sepakat' dan
'ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat

sesuatu".Secaraterminologis, ijmakdideflnisikansebagai 'kesepakatan

para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa sepehinggal Nabi

saw. terh^kp hpkum syarak mengenai suatu peristiwa' (Khallaf,
1978:45). Contoh yang jelas dari praktik penggunaan ijmak adalah

terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi.

b^ Kias '

Secara etfmologis kias berarti 'mengukur, membandlngkan sesuatu

dengah yang semisalnya'. Sedang secara terminologis, terdapat

beberapadefinisiyangberbeda tentangkiss. Ahli ushul mendefinisikan

kiassebagai 'mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada

nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada liasnya lantaran

adanya persamaan Illat hukumnya dari kedua peristiwa itu' (Khatiaf,

1978; 52). Fungsi kias adalah untuk menemukan sebab atau Illat

hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang
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serupa. Sebagai contoh, meminum khamar (minuman keras) dilarang

secara tegas oleh nas.. Penyebab larangan itu adalah akibat yang

memabukkan, karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan,

maka larangan dapat diterapkan. Uunsur-unsur yang hams ada

(rukun) pada kias,yaitu:(1)maqisalaih (tempat mengkiaskan sesuatu

kepadanya), atau sering disebut ashi (sesuatu yang dihubungkan

kepadanya sesuatu yanglain); (2)maqis(sesuatu yangakan dikiaskan),
atau sering disebut/aru' (sesuatu yang akan disamakan hukumnya

dengan ashi); (3) hukum ashi, yaitu hukum yang ada pada ashi yang

ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum inijuga yang akan diterapkan

pada furu'; dan (4) lllat, yaitu sifat yang menjadi dasar ditetapkannya

hukum. ilka illat yang ada pada ashi dan furu' sama, maka hukum

keduanya sama.

c. Istihsan

Secara etimologis, istihsan memiliki beberapa arti, yaitu: (1)

'memperhitungkan sesuatu lebih baik'; (2) 'adanya sesuatu itu lebih

baik'; (3) 'menglkuti sesuatu yang lebih baik'; atau (4) 'mencari yang

lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu' (Amir

Syarifuddin, 1999: 305). Sedang secara terminologis, ulama ushul

mendefinisikan istihsan sebagai meninggalkan kias yang jelas {Jali)

untuk menjalankan kias yang tidak jelas {khafi),atau meninggalkan

hukum umum (universal/W/) untuk menjalankan hukum khusus

(pengecualian//5{f5naO, karena adanya alasan yang menurut
logika menguatkannya (Khallaf, 1978: 79). Adapun contoh istihsan
umpamanya hukuni sisa minuman dari burung-burung yang buas,

^pert|gagak, rajawali, elang dan Iain-Iain. Menurut istihsan sisa
minuman burung-burung tersebut adalah suci, padahal menurut

kias adalah najls. Menurut kias yang jelas sisa minuman burung-

burung tersebut sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang

buas seperti serigala, singa, harimau, dan Iain-Iain. Karena hukum

sisa minuman binatang-binatang itu mengikuti hukum dagingnya,

yakni haram, maka sisa minumannya juga haram (najis). Menurut
istihsan sisa minuman burung-burung buas itu suci, karena meskipun

burung-burung buas itu diharamkan dagingnya untuk dimakan,
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tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali
tidak akan bercampuc dengan sisa bekas yang diminumnya, karena
burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaltu sejenis

tulang yangsuci. Lain dengan binatang-blnatang buas yang minum
dengan mulutnya, yaicni sejenis daging, seliingga sisa minuman
tersebut mudah bercampur dengan ludalinya.

d. Mashlahah mursalah

Secara etimoiogis, mashlahah mursalah (jamaknya: mashalih
mursalah) berarti 'kemaslahatan atau kepentinganyangtidakterbatas,

tidakterikat, atau kepentinganyangdiputuskansecara bebas'.Sedang
secara terminologis, mashlahah mursalah, yang juga sering disebut

istislali, adalah 'kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti

oieh syarl' (Allah dan rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak
ada dalil syarakyang memerintahkan untuk memperhatikannya atau
mengabaikannya' (Khallaf, 1978: 84). Adapun contoh penggunaan
mashlahah mursalah adalah kebijaksanaan yangdilakukan AbuBakar
mengenai pengumpulan Alquran dalam suatu mushaf, adanya ijazaj,
surat nikah, dan Iain-Iain.

e. Istishhab

Secara etimoiogis, istishhab berarti i*tibar al-mushahabah (ungkapan
penyertaan) {Khallaf, 1978: 91), atau berarti istimrar al-shlhhah
(selalu menemani atau selalu menyertai). Sedangsecaraterminologis,
isHshhab dldefinisikan ahli ushul sebagai 'menetapkan hukum atas

^esuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang
meruiah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa
lalu tetap berlaku hingga sekarangsampaiada dalil yangmerubahkan'
(Khallaf, 1978: 91). Sebagai contoh, seorang yang sudah berwudu
lalu ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka ia bisa
mengambil sesuatu yang diyakini lebih dahulu, yaitu ia betum batal
wudunya, tetapi jika ia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau belum,
makaia harus menetapkan bahwa la belum berwudu.

f. Vrf

Secara etimoiogis, *urf berarti 'sesuatu yang dikenal'. Sedang

secara terminologis, ^urf berarti 'sesuatu yang dikenal dan tetap
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dibiasakanr manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau

meninggalkan sesuatu'. Vrf]ug3 dinamai dengan ^adah (Indonesia:

adat). Keduanya tidak bisa dibedakan (Khallaf, 1978: 89). Dari segi

penijaiannya, 'urfada dua nnacam, yaitu 'urfsahih, yaitu kebiasaan

yang benar dan tidak bertetangan dengan ketentuan agama, seperti

peringatan maulud Nabi dan halal bi halal; dan 'urf fasid, yaitu

kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti

pesta dengan makanan dan minuman haram, dan Iain-Iain.

g. Mazhab shahabi

Mazhab shahabi terkadang dinamakan dengan qaul shahabi dan

fatwa shahabi. Secara sederhana mazhab shahabi berarti 'fatwa

sahabat secara perorangan' (Amir Syarifuddin, 1999; 379). Adanya

batasan perorangan ini mengindikasikan baliwa mazhab shahabi

berbeda dengan ijmak shahabi yang iahir dari kesepakatan dari para

sahabat secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah perkataan Aisyah

yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni: "Kandungan itu tidak berdiam

diri dalam perut ibunya lebih dari dua tahun sekedar bergesernya

bayang-bayang benda yang ditancapkan." Dari perkataan Aisyah ini,

terlihat bahwa umur kandungan itu tidak lebih dari dua tahun.

h. Syar^uman qablana

Syar*uman qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti 'hukum-

hukum yangtelah disyariatkan untuk umatsebelum Islamyangdibawa

oleh para Nabi dan Rasul terdahuludan menjadl beban hukum untuk
diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad' (Amir

Syarifuddin, 1999:391). Syariat umat sebelum kita bukanlah syariat

yang terdapat dalam Perjanjian Lama (yang bersumber dari Taurat)
dan Perjanjian Baru (yang bersumber dari Injil) yang ada sekarang,

karelia ke^a kitab itu sudah tidak asli lagi. Dengan demikian,
syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang beriaku

untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang

dapat dibaca dalam Alquran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad

dalam sunahnya. Syariat umat sebelum kita yang dijelaskan dalam

Alquran dan sunah dapat dibagi tiga kategori: (1) ada yang sudah di-

nasakh (dihapus hukumnya) dan tidak beriaku lagi bagi umat Nabi
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Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-An'am (8) ayat 146

tentang haramnya binatangyang punya Kuku, sapi, dan kambing,dan
hadis Nabi tentang haialnya harta rampasan; (2) ada yang masih tetap

berlaku untuk umat Nabi iVIuhammad, seperti dijelaskan dalam surat

al-Baqarah (2) ayat 183 tentang kewajiban puasa, dan hadis Nabi

tentang syariat berkurban; (3) ada yang tidak dijelaskan berlakunya

untuk kita dan tidak juga dijelaskan apakah hal itu telah 6\-nasakh,

dan inilah yang menjadi pembicaraan ulama ushul.

i. Saddu al-zari'ah

Secara etimologis, kata al-zari'ah berarti 'jalan yang membawa

kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk'.

Sedang secara definitif, al-zari'ah berarti 'apa yang menyampaikan

kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan' (Amir
Syarifuddin, 1999: 399). Sedang kata saddu berarti 'menutup'.

Dengan demikian, saddu al-zari'ah berarti 'menutup jalan yang

menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan)'.
Sebagai contoh, berjudi itu dilarang.

E. Penutup

Setiap muslim hendaknya mendasari setiap aktivitasnya dengan
aturan-aturan yangjelasseperti tertuang dalam Alquranmaupun sunah. Jika

keduanya belum memberikan kejelasah terhadap apa yang akan diperbuat,

maka.ijtihad dengan rakyu (akal) bisa dijadikan sebagai dasar pijakannya.

Begitulah seterusnya bahwa penggunaan sumber-sumber ajaran Islam
seperti yang diuralkan di atas adalah suatu yang niscaya bagi setiap muslim.

Oi erateknolog^forniLasi seperti sekarang ini, sangatlah mudah bagi
siapa pun untuk mendapalean sumber-sumber tersebut. Hampir semua
sumber itu tersedia di dunia maya (internet) yang sewaktu-waktu bisa

diunduh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Begitujuga, bagi yang ingin mengoleksl sumber-sumber itu dalam bentuk

buku, bisa dengan mudah memperolehnya di toko-toko buku atau di
perpustakaan. Melalul buku-buku seperti inilah kita bisa mempelajari

samMdradan belantara ajaran Islam yang tak akan habis sepanjang umur

kita. Namun, yang paling pentlng darl ini semua adalah bagaimana kita
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memahami ajaran-ajaran Islam tersebut, meskipun baru sebagiannya, dan

kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Uji Kompetensi

1. Coba jelaskan secara singkat apa yang disebut dengan sumber-

sumber ajaran Islam dan kemukakan juga dasarnya I

2. Jelaskan keterkaitan antara ketiga sumber ajaran Islam (Alquran,

sunah, dan ijtihad) dan berikan contoh-contohnyal

3. Mengapa ijtihad masih diperlukan padahal Alquran dan sunah

sudah lengkap dan sempurna?



BABV

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama samawl yang memiliki ajaran yang sangat

sempurna. Semua masalah diaturdalam Islam, sehingga tidakada satu pun
masalah yang tidakada ketentuannya dalam Islam. Kesempumaan Islam ini
ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yakni Alquran dan sunah sebagal
sumber ajaran pokoknya serta ijtihadsebagaisumber pelengkapnya.

Untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan memang

dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak banyak umat Islam yang
mengetahui ajaran Islamsecara menyeluruh, bahkan masih banyak umat

Islam yang hanya menganut Islam secara formal saja dan sama sekali
tidak mengetahui ajaran Islam.

untuk mendasari pemahaman Islamyanglebih luas, perlu dipahami
dulu dasar-dasar Islam atau yang sering disebut kerangka dasar

ajaran Islam. Dengan memahami kerangka dasar ini, seseorang dapat
memahami ganm^ran ajaran Islam secara keseluruhan. Masalah inilah
yang akan diuraikan dl kfawah ini se^ra singkat. Dengan uraian singkat ini
diharapkan para pembaca, khususnya mahasiswa, memiliki pemahaman
dasar tentang ajaran Islam.

B. Pengertian Kerangka Dasar Ajaran Islam

Dalam Kqmus BestirBahasa Indonesia, kerangka memiliki beberapa

75
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arti, di antaranya adaiaii garis besar dan rancangan (KBBI, 2001: 549).

^ Kerangka^dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar.

Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis

besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang

mendasari semua nilai dan konsep yang ac(adalam ajaran Islam.

Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran

Islam. Secara umum tujuan pengajaran Islam atau Pendidikan Agama Islam

(PAI), khususnya di perguruan tinggi adalah membina mahaslswa agar

mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam

sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada AllahSwt.,

dan berakhiak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar

ajaran Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan

akhlak. Tiga kerangka dasar ajaran Islam inisering juga disebut dengan tiga

ruang lingkup pokokajaran Islamatau trilogiajaran Islam.

Kalau dikembalikan pada konsep dasamya, tiga kerangka dasar

Islam di atas berasal dari tiga konsep dasar Islam, yaitu iman, islam, dan

ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi saw.

yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khaththab. Hadis ini menceritakan

dialog antara Malaikat Jibril dengan Nabi saw. JIbril bertanya kepada

Nabi tentang ketiga konsep tersebut, pertama-tama tentang konsep

iman yang dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam, yaitu
iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasui-rasulnya, hari

akhir, dan qadla' dan gocfor-Nya. JIbril lalu bertanya tentang islamyang
dijawab dengan rukun Islam yang lima, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

selain^llah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendlrlkan salat,
menunalkan^zakat, melaksanakan puasa dl bulan Ramadan, dan haji ke
Baitullah bagi yang mampu. Kemudian JIbril bertanya tentang konsep

ihsan yang dijawab dengan rukun ihsan, yaitu menyembah (beribadah)

kepada Allahseolah-olah melihat-Nya, dan Jlka tidak bisa melihat Allah,

harus diyakini bahwa Diaselalu melihatnya.

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa rukun atau

kerangkadasar ajaran Islamitu ada tiga, yaitu iman^ blam^dm ihsan. Dart

kajian. Konsep lirian melahirkan konsep kajian akidah; konsep islam
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melahirkan konsep kajian syariah; dan konsep ihsan melahirkan konsep

kajiahakhlak. Penjelasanketigakonsep kajianinidapat dilihatdi bawah ini.

CAkidah

Secara etimologis, akidah berarti Ikatan', 'sangkutan', 'keyakinan'.

Akidah secara teknis juga berarti 'keyakinan' atau 'iman'. Dengan

demikian, a_kidah merupakan 'asas tempat mendirikanseluruh bangunan
(ajaran) Islam dan menjadi sangkutan semua haldalamIslam'. Akidah juga
merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitasumat
Islam dalam kehidupannya.Akidah atau sistem keyakinan Islamdibangun
atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman

yang enam. -

Adapun kata iman, secara etimologis, berarti 'percaya' atau
'membenarkan dengan hati'. Sedang menurut istilah syarak, iman

berarti 'membenarkan dengan hati', 'mengucapkan dengan lidah', dan
'melakukan dengan anggota badan'. Dengan pengertian jni, berarti

iman tidak hanya terkait dengan pembenaran dengan hati atau sekedar
meyakini adanVa Allah saja, rpisalnya. Iman kepada Allah berarti
meyakini bahvya Allah itu ada; membuktikannya dengan ikrar syahadat
atau mengucapkan kalimat-kalimat zikirkepada Allah; dan mengamalkan
semua perintah Allah dan mehjauhi semua larangan-Nya. Inilah makna
iman yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti orang yang

hatinya mengakui adanya Allah (zikir hati), lidahnya selalu melafalkan
kalimat-kalimat Allah (zikir lisan), dan anggota badannya selalu

melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya
(zikir perbuatan). fe §

Dari uraiandiatas dapat jugadipahamibahwaimantidak hanyatertumpu

pada ucapan {idah semata. Kalau iman hanya didasarkan pada ucapan lidah
semata, berarti iman yangsetengah-setengah atau Imannya orang munafik
sepertiyang ditegaskan Alquran dalam suratal-Baqarah (2) ayatSrB:

uj 1^1$. 54:^^13
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Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: Kami beriman kepada Allah

dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-

orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang

yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang

mereka tidak sadar (QS. al-Baqarah [2]: 8-9).

Iman juga tidak hanya diwujudkan dengan keyakinan hati semata.

Dalam ha! ini Alquran surat al-Nannl (27) ayat 14 menegaskan:

?; SVr'vlj

(\ I :JJI) 5.

Artinya: Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan

(mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)-Nya. Maka

perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan

(QS.al-NamI [27]: 14).

Dan iman juga tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk amal

(perbuatan) semata. Kalau hal Itu saja yang ditonjolkan, maka tidak

ubahnya seperti perbuatan orang munafik sebagaimana yang disebutkan

dalam Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 142:

J| yiS ill 01
(^ 11 :^L-J1) Vj j>lSl oyjjl. Jlxi-ysii

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan

membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat

merdk^ berdiri dengan males. Mereka bermaksud riya atau pamer
dengan (salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut
Allah kecuall sedikit sekali (OS. al-Nlsa' [4]: 142).

Untuk mengembangkan konsep kajian akidah ini, para ulama dengan

ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu

tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu Icaiam, usuluddin, atau

teolo^ Islam. Ilmu-ilmu ini membahas iebih j[auh konse|>-konsep akidah
yang termuat dalam Alquran dan Hadis dengan kajian-k^jian yang Iebih
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meodalam yang diwarnai denganperbedaanpendapatdikatangan mereka
dalam ma||lah-masalah tertentu.

D. Syariah

Secara etimologis, syariah berarti 'jalan ke sumber air' atau 'jalan
yang harus diikuti', yakni jalan ke arah sumber pokpk bagi kehidupan.
Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak
menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata
(Ahmad Hasan, 1984: 7). Adapun secara terminologis syariah berarti
'semua peraturan agamayangditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim
balkyang ditetapkan dengan Alquran maupun sunah Rasur (Muhammad
Yusuf Musa, 1988:131)^ Mahmud Syaltut mendefinisikansyariah sebagai
aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disayariatkan pokok-

pokoknya agarmanusia itusendiri menggunakannya dalam berhubungan
dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesamamuslim, dengansaudaranya
sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan (Syaltut,
1966:12). Syaltut menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari
akidahyang merupakanpokoknya. Keduanya mempunyai hubupgan yang
sangat erat yangtidak dapat dipisahkan.Akidah merupakan fondasi yang
dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan
dari fungsikalbu dalam berakidah(Syaltut, 1966:13).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu

pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan
atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya
{hablum minallah) dan dalam berhubungan dengan sesamanya {hablum
minannas). Kedua hubung^ m^usia inllah yang merupakan ruang
lingkup darisyariah Islam. Hubungan yang peitama itu kemudian disebut
dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah
mengatur bagaimana manusiabisaberhubungandengan Allah. Dalam airti
yangkhusus {Ibadah mahdiah), ibadahterwujuddalam rukun Islam yang
lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendlrikan
salat, menunaikan rakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi hajl bagi
yang mampu. Seddng muanrialah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk
aktivltas manuiia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk
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hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (munakahat), pembagian

warisan {mawaris), ekonomi (muamalah), pidana {jinayah), politik

^ (khilafah), hubungan internasional {siyar), dan peradilan (mura/o'ot).
Dengan demikian, jelaslah bahwalcajian syariah lebih tertumpu pada

pengamalan konsep dasar Islam yang termuat dalam akidah. Pengamalan

Inilah yang dalam Alquran disebut dengan al-a'mal al-shalihah (amal-

amal salih). Untuk lebih memperdalam kajian syariah ini para ulama

mengembangkan suatu ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih atau

fikih Islam. Ilmu fikih ini mengkaji konsep-konsep syariah yang termuat
dalam Alquran dan sunah dengan melalui ijtihad. Dengan ijtihad inilah

syariah dikembangkan lebih rind dan disesuaikan dengan perkembangan

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia. Sebagaimana dalam

kajian akidah, kajian ilmu fikih ini juga menimbulkan berbagai perbedaan

yang kemudian dikenal dengan mazhab-mazhab fikih.

Jika akidah merupakan konsep kajian terhadap iman, maka syariah

merupakan konsep kajian terhadap islam, islam yang dimaksud di sini

adalah islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang di

riwayatkan oleh Umat Ibn Khattab sebagaimana yang diungkap di atas.

E. Akhlak

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq

yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluqyang berarti 'budi pekerti'

'perangai', tingkah laku', atau 'tabtaf (Hamzah Ya'qub, 1988: H). Sinonim
dari kata dkhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara

terminologis, akhlak berarti 'keaddan gerak jiwa yang mendorong ke arah
melakukan perbu^ndepgan tidak menghajatkan pikiran'. Inilah pendapat
yang dikemukakan oleh ibnu MaskaWaih.Sedang al-Ghazali mendefinisikan

akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kep^da

pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27). Adapun Ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad

Amin didefinisikan suatu Ilmu yang menjelaskan arti balk dan buruk,

sebaglanlainnya, menyatakahtujuan yanghams ditujuoleh manusiadalam
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diperbuat (Hamzah Ya'qub, 1988:12).

^ari pengertian diatasjelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah
laku manusia, atau tepatnya nilaidari tingkahJakunya, yang bisa bernilai
baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (terceia). Yang dinilai di sini
adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni
dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesannanya,

yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial
antarmanusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain

seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan
lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk
Tuhan. Secara siogkat hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu
akhlakkepada Khalik {Allah Sang Pencipta)dan akhlak kepada makhluk
(ciptaan-Nya).

Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan
ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui
penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan
ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan
untuk mencapai kesempumaan Islam dalam arti sepenuhnya (tojQfb/i),
sehingga ihsanmerupakan puncaktertinggi dari keislaman seseorang.Ihsan
ini baru tercapai kalau sudah dllalui dua tahapan sebelumnya, yaitu iman

dan Islam. Orang yang mencapai predikat ihsan ini disebut muhsin, Dalam
kehldupan sehari-hari ihsan tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia (o/-
akhlakal-karintah). Inilah yangmenjadi misi utama diutusnya Nabi saw. ke
dunia, seperti yangditegaskannya dalam sebuah hadisnya: "Sesungguhnya
aku diutus hanyalah urg<Mk menyempurnakan akhlak mulia."

F. Hubungan antara Akldah, Syariah, dan Akhlak

Akidah, syaHah, dan akhlakmempuiiyai hubungan yangsangat erat,
bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Meskipun demikian, ketfganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah
sebagai konsep atau ststem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen
dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama.

Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang

menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai
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etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama.

Oleh^carena itu^ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam

diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran

Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang,

dahan, dan daunya adalah syarlah, sedangkan buahnya adalah akhlak.

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus

dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syarlah yang hanya

ditujukan kepada Allah sehingga tergambar akhlak yang mulla dalam

dirinya. Atas dasar hubungan ini pula maka seorang yang melakukan

suatu perbuatan baik, tetapj tidak dilandasi oleh akidah atau iman, maka

ia termasuk ke dalam kategori kafin Seorang yang mengaku beriman,

tetapi tidak mau melaksanakan syariah/ maka ia disebut orang fasik.
Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah

tetapi tidak dilandasi akidah atau iman yang lurus disebut orang munafik.

Demikianlah, ketiga konsep atau kerangka dasar islam ini memiliki

hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Alquran selalu

menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Halini bisa dillhat

dalam berbagai ayat, seperti surat al-Nur (24) ayat 55:

^ oiiUflJi ijLij opj
^ uT^jVt
^ t?jJi jUfei ^

ijij> ^dpi V d
^0 0 :j^l) ^

Artinya:Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dl antara

kamu dan mengeijalan amal-amal yang salih bahwa Dia sungguh-

sungguh akan menjadlkan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana

Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan

sungguh Diaakan meneguhkan bagi mereka agapna yang telah diridai-

-fjya untuk mereka, dan Dia benar-benar akaii menukar (keadaan)

mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa.
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Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu
* apa pun dengar\Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji)

itu,maka mereka itulah orang-orang yang fasik (OS. al-Nur [24]: 55).

Dalam QS. al-TIn (95) ayat 6 Allah Swt. berfirman:

Artinya: Kecuall orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sallh; maka
bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (QS. al-TIn [95]: 6).

Dalam ayat yang lain AllahSwt. berfirman:

jy^\j j oI^LsaII \jL^j

(V ;^l)

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan
nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan naslhat-menaslhati
supayamenetapi kesabaran(QS. al-'Ashr [103]: 3).

Ketiga kerangka dasar ajaranIslam tersebut dalam Alquran disebut
Imandan amal sallh. Imanmenunjukkankonsepakldah,sedangkan amal
sallh menunjukkanadanya konsep syariahdan akhlak.

G. Penutup

Kerangka dasar ajaran Islam merupakan dasar-dasar pokok ajaran
Islam yang men^kali^etlap orang untuk bisa mempelajarl Islam yang
lebih luas dan mendalam. Memahami dan mengamalkan kerangka

dasar ajaran Islam merupakan keniscayaan bagi setiap musllm yang
menglnginkan untukmenjadi seorangmusllm yang kajfah. Tiga kerangka
dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, tidak bisa dipisah-
pisahkan. Karena itu, tidakdimungkinkan bagi seorang muslim memilih
sebaglannya dan menlnggaikan sebagiannya yanglain.

hertdaknya para mahasiswa muslim menyadari hal tersebut, sehingga
termptivasi untukmendalami ajaranIslam yangutuh dan bisa mengamalkan
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ajaran:ajaran Islam dengan balk dan benar. Dengan bekal ajaran Islam yang

cukup, diharapkan aktivitasyang dilakukan,terutama aktivitasibadah, menjadi

berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan AllahSwt.

Untukmenghasilkan akhlakatau karaktermulia—yang merupakancita-
cita setiap musllm, juga salah satu tujuan pendidtkan nasional Indonesia—

dalam konsep Islam harus dimulai dari membangun fondasi yang kuat,

yakni mendasari dengan akidah atau iman yang kokoh. Dengan iman yang

kokohpasti akan tumbuh semangat yangtinggi untuk melaksanakan seluruh

aturan Allah baik yang ada dalam Alquran maupun sunah, baik yang terkait

dengan ibadah maupun muamalah, dengan baik dan penuh keikhlasan

semata-mata karena Allah, tanpa ada tendensi lainnya. Jlka semua aturan

Allah ditaati dan dilaksanakan pastilah akan terwujud akhlak atau karakter

mulia pada diri seseorang. Karenaitu, pemahaman yang benar akan konsep

dasar Islam menjadi sangat penting untuk membangun komitmen moral

untuk melaksanakan seluruh ajaran islam.

H. Uji Kompetensi

I. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka dasar ajaran Islam!

2. Sebutkan dan Jelaskan hadis Nabi saw. yang menjelaskan adanya

tiga konsep dasar Islam!

3. Diskusikan dengan teman Saudara, apa hubungan dari ketiga dasar

ajaran Islam dan bagaimana Saudara dapat mewujudkan karakter

mulia dengan mendasarkan pada konsep kerangka dasar ajaran Islam?



BAB VI

KONSEP AKIDAH ISLAM

A. Pendahuluan

Akidah merupakan bagianyangsangat penting dan mendasar dalam
ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan akidah merupakanfondasi dasar
yang menyangga seluruh bangunan. Dalam Islam, akidah merupakan
fondasi ajaran yangdigunakan untuk tempat berpijakseluruh bangunan
ajaran Islam yang dimiliki seorang muslim. Akidah yang kuat dapat
memperkokoh seluruh bangunankeislaman seseorang, sebaliknya akidah
yang lemah atau rapuh akan membahayakan bangunan keislamannya.

• Meskipundalam kehidupan sehari-hari hakikat akidah sulit diamati,
namun gejala-gejalanya dapat diamati secara Jelas pada kehidupan
seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.Dari aktivit^s inilah,
dapat dinilai apakah akidahnya sesuai dengan ketentuan Alquran atau
malah sebaliknya. Dalam kehidupan masyarakat muslim, ternyata masih
banyak ditemukan aktivitas keagamaan mereka yang bertentangan
dengan akidahyang benar sesuai dengan yangdiatur dalam Alquran dan
sunah« Akid^yan^emah apalagi salah sangat membahayakan bangunan
keislaman seseorang. Jika tidak segera dibenahi, akidah seperti ini akan

bisa menjerumuskan seorang muslim dalam jurang kemusyrikan.
Begitulah fungsl akidah yang harus menjadi perhatian bagi setiap

muslim dalam beragama Isiam. Karena itulah, maka kajian tentang

akidahIslam iniJugamenjadisangat pentingartinya. Kajian inidiharapkan

85
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dapat membekaii para mahasiswa sehingga dapat memiliki kompetensi

yang memadai tentang akidah Islam yang benar dan kuat untuk modal

melaksanakan seluruh ajaran Islam. Kajian dalam bab ini terdiri dari

kajian tentang pengertian akidah Islam, ruang lingkup akidah Islam, dan

pengaruh keimanan dalam kehidupan.

B. Pengertian Akidah Islam

Akidah berasal dari kata 'aqada-ya'qidu-^aqdan yang berarti

'menyimpulkan' 'mengikatkan', 'mengokohkan', dan 'mengadakan peijanjian',

dll. 'Aqdan berarti 'simpul', Ikatan' dan 'perjanjian yang kokoh' dan 1<uat',

'kontrak*, 'jaminan' dll. (Munawwir, 1997: 953). Setelah terbentuk menjadi

'aqidatan ['aqidah) berarti 'kepercayaan' atau 'keyakinan' (Munawwir, 1997:

954). Kaitan antara 'aqdan dengan 'aqidatan adalah bahwa keyakinan itu

tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan

mengandung perjanjian(Departemen AgamaRl, 2001:101).

Keyakinan atau keimanan adalah solusi segala permasalahan.

Siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan untuk dirinya dan untuk

menyelamatkan umat manusia hendaklah ia mulai dari keimanan. Siapa

yang mer\ginginkan kehidupan dan amalnya baik di dunia, maka hendaklah

yang dikukuhkan keimanannya, karena amal salih itu adalah buah dari

keimanan. Bafang siapa yang Ingin menggapai hidup di akhirat dan ingin

selamat dari siksa AllahSwt., maka hendaklah memuiai dengan keimanan

dan tetap Istikamah. Dan siapa saja yang telah berhasil mendapatkan

keimanan atas dasar pengetahuan dan pemahaman, maka hendaklah ia

menjaga dan memellharanya dengan memperbanyak amal salih.

C. Ruang I&gku^ Akidah
Menurut Hasan aUBanna ruang lingkup pembahasan akidah

meliputf: (1) ilahlah, yaitu pembahasaan tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan itah (Tlihan), seperti wujud Allah, nama-nama dan

sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan {af'al) Allah, dan sebagainya; (2)

nubuwwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan

dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenal kitab-kltab

Allah, mukjizat,dan sebagainya; (3) rohaniah, yaitu pembahasan dengan
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t

alam metafisik, seperti malaikat, jin, ibiis, setan dan ruh; (4) samUyah,
yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui
melalui sam'i, yakni dalil naqli berupa Alquran dan sunah, seperti alam
barzah, akhirat, dan az^b kubur (DepartemanAgama Rl, 2001:105-106).

Alquran telah mengungkapkan bahwa hubungan antara akidah
(iman/kepercayaan) dengan syariah (amal salih) merupakan hubungan
yang takterpisahkan. Hal ini disebutkan pada beberapa ayat Alquran, di
antaranya:

IjiUj 01

(^ >Y-\ -A Ljip Oyuj

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yangberlman dan mengerjakan perbuatan-
perbuatan baik, jadilah mereka itu penghuni surga firdaus, tinggallah
mereka di sana kekaldan abadi dan mereka itu tidak ingin diganti dengan

tempatyang lain(QS. al-Kaiifi [18]:107-108).

Di ayat lain ditegaskan:

V;Jjxtiil) OjixJu

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-iaki maupun
perempuan sedangkan iaberiman, niscaya akanKami berikan kepadanya
keiiidupan yang baikdan tentulah akan Kami balas amal perbuatannya
denpn sesuatu ganjaran yang I0bih baik darl yang pernah mereka
kerjakan (QS.al-Nahl [16]: 97).

$
MahmudSyaltutdalam kitabnya al-lslam Aqidah waSyari'ah (1966:

19-20) membagi unsur-unsur pokok keimanan ke dalam empat bagian:
Pertama, adanya Allah berikut keesaan-Nya serta bersendlri-Nya dalam
penciptaan, pengaturan keleluasaan bertindak-Nya terhadap alam,
serta sucl-Nya dari persekutuan di dalam keagungan dan kekuatan.

Kedua, bahwasannya Allah memllih darl hamba-hamba-Nya orang yang

dlkehendaki dan diberikan kepada orang tersebut tugas kerasulan. Dari



88 Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui PAl.di PTU

sinilah maka iman kepada para rasul Allah menjadi wajib. Ketiga, percaya

kepada Malaikat, duta wahyu di antara Allah dengan para Rasul-Nya dan

kepada kitab-kitab yang diturunkah-Nya sebagai risalah Allah kepada

makhluk-makhluk-Nya. Keempat, percaya kepada apa yang dikandung

oleh risalah-risalah tersebut yang berupa persoalan hah kebangkitan dan

hari penfibalasan (hari akhlrat), pokok kewajiban agama, dan peraturan-

peraturan yang diridai Allah untuk hamba-hambaNya.

Kalau dikembalikan kepada sumber pokok ajaran Islam (termasuk

akidah), yaitu Alquran dan sunah, maka pokok-pokok keimanan dalam

Islam dirumuskan menjadi enam. Inilah yang kemudian dikenal dengan

"rukun Iman yang enam." Keenam rukun iman dimaksud adalah iman

kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah (termasuk makhluk-makhluk

gaib lainnya), iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul

Allah,iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadla'dan qac/ar Allah.

1. Iman kepada Allah

Di antara pengertian inian kepada Allah adalah iman atau yakln

bahwa Allah adalah Hah (sembahan) yang benar. Allah berhak disembah

tanpa menyembah kepada yang lain, karena Dialah Pencipta hamba-

hamba-Nya. Dialah yang memberi rezeki kepada manusia.

Keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa {tauhid) merupakan titik

sentral keimanan. Karena itu, setiap aktivitas seseorang muslim harus

senantiasa vertikal kepada Allah Swt. Pekerjaan seorang muslim yang

diiandasi keimanan dan dimulai dengan niat karena Allahakan mempunyai

nilai ibadah di sisiAllah. Untuk tujuan ibadah inilah Allah menciptakan jin

dan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

^ ^3
(o iJU>31\^\

Artinya:Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allahdengan

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan

lurus, dan supaya mendlrikan salat dan menunaikan zakat Dan yang

demiktan itulah agama yang lurus (QS.al-Bayyinah[98]: 5).
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Iman kepada Allah dl samping mengakui bahwa Allah Itu Ada dan
Maha Esa, juga perlu mempercayai sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Di
antara sifat kesempurnaan-Nya Allah meligetahui segalanya, tiada yang
tersembunyi bagi-Nya barang sesuatu pun. Dia Maha Kuasa dan sanggup
melaksanakan segala kehendak-Nya, dengan tidak dapat dihalangi oleh
siapapun dan kekuatan apapun.Allah Swt. berfirman:

^Ij p ^ LjiiSi ^
Vs 4p- "^15^-53 <>; ^3

Artinya-.Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang gaib; tak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di
daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan

Dia mengetahuinya (pula), dantidakjatuhsebutirbiji pundalanfi kegelapan
bumidan tidaksesuatu yang basah atau yang kering, nfielainkan tertulis
dalamkitabyangnyata[lauhmahfuzh) (OS. al-An'am [6]:59).

Dalam ayat yang lain AllahSwt. berfirman:

diLdi ilij ji diLdi diiJi .iuu
5 Ĵ[p ^1 ii^. iHj ^ ji ttii

(Tn JT)

Artinya: Katiii^nlah '̂AVahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut
kerajaan dari orangyang Engkau kehendaki. Engkau muliakanorangyang
Engkau kehendakidan Engkau hinakanorang yang Engkau kehendaki. Di

tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa
atas segala sesuatu (Q3- Ati imran [3]: 26).

Dengan demiklah semakin jelaslah bahwa tauhid benar-benar
merupakan inti dari akidah Islam, yakni dengan mengiktikadkan bahwa
Allah Itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. iktlkad ini harus dihayatf.
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baik dalam niat, amal, maupun dalam maksud dan tujuan. Untuk lebih

detailnya, tauhid itu meliputi tujuh macam sikap:

a. Tauhid zat

m Tauhid ^zat adalah mengiktikadkan bahwa zat Allah itu Esa, tidak

berbilang. Zat Allah hanya dimiliki oleh Allah saja, yang selain-Nya

tidak ada yang memilikinya. Manusia dengan keterbatasannya tidak

dapat mengetahui wujud zat Allah. Allah mengisahkan bagaimana

Nabi Musa ingin melihat-Nya tetapi Musa tidak bisa melihat-Nya.

Allah Swt. berfirman:

(Jli jiail (Jl5

liJts jiail ^

(Mr tJJt diii cL? iJi5u4i.
Artinya: Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang

telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfimian (langsung) kepadanya,

berjcatalah Musa; "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku

agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman: "Kamusekali-

kali tidak sanggup meijhat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka Jika ia tetap

di tempatnya (sebagaisediakala) niscaya kamudapat meilhat-Ku." Tatkala
Tuhannyd menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung

itu hancur luluh dan Musa pun Jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar

kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau

dan aku orang yang pertama-tama beriman" (03. al-A'raf [7]: 143).

b. Tauhid sm |
Tauhid Sifat adalah mengiktikadkan bahwa tidak ada sesuatu pun

yang menyamai Sifat Allah, dan hanya Allah yang memiliki sifat
kesempurnaan. Allah Swt. berfirman:

Artinya: Tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. DialahYang Maha Mendengar

lagi Maha Melthat (QS^ al-Syura [42]: 11).
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fi. Tauhid wujud

Tauhid wujud adalahmengiktikadkan bahwahanyaAllah yangwajib
ada. Adanya Allah tidak memerlukan kepada yang mengadakan.
Allah bersifat abadi, artinya Dialah yang pertama dan yang terakhir.
Allah Swt. berfirman:

(t:JbJj-l) ... (3jVl
Artinya: Dialah yang awal danDialah yang akhir... (QS. al-Hadid [571:3).

d. Tauhid o/'o/

Tauhid af'al adallah mengiktikadkan bahwa Allah sendiri yang

mencipta dan memelihara alam semesta. Allah Swt. berfirman:

(Y lOliyiJl) dJllJl

Artinya: Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langlt dan bumi, dan Dia tidak
mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya,
dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-
ukuranny«t denganserapi-rapinya (OS. al-Furqan [25]: 2).

Atas kehendak-Nya pula sesuatu itu hidup dan mati, kemuliaan dan
kehinaan, serta kelapangan dan kesempitan (QS. All Imran [3]^ 26-27).
Allah sendiri yang menetapkan apa yangakanterjadidan apa yangtidak
akan terjadi (<fe. al-Tj^ubah [9]: 51).
e. Tauhid ibadah

Tauhid Ibadah adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allah saja

yang berhak dipuja dan dipujt serta hanya Allah yang berhak
mendapatkan Ibadah dari hamba-Nya. Allah Swt. berfirman:

(o

Artinya: Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-'Mu-lah kami
memohon pertoldngan (QS. al-Fatfhah [1]: 5) (dan baca juga QS. al-
Mu'mlnun [23]: 32).
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f. Tauhid qasdi

Tauhid qasdi. adalah mengiktikadkah bahwa hanya kepada Allah ^

segala amal perbuatan ditujukan. Setiap amal harus dilakukan secara

langsung tanpa perantara dan ditujukan hanya untuk memperoleh

kerldaan-Nya (QS. al-Fatihah [1]: 5 dan al-An'am [6]:162).

g. Tauhid tasyri'_

Tauhid tasyri* adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allahlah

permbuat peraturan (hukum) yang paling sempurna bagi makhluk-
Nya. Allahlah sumber dari segala sumber hukum (QS. al-Nisa' [4]:

59; QS. al-Maidah [5]: 44,47, dan 48). Dalam QS. al-Maidah (5) ayat

48 Allah Swt. berfirman:

y^ 'Jc UJ idi laptj
Hp ^ Slj iSil J/t'k, ^

(1A :5Jb'lil) 5^15^
Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa

kebeharan, membenarkan apa yangsebelumnya, yaitu kitab-kitab(yaiig
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain

itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allahturuhkan

danJanganlahkamumengikuti hawanafisu merekadengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. al-Maidah [5]:48).

Jika seorang mukmin telah mengakui dengan lisan dan kalbunya

bahwa tiada Tuhan [ilah) selain Allah, maka dengan sendirinya juga

#a ws^b mengakui, tiada penclpta selain Allah, tiada pengatur setain
Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan tiada yang berhak

membuat syariat selain Allah. Iman kepada Allah merupakan kund

dari iman kepada yang lain, atau merupakan pintu masuk kepada iman

kepada yang lain.

2. Iman kepada Malafkat

Iman kepada malaikatadajah keyakinan bahwa Allah menciptakan
sekelompok makhluk (malaikat) yang selalu taat kepada-Nya dan tidak
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A '
V

diberi kemampuan untukmengingkari-Nya. Mereka adalahmakhluk yang
bertugas melaksanakan semuaperintah Allah Swt. Allah Swt. berfirman:

(AT 5$"^ ilrt

Artinya: Allah mengetahui apa yang ada dihadapan mereka (malaikat) danyang
dibelakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan
kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati
karena takut kepada Allah (QS. al-Anblya' [21]:28).

Pengetahuan manusia tentang malaikat terbatas kepada keterangan
yang diberikan Alquran dan sunah. Alquran menggambarkan beberapa
tugas malaikat, baik tugas secara umum maupun khusus, misalnya Jibiil
bertugas menurunkan wahyu. Terkait dengan hal ini, Allah Swt. berfirman:

^ 55Hp
(^ .X :J^t)

Artinya: ICatakanlah: "Ruh al-Quds menurunkan Alquran itudari Rabb-mu dengan
benar untukmeneguhkan hatiorang-orang yang beriman dan menjadi
petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" (Q5.
al-Nahl [1^102).

Malaikat lain ada juga yang bertugas menurunkan wahyu kepada
para Nabi atauorang-orang yang dIkehendakl-Nya. Allah Swt. berfirman:

«Up iUi '6%
(t :>J1)

Artinya: menuninkan para malaikat dengan membawa wahyu atas perintah Allah
tepada siapayang dlkehendakH^ diantara Rukhluknya (Q$. al-Nahl [16]: 2).

Ada Juga malaikat yang bertugas meneguhkan hatt orang orang
beriman atau Rasulullah saw., di antaranya sepertl firman Allah Swt.:
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VI uj VI 'ill sliUr isj
0 . :JuSlI) ill 01 il ^

Artinya: Dan Allah tidak mengirlmkan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar

gembiradan agar hatimu menjaditentr^m karenanya. Dankemenangan
itu hanyalah dari sisiAllah. SesungguhnyaAllah Maha Perkasa lagiMaha

Bijaksana (QS. al-Anfal [8]: 10).

Ada lagi malaikat yang kerjanya mendoakan kaum muslimin. Hal ini

ditegaskan Allah Swt. dengan berfirman:

ulpj ^ ^

(y

Artinya: IVIalaikat-malaikat yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di
sekelilingnya bertasbih memuji Allah dan mereka beriman kepada-

Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya

mengucapkan): "Ya Rabb kami, rahmat dan pengetahuan Engkau

meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang

yang bertaubat dan menglkuti jalan Engkaudan peliharalah mereka dari

siksa api neraka yang menyala-nyala{Q3. al-Mu'min [40]: 7).

Disamping itu, ada juga malaikat yang menjadi kawan dan penjaga

orang-orang yang beriman. Allah Swt. berfirman:

;JuSfi)
Artinya: (Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu« lalu

dipertenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala
bantuan kepadamu dengan seribu matallat yang datang bertumt-turut"
(QS.al-Anfal I8J:9).
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Ada pula malaikat yang bertugas melaksanakan hukuman Allah bagi
manusia. Terkait dengan hal ini AllahSwt. berfirman:

jJj

lOlAp

Artinya: Kalau saja kamu meliiiat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang
kafirseraya memukul muka danpunggung mereka dan berkata: "Rasakan
olehmu siksa neraka yang membakar, tentulahkamu akan merasa sakit"
(QS.al-Anfal [8]: 50).

Ada juga malaikat yar^g memohonkan ampunan bagi manusia.
Dalam ayat Alquranditegaskan:

5°cja

'j^\ iii\ 01 4 o^i OjJjiiioj
(o itSjjAJl)

Artinya: Hampir saja langit pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Allah) dan
malalkat-malaikat bertasbih memuji Rabbnya dan nrvemohon ampun bagi
orang^rang yang berada di buml. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah,
Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (05. al-Syura [42]: 5).

Selanjutnya, ada malaikat yang membaca shalawat atas Nabi
Muhammad saw. (QSkl-Ah^b [33]: 56). Dan maslh ada beberapa tugas
khusus malaikat yang lain menurut kehendak Allah, misainya malaikat
yang mencatat status perbuatan manusia {QS. al-lnfithar [82]: 10-12),
malaikat yang berprofesi pencabut nyawa manusia (C^. al-An'am [6]: 61),
malaikat yang bertugas member! kedamaian dan keseiamatan kepada
penghuni surga (OS. al-Ra'du [13]: 23-24).

3. Iman kepada KKab Suci

Imap kepada kitab suci merupakan konsekuensi logis dari iman
kepada Allah karena hanya Allahlah yang menurunkan kitab suci kepada
orang-orang yangdipilih-Nya. Allah Swt. berfirman:
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ilif jjiij jli-J jj2i VAiijj 4^
(TAo :5>yi) Ji^°l idlj iSj

Artinya: Rasul telah beriman kepada Alquran yang telah diturunkan kepadanya
dari Allah. Demikian pula orang-orang yang berinnan, mereka percaya
kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka)
mengatakan (bahwa) kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun
dengan yang laindari rasul-rasul-Nya. Danmerekajuga mengatakan (bahwa)

kami dengardan kamitaat. Merekaberdoa;"Ampunilah kami, ya Rabbkami,
dan kepada Engkaulah tempat kembali" (Q5. al-Baqarah [2];285).

Secara umum seorang muslim harus meyakini bahwa Allah telah

menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul-Nya dengan tujuan
untuk menjelaskan kebenaran. Allah Swt. berfirman:

li-jt^
(Yo

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa

bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka

ai-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan
keadllan itu (QS. al-Hadid[57]: 25).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

(X >r aJ Si

Artinya; Oahulu manusia itu umat yang satu, setelah timbul perselisihan maka
Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembina danperingatan>
dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab yang benar untuk
mehiberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka
perselislhkan (QS. al-Baqarah [2]:213).
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Secara khusus seorang muslim harus meyakini kitab-kitab yang
nama-namanya^telah diberitakan Allah kepada manusia, sepertiTaurat,
InjII, Zabur, dan Alquran. Alquran adalah kitab suci yang terakhir dan
masih "asli" jika dibandlngkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Alquran
merupakan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain; apakah menyimpang
dari maksud Tuhan atausegaris dengan kehendak-Nya. Allah menurunkan
Alquran kepada Nabi terakhir sebagai pedoman hidup bagi seluruh
umat manusia, penyejuk/penawar gangguan mental, solusi bagi mereka
yang bingung, dan kebaikan untuk seluruh Alam. Terkait dengan fungsi
Alquran ini AllahSwt. berfirman:

Artinya: Dan ini (Alquran) adalah kitab yang telah Kami turunkan, yang diberkahl,
maka ikutilah dia, bertakwalah agar kamu sekalian nfiendapat rahmat
dari Allah (OS. al-An'ani [6]:155).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga berfirman:

(A^

Artinya:... dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk nnenjelaskan segala
ses^tu, petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
yang berse^h diri (QS. ,al-Nahl [16]: 89).

Misi yang diamanatkan kepada Rasulullah saw. berslfat universal
(rahmatan lil-'alamin) dan uswatun hasanah (teladan) bagi segenap
umat manusia sepanjangmasa, Dalam halIn! Allah Swt. berfirman:

iiii a ,/i j^
^
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(^ OA

Artinya: Katakanlah Muhamnnad: '^ahai manusiasesungguhnya aku adalah utusan

Allah kepadamu,yaitu Allah yang memlliki kerajaan langit dan bumi, tidak

ada Tuhan yang berhak disembah selain Ola yang menghidupkan dan

mematikan. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan utusan-Nya,

seorang NabI yang ummi, yang beriman kepada Allah dan firman-firman-

Nya,maka ikutilahdia agar kamu mendapat petunjuk" (Q5.al-A'raf[7]:158).

4. Iman kepada Rasul

Secara umum setiap muslim wajib beriman bahwa Allah telah

mengutus kepada manusia beberapa orang rasul (nabi) dari kalangan

manusia sendiri yang bertugas membimbing manusia ke arah jalan yang

benar.. Rasul atau nabi ada yang disebutkan dalam Alquran tetapi ada

.juga yang tidak disebutkan. Alquran menyebutkan lebih kurang 25 nabi/

rasul yang juga harus dlimani oleh setiap muslim. Allah Swt. menegaskan

hal in! denpn firman-Nya:

(\M UJS2 'ill
Artinya: Ot{k Kam|,telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan

kepadamu dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan. Dan Allah telah

berbicara kepada Musa secara langsung (OS.at-Nisa' [4]: 164).

Ajaran yang dibawa para nabi/rasul adalah sama. Kalaupun ada
perbedaan, hanyalah sebatas syarlah Qalan menuju Tuhan) sementara

akarnya sama, yaitu kepercayaan bahwa Allah itM Tunggal (tauhid)«tidak

berpasangan, tidak mempunyal an^k, dan tidak pernah dilahlrkan apalagi

mati. Allah Swt. berfirman:

(r^ :>JI)
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Artinya: Dan Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan untuk
menyerukan; Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut
(tuhan palsu)(QS. al-Nahl [161:36).

Secara khusus seorang muslim diajarkan untuk menfiiliki sikap
toleran terhadap pemeluk agama lain, yaitu agar mereka meyaklni
kerasulan para nabi yang telah disebutkan Alquran seperti Nuh, Ibrahim,
Musa, Isa, danMuhammad. Allah Swt. berfirman:

(i.

Artinyaj Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu,
tetapl dla adalah rasul dan penutup para NabI (QS. al-Ahzab [33]: 40).

Apablia Allah menyediakan bahan-bahan material untuk memenuhi
kebutuhan jasmani manusia, maka Dia-lah juga yang menyediakan
kebutuhan rohani manusia, yaitu dengan mengutus para rasul kepada
umat manusia agar kehldupan mereka tidak sama dengan hewan.

5. Iman kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehidupan alam
semesta ini akan hancur yang kemudian akan digantikan oleh alam
keabadlan. Alquran maupun Hadis menyebutkan aspek-aspek yang
harus dipercayai sehubungan dengan hari akhir ini, misalnya nikmat atau
derita di alam kubur, al-shlrat al-mustaqim, hisab, mizan, pembalasan
surga atau neraka, dan pemberian catatan/rekaman aktlvitas manusia
per orang |̂ama hidup di dunia, baik mereka yang menerima catatan
amalnya dengan ^ngan kanan, tangan kirl, atau dari balik punggung.

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa kehldupan
abadiiianya terjadl setelah kehidupan di dunia ini. Allah Swt. berfirman:

^ ^ Ji«
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Artinya: Takutlah suatu hari yangpada harl Itu kannu akan dikembalikan kepada
Allah, kemudlan setiap orangakan dibalasi dengan setimpalsegalaamal
perbuatannya, sedangkan mereka sedlkit pun tidak akan dianlaya (QS.
al-Baqarah [2]: 281).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

(\ i-M dj^ yliji dli/U 5UJ3
Artinya: Pada-s^at terjadlnya klamat, manusia akantercerai berai.Adapun orang-

orang yang beriman dan beramal salih, maka tinggal di suatu tempat

dalam keadaan bersuka ria. Akan tetapi orang-orang yang kafir dan
mendustakan ayat-ayat Kami dan tidak percaya pada hari akhir, maka
mereka mendapatkansiksaan(QS. al-Rum [30]:14-16).

Allah Swt. memperhitungkan setiap perbuatan manusia dengan
seadll-adllnya, s^hlngga tidak ada satu pun perbuatan manusia yang
terlewat dari pengamatan-Nya. Semua manusia diperlakukan oleh Allah

Swt. secara adil (QS. al-Baqarah [2]: 281, llhat lagidi atas).

6. Iman kepada Qadla'/Qadar

Qadia' menurut bahasa berart! 'hukum', 'perintah', 'memberikan';
'menghendaki', dan 'menjadikan'. Sedang qadar berarti 'batasan',
'menetapkan ukuran'. Secara sederhana dapat diartikan bahwa qadia*
adalah 'ketetapan AIgh yan^ telah ditetapkan (tetapi tidak kita ketahui)',
sedang qadar adalah 'ketetapan Allah yang teah terbukti (diketahui
sudah terjadl)'. Iman kepada qadla'lqadar bisa dijeiaskan dalam empat
hal berlkut:

a. Keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahul derigan pasti peristiwa
yang telah dan aican terjadi. Allah mengetahul segala keadaan
hamba-Nya. Allah mengetahul rezeki, ajal, dan amal perbuatan
mereka. Allah Swt. berfirman:
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(X n j^p A»l 01

Artinyai^esungguhhya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. al-Ankabut
1291:62).

Dalam ayat lainAllah Swt. berfirman:

UJLp- iU-l Ji5ll 0^ 25)101 TjiLcJ
(^ X:

Artinya: Allahlah yang menciptalcan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.
Perintaii Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah
Maha Kuasa atassegala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah, pengetahuan-
Nya meliputi segala sesuatu (05. al-Thalaq [65]: 12).

b. Keyakinan akan adanya aturan Allah yang diberikan kepada setiap
makhluk-Nya. Allah Swt. berfirman:

(1 :c3) ^ liSlp
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh

bumi dan tubuh-tubuh merekadan pada sisi Kami pun ada kitab yang
memelihara (mencatat) (OS. Oaf [SOl; 4).

c. Keyakinan bahwa kehendak Allah bisrslfat pasti dan tidak bisa
diganggu gugat. ^Bka /^ah berkehendak, maka terjadilah, dan
jika Allah tldak berkehendak, maka tidak akan terjadl. Allah Swt.
berfirman:

i- A,(\A

Artinya: ...sesungguhnya Allah berbuat atas segala yang Dia kehendaki (QS. al-
Hajj [221:18).
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Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

(AY Jjt, 5l Jljt bl ijil xlj
Artinya:Sesungghunya perintah Allabapabila Dlamenghendaki sesuatu hanyalah

berkata: "Jadllah"maka terwujudlah kehendak-Nya(QS. Yasin [36];82).

Allah Swt. juga berfirman:

C)^^1 C)\ ^LSo ot U»J

(T* lOUJVl)

Artinya: Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lag! Maha Bijaksana (QS.al-lnsan

[76]: 30).

d. Keyakinan bahwa Allah pencipta seluruh makhluk. Tidak ada

pencipta selain Dia dan tidak ada Rabb selain Dia. Allah Swt.

berfirman:

(IT sCr

Artinya: Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah pemellhara atas

mereka (QS.al-Zumar [39]: 62).

Allah Swt. juga berfirman:

^ ^ ^ ^ ^ UA; ^
(r :>li) dpp ji VJ4slsiJi

Artinya: Wlahai manusla, ingatlah terhadap nikmat Allah yang telah dlberikan

kepada kamu sekatian; lalu adakah penctpta selain Allah yang

memberlkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan

selain Allah, lalu mengapa kamu berpaling? (QS. Fathir [35^: 3).
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D. Pengaruh Keimanan dalam Kehidupan
Sejauh manakah pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia

atas beffkat rahmat Allah dan nikmat-Nya pada difi manusia? Indikator
keimanan itu dapat dibuktikan dan dirasakan, antara lain:
1. Iman menimbulkan rasa aman, tidak khawatir terhadap ajal atau

kedatangan kematian, karena kematian itu pasti datang dan tidak
dapat dihindarkan. Allah Swt. berfirman:

(A :AiuJrl) aL ^
Artinya: Katakanlah: "Kematian yang kamu melarlkan diri darl padanya,

sesungguhnya akan menemui kamu juga" (OS. al-Jumu'ah [62]: 8).

2. Iman menimbulkan pengharapan. Pengharapan merupakan suatu
kekuatan yang mendorong dan membukakan hati manusia untuk
bekerja, membangkitkan semangat perjuangan menunaikan
kewajiban, menimbulkan aktivitas dan menjauhkan sifet malas.
Allah Swt. berfirman:

(01 ;̂ 1) Ojfcjt aS-j ^
Artinya: Dan yang berputus asadarl rahmat Rabbnya hanyalah orang-orang yang

sesat(Q3.al-HijrI151:56).

3. Memperoleh ketenangan jiwa. Ketenangan yang memenuhi jiwa
Rasulullah saw. di hari hijrah bersama dengan Abu Bakar Shiddlq:
tiada perasaan cemas dan duka cita, tiada tekanan ketakutan dan
kegentaran oleh ragu-ragu dan keluh kesah.

4. Orang beriman m^perkenankan panggllan fitrah. Sesedrang
tiada dapat merasakah kel^hagiaan dan ketenangan apabila tidak
mengenal Khaliknya dan dirinya sendlrl, atau lupa akan dirinya,
sebagatmana disebutkan dalam Firman Allah Swt.:

\ :j-iJrt) iijLAlA

Artinya: Orang-orang yang lupa kepada Allah^ lalu Allah akan melupakan merete
terhaitep dirinya sendiri a^Ha$yr|591:19).
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5. Orang beriman mengetahui kejadian alam semesta. Fitrah dan akal

manfisia mengatakan sesungguhnya kejadian manusia bukan terjadi
secara otomatis. Manusia tidak menciptakan dirinya dan tidak pula

menciptakan alam sekelilingnya. Firman Allah Swt.:

Artinya: Dan Kanrii ciptakan langitdan bumi dan apa diantara keduanya, bukanlah

untuk permainan belaka. Keduanya Kami ciptakan hanyalah dengan

tujuan yang benar, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetaliui (QS.al-

Dukhan [44]: 38-39).

6. Orang beriman bebas dari siksaan keragu-raguan.

7. Orangberiman menampakkan tujuan dan jaian yang akan ditempuh
(QS.al-Fath [AS]: 4).

8. Cahaya keimanan dan keyakinan menyebabkan perasaan orang
beriman menjadi terbuka dan lapang (QS. al-An'am [6]: 125).

9. Orang beriman merasa dirinya dekat dengan Allah (QS. al-Baqarah
[2]: 115 dan QS. al-Hadid [57]: 4).

10. Orang beriman irierasa hldup dan bersahabat dengan Nab! dan orang

balk-balkdarl segenap umat dan segala zaman (QS.al-Nisa' [4]:69).

E. Penutup

Itulahgambaran akldah Islam yang benar yang harus menjadi dasar
atau fondasi dalam diri setiap musllm. Akldah menjadi penentu dalam
sikapdan perilaku setiap musllm. Jlka akidahnya benar maka semua slkap
dan perilakunya akan terarah dan tidak akan menylmpang, seballknya jlka
akidahnya salah tentu sigpdan perilakunya akan meienceng. Dengan kata
lain, mustahil seorang nriuslinf akan berkarakter mulia tanpa didukung
oleh akidah yang benar dan kokoh, seballknyaakidah yang benar menjadi
modal utama bagi seorang musiim untuk berkarakter mulia.

Pilar-pilar akidahyangenam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada
malaikat allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul
Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadia* dan qadar
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.-.fc,

merupakan satu kesatuan iman yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman

kepada Allah menjadi fondasi utama akidah ^eorang muslim untuk bisa
mengimani yang lain dan iman kepada noalaikat hingga iman kepada

qadia*dan qadar merupakan konsekuensi logisdari iman kepada Allah.
Inilah akidah Islam atau iman yang benar.

F. U|iKompetensi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah Islam dan apa pula
fungsi akidah dalamkehiduplan seorang muslimI

2. Sebutkan dan jelaskan cara mentauhidkan Allah dengan benar dan

berikan contoh dalam aplikasinya pada sikap dan perilaku sehari-hari I

3. Diskusikan apa hikmah yang dapat dipetik dari mengimani adanya
para malaikat Allah dan makhlukgaib lalnnyal

''P



BAB VII

KONSEP SYARIAH ISLAM

A. Pendahuluan

Jika akidah diibaratkan fondasi suatu bangunan maka syariah

merupakan bentuk bangunannya. Dalam kehidupan sehari-hari syariah

inilah yang tan^pak dalam aktivitas seorang muslim, sementara akidahnya

tidak tampak. Dengan demikian syariah sama penting dan pokoknya

dehgan akidah. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan.

Syariah Islam merupakan serangkaian aturan yang bersumber dari

pembuat syariah isyari% yaitu AllahSwt. dan Rasulullahsaw., yang tampak

dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Aturan syariah meliputi

semua hal yang dilakukan oleh seorang muslim, balk yang berhubungan
dengan Tuhannya maupun yang berhubungan dengan sesamanya.

Baglan ini akan mengkaji permasalahan terkalt dengan syariah Islam.

Tujuan yang diharapkan adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi

tenting ar^syariah Islam, kedudukan dan ruang lingkup syariah Islam,
serta fungsi dan asas pariah Islam.

B. PengertianSyariah islam

Untuk memahami arti syariah Islam, perlu dipahami dulu istilah-istilah

lain yang terkalt denpn istilah syariah. Oi Indonesia dikenal istilah yang

lebth populer dari syariah, yaitu hukum Islam. Sementara itu di kalangan

umat Islam juga dikenal istilah fiklh yang memiliki arti yang hampir sama

106
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dengan syariah. Untuk memahami istilah-istilah itu dengan benar, ada
baiknya dijelaskan dulu masing-masing pengertiannya secara sjngkat.

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan

Islam. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai 'peraturan-
peraturan' atau 'norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia
dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa
kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun
peraturan ataunorma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan
oleh penguasa' {M. Daud Ali, 1996:38). SedangIslam secara sederhana
berarti 'agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk
disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan
hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak'.

Dari gabungan dua katahukum dan Islam itulahmuncul istilah hukum
Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah
hukum islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan
seperangkat norma atauperaturan yang bersumber dari Allah dan Nabi
Muhammad saw. untuk mengaturtingkah laku manusiadi tengah-tengah
masyarakatnya. Dengan kallmat yang lebih singkat, hukum Islam dapat
diartikansebagai hukumyang bersumber dari ajaran Islam.

2. Syariah ^ ^
Secara etimologis kata syariah berasal dari kata berbahasa Arab al-

syalri*ah yang berarti 'jalan ke sumber air' ataM 'jalan yang harus diikuti,
yakni Jaian kearahsumberpokok bagi kehidupan'. Syariah diartikan jalan
air karena siapa saja yang rriengikiiti syariah akan mengalir dan bersih
Jiwanya. Allah menjadikan air sebapi penyebab kehidupan tumbuh-
tumbuhan dan binatang sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai

penyebab tehidupan jiwa manusia (Amir Syarifuddin, 1997:1).
Adapun secara terminologis syariah dideflnisaikan den^n berba^i

variasi. Prof. Or. Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai

semua peraturan a^ma yang dttetapkan oleh Allah untuk kaum muslim
baik yang ditetapkan dengan Afquran maupun dengan sunah Rasul (M.
Ytjsuf Musa, 1988: 131): Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi
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syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Aii aNTahanwy. Menurut

al-Tahanwy'syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah

bagi hamba-hamba-Nyayangdibawa Nabi, baikyang berkaitan dengan cara

perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliah

yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan

kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i'tiqadiyah

yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam' (M.YusufMusa, 1988:131).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syariah

bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup hukum-hukum

akidah dan amaliah, tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam

bidang hukum-hukum amaliah. Bidang kajian syariah hanya terfbkus

pada hukum-hukum amaliah manusia dalam rangka berhubungan

dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun sumber

syariah adalah Alquran yang merupakan wahyu Allah dan dilengkapi

dengan sunah Nabi Muhammad saw.

3. Fiklh

Secara etimologis kata fikih berasal dari kata berbahasa Arab: al-

fiqh yang berarti 'pemahaman' atau 'pengetahuan tentang sesuatu'. Kata

al-fiqh memiliki arti yang sama dengan kata al-fahm, yaitu sama-sama

berarti 'memahami' atau 'mengetahui'. Adapun secara terminologis fikih

didefinisikan sebagai 'ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat

amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci' (Khallaf; 1978:11).

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah

perbuatan orang mukalaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih

adalah manusia serta dinamlka dan perkembangannya yang semuanya

merupakan gambaran nyata dari perbuatan^perbuatan orang mukalaf

yang Ingin dlpolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu

kehidupan beragama dan bermasyarakatyang baik (Ali Yafie« 1994:108).

4. Hubungan antara Hukum Islam, Syariah, dan Fiklh

Istilah hukum Islam tldak ditemukan dalam Alquran, sunah, maupun

literatur Islam. Ada dua Istilahyang dapatdjpadahkan dengan istilah hukum

Islam, yaitu syariah dan ftkih. Dua tstiliah ini, sebagaimana sudah dluralkan

di ates, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dlpisahkan.
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karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini

dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan

bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus

tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum

Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih.

. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat

dipisahkan. Syariah merupakan si^mber atau landasan fikih, sedangkan

fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Meskipun syariah dan

fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Secara sederhana

perbedaan antara syariah dan fikih bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Syariah berasal dari Allah dan rasul-Nya, sedang fikih berasal dari

pemikiran manusia.

b. Syariah ^erdapat dalam Alquran dan kitab-kitab hadis, sedang fikih

terdapat dalam kitab-kitab fikih.

c. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih

luas, karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak,

sedang fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada

hukum yang mengatur perbuatan manusia.

d. Syariah mempunyai kebenaran yang mutiak (absolut) dan berlaku

abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat

dinamls.

e. Syariah hanya satu, sedang fikih lebih dari satu, seperti terlihat

dalam mazhab-mazhab fikih.

f. Syariah menunjukkan kesatuan dalam. Islam, sedang fikih

menunjukkan keragaman dalam Islam.

C Tujuan Syariah Islam i

Dalam istilah fikih tujuan syariah Islam sering disebut maqashld al~

syari'ah, Secara ^mplogis, kata maqashld al-syari^ah berasal dari dua

kata: maqashid dan dl-syari'ah. Kata maqashid adalah bentuk jamak

dari kata maqshud yang berarti 'kesengajaan' atau 'tujuan', sedang

makna kata al-syari'ah sudah dyelaskan dl atas. Dengan demikian, secara

sederhana maqashid al-syari*ah berarti 'maksud-maksud atau tujuan-

tujuan disyarlatkan hukum Islarn'. Karena itu, yang menjadi bahasan

utama dalam maqashid al-syari'ah adalah masalah hikmah dan Wah
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ditetapkannya suatu hukum (Fathurrahman Djamil,1997:123). Maqashid

al-syari'ah seringdiidentij^kan d^ngan filsafat hukum Islam.
Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang

melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemlklran hukum

dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum

kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara ekspllsit oleh Alquran
dan sunah. Lebih dari Itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka

mengetahui apakah suatu kasus masih tetap diterapkan berdasarkan
satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial dapat

menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan. Di sinilah pentingnya

mengkaji tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) yang menjadi dasar

di dalam perumusan ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum Islam.

Semua k^entuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah

maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan sunah,

mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah

yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa

missi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di

muka bumi.

fi! < «

(\. V VI iiUlijCUj
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, meialnkan gntuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam (QS.al-Anbiya' [21]: 107).

Pembuat syariah (Allah dah Rasul>Nya) menetapkan syariah bertujuan

untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan temanfaatan,

dan menghindarkan kemafisadatan baginJrnat ^nanusia (Mukhtar Yahya
dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Abu Zahrah, seorang

pakar hukum Islam dari Mesir, mengatakan bahwa setiap hukum Islam

memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. tidak ada perintah

dalam Alquran dan sunah yang tidak memiliki kemaslahatan yang haklki,
meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di

sini adalah kemaslahatan hakikiyang bersifat umum dan tidak didasarkan

pada pemenuhan hawa nafsu (AbuZahrah^1958:3^).
Dengan diketahulnya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatg
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peristiwa yang sudahada nasnya secaratepat dan benardan selanjutnya
dapat ditetapkan^ukum peristiwa yang tidak ada nasnya. Senada
dengan pendapat di atas/al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari
kalangan Mazhab Mallkl, mengembangkan doktrln maqashfd al-syari'ah
dengan menjelaskan bahwa tujuanakhir hukum Islam adalah satu^ yaitu
kemaslahatanatau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat

al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah
(hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, balk jangka pendek maupun
jangka panjang (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995:225).

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan disyariatkannya hukum
Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia balkdi dunia maupun di
akhirat-^Maksud kemaslahatan di sini adalah sesuatu yang baik dan dapat
diterimaoleh akal sehat. Diterima akalmengandungarti bahwa akaldapat
mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Dapat dipahami bahwa setiap
suruhan Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan
ini kadan-kadang dijelaskan secara langsung olehAllah dalamAlquran dan
kadang-kadang tidak. Begitu juga, setiaplarangan Allah pasti mengandung
mafsadat(kerusakan) bagimanusiajikadikerjakan, Sebagai contoh dapat
dilihatfirman Allah Swt. seperti dalam ayat berikut ini:

pJAi ^ js ...

Artinya:... dan dirlkanlah salatSesungguhnya salat Itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar|g[S. a1-^nkabut [29]: 45).
Firman AllahSwt. dalam ayat yang lain:

(Y A /h
Artinya: Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tentera (Q$.

al-Ra'd [13]: 28).

Dan firman-Nya yang lain:
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6i^l
01 ilkiJt oikiJi Jsi

Ai ^ 4riiiJij »jlJisjl

Artinya; Halorang-orangyang beriman, sesungguhnya (meminum) Ichamar, berjudi,

. (berkorban untuk) berhiala, mengundi nasib dengan anak panah, adalali

perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhiiali perbuatan-

^ perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan
itu bermaksud hendak menlmbulkan permusuhan dan kebencian di antara

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi

kamu dari mengingat Allahdan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari

mengerjakan pekerjaan itu) (Q5.al-Maidah [5]:90-91).

Di samping tiga ayat di atas, nnasih banyak ayat Alquran lag! yang

menunjukkan perlntah dan larahgan yang diikutf oleh alasan-alasan yang

menguatkan perintah dan larangan tersebut. Kalau dalanr)Alquran masih

banyak perintah dan larangan yang tidak disebutkan alasan-alasannya,

bukan berarti tidak ada maslahat atau mafsadatnya. Dalam hal ini, Allah

memberikan kepada manusia, terutama para mujtahid, untuk mencari

tujuan-tujuan di balik perintah dan larangan tersebut. Para ulama

diberlkan keleluasaan untuk menemukan alasan-alasan ditetapkannya

hukum, terutama dalam ma^^h ^uamalah. Dalam menghadapi
persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari

masalah tersebut. Dengan mellhat kasus-kasus yang memiliki kesamaan

dengan masalah yang disebutkan dalam nas, para mujtahid dapat
menetapkan hukum kasus-kasus tersebut. Masalah yang sama juga

dapat dilihat dalam hadis-hadis Nabi yang berisi perintah dan larangan.

Datam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat,

berdasarkan penelitian para ah|i ushul fikih, ada lima unsur pokok yang

harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang yang memelihara lima hal

tersebut akan mertiperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat

memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.
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Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-SyathIbi dalam bukunya
al-Muwafaqatfi Ushul^l-Ahkam. Dalam buku Ini al-Syathibi memerinci
dengah panjang lebardoktrmmaqashidal-syari'ah yangdidasarkan pada
al-kulliyyat al-khams (lima kebutuhan pokok) seperti di atas. Karena
Itulah make maqashid al-syari'ah disebut juga maqashid at-khamsah.
Tujuan hukum Islam yang lima ini oleh al-Syathibi dibagi menjadi tiga
tingkatan, yaitu diaruriyyat (kebutuhan primer), hajjiyyat (kebutuhan
sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).

D. Kedudukan dan Ruang Lingkup Syariah Islam

Sebagaima diketahui bahwasyariah pada intinya adalah merupakan
tatacara pengaturan tentang perilaku hidup manusia sebagai makhluk
Allah yang paling sempurna. Syariah Ini diturunkan kepada manusia
untuk dilaksanakan dalam kehidupannya untuk mencapaikeridaanAllah
Swt.,seperti yangdiluruskan dalam petunjukAlquran, antara lainfirman
Allah Swt.

^3 ^ tP*

jS"Jii
iU4^40'ill 4l ^0^>

0 v

Artinya: Dia (Allah) telah mensyariatkan ba^kamu tentang agama apa yang
telah diwaslatkan-Nya kepada Nuh dan apa^ang telah Kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah Kami waslatkan kepada Ibrahim, Musa,
dan Isayaitu: tegakkanlah agama dan Janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. Amat berat bagl orang-orang musyrlk agama yang kamu
seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang

dikehendakl-Nya dan member! petunjuk kepada (agama}-Nya orang
yangkembali (kepada)-Nya (OS. al-Syura [42J: 13).

Menurut catatan kakf Alquran dan T^rjemahnya bahwa yang

dimaksud dengan agama ddlam ayat di atas adalah kita beriman kepada-
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Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat, serta menaati

segala perintah dan larangan-Nya.

Sebagaimana petunjuk firman Allah dalam QS. al-Maldah (5) ayat
48 balwa Allah menurunRan syarlah kepada umat manusia dengan
lengkap sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah Swt.
yang memlliki penciptaan yang paling harmoni. SyariahIslamditurunkan

oleh Allah Swt. kepada manusia adalah untuk dilaksanakan. dan untuk

mengatur periiaku hidup dan kehidupan manusia di dunia ini dalam
rangkamencapai kebahagiaanyang hakiki di dunia dan akhirat.

Karena itu, syariah Islam mencakup segenap aturan-aturan yang
mengatur semua aspek periiaku hidup dan kehidupan manusia di dunia

ini, baik sebagal individu maupun sebagai anggota/warga masyarakat,
dalam melakukan hubungan baik dengan Allah Swt., dengan diri sendiri,
dengan sesama manusia lain,maupun dengan alam lingkungan sekitar.

Syariah Islam yang menltikberatkan hubungan manusia dengan
Allah Swt. atau Tuhan Pencipta Alam semesta pada umumnya disebut
ibadah. Bidang ibadah merupakan inti dari syariah Islam danmerupakan
salahsatu tujuan dari penciptaan manusia dalam misi hidupnya di muka
bumi. Allah Swt. berfirman:

Artinya: Tiadalah Kami menc|ptakan jin, dan manusia melalnkan agar mereka

menyembah/berlbad^h kepada-Ku (QS. al-Dzarlat [51]: 56).

Syariah Islam diturunkan Allah Swt. kepada manusia secara lengkap
sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhlukAllah yang palingsempuma,
denpn mendapat amar^ sel^gai penguasa di muka bumi ini untuk
mengaturdan mengelola segala isinya dengan melaksanakan syariah dalam
kehidupan dunia Ini sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat untuk
mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan dl akhirat kelak. Bidang
syariah seperti inilah yang kemudian disebut dengan muamalah. Dengan
demikian, ruang lingkup syariah Islam yang sekaligus menjadi bidang kajlan
syariah ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Untuk leblh jelasnya tentang
kedua ruang lingkup syariah ini bisa dibaca bab-bab berikutnya.
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E. Sifat Syariah Islam

Syariah Islam yangditurunkan Allah kepada klta merupakan syariatyang
paling semi^rna dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Syariat
Islam berlaku untuk seluruh umat manusiadan berlaku'hingga akhirzaman

(kiamat). Nabi Muhammad saw. telah membawakan ajaranyang final untuk
dilaksanakan dalam kehidupan di dunia demi mencapai kebahagiaan yang
hakiki diduniadan akhiratsesuaidengankebutuhan manusia.Karena itulah,
syariah Islam memiliki karakteristik khususyang bersifet universal dan abadi
serta memiliki asas-asas tertentu, balk asas-asas umum maupun asas-asas

khusus yang terdapat dalam berbagai aspek syariah Islam.

Karakterisrik khusus yang universal dan abadi dari syariah Islam

pada hakikatnya merupakan titah (tuntunan) Allah Swt.yang termaktub

dalamAlquran dan sunah atau hadis Rasululiah saw. untuk dilaksanakan
dalam kehidupan manusia di dunia. Alquran dan sunah merupakan
pedoman manusia dalam mengamalkan segala tuntunan Allah, yakni
menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan demi mencapai
kesuksesan hakiki di dunia dan akhirat. Atas dasar itulah maka syariah

Islamditurunkan dengan ketdntuan-ketentuan dasar sebagai berikut:
1. Syariah Islamditurunkan dengan mudah untuk dilaksanakan sesuai

dengan kemampuan yang ada pada manusia. Dalam hal Ini Allah
Swt. berfirman:

u ijjpj d vt liJ: iii iiiSi ^
(tAT

Artinya: Allah tfadalah membeblnt manusia, terkecuall sekadar
kemampuannya. la mendapat pahala dari kebajikanyang diusahakannya

dan la mendapat siksaan (dari kejahatan) yang dikerjakannya (QS. al-

Baqarah [2]: 286).

2. SyariahIslamyang baglan ketentuan-ketentuan peraturannya untuk
dilaksanakan dalam kehidupan dl dunia telah diterangkan dengan

jelas dan rincl, sehingga tidak perlu perubahan dengan adanya
penambahan atau penggunaan seperti yang berkenaan dengan
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bidang akidah dan ibadah. Islam sebagai agama yang sempurna
•tidak lag! perlu adanya penambahan atau pengurangan dan
merupakan agama yang terakhirjang berlaku bag! seluruh umat
manusia sampai akhir zaman. Allah Swt. berfirman:

(T :SJO'dl) llj
Art1nya:Pada hari in! telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah

Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridai {dienul) Islam

sebagai agama baglmu (Q5. al-Maidah [5]: 3).

3. Syariah Islam diturunkan Allah untuk mengatur sikap dan perilaku
hldup^ dan kehidupan di dunia, Salah satu fitrah fungsi dan tugas
diciptakan manusia di dunia adalah sebagai hamba Allah untuk
beribadah (QS. al-Dzariyat [51J: 56). Fungsi dan tugas manusia
yang lainnya adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi (QS. al-

Baqarah [2]: 30). Dengan tugas kekhalifahar) ini, manusia berarti

sebagai pemegang amanah atau mandataris kepefcayaan dari Allah
Svvt. untuk mengelola alam semesta beserta isinya sebagai sarana

melaksanakan tugas sucinya, yakni beribadah kepada Allah Swt.
Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

^ tStj LgUt otJuVt \fip of ill S|

^ * (oA;»UJl)
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh J^mu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu)apablla menetapkan
hukum di antara manusia agar kamu menetapkan (Nya) dengan adil.
Sesungguhnysi Allah adalah Maha Mendengar lag! Maha Mellhat. (QS.
al-Nlsa' [4]: 58).
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F. Fungsi Syariah Islam

- Syariah Islam diturunkan Allah kepada umat manusia dengan

karakteristik dan sifatnya yang universal dan abadi untuk dilaksanakan
dalam kehidupah di duni'a dan mencakup semua aspek kehidupan.
Syariah Islam pada prinsipnya memberikan bimbingan dan pengarahan
yang positif kepada manusia agar dapat melaksanakan tugas hidupnya
di dunia dengan benar menurut kehendak Allah, baik sebagai hamba-
Nya ['abdullah) maupun dajam misi hidupnya sebagai khalifah Allah
{khalifatullah) di muka bumi ini menuju tercapainya kebahagiaan abadi
di dunia dan akhirat. Dengan begitu, maka fungsi syariah Islam dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian positif
tujuan dari penciptaan.manusia sebagai hamba Allah di muka bumi

ini,yakni beribadah kepada Allah Swt (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

2. Untuk menujukkan dan mengarahkan manusia kepada pencapaian

tujuan dalam misi hidupnya sebagai khali^h Allahdi muka bumi ini,

yaitu kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan (QS.
Shad [38]: 26).

3. Untuk menunjukkan jalan positif menuju tercapainya kebahagiaan

abadi hidup di dunia dan akhirat. Halini tergambar dalam doa yang

selalu diucapkan oleh umat Islam, palingtidaksehabis melaksanakan

salat lima waktu sehari semalam. Doa ini tercantum dalam firman

Allah Swt.:

jl!)l Olop % Sic-i. Ijljl iLTs iSj
C-cW)

Artinya:Ya Tuhan kami, berllah kebalkan (hidup) di dunia dan kebaikan di akhirat

dan peliharalah kamI dart siksa api neraka (QS.al-Baqarah [2]: 201).

G. Asas-asas Syariah Islam

Asas-asas syariah Islam bisa dikategorikan menjadi dua baglan,

yaituasas-asas yangbersifat umumdan asas-asasyangbersifat khusus.
Asas-asas umum syariah meliputi semua bidang cakupan dari syariah
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Islam, balkIbadah maupun muamalah.Sedangasas-asas kbusussyariah
Islam tertuju kepada masing-masing bagian dari syariah Islam, terutama

yang banya^ diungkap adalah asas-asas khusus dalam bidang muamalah,
seperti dalam bidang hukum perdata Islam, hukum pidana Islam, hukum

kewarisan, dan hilkum perkawinan.

Dalamsyariah Islamterdapattiga asas umum. Pertama, asas keadilan

mutlak. Asas keadilan merupakan asas yang penting bagi seluruh aspek

hukum, baik di bidang ibadah maupun muamalah dalam arti umum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas keadilan mutlak dalam

syariah Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh yang

mencakup segala aspek hukumya (QS. al-Nisa' [4]: 135 dan QS.al-Maidah
[5]:8).Kedua, asas kepastianhukum.Sebagailanjutanyangtepat dan wajar
dari asas keadilan di segala aspek hukum adalah asas kepastian hukum.
Sebagai contoh yang sangat tajam untuk memperlihatkan asas kepastian

hukum adalah di bidangibadah kepada Allah yang merupakan inti tugas
hidup manusia di dunia dengan mematuhi, menaati, dan berserah diri

secara total kepada Allah Swt. (Q3. al-Nisa' [4]:36, QS. al-Ahzab [33]: 21,

05. al-Baqarah [2]:179,QS. al-Maidah [5]: 38,95, dan QS. al-lsra'[171:15).
Dan ketiga, asas kemanfatan atau kemaslahatan umat. Asas kemanfaatan

adalah asas yang mengiringj asas keadilandan asas kepastian hukum.Asas
ini juga disebutasas kemaslahatan. Kemanfaatan atau kemasiahatan selaiu

menjadf pertimbangan daiammelaksanakan suatu keadilan dan kepastian
hukum. Perintahdan larangan dalam hukum Islam yang berkonsekuensi
pahaia dan hukuman juga didasarkan pada asas kemanfaatan ateu

kemaslahatan ini. Berbagai hukuman yang ditetapkan dalam aturan
pidana Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemanfaatan atau
kemaslahatan manusia, ba^ibagi^ang berbuat pidana maupun bag! yang
dikenai perbuatan pidana (QS. al-Baqarah [2]:178).

Di antara asas-asas syariah Islam dalam bidang hukum perdata
adalah: (1) asas kebolehan atau mubah; (2) asas kemasiahatan hidup;
(3) asas kebebasan dan kesukarelaan; (4) asas menoiak mudarat dan

mengambil manfaat; (5) asas kebajikan; (6) asas kekeluargaan; (7) asas

adil dan berimbang; (8)^ asas mendahulukan kewajiban dart hak;(9)asas
larangan merugikan diri sendiri dan orang lain; (10) asas kemampuan
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bertindak; (11) asas kebebasan berusaha; (12) asas mendapatkan hak
karena usahatdan jasa;.(13) asas perlindungan hak; (14) asas hak milik
berfungsi sosial; (15) asas yang beriktikad baik hams dilindungi; (16) asas
risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja; (17) asas mengatur
dan memberi petunjuk; dan (18) asas tertulis dan diucapkan di depan
saksi (Mohammad Daud Ali, 1996:118-124).

Dalam bidang hukum perkawinan berlaku beberapa asas syariah
Islam. Asas-asas dimaksud adalah: (1) asas kesukarelaan; (2) asas
persetujuan kedua belah pihak; (3) asas kebebasan memilih pasangan; (4)
asas kemitraan suami istri; (5) asas untuk selama-lamanya; dan (6) asas
monogami terbuka. Asas-asas ini ditegakkan demi tercapainya hubungan
yang harmonis antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan
sehlngga tercapai tujuan perkawinan, yakni terwujudnya keluarga yang
penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. al-Rum [30]: 21).

Adapun asas-asas syariah yang berlaku dalam bidang hukum
kewarisan di antaranya adalah: (1) asas ijbari, yaknl bahwa perallhan
harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warlsnya berlaku
dengan sendirinya meniirut ketentuan Allah, tanpa digantungkan
kepada kehendak pewaris atau ahli warlsnya; (2) asas bilateral, yakni
bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak,
dart pihak kerabat keturunan lakl-laki dan dari pihak kerabat keturunan
perempuan; (3) asas individual, yakni bahwa harta warisan dapat dibagi-
bagi kepada masing-masing ahli warls untuk dimiliki secara perorangan;
(4) asas keadilan berimbang, yaknl bahwa dalam pembagian warls harus
ada keselmbangan antarahakyang diperoleh seorangahli waris dengan
kewajiban yang harus ditur^^anr^a; dan (5) asas akibat kematian, yakni
bahwa kewarisan itu baru ada kalau ada yang meninggal dunia.

H. Penutup

Syariah adalah aturan Allah dan rasul-Nya tentang berbagal aspek
kehidupan manusla. Syariah juga merupakan petunjuk pelaksanaan
iluklak) dari iman. Karena Itu, iman yang benar bisa terllhat dalam
pelaksanaan syattah. Dengan kata lain, pelaksanaan syariah merupakan
wujud dari adanya Iman. Tidak mungkin seseorang dikatakah beriman
jikatidak melaksanakan syariah.
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Syariah Islam merupakan ajaran Islamyang paling banyak dikajidan
^dlperblncangkan. Kpjian terhadap syariah sudah menghasilkan berjllid-

jilid buku atau.kitab fikih yang memuat hampir seiuruh aspek kehidupan
manusia balk dalam hal ibadah maupun muamalah. Inilah bagian dari

khazanah keislaman.

I. Uji Kompetensi

1. Jelaskan perbedaan antara syariah dan fikih serta kaitannya dengan
hukum Islam!

2. Diskusikan tentang tujuan syariah Islam {maqashid al-syari'ah)
sehingga pemahaman kalian tentang syariah menjadi lebih jelasl

3. Apa yang dimaksud dengan asas-asas syariah Islam dan apa saja

asas-asas syariah Islam dalam hukum perkawinan dan hukum

kewarisan?



>BABVffl

KONSEPIBADAH DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syariah Islam
merupakan serangkaian aturan tentang hubungan manusia dengan
Allah Swt. dan hubunpn manusia dengan sesamanya. Hubungan yang
pertama disebut Ibadah dan hubungan yang kedua disebut muamalah.
Ibadah merupakan inti darlsyariah Islam. Ibadah merupakan saranauntuk
menjadikan manusia sebagai hambaAllah {'abdullah), yang merupakan
salah satu fungsi kehadirannya di muka bumi ini. melalul ibadah inllah
manusia dapat berkomunikasi langsung denganSangPencipta, Allah Swt.

Ibadah merupakan penghambaan atau pengabdian manusia
kepadayangberhakmendapatkannya. Dalam prosesIbadahinl, manusia
sebagai *abid (yang melakukan penghambaan) dapat segera langsung
memberikan pengabdiannya kepada Allah Swt,. sebagai o/-Mo'dud (yang
berhak mendapatkan penghambaan).Sebagai zat yangMahaSempurna,
Allah Swt. sama sekall tidak memlliki ketergantungan kepada manusia

sebagai *abld^ tetapi sebalil^yajustru manusialah yang sangat tergantung
kepada al-Ma*bud (Allah Swt.). iSrena itulah, Ibadah merupakan suatu
kewajiban bagl manuslauntukdapat memposisikan dirinya sebagai*abid.

Allah Swt. meitfberlkan aturan yang rinci tentang Ibadah agar

manusia dapat melakukannya dengan benar, terutama ibadah-lbadah
khusus yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ibadah-lbadah Ini tidak

121
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bisa ditambah-tambah atau dikurangi/ tetapi harus dilakukan sesuai

^ dengan petunjuk yang sudah ada, baik dari Allah Swt. maupun dari Nabi

Muhammad saw.. Di luar ibadah-ibadah khusus ini, manusia diberikan

keleluasaan untuk mengembangkannya.

Babiniakan mengkaji masalah ibadah dan permasalahannya dengan

harapan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada mahasiswa

terkait dengan masalah ibadah, terutama ibadah khusus. FokCis kajian

dalam bab ini adalah ibadah khusus, yang dimulai dari pembahasan

tentang pengertian ibadah.

B. Pengertian Ibadah

Secara etimologis kata ibadah berasal dari bahasa Arab al-%adah,

yang berarti 'taat', 'menurut', 'mengikut', 'tunduk' (Ash Shiddieqy, 1985:

(1) ibadah juga berarti doa, menyembah, atau mengabdi (Munawwir,

1984:951). Sedang secara terminologis ibadah diartikan 'segala sesuatu

yang dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-
Nya di akhi^at' (Ash Shiddieqy, 1985:4). Inilah definisi yangdikemukakan
oleh ulama fikih. Darimakna ini,jelaslah bahwa ibadah mencakup semua
aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang dtdasari

dengan niat Ikhlas untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala

di akhlrat kelak.

Dalam masalah ibadah berlaku ketehtuan, tidak boleh ditambah-

tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas

oleh rasul-Nya. Ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas) dan

tidak terpeng^h oleh perkembangan waktu dan pemikiran manusia.
Tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau metakukan

perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan,

dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan

peralatan Ibadah yang sudah modem (M. Daud All, 1996:49).

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah

mahdiah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdfah (ibadah umum)
(Ash Shiddieqy, 1985:5). Ibadah khusus adalah ibadah langsungkepada
Allah yang tata cara peiaksanaannya teiah diatur dan ditetapkan oleh

Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah
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sangatketat, yaitu harussesuaidengancontohdariRasulullah. Allah dan
Rasi^-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam
beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangl. Penambahan
ataupengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang adadinamakan
bidah dan berakibat pada batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam
masalah ibadah ini berlaku ketentuan: "Pada prinsipnya ibadah itu batal

(dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya" (Ash Shiddieqy,
1981:91). Contoh ibadah khusus iniadalah salat (termasuk di dalamnya
taharah), puasa, zakat, dan haji. Inilah makna ibadah sebenarnya yang
mengaturhubungan manusia denganTuhannya {hablum minallah).

Adapun ibadah ghairu mahdiah (ibadah umum) adalah ibadah
yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rind oleh Allah dan
Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia

dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan
manusia lain atau denganalamyangmemiliki nilai ibadah.Bentuk ibadgh
ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum muslim (balk perkataan
maupun perbuatan) yang halal (tidakdilarang) dan didasaridengan niat
karena Allah (mencarl rida Allah). Jadi, sebenarnya Ibadah umum itu
berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan
mencarl rida Allah. Berlkutnya akan dijelaskan prinsip dan hikmah dari
macam-macam ibadah khusus.

Aturan yangtegastentang ibadahmerupakan wujuddarikasih sayang
Allah kepadamanusia. Sebagai Tuhan Y&ng IVIaha Pengaslh dan Penyayang,
Allah Swt.memberlkanaturan yang pasti mengenai tata cara menyembah
kepada-Nya agar tid^; terj|di k^alahan atau penyimpangan. Hal ini
diaturlangsung olehAllah mengingat begitu tingginya nilai dariibadah ini,
sehlngga manusia dapat meralhnya secara utuh. Semua ibadahmahdiah
yang aturannya langsung dari Allah Swt. (dan Rasulullah) memiliki tujuan
dan hikmah yang sangat besar yang semuanya kembali kepada manusia
yang melakukannya. Sebagai TUhan Yang Maha Sempurna, Allah Swt. tidak
mendapatkan ^ek sedikit piin dari peribadahan manusia. Seandainya
semua manusia di muka bum! ini enggan beribadah kepada Allah, maka

Allah Swt. tetap Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Ibadah manusia
tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi Allah Swt. Jadi, ibadah yang
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dilakukan manusia akan kembali kepada. manusia itu sendiri. Itulah

sebabnya, Allah Swt^ mewajibkan ibadah kepada manusia, agar manusia

termotivasi untuk melakukan ibadah dan mendapatkan hikmah dan tujuan

yang besar dari ibadah tersebut. Begitulah Allah menunjukkan sifiat kasih

sayang-Nya kepada manusia. Meskipun demikian, sebagian besarmanusia
tidak memahami dan menyadari hakikat ibadah seperti itu, sehingga
kebanyakan manusia tidak melakukannya atau melakukan ibadah tetapi
tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allahdan Rasulullah.

Di bawah ini akan diuraikan ketentuan singkat tentang beberapa
ibadah mahdlah. Aturan yang lebih rind tentang hal tersebut dapat
dibaca pada kitab-kitab fikih atau sumber-sumber yang lain.

C. Taharah

Taharah berasal dari bahasa Arab al-thaharah yang berarti 'bersih'.
Maksud bersih di sini adalah kondis! seseorang yang bersih dari hadas
dan najis sehingga layak melakukan kegiatan ibadah seperti salat
maupun ibadah lainnya. Taharah bertujuan membersihkan badan dari

hadas dan najis. Najis adalah kotorah yang mewajibkan seorang muslim
untuk mensucikan diri dari dan kepada apa yang dikenalnya. Sedang
hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memilikinya wajib
berwudlu (untuk hadas kecil) atau mandi (untuk hadas besar), dan
tayamum jika tidak ada air untuk wudlu dan mandi.

Taharah merupakan syarat bagi seorang muslim yang hendak
beribadah kepada Allah melalui salat, tawaf, dan sebagainya. Sarana
yang digunakan untuk |aharah adalah air, tanah, batu, atau tisu yang sue!
danmemiliki sifat-slfat mensili:Ikan.

Taharah ada dua macam, yaitu bersud dari najis dan bersud dari

hadas. Yang termasuk benda najis adalah bangkai, darah, daging babi,
muntah, kendng, dan kotoran manusiaatau binatang. Benda-benda najis
ini jika mengenai badan, pakaian, atau tempat yang hendakdigunakan
untuk salat, terteblh dahulu harus dihilangkan najisnya dengan air
sehingga hilang bau, rasa, maupun warnanya, sehingga menjadi sud.

Hadas kedl adalah hadas yangdisebabkan oleh keluarnya sesuatu
dari dua jalan keluar manusia (kubul/jalan depan dan dubur/jalan

A
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belakang, sepei^ kentut, buang air besar, dan kencing), hilang akal,

bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan

menyentuh kemaluan manusia dengah telapak tangan. Sedang hadas

besar adalah hadas yang disebabkan karena melakukansenggama, keluar
air mani, setelah bersih dari haid atau nifas, serta sehabis melahirkan.

Untuk bersuci dari hadas kecil bisa dengan wudlu dengan memakai air

yang suci dan mensucikan, dengan diawali niat lalu membasuh muka dan

dua tangan hingga siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga

mata kaki. Jika tidak ditemukan air maka bisa dilakukan tayamum dengan

debu (tanah) yang suci, yakni dengan mengusap muka dan dua tangan.

Sedang untuk benuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar (mandi

junub), dengaa diawaliniat mandi dan meratakan air keseluruh permukaan

kulit Jikatidak ada air boieh diganti dengan tayamum sebagaimana wudlu.

Ketentuan bersuci iniditegaskan dalam Alquransurat al-Maidah (5) ayat 6:

Olj (Jj

JX; Ijj4 jUi ji iJlill ^

OrSaJlil) ^ 6f^3
Artlnya: Haiorang-orangyang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat,

maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampat dengan stku,dan sapulah

kepalartiu dan (basuh) kakimu sampat dengan kedua mata kaki,dan Jika

kamuJunub maka mandilah, dan Jtka kamusakit atau dalam perjalanan
atau keiniball dari tempat buangair (kakus) atau menyentuhperempuan,
lalu kamu tfdak memperoleh atr, maka bertayattiumiah dengan tanah
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Allahtidak hendak menyulltkan kamu, tetapi Diahendak memberslhkan

kamu dan menyempurnakan nIkmat-Nya bagimu, supaya kamu

bersyukur (QS. al-Maidah [5]: 6).
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^ Orang yang -berhadas kecil maupun besar dilarang melakukan

beberapa aktivitas tertentu. Bagi yang berhadas kecil dilarang misalnya

melakukan salat, tawaf keliling Kakbah, dan menyentuh Alquran

(menurut mazhab tertentu). Sedang bagi yang berhadas besar dilarang

melakukan salat, tawaf keliling Kakbah/membaca Alquran, memegang
Alquran, dan berdiam diri di masjid.

Taharah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan

ibadah kepada Allah. Setiap muslim yang hendak melakukan salat

diwajibkan bersuci terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa ajaran

Islam sangat memperhatikan masalah kesucian dan mendorong umat

Islam agar selalu hidup bersih, suci, dan sehat. Oi samping sebagai

suatu kewajiban, taharah juga melambangkan tuntunan Islam untuk

memelihara kesucian diridari segala kotoran dan dosa. Allah Yang Maha

Suci hanya dapat didekati oleh orang-orang yang suci, baik fisiknya dari
kotoran, maupun jiwanya dari dosa. Allah Swt. berflrman:

Artinya: Sesungguhnya Allah menclntai orang-orang yang bertaubat dan orang-

orang yang bersih (Q5. al-Baqarah [2]; 222).

D. Salat

Secara etimclogis, salat berasal dari kata al-shalah yang berarti 'doa'.

Sedang secara ^rminologis salat merupakan 'bentuk Ibadah kepada
Allah yang terdiri dari /erakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai
dengan takbiratuf ihram dan diakhirl dengan salam dengan syarat dan

rukun tertentu'.

Melaksanakan salat bagi setiap muslim hukumnya wajib 'o/n. Oalam

salah satu ayat AlquranAllahSwt. menegaskan hal Inidengan firman-Nya:

Artinya:Dan dlrikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-

orang yang rukuk(QS. al-Baqarah [2]: 43).
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Selain ayat di atas, perintah wajibnya salat bisa dilihat juga pada
QS. al-Baqateh (2) ayat 83 dan 110, QS. al-Nisa (4) ayat 77 dan 103, QS.
al-Hajj (22) ayat 78, QS. al-Nur(24) ayat 56, QS. al-Rum (30) ayat 31, QS.
al-Mujadilah (58) ayat 13, dan QS.al-Muzzammil (73)'ayat 20.

Salat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah salat lima waktu

yang terdiri dari salat zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib
tiga rakaat, isya empat rakaat, dan subuh dua rakaat. Agar lebih
sempurna, salat lima waktu hendaknya dilakukan dengan berjamaah

dl masjid. Menurut NabI Muhammad saw. salat yang dilakukan dengan

berjamaah pahalanya menjadi 27 kali lipat dahpada salat sendirian. Di
samping salat lima waktu, setiap muslim juga diwajibkan melakukan

salat jumat, yaitu salafberjamaah yang dilakukan pada waktu zuhur
pada hari jumat dengan dua rakaat yang didahului oleh khotbah dua

kali. Salat jumat ini hanya diwajibkan bagi muslim laki-laki yang tidak
sedang bepergian. Artinya, bagi seorang muslim perempuan (muslimah)
atau bagiseorang muslim laki-laki yangsedang bepergian (musafir) tidak
diwajibkan melaksanakan salat jumat. Meskipun demikian, bagi orang-

orang muslimseperti Itu djbolehkan melaksanakanya dan mereka sudah
gugur kewajibannya untuk melaksanakan salat zuhur.

Selain salat wajib, terdapat pula salat-salat sunah, seperti salat

rawatib (yang mengiringi salat wajib), salat duha, salat tahajjud, salat
tarawlh, salat witir, dan salat 'idain (dua hari raya). Salat-salat sunah in!
dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah

Swt. dan untuk menambah amalan dalarn beribadah.

Salat merupakgn Ibadah khusus {mahdiah) yang tata caranya sudah
diatur dan harus sesual dS|an dbntoh yang dilakukan NabI saw. Nabi
saw. bersabda: "Salatlah kamu sebagalmana kamu melihat aku salat^

(HR. ai-Bukhari). Oleh karena Itu, kita dllarang menambah atau merubah

atyran-aturan salat yang sudah diajarkan oleh Nabi saw. tersebut.

Salat dalam agama Islam menempati tempat yang paling tfnggi dl
antara ibadah-ibadah yang lain. Salat dianggap sebagai tiang agama,

dan siapa pun yang melaksanakannya berarti telah mehegakkan agama,

dan siapg pun yang meninggalkannya berarti telah merobohkan agama.
Demikian sabda Nabi saw. dalam sebuah hadisnya.
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Salat juga merupakan ukuran utama balk atau buruknya amal

ssorang miislim. DI akhirat kelak yang pertama kali dlperhitungkan

adalah masalah salat. Sabda Nabi saw.; "Amalan yang mula-mula dihisab

dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya balk,

baiklahseluruh amalannya, sebaliknyajikasalatnya jelek,jeleklah semua

anrtalannya" (HR. al-Thabarani dari Abdullah bin Qut).

Salat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan

apa pun selama akalnya sehat. Seorang yang sengaja meninggalkan

salat telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, Allah memberlkan

keringanan-keringanan (rukhsah) bag! seorang muslim dalam melakukan

salat ketika mengalami kondisi-kondisitertentu. Ketikadalam perjalanan,

salat bisa dilakukan dengan cara jamak (menghimpun dua salat dalam

satu waktu) dan qasar (meringkas salat yang empat rakaat menjadi dua

rakaat. Salat yang bisa dijamak adalah salat zuhur dengan asar dan salat

maghrib dengan isya. Salat jamak yang dilakukan di waktu zuhur atau

maghrib dinamakan jamak taqdim, dan jika dilakukan di waktu asar atau

isya dinamakan janiak ta'khir. Sedang salat yang bisa diqasar adalah salat

yang empat rakaat, yakni salat zuhur, asar, dan isya. Bagiorang yang sakit

bisa melaksanakan salat dengan duduk atau berbaring sesuai dengan

kemampuannya. Rukukdilakukan dengan merendahkan badan ke depan

dan sujud dilakukan lebih rendah dari rukuk.

Salat lima waktu sebagai bentuk ibadah harlan di samping sebagai

bentuk perhambaan seorang muslim kepada Allah Swt. juga di dalamnya
terkandung hikmah yang besar. Salat yang ditentukan waktunya dan harus

dilaksanakan pada wa|^nyamengajarkan umat Islam harus disiplin dalam
melaksanakan tugasnya, sehllgga hidupnya bisa tertib dan teratur. Waktu
lima kali sehari semalam itu merupakan saat yang tepat bagi seorang

muslimuntuk melakukanevaluasidirl,sehinggatindakannya dapat diawasi
dan dievaluasisecara tepat dan teratur. Seorang yang melaksanakan salat

dengan konsisten akandapat menjagadiridalam kehidupannya. Misi salat
akandibawa kedalam kehldupan di luarsalat,dan kehidupan di luarsalat
akan dievaluasi pada waktu salat. Karena itu, salat yang dilakukan lima
kali sehari semalam akan dapat mencegah petakunya dafi perbuatan keji
(dosa)dan kemungkaran.Allah Swt.menegaskan hal inidalam firman-Nya:
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Artinya: SesunggXjhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji (dosa) dan
kemungkaran (QS. al-Ankabut [29]: 45).

Dengan demikian, salat menduduki tempat yang paling penting
dalam kehldupan unfiat Islam. Di antara hikmah yang blsa dipetik dari
pelaksanaan salat bagi umat Islam adalah: (1) bentuk penyerahan diri
kepada Allah Swt., (2) wujud dari syukur manusia kepada Tuhannya, (3)
untuk ketenangan batin, (4) sebagai doa kepada Allah Swt., (5) latihan
disiplln, (6) latihan konsentrasi, (7) latihan bermasyarakat, (8) untuk
menjaga kebersihan dan kesehatan, (9) untuk merendahkan diri, (10)
persamaan derajat mariusia, (11) kepatuhan kepada pemimpin, (12) dan
Iain-Iain. Begitu besarnya hikmah salat ini bagi manusia yang beriman,
sehingga Allah Swt. mewajibicannya agar memperoleh hikmah yang
besar tersebut. Orang yang meninggalkan salat akan rugi besar dan akan
mendapatkan sangsi yang sangat berat nanti di akhirat.

E. Zakat

Dari segi bahasa zakat berasal dari kata al-zakah yang berarti 'bersih',
'suci', atau 'bertambah subur'. Sedang dari segi istilah zakat berarti 'kadar
harta tertentu yangdiberikan kepadayangberhakmenerimanya dengan
syarat dan ketentuan tertentu'.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang musiim yang
memiliki harta yang tejah mencapal nishab (ketentuan minimal yang
wajib dikeluarkan zaka^).A^lah Swt. berfirman:

Artinya; Dan dlrlkanlah salat, ketuarkanlah zakat, dantunduklah bersama orang-
orangyang tunduk(QS. al-Baqarah [21:43).

Perintah wajibnya zakat banyak yang disebut berufutan dengan
perlntah wajibnya salat dalam ayat-ayat Alquran yang secara khusus
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memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt.:

• r ^

Artinya: Ambillah zakat darl sebaglan harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka

... (OS.al-Taubah [9]: 103).

Zakat baru dikeluarkan jika sudah mencapal satu tahun {haul),
kecuali tanaman yangdikeluarkan setiap panen. Begitu juga, zakat baru
diwajibkan jika harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok
dan sampai satu nishab (batas minimal wajib zakat) serta harta itu

berkembang.Hartayangdizakatkan adalah benar-benar hartanya sendiri
yang bersih dari hutang.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: (1) emas, perak, atau yang
sejenisnya jika mencapal satu nisab (93,6 gram emas/624 gram perak)
dengan ketentuan zakat 2,5%; (2) barang dagangan yang nisab dan kadar
zakatnya sama dengan emas; (3) binatang ternak, seperti unta (nishabnya 5
ekordandikeluarkan seekorkambing umur2tahun),sapi/kerbau (nishabnya
30 ekordenganzakatseekoranaksapi/kerbau umur 2 tahun),dan kambing
(nishabnya 40 ekor dengan zakat seekor kambing umur 2 tahun); (4)
tumbuhan/tanaman dengan ketentuan nishab padi1.400kg dandikeluarkan
zakatnya 5% jika niembutuhkan biaya pengairan atau 10% jika dibiarkan
begitu saja; (5) hasil tambang dengan ketentuan yang sama dengan emas;
(6) harta rikaz (temuan) dengan kadar zakatnya 20%, dan (7) zakat profesi
yangukurannya samasepertizakatemasatau barangdagangan.

Orang yang ^rhak^enenerlma zakat (mustahik) ditetapkan dalam
Alquran seperti berikut:

Artinyat Sesungguhnya zakat Itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskln.
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pengurus zakat, mualaf yang dibina hatinya ke arah Islam, untuk
(memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan
Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketentuanyang diwajibkan Allah. Dan Allah MahaMengetahui lag! Maha
Bijaksana (QS. al-Taubah [9]:60).

Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang berhak menerima

zakatada delapan golongan (8asnaf),yaitu:(1)fakir, yaituorangyangtidak
memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha, (2) miskin, yaitu orang

yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, (3)
amil, yaitu orangyang dipercaya untuk mengurusi zakat, (4) mualaf, yaitu
orangyanghatinya masih bisadibujuk (iemah), sehingga perlupembinaan
untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam, (5) hamba sahaya, yaitu
budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan, (6) gharim, yaitu orang yang

memiliki (dililit) hutang dan tidak memiliki harta untuk membayarnya
(melunasinya), (7) sabiliilah, orang yang berjuang di jalan Allah, atau

lembaga yang digunakan untukmenegakkan agamaAllah (Islam), dan (8)
ibnu sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan
yangtidak haram, seperti perjalanandalam menuntut ilmu.

Adadua macam zakatyangdivyajibkan kepada seorang muslim, yaitu
zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta yang tujuannya

untuk membersihkan harta yangdimiliki seorang muslimdengan ketentuan
seperti di atas. Sedangzakatfitrah adalah zakat untuk jiwayang tujuannya
mensucikan jiwaseorang muslim dengan ketentuan setiap setahun sekali
pada waktu sebelum atau mehjelang pelaksanaan salat had raya fitrah
(Idui Fitri). Zakat fitrah diwajibkan untuksemua orangIslam yangmemiliki
harta yang lebih untuk dikonsumsi hari itu dengan kadar kuranglebih 2,5
kg beras dan diberikar^i^m^ya kepada fakir miskin.

Ketentuan zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat kepemilikan
harta. Seorangyangmemiliki harta, pada dasarnyatidak seluruhnya layak
digunakan untuk dirinya, tetapi ada hak orang lain Mntuk ditunaikannya
(05.al-Dzariyat [51]: 19). Apabila hak orang lain tidak diberikannya melalui
zakat, berarti harta yangdimiliklnya tidakbersihatau masihkotor, sehingga
berakibat mengotori batin darl pemilik harta itu dan membuat hidupnya

tidak tenang dan tenteram. Zakat akan mendidlk orang membersihkan
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jiwanya dari sifat kikir, tamak, dan sombong, dan menumbuhkan sifat

perhatian dan peduli kepada orang lain yang lemah dan miskin.

Secara umum zakat dapat membantu para mustahik melepaskan

diri dari permasalahan yang dihadapinya. Zakat memberikan optimisme

dan harapan kepada mereka. Mereka memiliki harapan untuk merubah

nasibnya sehingga mereka tidak iagi iri, dengki, serta cemburu kepada

orang-orang kaya sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin

dapat diperkecil bahkan mungkin dihilangkan.
Zakat pada akhirnya akan mendorong pemerataan pendapatan

di kalangan masyarakat muslim dan menghilangkan monopoli serta

penumpukan harta pada sebagian masyarakat. Inilah yang dapat

menumbuhkan lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan kerja sama

dan tolorTg menolong serta peduli dengan rakyat kecil.

F. Puasa

Puasa adalah terjemahan dari kata al-shaum atau al-shiyam,

Secara etimologis al-shiyam berarti 'menahan' atau 'mencegah'.Sedang
dari segi istilah puasa berarti 'menahan makan dan minum serta yang
membatalkannya sejakterbit^jar hingga terbenam mataharl'. Ketentuan

diwajibkannya puasa terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat

183 seperti berikut:

(^Ar
4-6 <• JL.

Artinya: Hal or^^-orang yang berfman diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagalmana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu
bertakwa (OS. Al-Baqarah [2]: 183).

Ayat di atas juga menegaskan bahwa puasa merupakan proses

yang harus dijalani seorang muslim untuk mencapai derajat ketakwaan.
Oerajat takwa merupakan derajat tertinggi yang dapat dlralh seorang
muslimdt hadapan Tuhan (QS. al-Hujurat [49]:13).

puasa diwajibkan bag! semua umat Islam yang sudah dewasa
(mQkalaf) yang tidak saklt dan tidak bepergian setahun sekall selama
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satu bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Bagi orang yang sedang sakit
atau dalam perjalanan boleh tidak puasa, tetapi wajib menggantinya dl

ftluar bulan puasa sejumlah hari yangditinggalkan. Begitu juga keringanan
seperti itu diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu (lemah) untuk
melakukannya, sepertiorangyangsudahtua (pikun), ibuyangsedanghamil
atau menyusui, dan bagipekerja kerasyangsangat membutuhkan stamina

untukmelakukan pekerjaannya. Bagi mereka kalau memungkinkan (bagi
ibu hamil atau menyusui dan bagipekerjakeras) harus mengqadanyaatau
menggantinya dengan membayar fidiah (memberi makan fakir miskin),
sedangbagi orangtua tidakada pilihan lain kecuali menggantinya dengan
membayar fidiah. Di sampingpuasa wajib seperti puasa Ramadan, umat
Islam jugadianjurkan melakukan puasa sunah, seperti puasa Senin-Kamis,
puasa hari Arafah (9 Zulhijah), puasa hari Asyura (10 Muharram), puasa
6 hari bulan Syawal, puasa tiga hari pertehgahan bulan-bulan kamariah,
dan puasa Daud (sehari puasa sehari tidak). Padahari-hari tertentu puasa
diharamkan untuk dllakukan, yaitu pada hari raya baik Idul Fitri maupun

Idul Adiha dan hariTasyriq, yaitu pada 11,12, dan 13 bulan Zulhijah. Puasa
jugadiharamkan bagi wanita yang sedanghaid atau nifas, dllakukan secara
terus menerus tanpa berbuka (puasa wishal), dan bagi orang yang sakIt
kerasyang membahayakanbagidirinya jlkaberpuasa.

Puasa merupakan ibadah ritual yang memlliki makna yang dalam.
Puasa melatih seorang muslim untuk mengendalikan nafsunya dan
menahankeinginan-keinglnan untukmelakukan perbuatanyangdilarang.
Puasa juga menguji kekuatan iman seseorang dalam membendung.
kelnginan-keinginan nafsu untuk bermaksiat kepada Tuhan. Dengan
puasa seseroang di^h untuk membatasi dan mengendalikan nafsu
terhadap makanan dan dofengan seksual yang blasanya menjadi sebab
terjadinya pelanggaran (makslat).

Puasa juga berfurtgsi sebagal yvahana memupuk dan melatih rasa
kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Dengan puasa orang dapat
merasakan penderitaan orang yang kekurangan pangan sehlngga lahir
sikap peduli terhadap orang-orang yangkekurangan. Puasa akhirnya dapat
membinapritodi musltm, terutama melatihsifatsabar dan menahan derita.

Dua sifatinllah yangsangatdipertukan dalamperjuangan hidupdidunia.
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&. Haji

Dari segi bahasa haji berarti 'berkunjung'. Dari segi istilah haji

berarti 'berkunjung ke Baitullah (Kakbah) di Mekkah untuk melakukan

serangkaian ibadah untuk memenuhi p.anggilan Allah dan mengharap

rida-Nya'. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji adalah

umrah. Ibadah haji dan umrah hukumnya wajib bagi seorang muslim

yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. AllahSwt. berfirman:

^1 ^ ^iiii ji

(^v JT)

Artinya:... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi)

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ati Imran

[3]: 97).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga berfirman;

:;^l) aL
Artinya: Dan seinpurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah (QS. Al-Baqarah

12]:196).

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim seumur hidup sekali, kalau

syarat-syaratnya terpenuhi. Jika seseorang melaksanakan lebih dari sekali,

maka yang kedua dan seterusnya terhitung ibadah sunah. Adapun syarat-

syarat haji di antaranya adalah: (1) beragama Islam, (2) telah diewasa,

(3) berkal sehat (4) merdeka (bukan budak/hamba), dan (5) mampu

(istitha'ah). Yang dimaksud mampu di sin! adalah: (a) menguasai tata cara

pelaksanaan iba^ haji; (b) sehatjasmani, (c) memlliki perbekalan yang
cukup bagi yang melaksanakan dan bagi keluarga yang ditinggalkan, (d)

memiliki biaya untuk perjalanan ke tempat haji (Mekkah), (e) situasinya

aman, dan (f) bagi perempuan harus ditemani muhrimnya.

Ibadah haji dilaksnakan pada musim haji yaitu mutai awal bulan

Syawal hingga bulan Zulhijah. Sedang ibadah umrah bisa dilkukan kapan
pun. Yang membedakan antara haji dan umrah adalah pelaksanaan
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wukuf (berhenti) di Arafah tanggal 9 Zulhijah.

Bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada tiga macam, yaitu
haji tar?lattu\ hajf qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu' adalah ibadah haji
yang mendahulukan pelaksanaan umrah daripada haji, yang biasanya
dilakukan oleh jemaah haji yang memiliki walrtu yang lebih longgar.

Haji qiran adalah ibadah haji dengan melakukan haji dan umrah secara
bersama-sama. Bagj jamaah haji dengan bentuk tamattu' dan qiran ini
dikenai denda {dam), yaitu menyembelih seekor kambing. Sedang haji
ifrad adalah ibadah haji dengan melakukan haji terlebih dahulu baru
kemudian melakukan umrah.

Dalam pelaksanaan ibadah haji banyak makna yang bisa dipetik.
Ibadah haji di samping merupakan ibadah ritual untuk meraih surga
(sebagaiman dijanjikan Allah) juga merupakan proses mengenang

sejarah perjalanan Ibrahim dan keluarganya dalam mengusir pengaruh-

pengaruh buruk dari setan. Jika seseorang dapat melaksanakannya

dengan benar, maka dia akan terbebas dari pengaruh-pengaruh setan
sebagaimana Ibrahim dan keluarganya.

Ibadah haji juga melambangkan persatuan dan kebersamaan umat

Islam seluruh.dunia/yang tidak dibatasi oleh negara, ras, warna kulit,
bahasa, dan budaya. Semuanya berkumpul di tempat satu dan diikatoleh
satu kekuatan tauhid dan bersama-sama meraih tujuan yang diinginkan,

yakni keridaan Tuhan. Ibadah haji juga merupakan kesempurnaan
pelaksanaan ibadah dalam Islam. Pada prinsipnya dalam ibadah hc^l
terdapat semua pelaksaniran rukun Islamyang ada. Di sinilah arti penting

Ibadah haji bagi seorang musllm.

H. Penutup ^ §
Ibadah merupakan tugas pokokkehadiran manusia di muka bumi ini,

dl samping seba^i khalifeh. Ibadah juga merupakan bentuk ketundukan
manusia terhadap Sang Khalik yang mendptakannya, mendidiknya, dan
mengantarkannya untuk kemball kepada-Nya. Manusia yangsukses adalah

manusia yang bl$a menjadikan seluruh aktMtasnya dalam rangka ibadah
kepada Allah. Seballknya, manusia yang celaka adalah manusia yangtidak

pemah berpikirbahwa Ibadah menjadi roh dari seluruh aktivitasnya.
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Itulah sekelumit dari gambaran ibadah dalam Islam. Kajian yang lebih

rind dan mendalam tentang ibadah bisa dibaca di buku-buku atau kitab-

kitab di perpustakaan atau di tempat-tempat lain. Dengan uraian yang

singkat ini diharapkan para pembaca dapat memahami prinsip-prinsip

dasar ibadah dalam Islam dan akhirnya dapat melaksanakan ibadah

sehari-hari dengan benar serta terhindar dari bidah yang menyesatkan.

I. Uji Kompetensi

1. Jelaskan pengertlan ibadah baik secara etimologis maupun secara

terminologisi

2. Apa perbedaan antara ibadah mahdiah dan ibadah ghairu mahdlah?

3. Puasa dapat berfungsi sebagai perisai diri untuk dapat

menghindarkan keihginan dan perilaku yang dilarang oleh agama.

Jelaskan bagaimana realisasinya dalam kehidupan kita?

4. Mengapa Nabi Muhammad saw. menglbaratkan salat sebagai tiang

agama?

5. Apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana cara men-

hitung zakatnya?
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BAB IX

KONSEP MUAMALAH DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya sudah diuraikan masalah ibadah yang

merupakan inti dari syariah Islam. Pada bagian ini akan diuraikan bagian

yang lain dari syariah Islam, yaitu muamalah. Muamalah mengatur

bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya secara benar

dan bermakna balk di iiadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt.

Dalam aktivitas sehari-hari manusia tidak mungkin terlepas dari

fnteraksi dan komunikasi sosial dalam berbagai aspek kehidupannya.

Perkembangan zaman yang diikuti perkembangan peradaban manusia

yang semakin maju berdampak pada perubahan tata hubungan di

antara manusia. Berbagai kemudahan sudah didapakan manusia dalam

berhubungan dengan sesamanya seiring dengan perkembangan teknologi

informasi & koitiunikasl (TIK). Perkembangan ini juga menuntut adanya
perangkattata nilaiyang menjadi pegangan manusia dalam berkomunikasi

den^n menjaga nllal-nilaf kebenaran yang sudah diatur oleh Allah Swt.

dan Rasulullah saw. tanpa harus merubah substansinya.

Begitu pentlngnya umat Islam memahami dan mengamalkan sistem

muamalah Islam demi menjaga kemaslahatan umat manusia dalam

beraktivitas secara utuh. Paduan Ilmu dan amal dalam bermuamalah

intlah yang menjaga kesempurnaah fitrah manusia dalam eksistenstnya
di hadapan makhluk-makhluk lainnya.

137
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B. Pengertian Muamalah

Secara etimologis, kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-

mu'amalah yang artinya 'perlakuan' atau 'hubungan kepentingan'

(Munawwir, 1984: 1045). Sedangkan secara terminologis, muamalah

berar^ 'bagian hukum amaliah seiain ibadah yang mengatur hubungan
orang-orang mukalaf antara yang satu dengan lainnya baik secara

indivldu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat' (Khallaf, 1978:32).

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Tuhan dalam

masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan

Nabi, kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah.

Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan

melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan

modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan

untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat

disesuaikan, sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah

berlaku asas umum, yakni: "pada dasarnya semua akad dan muamalah

boleh dilakukan, kecuali ada dalilyang membatalkan dan melarangnya" (Ash

Shiddieqy, 1980: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua

perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan

selama tidak ada ketentuan atau nas yang melarangnya. Oleh karena itu,

kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan

perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan roh Islam.

C. Ruang Ungkup Muamalah

Dllihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam

bidang^imuapialah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-33),
mellputi: (1) ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah (hukum-hukum masalah

personal/keluarga); (2) al-ahkam al-madaniyyah (hukum-hukum

perdata); (3) al-ahkam al-jinalyyah (hukum-hukum pldana); (4) ahkam al-

murafa'at (hukum-hukum acara peradllan); (5) al-ahkam al-dusturiyyah

(hukum-hukum perundang-undangan); (6) al-ahkam al-duwallyyah

(hukum-hukum kenegaraan); dan (7) al-ahkam aNqtishadlyyah wa al-
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maliyyah (hukum-hukum ekonomi dan harta). Untuk lebih detailnya
tentang hukum-hukum muamalah ini bisa dibaca buku-buku flkih yang
membahas permasalahan tersebut.

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian
hukum yang objek kajlannya berbeda-beda, namun semuanya
menunjukkan adanya hubungan antarmanusia {hablum minannas).
Pembagian seperti Itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum
yang satu dengan yang lain.

Berlkut Inl akan diuralkan beberapa contoh muamalah yang sangat

penting untuk diketahul dan dljadlkan pedoman dalam kehldupan umat
Islam seharl-harl, yaltu tentang perkawlnan, warlsan, perwakafan, dan
muamalah dalam arti khusus (ekonomi Islam). Tiga bagian yang pertama

tnenjadi muatan inti dari Kompllasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Masalah
perkawlnan dan kewarlsan termasuk dalam hukum keluarga {family law),
yaitu semua kaldah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua
orangyang berlalnan jenis kelamin dan akibat-aklbatnya (Clk Hasan BIsrI,
1999: 5). Kedua bidang hukum inl berslfat majemuk. Kemajemukan inl
mengacu kepada sistem sosial (struktur dankebudayaan) yang dianut oleh
maslng-masing "golongan", sebagal bagian dari suatu sistem masyarakat
bangsa secara keseluruhan. Kemajemukan juga bisa didasarkan pada
agama dan etnis yang menyatu dalam suatu sistem masyarakat yang
terbatas (dalam konteks masyarakat bangsa) sebagalmana tercermin
dalam hukum kewarlsan orang MInangkabau di Sumatra Barat dan
hukum kewarlsan orang Batak di Sumatra Utara. Hal inl tentunya akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum yang diunlfikasikan, termasuk
KHI. Selanjutnya, muamalah dalam artikhusus atauekonomi Islam menjadi
penti^sek^ng ini mengingat mulal banyaknya lembaga ekonomi syariah
tumbuhdan beroperasi ditengah-tengah masyarakat. Uraian berlkut akan
menggambarkan empat bidang hukum tersebut.

1. Perkawlnan

Perkawlnan atau yang di Indonesia diistliahkan dengan pernikahan

(berasal dari kata Arab, nikah yang berarti 'menghimpun') adalah akad
yang menghalalkan pergaulan antara laki-lakl dan perempuan yang

bukan muhrim(kerabat terdekat) dan menlmbulkan hak dan kewajiban
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antara keduanya. Dalam KHI pasal 2 akad pernikahan diistiiahkan dengan

mitsaqan ghalizhan yang berarti 'Ikatan yang kuat atau kokoh'. Istilah inl

diharapkan akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat

bahwa perkawinan mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan

ibadah serta hams dipertahankan keberlangsungan dan kelestariannya.

Dalam arti luas pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara

dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu

rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan

menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Hukum melakukan perkawinan dalam Islam pada asalnya adalah boleh

(mubah), namun kemudian bisa beralih menjadi sunah, wajib, makruh,

dan haram. Perkawinan menjadi sunah, jika dipandang dari segi jasmani,

keinginan berumah tangga, kesiapan mental, dan kesiapan membiayai

kehidupan rumah tangga benar-benar telah terpenuhi oleh orang yang
bersangkutan. Perkawinandipandang wajib,jikaorang yang akan menikah

telah cukup matang dan benar-benar slap dan jika tidak dilaksanakan

dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan. Selanjutnya

perkawinan akan menjadi makruh, jika yang akan menikah belum siap balk

jasmani maupun mentalnya. Bahkan perkawinan bisa menjadi haram, jika

tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan perkawinannya hanya untuk

merusak atau menyakiti keluarga calon istrinya.

Perkawinan dalam syariat Islam ditempatkan pada posisi yang

tinggi dan mulia, karena Islam tidak hanya memandang perkawinan

sebagai pengesahan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan,
atau hanya untuk pemuasan nafsu seksual seseorang, tetapi perkawinan

npmiliki arti dan tujuah yang luhur. Dalam Alquran ditegaskan bahwa
tujuan |>erk3winan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang
saklnah (tenteram), mawadah (penuh cinta kasih), dan rahmah (penuh
kerahmatan) di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-

anaknya. Allah Swt. berfirman:
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya iaiah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dansayang. Sesungguhnya padayangdemikian itu benar-benarterdapat
tanda-tanda bagi kaumyang berfikir (05- al-Rum [30]:21).

Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan untuk melakukan
perkawinan dengan beberapa ketentuan. Dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 3
Allah Swt. berfirman:

oil; u jt 0^

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuanyangyatim (bilamana kamumengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yangkamusenangi:dua, tiga atau empat. Kemudian

jika kamutakut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budakyang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS.al-Nisa' [4]: 3).

Ayat di atas member! Isyarat mengenal anjuran menlkah bag! lakl-
laki yang sudah slap atau mampu, sebagalmana juga ditegaskan dalam
beberapa hadls Nabl. Di samping Itu, dllsyaratkan juga oleh ayat Itu
bolehnya seorang lakl-laki menlkahi perempuan lebih dari satu, namun

tidak boleh teblh dari empat. Untuk bisa melakukan perkawinan seperti

Intseorang suami (laki-laki) harus bisa berbuat adil terhadap Istri-istrlnya.

Jika ia tidak mampu berbuat adil, maka ia wajib menikah seorang Istrt

s^k Da&m ayat yang lain Allah menegaskan bahwa seorang suami tidak
akan mampu untuk bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam arti
yang hakikl. Allah Swt. berfirman:

'Jr\JJya jlj juJji Ok ot jJj
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ArtinyarDan kamu sekali-kall tidak akan dapat berlaku adil dl antara istrl-

lstri{muj, walaupun kamu sangat ingin berbuat demlkian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga
kamu blarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan

'̂ ^erbaikan dan memeKhara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Nisa' [4J: 129).

Ayat di atas memberikan jalan keluar bag! seorang suami yang
memiliki lebih dari satuistri (poligami), yakni iaharus bisa menlperlakukan
istrinya dengan adil, dalanf) arti ia tidak diperbolehkan terlalu cenderung
pada salah satu Istrinya dan membiarkan istri-istri yang lain terkatung-
katung. Di sinilah beratnya perkawinan poligami dalam Islam. Praktik
poligami yang terjadi sekarang cenderung mengabaikan ketentuan due
ayat di atas, sehingga yang terjadi suami (laki-laki) banyakberbuat zaiim
terhadap para istri (perempuan).

Dari firman Allah dan hadis Nabi saw. dapat dipahami bahwa tujuan
pokok perkawinan dalam Islam adalah: (1) ibadah kepada Allah dan
mengikuti sunah Nabi. Di samping itu perkawinan juga bertujuan untuk
(2) pehnenuhan kebutuhan biologis seseorang dalam rangka regenerasi
yang sah. Perkawinan juga untuk (3) menjaga kesehatan dalam
pemenuhan kebutuhan seksual seseorgng, serta untuk (4) kesenangan,
terutama dalarh berhubungan badanantarasuami dan istrinya.

Karena pentingnya perkawinan Inl dalam Islam, maka perkawinan
membutuhkan persiapan yang matang. Perslapan Inl mellputi keslapan
fisik dan mental seseorang yang akan melakukan perkawinan, serta
dukungan dari semua keluarganya. Pemenuhan terhadap semua.
keslapan tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan
perkawinan seperti diatas. Tanpa hal itu perkawinan bisa saja terlaksana,
tetapl tujuan yang dihlflipka$ akan sulit terealisasl. Keslapan in! juga
bisa dillhat dari umur kedua calon mempelal dan keduanya juga saling
menyetujui dan saling mencintai.

Jlka seseorang telah merasa cukup slap dalam hal flsik (jasmani)
maupun mental untuk melakukanperkawinandan sudah menemukan caton

untuk dijadlkan pasangannya, maka segeralah ia melakukan peminangan.
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tujuan untuk mengetaffubdan memahami serta memantapkan calbn yang
akan dinikahi. Seorang perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang
tidak lagj dibolehkan menerima pinangan orang lain tanpa persetujuan dari
seseorang yang telahmeminangnya. Perlu dicatat, bahwa meminang belum
merubah hukum tHibungan antara seseorang dengan calon pasangannya.
Meminang belum mewujudkan adanya hakdankewajiban antaraseseorang
dengan calon pasangannya. Meminang hanyalah langkah'awal di luar
perkawinan dengan tujuan seperti di atas.

Untuk dapat menentukan siapa yang akan me.njadi calon
pasangannya, seseorang dapat berpedoman kepada sunah Nabi saw.
Dalam salah satu hadisnya, Nabi memberikan empat kriteria bagi
seseorang yang ingin mencari calon pasangannya, yaitu: (1) karena harta
atau kekayaannya, (2) karena keturunan atau kebangsawanannya, (3)
karena kecantikan atau ketampanannya, dan (4) karena agama sekaligus
keluhi^ran budinya. Dari empat kriteria ini Nabi kemudian menegaskan
bahwa yang terpenting untuk diperhatikan adalah masalah agama dan
keluhuran budinya, sebab hal ini akan dapat menjadi modal utama
gntuk mengekalkan keutuhan keluarga. Sedang tiga kriteria lainnya
hanyalah modal pendukung yang juga sangat penting untuk tercapainya
kebahagiaan keluarga, meskipun sifatnya temporerdan relatif.

Perkawinan [nikah) dalam Islam akan terlaksana dengan baik
dan dianggap sah (berlaku) jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun
nikah menurut syariat Islam ada lima, yaitu; (1) calon suami, (2) calon
istri, (3) wali, (4) saksi, dan (5) ijab kabul. Rukun nikah yang pertama
dan kedua, yaitu calon suami dan calon Istri, blasanya hadir dalam
upacara perkawinan. Calon istri blasanya selalu ada,sedang calon suami
terkadang dalam keadaan tertentu diwakili orang lain dalam menerima
ijab kabul. Wali (rukun ketiga) y^gmenikahkan adalah wali nasab, yaitu
wall yang mempunyai hubung^ darSh dengan calon Istri. Wali yang
terpokok {wall mujbir) adalah bapak dan kakek calon istri, kemudian
disusulwaliyang lain,yaknf paman, saudara laki-lakinya, dan seterusnya.
Jika wall nasab ini tidak ada, atau ada tetapl tidak memenuhi kriteria
(karena beda agama^ sulit dicari, atau tidak bersedla dengan alasan
yang tidak bisa dlterima), maka walinya adalah wali hakim yang diwakili
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oteh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Rukun keempat
adalah dua orang saksi yang memenuhi syarat, yakni beragama Islam,
dewasa, sehat rohani, laki-laki,dan tidak menjadi hamba (budak). Rukun

yang kelima adalah ijab (menawarkan tanggung jawab), dan kabul
(menerima tanggung jawab). Ijab merupakan penegasan kehendak plhak

perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan kabul

merupakan penegasan penerlmaan pengikatan dirl oleh pengantin laki-

laki. Penegasan penerlmaan Inlharus diucapkanlangsungoleh pengantin
lakl-laki setelah ucapan penawaran dari pihak pengantin perempuan

melalui walinya. Kabul tidak boleh berjarak lama dan ragu-ragu, tetapi

harus cepat dan mantap.

Adapun syarat perkawinan ada tiga, yaitu: (1) adanya persetujuan
kedua belah pihak (calon mempelai). Persetujuan merupakan syarat

mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan harus lahir

secara tulus dari kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan

dari orang lain. Tanpa adanya persetujuan, perkawinan tidak dapat
dilangsungkan. Syarat selanjutnya (2) adanya mahar [mas kawin). Mahar
merupakan hak mutlak seorang Istri dah kewajiban bagi suami untuk
memberikannya setelah akad nikah dilangsungkan. Bentuk mahar bisa
berupa uang, barang, atau jasa dan bisa dibayar tunai atau hutang.
Mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan. Karena itu, jika pada

waktu akad mahar tidak disebutkan, perkawinannya sah. Bila mahar

sudah ditetapkan, maka suami wajib membayar, karena termasuk

hutang. Nabi menganjurkan untuk memberi mahar yang sederhana
saja, jangan sampai mahar ^nja$ beban dalam perkawinan. Jika suami
meninggal dan mahar belum diberikan, maka suami waJib memberikan

mahar hanya setengah dari yang ditetapkan. Mahar ini merupakan
lambang penghaialan hubungan suami istri dan lambang tanggung

jawab suami kepada istrlnya. Sedang syarat berikutnya (3) adalah tidak
boleh melanggar larangan-'larangan perkawinan.

Larangan^larangan perkawinan dijelaskan dalam Alquran dalam

berbagai ayat dan juga ditegaskan dalam KHI. Larangan-'larangan ini

dapat dikeiomp6kkan menjadi lima macam. Pertama, karena perbedaan

agama. Alquran surat a(-Baqarah (2) ayat 221 melarang laki^-laki musfim
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A • V

menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga beriman, dan
melarangmengawinkan laki-laki musyrik dengan perefnpuan-perempuan

muslimah hingga laki-lakimusyrik itu beriman. AllahSwt. berfirman:

^ OlP' (i^ Sfj

^ 5^ ^3 Sfj jJj
5^1 Ji Aij ji!)i Ji 5>Jii 3j4) 3^3

(X T^

Artinya: Danjanganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wantta budak yang mukmln lebih balk dari

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

sebelummerekaberirpan. Sesungguhnya budakyangmukmin lebihbalk
dari orang musyrik,walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada

manusia supaya mereka mengambilpelajaran (05. al-Baqarah [2]: 221).

Senada dengan ayat di atas, KHI pasal 40 huruf c juga dengan tegas

melarang laki-laki muslim menikahi perempuan nonmuslim dan pasal 44

melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim.

Kalaupun surat al-Maidah (S^t ayai^^ 5 membolehkan laki-laki muslim
menikahi perempuan >^/>//^/tob(yahudi dan NasranI), menurut sebaglan

para ulama kebolehan itu dengan syarat perempuan Ahli Kitab Itu tidak
musyrik (menganggap ada Tuhan selain Allah). Padahal kita semua

mengetahul bahwa sekarang ini sullt menemukan pemeluk agama YahudI

dan Nasrant yang ttdak musyrik. Oleh karena itu, perkawinan semacam

itu pada prinsipnya dilarahg.

Kedua, karena hubungan darah. Dalam surat al-Nlsa' (4) ayat 23

ditegaskan larangan ini dengan rindan laki-lakidilarang menikahi: (a) ibu,

(b) anak perempuan, (c) saudara perempuan, (d) saudara perempuan

ibu, (e) saudara perempuan ayah, (f) anak perempuan saudara laki-laki,

dan (g) anak perempuan saudara perempuan. AllahSwt. berfirman:
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^ <3 APU^jll

!>b ji oU ^ j;ib.S jpUl
^ ^ Si cyt

(Y r :i.uji) u^ 5^ 01 aic- iS
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;
anak-anak perempuan darl saudara-saudaramu yang lakl-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu
yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu

(mertua); anak-anak istrimu yang daiam pemeliharaanmu dari istrl yang
telah kamucampuri,tetapi jikakamu belumcampurdengan istrimu itu
(dansudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;
(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuaii yangtelah terjadi pada masa lampau;sesungguhnya Allah l\/taha
Pengampunlagi Maha Penyayang (QS. al-Nisa' [4]:23).

KHI menjeiaskan seperti yang disebut dalarn ayat tersebut pada
pasal 39 ayat U).

Ketiga, k^nahibungan kekeluargaan karena perkawfnan. Larangan
dalam surat al-Nisa' (4) ayat 23 tersebut sebagal ketentuan lanjutan,
yaitu lakl-laki dllarang menikahi: (a) mertua perempuan, (b) anak tiri
perempuan, yaitu anak perempuan darl Istriyang telah dicampuri yang
berada dalam 'pemellharaan' seseorang, (c) menantu perempuan, (d)
dua perempuan bersaudara (dalam waktu yang bersamaan), dan(e) Ibu
tiri, yaitu perempuan yang telahdinlkahi ayahnya (al-Nlsa' [4]; 22). Hal Inl
juga dijelaskan dalam KHI pasal 39ayat (2). Pasal 41 ayat (1) melarang lakl-
lakrmemadu istrinya dengan saudara kandung, seayah atau seibuserta
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keturunannya, dengan bibinya atau kemenakannya. Keempat, karena
hubungan sepersusuan. Surat al-Nisa' (4) ayat23juga menegaskan hal ini
dengan melarang laki-lakj menikahl (a) ibu susu, yaitu perempuan yang
perrtfeh menyusuinya, (brsaudara perempuan sepersusuan. Masalah ini
dalam KHI ditegaskan pada pasal 39 ayat (3). Kelima, larangan-larangan
khusus. Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 24 melarang laki-laki menikahi
perempuan yang bersuami. Ayat ini berarti pula melarang perempuan
memiliki suami lebih dari seorang (poliandri). Hal ini juga ditegaskan
dalam KHI pasal 40 huruf a. Pasal 42 melarang laki-laki menikah dengan
istri kelima selama keempat istrinya masih utuh. Pasal 43 melarang
laki-laki menikah dengan bekas istrinya yang ditalak tiga, kecuali telah
dinikahi olehoranglain dan diceraikan lagi (QS. al-Baqarah [2]: 230), dan
dengan bekas istrinya yang dlli'an.

Ketentuan lain yang penting untuk diperhatikan di negara kita
adalah bahwa perkawinan harus dicatatkan. Menurut UU Perkawinan

1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-
undangan yang berlaku. KHI pasal 6 juga menegaskan bahwa setiap
perkawinan harusdilangsungkan di hadapan dan di bawahpengawasan
Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dllakukan di luar
pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) KHI
lebih menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah yang dibuat oleh PPN. Perkawinan tanpa akta nikah adalah
perkawinan yangtidaksah ddnkarenaitu tidakdilindungi oleh hukum di
Indonesia.Olehkarena itu, perkawinansirl,yaltu perkawinandiam-diam
yangtidakdicatatolehPPN atau yang tidakmerniliki Akta Nikah tidaksah
dan tidak memiliki impiikasi dalam hubungan perkawinandan kewarisan
(Mohammad Daud All, 200#319)|

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam berlangsung setamanya
atau seumur hidup. Untuk mendptakan suatu keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan mhmah sangat sulit dalam waktu sekejap, tetapi butuh

waktu lama.Olehkarena Itu,perkawtnanmufah (nikahyangdibatasiwaktu
tertentu) dilarang dalam Islam. Namun demtklan, dalam kondisi tertentu
Islam memberikankemungkinan untuk melakukan perceraian (pemutusan

hubungan perkawinan). Perceraian ini mesidpun dibolehkan (hala!) tetapi



148 Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui PAI di PTU

sangat dibend oleh Allah. Artinya seseorang yang sudah melangsungkan

perkawinan sedapat mungkin harus mempertahankan perkawlnannya. Jika

pen^eralan terjadi, maka perkawinan akan terputus. Putusnya perkawinan
bisa juga terjadi karena kematian (yaitu jika salah satu dari pasangan itu

meninggafdunia) dan atas putusan pengadilan (KHI pasal 113).

Perceraian dapat dilakukan dengan cara talak (inisiatif dari suami)

dan dengan cara khuluk/talak tebus/cerai gugat (inisiatif dari istri) (KHI

pasal 114). Perceraian dapat juga diputuskan oleh pengadilan (fasakh).

Menurut KHI pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan

sidang Pengadilan Agama setelah usaha Pengadilan Agama untuk

mendamaikannya gagal. KHI pasal 116 meniguraikan alasan-alasan yang
dapat diajukan untuk dilakukannya perceraian, yaitu: (1) salah satu pihak

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan Iain-Iain

yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya

selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tahpa alasan yang sah;

(3) salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau lebih

setelah perkawinan; (4) salah satu pjhak melakukan kekejaman atau

penganiayaan kepada pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat

badan sehlngga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau

suami; (6) terjadi persellsihan dan pertengkaran yang suiit didamaikan;

(7) suami melanggar taklik talak; (8) karena murtad yang menyebabkan

ketidakrukunan dalam keluarga.

Suami dapat menceraikanistrinya sampai tiga kali (talaktiga).Setelah

dlceraikan suami, istri wajib menunggu dalam masa tertentu (idah) yang

lamanya berbeda antara perempuan yang masih datang bulan (subur), yang

sudah tidak datang bulan {menopause), dan sedang hamil. Idah wanita yang

masih subur adalah tigi^)cali s^i, idah wanita yang menopause adalah tiga
bulan, sedang idah wanita hamilsampai melahirkan. Jikasuami menjatuhkan

talak satu atau dua, maka dia dqpat kembali lagi (rujuk) kepada bekas

istrinya selama masa idah tanpa akad nikah yang baru. Tetapi jika suami

telah mentalak tiga, dia tidak dapat lagi rujukkepada bekas istrinya kecuali
bekas istritersebut dinikahi oleh orang laindan diceralkannya. Sisuami tadt

dapat menikahi tagibekas istrinyadengan akad nikahyang baru. Ketentuan

inidinyatakan dalam KHI pasal 118,119, dan 120.
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Jika terjadl perceraian dengan cara khuluk/talak tebus/cerai gugat,
yaito dengan cara istri ^memberikan suatu benda atau uang {^iwadl)
sebagai tebusan kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak
padanya, maka suami tidak iagi rujuk kepada bekas istrinya di masa Idah.
Mereka dapat berkumpul kembali dengan akad nikah yang baru.Adapun
perceraian fasakh dapat terjadi jika pengadilan yang memutuskan atas
dasar permintaan istri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak, atau
pernyakit lain yang berbahaya yang menyebabkan suami tidak dapat
menjalankan kewajibannya. Akibat perceraian fasakh ini, suami tidak dapat
Iagi rujuk kepada bekas istrinya. Perceraian seperti ini bisa juga terjadi
karena syikak, yaitu terjadi percekcokan antara suami dan istri yang tidak
dapatdidamaikan, meskipun sudah mendatangkan seorang hakam (juru
damai). Perceraian karena syikak ini mengakibatkan suami tidak dapat Iagi
rujuk dengan bekas istrinya. Perceraian yang sejenis juga terjadi akibat lian,
yaitu perceraian karena suami atau istri menuduh pasangannya berzipa
dan masing-masing pasangan menolak tuduhan itu serta menguatkan
pendiriannya dengan sumpah yang mengundang Iaknat (kutukan) Allah
kalau ia berdusta. Hal ini dinyatakan dalam Alquran surat al-Nur (24) ayat
6-7 dan KHI pasal125-128. Allah Swt. berflrman:

Al SSJ St 5J ijj jllb,
0-V

Artinya: Dan orang-orang yang n^snuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak
ada mempunyai saksi-saksl selaindlri mereka sendiri, maka persaksian
orangitu iaiahempat kail bersumpahdengannamaAllah, sesungguhnya
dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang
keiima:bahwa iaknat Allahatasnya, jika dia termasuk orang-orang yang

berdusta (OS. al-Nur[241:6-7).

Permasatahan lain yang juga penting dalam hai perkawinan adalah

adanya hak dan kewajiban antara suami dan istrinya dalam keluarga.
Adanya hak dan kewajiban suami istri ini merupakan konsekuensi logis
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dari adanya perkawinan. Jika masing-masing suami istri menjalankan
kewajibannya^ian memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan akan
terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah
kebahagiaan suami istri tersebut. Kewajiban suami secara otomatis
menjadi hak istrinya dan hak suami men}adi kewajiban istrinya.
Sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suaminya dan hak istri menjadi
kewajiban suaminya. Masalah hak dan kewajiban ini banyak dijelaskan
oleh Alquran dan hadis Nabi. Di antara ayatAlquran yang menjelaskan
ha! ini adalah QS. al-Nisa' (4) ayat 19 tentang mempergauli dengan
baik, QS. al-Nlsa' (4) ayat 4 tentang pemberian mahar, QS. al-Baqarah
(2) 23 tentang pemberian nafkah, dan QS. al-Nisa' (4) ayat 19 tentang
hak rohani. KHI menjelaskan hal ini pada pasal 77-84 yang secara
spesifik menegaskan kedudukan suami istri, kewajiban suami istri,
tempat kediaman, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, dan
kewajiban istri.

Itulahpermasalahanpentingdalam perkawinanyangdapatdiuralkan
secara singkat. Tentunya masih banyak permasalahan penting lainnya
yang terkait dengan perkawinan ini, misalnya hadlanah {pengasuhan
anak), perwallan/ poligami, //o'(sumpah suami untuk tidak mempergauli
istrinya selama waktu tertentu), zhihar (suami menyamakan punggung
istrinya dengan punggung ibunya), dan lain sebagainya. Selanjutnya akan
diuralkan masalah kewarlsan.

Z. Kewarisan

Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting dalarti hukum
muamalah, se^^gga (^lam KHI masalah Ini dijadlkan materi pokok setelah
masalah perkawinan. Hukum yang mengaturnya blasanya disebut dengan
hukum kewarisan Islam, yaknl hukum yang mengatur segala sesuatu
yang berkehaan dengan hak atas harta seseorahg setelah ia meninggal
dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam sering disebut juga
farald {fara'id) karena mengatur bagian-baglan tertentu bagi orang-orang
tertentu dan dalam keadaan tertentu. Hukum kewarisan Islam ini bisa juga
disebut mawarlts atau wiratsah. Ketentuan tentang waris yang adadalam
farald Itukemudlan dijadlkan materipokok dalam KHI.

Masalahwarismerupakan masalah yang cukupsensltifdart krusial
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bagi seseorang. Olefe karena itu, Islam mengaturnya secara rinci melalui
ayat-ayat Alquran. Penjelasan Nabi tentang masalah in! tidak sedetail
yang diuraikan Alquran, dan begitu juga penjelasan para ulama hanya
untuk memperkuat dan mempertegas apa yang sudah disebut dalam
ayat-ayat Alquran tersebut. Karena itulah maka ketentuan tentang waris .
Ini bersifat pasti {qath'iy). Di antara ayat-ayat Alquran yang secara khusus
mengungkap masalah waris ini adalah surat al-Nisa' (4) ayat 7,11,12,
dan 176. Dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 7 AllahSwt. berfirman:

\jf ^

(V j!!?jt iL
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta penlnggalan Ibu-bapak

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurutbagian yangtelah ditetapkan (QS. al-Nisa' [4]: 7).

Selanjutnya dalam QS. al-Nisa' (4)ayat11 Allah Swt. berfirman:

yJs ii? li lifc yjB ^ 5ji
533 j3 j a3j SJ b\S'hi ib tP.

^ ^ 5^ ilii a5^
^ i4\ 6j5l' V̂^^3 ^ 3^i

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua
orang anak perennpuan; dan jika anak ttu semuanya perenripuan lebih
daridua,nriaka bagi mereka duapertiga darihartayang ditinggalkan; Jika
anak peren>puan Itu seorang saja, nnaka ia memperoteh separo harta.
Dan untukduaorangibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenamdarl

m
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harta yang ditinggalkan, jikayang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jikayang meninggal
itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas)sesudah dipenuhi wasiat yang
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.
al-Nisa' [4]: 11).

Dalam QS. al-Nlsa' (4) ayat 12 Allah Swt. berfirman:

^ 0^ -Jj ^ ^ 01 iijj u iLfiXaj

ijys ^ ui. Sj
^3 f4»

Artinya: Dan bagimu (suaml-suami) seperduadari harta yangditinggalkan oleh
Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrlmu itu
n^purijai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiatyangmeneka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para istrimemperolehseperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, balk
laki-laki maupun perempuan yang ti(^ak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak^ tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (selbu
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saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bag! masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang,-maka mereka bersekutu dalam
b • X

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli

waris). (Allahmenetapkan yang demikian itu sebagai) syariatyang benar-

benar dari Allah,dan AllahMaha Mengetahui lagi Maha Penyantun (Q3.

al-Nlsa' [4]: 12).

Kemudlan pada ayat 176surat yang sama AllahSwt. berfirman:

5jj aJj ^ diu p\01^dJijyhLu

YT UUJI)^0l
Artinya: Mereka meminta fetwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah

memberi ^twa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jikaseorang meninggal

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai(seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta

yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan Jika mereka (ahli waris itu

terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka baglan seorang

saudara lakHaki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah

menerangkin (huk^ ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu (Q3.al-Nisa' [4]: 176).

Dariayat-ayat Alquran dl atas dan juga diperkuat oleh hadis Nabi dan

penjelasan para ulama dapat dipahami bahwa dalam hukum kewarisan

Islam berlaku beberapa asas. Asas-asas yang pokok di antarahya adalah:
(1) ijbari, (2) bilateral, (3) Individual, (4) keadilan berimbang, dan (5)
akibat kematian (Mohammad Daud Ali, 2000: 330). Pertama, asas ijbah,

berarti bahwa peralihan harta dariseorangyang meninggal dunia kepada
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ahii warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa
di^ntungkan. kepada kehendak pewaris atau ahli warls. Asas Ini terlihat
dari kewajiban ahliwarismenerima perpindahan harta pewariskepadanya
sesual dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena
Itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia tidak perlu
merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia, karena

secara otomatis hartanya akan berpindah kepada ahli warisnya dengan

perolehan yang sudah ditentukan, setelah terlebih dahulu diselesaikan
hutang-hutangdanwasiatnya. Meskipun ketentuanbagianahliwarissudah
ditentukan, tetapl atas persetujuandan keikhlsan ahli warisyangdiperoleh
dari hasil musyawarah antara mereka ketentuan itu bisa saja berubah.
Cara pembagian seperti ini diistilahkan dengansulh(dalam bahasadaerah:
soloh atau suluh). Alquransurat al-Nisa' (4)ayat 128 menegaskan:

0! ^ 3^ 14^ C-iUs- 5^1 Oij
ojj ^

(\ YA .Jl)

Artinya: Dan Jika seorangwanitakhawatir akannusyuz atau sikap tidakacuh dari
suaminya,makatidak mengapa bagikeduanya mengadakanperdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih balk (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan Jika kamu bergaui
dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan
sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adaiah Maha Mehgetahui apa
yang kamu kerja(eh (Q^ al-Nisa' [4]: 128).

Haltersebut juga diungkapkan dalam KHi pasal 183.

Kedua, asasbHateral, berartibahwaseseorangmenerimahakkewarisan
dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan lakl-laki dari pihak
kerabat keturunan perempuan. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat Alquran

yangmenegaskan masalah kewarisan sebagaimana di atas. Dalam al-Nisa'
(4)ayat7 ditegaskan bahwaseoranglaki-laki berhakmendapat warisandari
ayahnyadan juga dari ibunya,begitu juga halhya dengan perempuan.

Ketiga,asas individual,yang menyatakan bahwa harta warisan dapat
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dibagi-pagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap
ahll waris berhak atas bagian masing-masing yang sudah ditentukan
tanpa ftrikat pada perolehah ahliwaris yang lain. Bagian masing-masing
ahli waris bervariasi, ada yang mendapat bagian'setengah, seperempat,

sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan lain sebagainya, bahkan ada
yang mendapat sisa dari pembagian ahli waris yang lain (ashobo/)).
Dalam hukum kewarisan Islam tidak dikenal bentuk kewarisan kolektif

sebagaimana yang ada dalam masyarakat tertentu.

Keempat, asas keadilan berimbang, yang berarti bahwa dalam
pembagian harta warisan harus senantiasa terdapat keseimbangan
antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus
ditunaikannya. Anak laki-laki dan perempuan, misalnya, mendapat hak

yangsebandingdengan kewajiban yangdipikulnya masing-masing nantinya
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hartayang diterima oleh ahli
waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab

pewaristerhadap keluarganya. Olehkarenaitu, bagian yangditerimaoleh
masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab
masing-masingterhadap keluarga.Seorang laki-laki menjadi penanggung

jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan
istrinya (Q5. al-Baqarah [2]:233) menurut kemampuannya (Q5. al-Thalaq
[65]: 7). Tanggung jawab ini merupakan kewajiban agama yang harus
dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak,
anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Tanggung jawab seorang laki-
laki kepada kerabat lainnya hanyatambahan saja (sunah), kaiau ia mampu
dan mau melaksanakannya. Dilihat dari keseimbangan antara hak yang
diperoleh dengan kewajlba@,^ng^harus ditunaikan, sesungguhnya apa
yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam persoalan
warisari Ini akan terlthat sama man^atnya.

Kellma, asas akibat kematian, yang berarti bahwa kewarisan baru ada

kalau ada seseorang yang meninggal dunia. Harta seseorang, menurut

hukum kewarisan Islam, baru akan menjadi harta warisan yang akan

diwariskan kepada ahli warisnya, apabila la telah meninggal dunia. Ini

berarti, jika dia masih hidup harta itu belum dapat disebut haila warisan

dan belym dapat diwariskan kepada ahliwarisnya,Segaiabentuk peralihan
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harta seseorangyang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung
rflaupun akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya, bukan
termasuk kategorl kewarisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan
Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh
seseorang pada waktu ia masih hidup yang dalam hukum perdata Barat
disebut dengan istilah kewarisan secara testamen. Melalui wasiat, dalam
batas-batas tertentu seseorang memang dapatmenentukan pemanfaatan
harta kekayaannya setelah ia meninggal, tetapi masalah wasiat ini ada
ketentuannya tersendiri dan terpisah dari hukum kewarisan Islam.

Pada prinsipnya kewarisan dalam hukum Islam baru terjadi karena
dua sebab, yaituhubungandarah dan hubunganperkawinan, atau karena
hubungan antara tua dengan budak belian yang dimerdekakannya. Yang
termasuk ahli waris karena hubungan darah adalah: (1) ke bawah: anak
baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya, (2) ke atas: orang
tua baik bapak maupun ibu sertayang menurunkannya, (3) ke samping:
anak ayah atau anak ibu, anak kakek atau anak nenek, sambung
menyambung satu dengan yang lain yang menentukan jarak dekatnya
hubungan masing-masing pewaris. Dalam hal Ini hukum Islam tidak
mengakui pengangkatan anak dalam pengertian adopsi menurut hukum
perdata Barat, yakni terlepasnya hubungan kekerabatan anak angkat
dengan orang tua aslinya karena dimasukkan ke dalam kekerabatan

orang tua angkatnya. Alquran surat al-Ahzab (33) ayat 4 dengan tegas
melarang menjadlkan anak angkat sebagai anak kandung. Allah Swt.
berfirman:

(i

Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anakkandungmu
(sendiri). Yang demlklan Itu hanyalah perkataanmu dtmulutmu saja. Dan
Allah mengatakan yang sebenamya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar) (QS. al-Ahzab [33]:4)

KHI ju^ tidak mengakui hal tersebut(anak angkat), dan dalam pasal
171 ditegaskan bahwa hak yang diterlma anak angkat dari orang tua



»> , Konsep Muamalahdalam Islam 157

angkatnya hanyalah dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari dan biaya

pendidikannya. Diaakan mendapatkan harta warisan dari orangtua aslinya.

Kalaupun dia mendapatkan warjsan dari orang tua angkatnya dengan

melalui wasiat atau karena wasiat wapbah (jikaorang tua angkatnya tidak

memberikan wasiat) dengan ketentuan sebanyak-banyaknya sepertiga
(KHI pasal 209). Yang termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan
adalah suami dan istri yang apabila salah seorang meninggal terlebih
dahulu maka yang lain akan mendapatkan harta warisan. Adapun ahli
waris^ karena hubungan perbudakan adalah seorang tuan yang telah

memerdekakan budaknya akan mendapatkan warisan dari budaknya yang

meninggal dunia. Dalam KHI ahli waris karena perbudaka ini tidak diatur

karena dalam kenyataan sekarang hal initidak ditemukan lagi.

Hak untuk mendapatkan harta warisan, menurut hukum Islam,

bisa gugur karena beberapa alasan, yaitu: (1) karena pembunuhan
yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap pewarisnya. Karena
pembunuhan ini, maka terputuslah hubungan kewarisan baik karena
hubungan darah maupun perkawinan antara pembunuh dan korban
yang dibunuhnya. Islam tidak menghendaki seseorang memaksakan
dirinya untuk mendapatkan warisan dengan cara seperti pembunuhan
ini. Alasan lainnya adalah (2) karena perbedaan a^ama. Perbedaan
agama menjadl penghalang untuk saling mewarisi. Ini berarti bahwa

seorang muslim atau musllmah tidak mewarisi harta peninggalanorang
nonmuslim, dan begitu juga sebaliknya orang nonmusllm tidak dapat
mewarisi harta peninggalan orang yang menganut Islam. Demikianlah

yang ditegaskan Nabi dalam sebuah hadisnya. Ahli waris dapat juga
terhalang untu&tmengapatkan harta warisan (3) karena adanya hijab
(penghalang), yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dekan
pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungannya
untuk memperoleh harta warisan. Hijab Ini ada yang menghalangi
secara penuh ahli waris untuk mendapatkan warisan (hijab hirman),
seperti keberadaan anak laki-taki yang menghalangi cucu dan saudara
dari pewaris yntuk mendapatkan warisan, dan ada juga yang hanya
mengurangi bagian ahli waris yang lain (tiijab nuqshah), seperti baglan
suamf atau istri akan berkurang ketika ada anak. Dalam konteks dahulu,
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alasan yang juga menghalangi seseorang untuk mendapatkan vyarisan
adalah (4) karena ia menjadi budak. Dalam hadis Nabi ditegaskan bahwa
budaktidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari keluarga atau
kerabatnya, karenabudaktidak memiliki kekuasaan atas apapun.

Kalau diperhatikan ayat Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 11, 12, dan
176 dan juga KHI pasal 176-191 akan terlihat bahwa bagian masing-
masing ahli waris itu berbeda-beda. Ada yang mendapat bagian setengah
seperti suami yang tidak meninggalkan anak, anak perempuan sendirian,
dan sebagainya. Ada yang mendapat seperempat seperti istri yang tidak
meninggalkan anak atau suami yang meninggalkan anak dan sebagainya.
Ada yang mendapatkan sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan dua
pertiga. Di samping itu ada juga ahll waris yang hanya mendapatkan sisa
dari bagian ahli waris yang lain {ashabah), yaitu bagian anak laki-laki atau
anak perempuan bersama anak laki-laki, meskipun bagian anak Ini leb|h
besardari bagian yang diterima ahli waris lainnya yang tertentu bagiannya.

Dalam ketentuan Alquran (terutama QS. al-Nisa' [4]: 11 dan 12)
ditegaskan bahwahartawarisan haruslahsegeradipindahkan kepemilikahnya
dari pewaris kepada ahll warisnya dengan segera setelah diselesalkari dulu
urusan perawatan jenazah (pewaris) hingga pemakamannya, dibayarkan
dulu hutang-hutangnya termasuk nazarnya, dan diberikan wasiatnya
yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisannya. Jangan sampai
seorangyangsudah meninggal terbebani dengan harta yang ditinggalkannya
karena kepemillkannya maslh melekat padanya. Urusan keduniaan bagi
seseorang harus segera dihentikan Jika latelah meninggal dunia, sehingga
memperlancar perjalanan menghadapTuhannya.

3. Perwatdfan

^ Permasalahan tentang perwakafan di sini tidak diuraikan sedetall
permasalahan perkawlnan dan kewarlsan. Alquran dan sunah juga
tidak terlalu memerlnci tentang perwakafan. Buku-buku fiklh lama juga
hampir tidak memuat masalah in! dalam uraian-uraiannya. Para ulama
modernlah yang kemudlan memberlkan aturan-aturan yang leblh rind
yang berslfat teknls untuk kelancaran proses perwakafan dari wakif
(pemberi wakaf) kepada nazlr (orangyang diserahl pemellharaan barang
yang dlwakafkan). Ketentuan masalah perwakafan In! ditegaskan dalam
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KHI pada buku ketiga mulai pasal 215 sampal pasal 229. Ketentuan ini

sebenarnya juga telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun

1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977.

Aturan-aturan^ dalam KHI pada prinsipnya bertujuan untuk
menegakkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan

pehgelolaanwakaf(M. Yahya Harahap,dalam Cik Hasan Basri* 1999:73).
Untuk itu dalam masalah perwakafan ini ditetapkan tiga hal, yaitu: (1)

adanya fungsionaris Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam

pasal 215 KHI ayat (6) dan (7) dijelaskan bahwa PPAIW berkedudukan

sebagai petugas pemerintah berdasarkan pengangkatan menurut

peraturan yang berlaku dan pejabat ini diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Agama, (2) penertiban nazir melalui pendaftaran. Sebelum

didaftar (diangkat) sebagai nazir lebih dulu didengar saran dan pendapat
camat dan Majelis Ulama Indonesia (MUl) setempat (MUl kecamatan)

dan juga disumpah. Nazir ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang

(KHI pasal 219), dan (3) penertiban benda yang diwakafkan dengan
aturan benda yang diwakafkan harus didaftarkan oleh KUA kecamatan

(pasal 224), ada penyerahan nyata secara fisik, dan ada penyerahan
semua dokumen yang bersangkutan dengan hak pemilikan.

Dalam pasal220 KHI dijelaskan ientang hakdan kewajiban naziryang
bertujuan untuk menghindari praktik ketldakpastian pengelolaan dan

pemanfaatan benda wakaf. Secara rind tugas nazir adalah: (1) mengurus

harta kekayaanwakafserta hasilnya, (2) mengurus penyelenggaraan dan

pengelolaanwakafsesuai dengan tujuannyadengan berpedoman kepada
ketentuan-ketentuan yang diatur menteri agama, dan (3)wajib membuat
laporan secara berkala. Laporanditujukan kepada KUA kecamatan dalam
kapasitasnya sebagai pengawas nazir dan tembusannya kepada MUl

kecamatan dan camat setempat $

Itulah yang terpenttng darl aturan perwaka^n secara teknis
adiministratif. Ketentuan perwakafan yang bersifat normatif bisa
dipelajari di buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama. Yang
terpenting adalah bahwa wakaf merupakan perbuatan yang dianjurkan

dan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan dirl kepada Allah.

Pahala bag! yang memberikan wakaf Ini akan terus mengalir, meskipun
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dia telah meninggal dunia. Wakaf ini biasanya diserahkan bukan kepada
perorangan tetapi kepada lembaga, kafena pemanfaatan wakaf ini

\intuk umum. Sebagai contoh harta wakaf dapat dimanfaatkah untuk
mendirikan masjid,sekolah, panti asuhan, dan yang sejenisnya.

4. Ekonomi Islam

Di antara permasalahan penting dalam muamalah Islam adalah
permasalahan jual beli atau ekonomi Islam yang mengatur hubungan
antar sesama manusia dalam bidang harta benda. Dalam fikih Islam
kajian tentang hal ini disebut juga dengan muamalah, atau biasa
dikenal denganistilah muamalah dalam arti khusus. Jadi, ada dua istilah
muamalah dalam konsepsi syariah (hukum Islam): pertama, muamalah
dalam arti bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia
dengan manusia lainnya dan kedua, muamalah. dalam arti bagian dari
muamalah pertama yang secara khusus mengatur hubungan manusia
dalam bidang jualbeli atau ekonomi. Termasuk dalam bidang muamalah
khusus ini adalah aturan atau hukum tentang sewa-menyewa, upah-
mengupah, pinjam-meminjam, syirkah, dan Iain-Iain.

Kata jualbell sebenarnya merupakan katamajemukyangterdiri dari
dua kata: jual dan beli yang bentuk kata kerjanya menjual dan membeli.
Dua kata Ini memlllki arti sendlrl-sendiri. Jual atau menjual berarti

'memberlkan sesuatii (cepada oranglain untukmemperolehpembayaran
atau menerima uang'. Sedang bell atau membeli berarti 'memperoleh
sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang'. Adapun jual
bell, yang kemudlan menjadi Istilah yang pbpuler sekarang dalam hukum
muamalah, berarti r^etujuan sallng menglkat (akad) antara penjual,
yaknl yang menyerahkan liarang, dan pembell sebagai plhak yang
membayar harta barahg yang dijual.

Dasar-dasarJualbellinidalam Islam dljelaskan dalam Alquran surat
al-Baqarah (2) ayat 275:

& \^)\ ^ Ccj TjJil ^
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A *

Artinya: Orang-orangyang makan (mengambil) rlba tidakdapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)
penyakit glla. Keadaan mereka yang demlWan itu, adal3h disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jualbell Itusamadengan
rlba, padahal Allah telah menghalalkan jual bell danmengharamkan rlba
(QS. al-Baqarah [2]: 275).

Ayat lain yang juga memberlkan dasar jual bell dalam Islam adalah
surat an-Nlsa' (4) ayat 29:

'bpi oi ^

Artinya: Hal orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka dl antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirlmu; sesungguhnya Allahadalah Maha Penyayang
kepadamu(05. al-Nlsa' [4]:29).

Darl dua ayat dl atas jelaslah bahwa pada prlnslpnya Allah
menghalalkan jual bell dan mengharamkan. rlba. Kehalalan jual bell
menurut Islam harus ditempuh dengan cara perjanjian atau akad yang
intinya menunjukkan adatf^ suk^ sama suka atausaling setuju dantidak
adayang dirugikan. Dengan demlkian hukum asal jual bell menurut Islam
adalah halal atau mubah (boleh) selama terpenuhl ketentuan yang ada,
seperti saling suka sama suka.

Hal-hal penting yang harusdiperhatikan dalam melakukan transaksi
jual beli adalah rukun jual bell. Yang termasuk dalam rukun jual belt
adalah: pertama^ odanya penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
sudah dewasa, sehat rohani, dilakukan dengan suka sania suka, dan
tidak melakukan pemborosan (Q$. al-Nisa' [4]:5). Kedua, ada uang dan
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barang yang dijualbelikan dengan syarat harus suci (Nabi saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual
X

khamar (nninuman keras) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala

(patung yang disembah)." Ditanyakan kepada Nabi saw.: "Bagaimana
lemak bangkai, ya Rasulullahl sebab lemak itu berguna untuk cat

perahu, minyak kulit, dan minyak lampu?" Nabi bersabda: "Tidak boleh,
semua itu haram. Celakalah orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan

lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sehingga menjadi minyak,
kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya" (HR.

al-Bukharl dan Muslim). Barang yang dijual haruslah bermanfaat (QS.

al-lsra' [17J: 27), barangnya jelas ketika terjadi transaksi jual beli {HR.
Muslim dan Iain-Iain), dan milik sendirl, artinya tidak sah menjual barang
yang bukan miliknya sendiri (Nabi saw. bersabda: "Tidak sah jual beli
melainkan pada barang yang dimiliki") (HR. Abu Daud dan at-Tirmldzl).
Ketiga, ijab dan kabul. Ijab berarti 'perkataan penjuaK seperti: "Saya
jual barang in! dengan harga sekian." Sedang kabul berarti 'perkataan
pembeli' seperti: "Saya beli barang ini dengan harga sekian." Ijab kabul
ini dilakukan dalam rangka mewujudkan adanya persetujuan antara
penjual dan pembeli (suka sama suka). Allah Swt. berfirman:

bjs of ijSi^ Vijlin 'ji^\

Artinya: Mli^orand-orang yang beriman, Janganlah kamu saling nnemakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuall dengan Jalan pemlagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka dl antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adatah Maha Penyayang
kepadamu (QS.al-Nlsa' [4] :29).

Dalam perkembangan sekarang ini, ijab kabul tidak harus dilakukan

dengan perkataan seperti itu. Terkadang penjual dan pembeli tidak
mengucapkan perkataan seperti itu, namun jika keduanya sudah
menunjukkan persetujuan (suka sama $uka), maka jual beli dlpandang
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sah. Begitu juga di toko-toko modern sekarang ml pihak penjual sudah
memberikan label harga-harga tertentu yang dengan mudah dapat
diketahui oleh pihak pembeli. Ketika pembeli mengambil barang yang
sudah diketahui harganya lalu nilembayarnya didepan kasir (juru bayar),
maka jual beli sudah dianggap sah, karena sudah terjadi persetujuan jual
beli antara penjual dan pembeli.

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Islam karena
sebab-sebab tertentu. Di antara bentuk jual bell yang dilarang adalah:

(1) membeli barang dengan harga yang lebih mahal darl harga pasar
dengan tujuan supaya orang lain tidak dapat membellnya, sementara ia
sendiri tidak menghendaki barang itu; (2) membeli barang yang sudah
dibeii orang lain yang masih dalam masa khiar (boleh memilih antara
dua, meneruskan akad [perjanjian] jual beli atau mengurungkannya); (3)
menghambat orang-orang dari desa yang mau ke pasar untuk menibeli
barang mereka sebelum mereka sampai ke pasar, sedang mereka belum
mengetahui harga pasar, karena akan merugikan orang-orang desaItudan
mengacaukan pasar; (4) membeli barang untuk ditahan agar dapatdijual
dengan harga yang lebih mahal, padahal masyarakatsangat membutuhkan
barang Itu; (5) menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat
berbuat makslat bagi pembelinya; dan (6) menjual atau membeli barang
yang mengandung penipuan, baik darl segl barangnya maupun ukurannya.

Salah satu bentuk jual beli yang terlarang adalah riba. Darl segl
bahasa. (makna etimologis) rIba berarti 'bertambah', 'tumbuh', ddn
'membesar'. Sedang menurut Istilah (makna termlnologis) rIba berarti
'pengambilan tambahan darl harta pokok atau modal secara batil'.
Dalam pandangan hukum Islam, riba berarti 'pengambilan tambahan,
baik dalam transaksi jual bell n^upur^pinjam-memlnjam, secara batil
atau bertentangan dengan prinsip muamalah dabm Islam'. Dalam hal
utang-plutang, riba berarti 'tambahan tanpaImbangan yang dlsyaratkart
oleh pihak yang memlnjamkan (yang berpiutang/kredltur) kepada pihak
peminjam (yang berhutang/debitur)' (baca QS. al-Nlsa' [41: 29 di atas).
Yang dimaksud batil dalam ayat Itu, oleh paraulama, termasuk riba.

Dalam Istilah sekarang riba dikenal dalani bentuk bunga. Istilah
bunga tidak bisa dilepaskan dari praktik perbankan sekarang Inl. Setiap
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bank yang beroperasi sekarang pasti mempraktikkan bunga dengan
ukuran tertentu, baikbagipemlnjam maupun bagi penabung. .

Alqurandengan tegas melarang praktikriba (bunga) dengan bentuk
^ pelaranganyang b^rtahap. Tahap pertama, Alquran menolak anggapan

bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya solah-olah menolong mereka
yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekat kepada Allah.
Allah Swt. berfirman:

Uj ilp jjjj ^ Jlpl ^ ^ Uj
(V ^ ^1 51^ ^

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. al-Rum [30]: 39).

Tahap kedua, Alquran menggambarkan riba sebagai suatu yang
buruk yang akan nnendapat ancaman berat bagi pelakunya. Allah Swt.
berfirman:

oi^ ijjii 5,^1^
^^Ull Jljit Sip yi 1^1

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas

mereka (m^kanpiakanan) yang baik-batk (yang dahulunya) dihalalkan
bag! mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia)
darl jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
sesungguhnya mereka telah dilarang darlpadanya, dan karena mereka
memakan harta orang denganjalan yangbatil.Kami telah menyedlakan
uhtuk orang-orang yang kafir diantara mereka ItM stksa yang pedih (QS.
al-Nlsa' 14]:160-X61).
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Tahap ketiga, Alquran mengharamkan riba karena adanya tambahan.
yang berlipat ganda. Allah Swt. berfirman:

iipUi liUitijjji ^ jJi
(\X' JT)

Artinya: Hal orang-orarig yang berlman, janganlah kamu memakan rIba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kannu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan (OS. All 'Imran [3]: 130).

Tahap keempat, Alquran melarang dengan tegas apa pun jenls
tambahan yang dlambll darl plnjaman. Allah Swt. berfirman:

' '' .^2^ * R < a ^ • « .

Artinya: Hal orang-orang yang berlman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
slsa rlba (yang belum dlpungut) jika kamu orang-orang yang berlman.
Maka jika kamu tidak rhengeijakan (menlnggalkan slsa rlba), maka
ketahullah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangtmu. Dan jika kamu
bertaubat (dari pengambllan riba), maka baglmu pokok hartamu; kamu
tidak menganlaya dan tidak (pula) dlanfaya (Q5. al-Baqarah pj: 278-279).

Meskipun pada prinsipnya hukum riba adalah haram, para ulama juga
memberlkan beberapa alasan mengenal pembenaran pengambilan riba
(bunga) dalam beberapa keadaan, misalnya karena keadaan darurat Darurat
adalah suatu kealian yajjg terpaksa dilakukan, dan jika tidak dllakukan akan
menyebabkan terjadlnya kehancuran atau yang semlsalnya. Pembolehan
darurat didasarkan pada Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 173:

^ jjip ill (fJal#'^ ^

Artinya: Barang slapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak
menglnglnkan dan tidak pula melampaul batas, maka tidak ada dosa
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baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lag! Maha Penyayang
(QS. al-Baqarah 12]: 173).

^Inslp-prinslp ekonomi Islam yang dlkembangkan sekarang,
terutama melalui perbankan Islam bisa dalam bentuk-bentukakadseperti
syirkah, mudarabah {mudlarabah), musaqah, muzaraah [muzara'ah),
dan mukhabarah. Selanjutnya bentuk-bentuk ekonomi Islam tersebut
akandiuralkan secarasingkat dl bawahIni.

a. Syirkah

Syirkah atau disebut juga dengan musyarakah dansyarikah adalah
perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau
amaj (pekerjaan) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko
ditanggung bersama sesuaidengankesepakatan.

Di antara dasar penggunaan sistem syirkah adalah Alquran dan
hadis Nabi saw. Ayat Alquran yang menjelaskan masalah ini adalah surat
al-Nisa' (4) ayat 12dan surat Shad (38) ayat 24. Dalam surat al-Nisa' Allah
Swt. berfirman:

^ ^ ^1 ^ -si

Artinya: Tetapi Jlka saudara-saudara seibu itu leblh dari seorang, maka mereka
bersekutu dialam yang sepertiga Itu, sesudah dipenuhl waslat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member!
mudarat (kepada ahli warls) (QS. al-Nisa' [41:12).

Dalam surat Shad AllK Swt§ berfirman:

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat Itu
sebahagian mereka berbuat zaiim kepada sebahagtan yang lain, kecuall
orang orang yang beriman danmengerjakan amal yang sallh; danamat
sedikitlah mereka ini (QS. Shad (38]; 24).
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Adapun hadis Nabi yang menjelaskan syirkah adalah sebuah hadisyang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya
%\\3h 'Azzawa Jalla berfirman: 'Aku plhak ketiga dari duaorangyangberserikat
selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya" (HR. Abu Daud).

Syirkah ada beberapa macam, yaitu: (1) syirkah al-'Inan, yaitu
perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang maslng-
masing pihak memberikan sejumlah dana dari keseluruhan dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan
kerugian sebagainf\ana yang disepakati, meskipun jumlahnya tidak harus
sama; (2) syirkah a!-mufawadlah, yaitu perjanjian kerja sama antara
dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan sejumlah
dana dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap
pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama; (3) syirkah al-
'amal, yaitu perjanjian kerja sama duaorang seprofesi untuk menerima
pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
Misalnya kerja sama dua orang ahli bangunan untuk menggarap suatu
bangunan; dan (4) syirkah al-wujuh, yaitu perjanjian kerja sama antara
dua orang atau lebih yang memjliki reputasi (nama) serta ahli dalam
bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dan menjualnya dalam
bentuk tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan
jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja
mereka.Syirkah jenis Ini disebut juga syirkah piutang.

b. Mudarabah

Mudarabah berarti 'perjanjian ketrja sama usaha antara dua plhak,
yang satunya meiiyedlakan seluruh dana (modal) dan yang satunya lag!
menjadi pengelolaSana'.^keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan
yang dituangkan dalam perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh
pemilik modal, selama kerugian Itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika
kerugian Itu terjadi akibat kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang
harus bertanggung jawab atas hal ini.

Landasan diterapkannya mudarabah adalah Alquran surat al-
Muzzammll (73) ayat 20:
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Artinya: Dia mengetahui bahwa akan adadiantara kamu orang-orang yang sakit
dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencarl sebagian karunia
Allah (QS. al-Muzzammil [731:20).

Ayat-ayat lain yang juga terkait dengan mudarabah adalah QS. al-
Jumu'ah (62)ayat 10 dan al-Baqarah (2) ayat 198. Sedangkan hadis Nabi
yang terkait dengan mudarabah adalah satu hadis yang diriwayatkan
oleh Ibnu Abbas, ia berkata:"Sayyidina Abbas binAbdul Muththalib jlka
memberikan dana kemitra usahanya secaramudarabah iamensyaratkan
agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang
berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut,
yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Lalu
persyaratan itu disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau pun
membplehkannya" (HR. al-Thabarani).

c. Musaqah

Musgqah adalah bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah
pertanianantara pemllik lahandan penggarap, dimanapenggarap hanya
bertanggung jawab dalant hal penyiraman dan pemellharaan. Sebagai
Imbalan si penggarap berhak mendapat Imbalan (upah) tertentu darl
hasil panennya.

D^ar diterapkannya sistem ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan
dari Ibnu ^ar, 1^ berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan
tanahkepada penduduk Khalbar untuk dipelihara dengan perjanjian, mereka
akan diberi sebagian darl penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun
pertanian'' (HR. Muslim). Apa yang diiakukan oleh Nabi ini jugaditeruskan
oleh para sahabat, terutama oleh khulafaur rasyidin yang empat.

d. Muzaraah

Muzaraah adalah bentuk kerja sarha dalam pengelolaan tanah
pertanian antara pemllik lahan dan penggarap, di mana pemllik lahan
memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara
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dengan imbalan bagian tertentu (persenlase) dari hasil panennya.
Dalam muzaraah ini pemilik lahan tidak ikut andil dalam pengelolaan

dan pengolahan tanah pertaniannya. Benih dan biaya pengelolaan
p, diserahkan kepada si penggarap.

Dasar diterapkannya sistem muzaraah adalah hadis sebagaimana

juga dijadikan dasar diterapkannya sistem musaqah. Namun ada juga

hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang intinya,

Nabisaw. melarang jenis kerja sama dalam bentuk muzaraah ini.

e. Mukhabarah

Ketentuan tentang mukhabarah Inihampir sama dengan muzaraah,

termasuk pengertian dan dasar hukumnya. Yang membedakan
mukhabarah dengan muzaraah adalah terletak pada penyediaan benih

yang ditaham. Pada muzaraah, benihnya dari penggarap, sedang pada
mukhabarah, benihnya dari pemilik lahan.

f. Bank Syariah (Bank Muamalah)

Bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang usaha
pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan
kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu, bank juga

mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.
Dalam kenyataannya sekarang, bank merupakan suatu perusahaan

yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari sellsih
bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, atau bunga
yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau yang menitipkan
uangnyadengan bunga yang didapat dari pemberian penjaman kepada
orang lain. Jika ba^ membayar bunga satu persen kepada orang yang
member! pinjaman (yangmenabung) sedang bank menerima tiga persen
dari orang yang meminjam, maka bank mendapat keuntungan dua

persen. Di samping itu bank mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan

lainnya, seperti pelayanan pengiriman, pertukaran mata uang, dan lain

sebagainya. Bankjuga mendapat keuntungan dari pajak yang dlkenakan
bagi semua nasabahnya. Inllah prosedur yang biasanya ada pada bank

yang serjng disebut bank konvensional.
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Adapun bank syariah atau bank muamalah yang didasarkan
pada syariah Islam tidak didasarkan pada bunga sebagaimana bank
konvensional sepertidi atas. Sistem yang diterapkan adalah sistem bagi
hasil antara pemiltk uang (modal) dengan pemilik usaha, yakni antara
pihak bank dengan nasabahnya. Bisa jadi pihak bank sebagai pemilik
modal dan peminjam sebagai pemilik usaha, atau sebaliknya bankyang
menjadi pemilik usaha dan penabung (nasabah) sebagai pemilik modal.
Sistem yang diterapkan untuk bagi hasil diantaranya adalah mudarabah,
musyarakah, dan sebagainya. Jadi, dalam banksyariah ini tidak ditentukan
bunga dalam bentuk persentase. Keuntungah yang diperoleh akan dibagi
dengan pembagian yang ditentukan dengan perjanjian. Di antara contoh
bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI), BNI
Syariah, Bank Mandiri Syariah, BMT (Baitul Mal watTamwil), BPR Syariah,
dansebagainya. Bentuk bankIslam atau banksyariah sudahdipraktikkan
di berbagai negera, khususnya negara-negara Islam, seperti Pakistan,
Arab Saudi, Mesir, Malaysia, Kuwait, Bahrain, dan negara-negaralainnya.

Di samping dikembangkan banksyariah (bank Islam), sekarang ini
juga dikembangkan asuransi syariah (takaful) dan pegadalan syariah.
Cara operasionalnya mirip dengan bank syariah, yakni dengan mengganti
sistemnya darisistem bungamenjadi sistem bagi hasil.

D. Penutup

Aturan syariah tentang muamalah tidak sebanyak aturan tentanjg
ibadah. Meskipun demlklan, permasalahan yang muncul terkalt dengan
muamalah jauhmelebihi permasalahan Ibadah. Ini terjadi disamping karena
sedlkltnya aturan syariah tentang mauamalah, Juga sulitnya menyatukan
pendapat para ulama t^ang terbagal masalah dalam muamalah.

Dengan keadllan-Nya, Allah lebih menyerahkan urusan muamalah
kepada manusia dan tidak demlkian halnya dengan Ibadah. Karena Itu,
perbedaan pendapat tentang muamalah balk dalam Ide maupun praktfk
Jangan dijadikan dasar untuk saling menyalahkan dan jangan menjadlkan
umat Islamterpecah-pecah.
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^ Uji Kompetensi
N

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan muamalah dan apa saja ruang
lingkupnyal

2. Sebutkan danjelaskan ayatAlquran yangmenjelaskan tujuan utama
perkawinan dalam Islam I

3. Apa saja prinsip-prinsip kewarisan Islam!

4. Jelaskan perbedaan antara bankkonvenslonal dan banksyariahl
5. Apayang dimaksud dengan prinsip mudarabah dalam muamalah?



A

BABX

KONSEP AKHLAK ISLAM

A. Pendahuluan

Akhlak merupakan salahsatu darl tigakerangka dasarajaran Islam yang
juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang
dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah. Ibarat bangunan,
akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi
dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada
diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang balk. Akhlr-
akhir ini istilah akhlak lebih didomlnasi istilah karakter yang sebenamya

memiliki esensiyangsama, yakni sikapdan perilaku seseorang.
Nabi Muhammad saw. dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan

bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk
menyempurnakan akhlak mulla ditengah-tengah masyarakat Misi Nabi
ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung yang ternyata
untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni
lebih darl^2 tahun. Nabi meiakukannya mulal dengan pembenahan
akidah masyarakat Arab, kurang lebih 13 tahun, lalu Nabi mengajak
untuk menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Dengan kedua
sarana inilah (akidah dan syariah), Nabi dapat mereallsasikan akhlak
yangmulia di kalangan umat Islam pada waktu itu.

Tujuan dari kajian tentang akhlak ini adalah agar para mahasiswa
memiliki pemahanran yang balk tentang akhlak Islam {moral knowing),

171
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ruang lingkupnya, dan pada akhirnya memlliki komitmen [moralfeeling)
untuk dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-
hari (moral action). Dengan kajlan ini diharapkan mahasiswa dapat
memiliki sikap, moral, etika, dan karakter keagannaan yang balk yang
dapat dijadlkan bekal untuk mengamalkan ilmu yang ditekuninya dl
kehidupannya kelakdi tengah masyarakat.

B. Pengertian Akhlak

Dl baglan depan (bab 1) sudah dijelaskan perngertlan akhlak dan
Istilah-lstilah lain yang terkalt dengan akhlak, seperti moral, etika,
karakter, dan lain sebagainya. Pada bagian ini akan dijelaskan lagi
pengertian akhlak dengan nuansa yang agak berbeda. Kata akhlak yang
berasal dari bahasa Arab, al-akhlaq, (yang berarti 'tablat', 'perangai',
dan 'kebiasaan') banyak ditemukan dalam hadis Nabi saw. Salah satunya
adalah:

Artinya: Darl Abu Hurairah, ia berkata, Rasuiuilah saw. bersabda: "Sesungguhnya
aku hanya diutus untuk menyempumakan akhlak yang mulia" (HR.
Ahmad).

Sedangkan dalam Alquran hanya ditemukan bentuk tunggal dari
akhlaq yaitu khuluq(QS. al-Qalam (68):4).

I (t

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekertiyangagung (QS.
al-Qalam (68): 4).

Khuluq adalahIbaratdarlkeiakuan manusia yangmembedakan balk
dan buruk, lalu disenangi dan dipillh yang balk untuk dipraktekkan dalam
perbuatan, sedang yang buruk di bend dan dihilangkan (AInain, 1985:
186).
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Dalam khazanah perbendaharaan bahasa Indonesia kata yang
setara maknanya dengan akhlak adalah moral, etika, nllai, dan karakter.

A Kata-kata in! sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata suslla, tata
kramaatau sopan santun (Faisal Ismail, 1998:178). Padadasarnyasecara
konseptual kata etika dan rfioral mempunyai pengertian serupa, yakni
sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau

dari sudut pandang nilai baik dan burulc. Akan tetapi dalam aplikasinya
etika lebih bersifat teoretis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji
sistem nilai, sedang moral bersifat praktis sebagai tolok ukur untuk
menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Muka Sa'id, 1980:
23-24).Etika memandang perilaku secarauniversal, sedangmoral secara
memandangnya secara lokal.

Sedang kata karakter (Inggris: character) secara etimologis berasal
dari bahasa Yunani, yaitu charassein yang berarti 'to engrave' (Ryan
dan Bohlin, 1999: 5). Kata to engrave bisa diterjemahkan 'mengukir',
'melukis', 'memahatkan', atau 'menggoreskan' (Echols dan Shadily, 1983:
214). Dalam Kamus. Bahasa Indonesia kata karakter diartikan dengan
tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budI pekerti yang membedakan
seseorang dengan yang lain, danwatak. Karakter juga bisa berarti huruf,
angka, ruang, simbul khusus yang dapatdimunculkan padalayar dengan
papan ketik (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). Orang berkarakter
berarti orang yangberkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau
berwatak.

Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan
kepribadian atauakhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau
sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang
di^hma (3arl lingkungan, misalnya keluarga pada masa kedl dan bawaan
sejak lahir (Doni Koesoema, 2007: 80). Seiring dengan pengertian ini,
ada sekelompok orangyangberpendapat bahwa baik buruknya karakter
manusiasudah menjadibawaan dari lahir. Jika bawaannyabaik, manusia
itu akan berkarakter balk, dan sebaliknyajika bawaannya jelek, manusia

Itu akan berkarakter jelek. Jika pendapat in! benar, pendidikan karakter
tidakada gunanya, karena tidakakan mungkin merubah karakter orang
yang sudah taken for granted. Sementara itu, sekeiompok orang yarig
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lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk dan

diupayakan sehingga pendidikan karakter menjadi bermakna untuk

nnembawa manusia dapat beVkarakter yang baik

Secara terminologis, karakter adalah 'A reliable inner disposition

to respond to situations in a morally good wa/ (Lickona, 1991:

51) Selanjutnya, ditambahkan, "Character so conceived has three

interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior."

Karaktermulia {goodcharacter), menurut Lickona, meliputi pengetahuan

tentang kebaikan {moral khowing), lalu menimbulkan konfiitmen (niat)

terhadap kebaikan {moralfeeling), dan akhirnya benar-benar melakukan
- kebaikan {moral behavior). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada

serangkaian pengetahuan {cognitives), sikap {attitudes), dan motivasi

V {motivations), serta perilaku {behaviors) dan keterampilan{skills).

Bertolak dari pengertian di atas maka akhlak manusia dapat
beragam, sebagaimana firman Allah Swt.:

Artinya:Sesungguhnya usaha kamu hai manusia, pasti amat beragam (Q$.al-Lail

[92]: 4).

Baik dan buruk akhlak manusia sangat tergantung pada tata nilai
yang dijadikan pijakannya. Abu! A'la al-Maududi membagi sistem
moralitas menjadi dua. Pertama, sistem moral yang berdasar kepada
kepercayaan kepada TUhan dan kehidupan setelah mati. Kedua, sistem
moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber^sumber

sekuler (al-Maududi, 197^9). |
Sistem moral yang berdasar pada gagasan keimanan pada Tuhan

dan akhirat dapat ditemukan pada sistem moral Islam. Hal in! karena

Islam menghendaki dikembangkannya al-akhlaq al-karlmdh yang pola
perilakunya dllandasi dan mewujudkan nIlai iman, Islam, dan ihsan.
(man sebagal al-quwv/ah al'dakhlllyyah, kekuatan dari dalam yang
membimbing orang terus ber-muraqabah (mendekatkan dirl kepada
Tuhan) danmuhasabah terhadapperbuatanyangakan,sedang, dansudah
dikerjakan. Dan ubudiah adalah merupakan Jalan untuk merealisasikan
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tujuan akhlak. Cara pertama untuk mereallsaslkan akhlak bahkan hanya
dengan mengikatkan jiwa.dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada
Allart. Akhlaktidak akan nampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-

aturan yang ditetapkan oteh Allah Swt. (Hawa, 1977:72).
Sedangkan sistem moral yang kedua adalah sistem yang dibuat

atau hasil pemlkiran manusia [secular moral philosophies), derrgan

mendasarkan pada sumber-sumber sekuler, baik itu murni dari hukum
yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun
akhlak manusia (Faisal Ismail, 1998:181). Sistem moral Ini merupakan
topik pembicaraan parafilosof yangsering menjadi masalah pentingbagi
manusia, sebab sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ketetapan
baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah berbagai aturan
perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai
contoh aturan hedonisme menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan,

dan kelezatan hidup duniawi. Aliran intuisi menggunakan kekuatan

batiniah sebagai tolok ukur yang kebenarannya ber3ifat nisbi menurut

Islam. Aliran adat kebiasan memegangi adat kebiasaan yang sudah

dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tanpa menilai dari sumber nilai
universal (Alqurah).

C. Akhlak sebagai Kewajiban Fftriah

Di dalam Alquran dltemukanbanyaksekalipokok-pokok keutamaan
akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang
Muslim, seperti perintah berbuat kebajikan (al-blrr), menepati janji {al-
wafa), sabar, jujur, takut kepada Allah Swt., bersedekah di jalan Allah,
ber^at adil, dan pemaaf. Untuk sifat-sifet mulia tersebut bisa dibaca QS.
al-Baqarah (2): 177;OS. al-Mu'minun (23): 1-11; QS. al-Nur (24): 37;QS.
al-Furqan (25): 35-37; QS. al-Fath (48): 39; dan QS. Ali 'Imran(3): 134.
Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewi^ibkan pada setiap orang
Islam untuk melaksanakan nilai akhlak mulia dalam berbagai aktivitas

kehldupannya.

Keharusan menjunjung tinggi akhlak karimah lebih dipertegas lagi

oleh Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubMngkan akhlak dengan
kualitaskemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Sabda Nabisaw.:
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Art^ya: Sebaik-baik kamu adalah yang paling balk akhlaknya ... (HR. al-Tirmidzi).

Dalam hadis yang lain Nabi saw. menegaskan:

(C^Xsjfdl dljj) ...

Artinya: Sesungguhnya orangyang paling dnta kepadaku di antara kamu sekalian

dan paling dekattempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang

terbaik akhlaknya di antara kamu sekalian .... (HR. al-Tirmidzi).

Dalil-dalli di atas menunjukkan bahwa akhlak Islam bukan hanya
hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari realitas hidup, melainkan

merupakan persoalan yang terkalt dengan akal, roh, hati, jlwa, realitas,
dan tujuan yang digariskan oleh akhlak Quraniah (Ainain, 1980: 186).
Dengan demikian, akhlak mulia merupakan sistem perilaku yang
diwajibkandalam agama Islam melalui nas Alquran dan hadis.

Namun demikian kewajiban yang dibebankan pada manusia bukanlah
kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan
manusia. Alquran telah menjelaskan masalah kehidupan dengan

penjelasan yang realistis, luas, dan juga telah menetapkan pandangan
yangluaspada kebaikan manusiadan zatnya. Makna penjelasanitu adalah
agar manusia terpelihara kemanusiaannya dengan senantiasa dididik

akhlaknya, diperlakukan dengan pembinaan yang baik bagi hidupnya,
dikembangkan perasa^ken^nusiaan dan sumber kehalusan budinya.

Dalam kenyataan hidup memang kita temui ada orang yang
berakhiak karim^ah dan juga sebaliknya. Ini sesuai dengan fitrah dan
hakikat sifatmanusiayangbisabaikdan bisaburuk{khalrun wasyarrun).
Inilah yangditegakkan Alquran dalamfirmar^Nya: .

Artinya: Mato Allah mengilhamkan kepada Jiwa itu (jalan) kefaslkan dan
ketakwaannya, (QS.al-Syams[91]: 8).
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Manusia telah dibgri potensi untukbertauhid(QS. al-Rum [30]: 30),
maka tabiat asalnya berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada
keburukan karenamemangdiberi kebebasanmemilih (QS, al-Taubah [9]:
7-8 dan QS. al-Kahfi [18]:27). Dalam surat al-Kahfi Allah Swt berflrman:

(X'\

ArtinyarDan katakanlah: "Kebenaran Itu datangnya darl Tuhanmu; maka
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang
siapayangingin (kafir) biarlah ia kafir" (QS. al-Kahfi [18]: 29).

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan

manusia dapat memilih beberapa kemungkinan balkatau buruk. Namun
walaupun manusia sudah terjatuh dalam keburukan bisa bangkit pada
kebalkan kemba|i dan bisa bertobat, dengan menghltung apa yang telah
dipetik dari perbuatannya (Ainain, 1980:104).

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan
konsep pokok akhlak pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan
perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan Islam sebagal
hal yang makruf (Shihab, 1996: 255). Tidak ada peradaban yang
menganggap balk seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan,
dan kekerasan.Sebaliknya tidak ada peradaban yangmenolak keharusan
menghormati kedua orang tua, keadilan, kejujuran, pemaafsebagal hal
yjngbalk.

Seirang sahabat Nabi saw., Wabishah bin Ma'bad, bertanya
tentang al-birr kepada Nabl saw., lalu NabI saw. bersabda: "Engkau
datang menanyakan kebalkan?" "Benar, Wahal Rasul" jawab Wabishah.
"Tanyailah hatimul Kebajikan adalah sesuatu yang tenang dalam jiwa,
yang tenteramdalamhatisedangdosayangmengacaukan hatidan dada,
walaupun setelah orahg member! fatwa" (MR. Ahmad dan al-Darlmi).

Syeikh Muhammad Abduh ketika menfeirkan QS. al-Baqarah (2):
286 menjelaskan bahwa kebaikan dikaltkan dengan kasaba, sedang
keburukan dikaltkan dengan iktasaba. Inl menandakan bahwa fitrah
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manusia pada dasarnya^adalah cenderung kepada kebaikan, sehingga

manusia dapat melakukan kebaikan dengaa mudah. Berbeda dengan

keburukan, yang akan dikerjakan dengan susah payah, goncang, dan

kacau.

Dengan demikian, akhlak telah melekat dalam diri manusia
secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu

membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan

mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi,
1975:347).

D. Sumber Akhlak Islam

Sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam, apakah termasuk

akhlak yang baik (mulla) atau akhlak yang tercela, sebagaimana

keseluruhan ajaran Islam lainnya adalah Alquran dan sunah Nabi

Muhammad saw. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah

baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut

ukuran (akal) manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik

dan buruk Itu blsa berbeda-beda. Seseorangmengatakan bahwa sesuatu

itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga

sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain

blsa saja menyebutnya baik.

Melalul kedua sumber ajaran Islam itulah dapat dlpahaml bahwa

sifat-sifat sabar, tawakal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-
sifat yang baik dan^ulia. Sebaliknya, dlpahaml juga bahwa sifat-slfat
syirik, kufur, nifak, ujub, ta&bur, dan hasad merupakan sifet-sifat tercela.
Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilal darl sifat-sifat

tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan penllaian yang

berbeda-beda.

Namun demiklan, Islam tidak menafikan adanya standar lain selain

Alquran dan sunah untuk menentukan baik dan buruk akhlak manusia.

Standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruk

adalah ^kal dan nurani manusia serta pandangah umum masyarakat.
Dengan hati nuraninya, manusia dapat menentukan ukuran baik dan

buruk, sebab Allah memberikan potensl dasar kepada manusia berupa



180 Pembinaan Karakter Mahasisvva Melalui PAl di PTU

tauhid. Allah Swt. berfirman:

^uiJi fji ol Tjo^ Jb ijiiS ijJ
(\YX

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam darl suibi mereka dan Allah mengambil kesakslan terhadap jiwa
mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka
menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami

~^akukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:

"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah

terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. al-A'raf[7]: 172).

Daianfi ayatyang lain Allah Swt. berfirman:

fits

Artinya: Makahadapkanlahwajahmudengan luruskepada agama Allah; (tetaplah
atas) fitrah Allah yang telah menclptakan manusia menurut fitrah itu.

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus; tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahui (OS.al-Rum.[30]:30).

Dengan fitrah tauhid itulah manusia akan mencintai kesucian dan
cenderung kepaaa k&enaran. Hatf nuraninya selalu mendambakan
dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah dan

rasul-Nya, karena kebenaran itu tidak akan dicapal kecualt dengan Allah
sebagat sumber kebenaran mutlak. Namun demiklan, harus diakui bahwa

fitrah manusia tidak selatu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan

pengalaman manusia dapat nrtempengaruhl eksistensi fitrah manusia itu.

tertutup sehingga tidak lagi dapat menentukan baik dan buruk dengan

benar. Karena itulah ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan
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A '

kepada hati nurani belaka, tetapi harus dikembalikan kepada wahyu yang

terjamin kebenarannya (Yunahar llyas, 20l)4:4).
Akal pikiran manusia juga sama kedudukannya seperti hati nurani

di atas. Kebaikan atau keburukan yang diperoleh akal bersifat subjektif

dan relatif. Karena itu, akal manusia tidak dapat menjamin ukuran

baik dan buruknya akhlak manusia. Hal yang sama juga terjadi pada

pandangan umum masyarakat. Yang terakhir ini juga bersifat relatif,
bahkan nilainya paling rendah dibandingkan kedua standar sebelumnya.

Hanya masyarakat yang memiliki kebiasaan (tradisi) yang baik yang dapat

memberikan ukuran yang lebih terjamin.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran baik dan

buruknya akhlak manusia bisa diperoleh melalui berbagai sumber. Dari

sekian banyak sumber yang ada, hanyalah sumber Alquran dan sunah

Nabi yang tidak diragukan kebenarannya. Sumber-sumber lain masih

penuh dengan subjektivitas dan relativitas mengenai ukuran baik dan

buruknya. Karena itulah ukuran utama akhlak Islam adaiah Alquran dan

sunah. Dan inilah yang sebenarnya merupakan bagian pokok dari ajaran

Islam. Apa pun yang dlperintahkan oleh Alquran dan sunah pasti bernilai

baik untuk dilakukan, sebaliknya yang dilarang oleh Alquran dan sunah

pasti bernilai baik untuk dltinggalkan.

E. Pola Umum Akhlak Islam

Akhlak Islamberbeda dengan etika pada umumnya yang dibedakan
dari sopan santun ^tars^sama manusia dan berkaitan dengan tingkah
laku lahiriah. AkhlakIslam mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak

terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk.

1, Akhlak terhadap Allah Swt.

Orang Islam yang memiliki akidah yang benar dan kuat, berkewajiban
untuk berakhlak baik kepada Allah Swt. dengan cara menjaga kemauan
dengan meluruskan ubudiah dengan dasar tauhid (Q3. aMkhlash [112] :1-

4; OS. al^Dzariyat [51]: 56), menaati perlntahnya (qS. AH 'Imran [3]: 132),
ikhlas dalam semua amal (Q$. al-Bayyinah [98]: 5), tadaruk dan khusyuk
dalam berlbadah {Q$. al-^Fatihah [1]: 6), berdoa dan penuh harapan pada
Allah Swt. (OS. ai-Zumar [39]: 53), berbaik sangka pada setiap ketentuan
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Allah (QS. All 'Imran [3]: 154), bertawakal setelah memlliki kemauan dan
ketetapan hati (OS. Ali "Imran [3]: 159), bersyukur (QS. Ibrahim [14]: 7),
dan bertaubatserta istighferbilaberbuat kesalahan{QS. al-Tahrim [66]:8).

2. Akhlak kepada Diri Sendiri

Manusia yang telah dicipta dalam sibghah AllahSwt. dalam potensi

fitriah, berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian

lahir dan batin (QS. al-Taubah [9]: 108), memelihara kerapihan (QS. al-

A'raf [7]: 31), berjalan dan berkata dengan tenang (QS. al-Furqan [25]:
63), menambah pengetahuan sebagai modal amal (QS. al-Zumar[39]:9),
membina disiplin diri (QS. al-Takatsur[102]: 1-3).

3. Akhlak kepada Keluarga

Akhlak kepada keluarga bisa dilakukan seperti berbakti kepada

kedua orang tua (QS. al-lsra' [17]: 23), bergaul dengan makruf (QS. al-

Nisa' [4]: 19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (QS. al-Thalaq

[65]: 7), saling mendoakan (QS. al-Baqarah [2]: 187), dan bertutur kata

dengan lemah lembut (QS. al-lsra' [17]: 23).

4. Akhlak kepada Tetangga

Membina tetangga sangat penting, sebab tetangga adalah sahabat

yang paling dekat. Bahkan dalam sabdanya Nabi saw. menjelaskah:
"Tidak henti-hentinya Jibrll menyuruhku untuk berbuat baik pada

tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris" (HR.

al-Bukhari). Bertolak dari hal ini Nabi saw. memerinci hak tetangga

sebagai berikut: "mendapat pinjaman jika perlu, mendapat pertoiongan

kalau minta, dikunjingi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, Jika Jatuh
misfth he^daknya dibantu, mendapat ucapan selamat jika mendapat
kemenangah, dihibur jika susah, diahtar jenazahnya jika meninggal
dan tidak dibenarkan membangun rumah lebih tinggi tanpa seizinnya,

jangan susahkan dengan bau masakannya, jika membeii buah hendaknya

niemberi atau jangan diperlihatkan jikatidak memberi" (HR. AbuSyaikh).

5. Akhlak dalam Kepemimplnan

Pada prinsipnya setiap pemimpin perlu menghiasi dengan akhlak

karimah. Maka pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti berikut:
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beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan agar urusan ditangani

secara profesional tidak salah urus (HR. al-Bukhari), memiliki keberanian

dan k^ujuran, lapang dada, penyantun (QS. Ali 'Imran [3]: 159), serta
tekun dan sabar (QS. Ali 'Imran [3]: 17, QS. al-Baqarah [2]: 153, dan QS.

al-Anfal [81:65).

Dari bekal sikap itulah pemimpin akan dapat melaksanakan tugas

dengan cara yang baik{mahmudah), yakni memelihara amanah, adii (QS.

al-Nisa' [4]: 58), melayani dan melindungi rakyat, seperti sabda Nabi:

"Sebalk-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai

kalian." (HR. Muslim), bertanggung jawab, menibelajarkan rakyat, sabda

Nabi: "Hubunganku dengan kalian seperti bapak dengan anak di mana

aku mengajari" (HR. Ibnu Majah). Sedangkan kewajiban rakyat adalah

patuh (Q$. al-Nisa' [4]: 59), memberi nasihat jika ada tanda-tanda

penyimpangan, sabda Nabi: "Jihad yang paling mulia adalah perkataan

yang benar kepada penguasa yang zaiim" (HR. Abu Daud).

6. Akhlak terhadap tingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di

sekitar manusia (binatang, tumbuhan, dan benda mati). Akhlak yang

dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan di bumi, yakni

untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan

sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya. Dalam Alquran surat al-An'am (6): 38

dijelaskan bahwa binatarig melata dan burung-burung adalah seperti

manusia yang menurut al-Qurtubi tidak boleh dianiaya (Shlhab, 1998:

270). Balkdi masa perang apalagi ketikadamal akhlak Islammenganjurkan

agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa dan

sesuai dengan sunnatuQilh se^ingga tidak keluar dari tujuan dan fungsi
penclptaan (QS. al-Hasyr [59]: 5).

F. Kritefia KemuHaan Akhlak

Kultur saat ini dan para humanis mengklairp bahwa setiap orang,
karena ia manusia, mempunyai nilaialaml kemuliaan, sekallpun misalnya

lapernah melakukan pembunuhandan kejahatan.Berbedadengan Islam
yangmemandangada duajeniskemuliaan, yaltu:kemuliaan umum,yakni
bahwasetiap manusiatanpa peduliapa perilakunya memiliki kemuliaan.
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Kemuliaan jenis ini adalah kemuliaan ciptaan yang memang Allah Swt.

telah menjadikan manusia sebagai ahsani-taqwim (QS. al-Tin [95]: 4).
Kemuliaan yang dimiliki manusia ini adalah karena manusia diberi akal
pikiran sedang makhluk yang lain tidak. Demikian pula Allah dengan
tegas sudah menyatakan kemuliaan bani Adam dengan firman-Nya:

(Y- ^ Ji- oAl
Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakananak-anak Adam, Kami angkut

mereka di daratan dan di lautan, Kami berl mereka rezki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan keieblhan yang sempurna atas

kebanyakanmakhlukyangtelah Kami ciptakan (QS. al-lsra' [17]:70).

Jenis kemuliaan yang kedua adalah kenriuliaan yang dicapai dan

dijangkau dengan kehendak dan pilihan bebas manusia. Di sinilah
manusia akan dinilai slapa yang paling balk dan berlomba-lomba untuk

beramal kebajikan. Dalam kemuliaan Jenis ini manusia tidak semuanya

sama. Bahkan jika seseorang tidak berusaha dan mengerjakan amal
kebajikan bisa terjatuh derajatnya sedemikian rupa menjadi lebih rendah

dari binatang. Terkait dengan hal ini, AllahSwt. berfirman:

^ hjiik V illj

^ (\s\ iuijtjU 'Ji
Artinya: Oan sesungguhnya Kami Jadikan untuk (Isi neraka Jahannam)

kebanyakan dari Jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi

tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayatAllah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk metlhat (tanda-

tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai tetinga (tetapi) tidak

dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).Mereka itu sebagai

binatang terhak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-

orang yang lalai (QS. al-A*raf (7J:179).
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Kemuliaan seseorang dengan demikan akan sangat ditentukan

oleh kerja kerasnya untuk senantiasa melaksanakan kebajikan dan juga

ditentukan oleh kualitas amaliahnya. Dan dalam wliayah akhlak, kualitas
tidak bisa hanya diukur dari bentuk dan wujud perilaku lahiriahnya saja.

Sebab prinsip akhlak memang universal, tetapi dalam aplikasinya sangat

fleksibel. Sebagai contoh sifat terus terang adalah prinsip akhlak yang

tidak dapat dipertengkarkan kebenaran dan kebaikannya, namun dalam

kasus tertentu (yang membahayakan jiwa, hak milikdan posisi seseorang)

dapat diabaikan. Pengabaian sifat terus terang dengan perilaku lain yang

menunjukan ketidakterusterangan tidak dapat langsung dikatakan si
pelakunya tidak menjunjung kemuliaan akhlak, asal dalam perllakunya

dalam menjalankannya ada alasan yang kuat bagi eksistensi kemanusiaan

(Muslim Nurdin dkk., 1995:211).

. Menurut Misbah (1996:146) ada tiga tolok ukur untuk menilai amal

perbuatan manusia. Pertama, dapat dilihat dari efek yang terjadi pada

perilaku berupa kesempurnaan rohani dan pikiran manusia. Jika suatu

perbuatan hanya dilihat wujudnya dan tidak menyebabkan kesempurnaan

kualitas rohaniahnya, maka itu tidak bernilai bagi kebajikan manusia.
Tubuh yang sehat bernilai bagi manusia jika digunakan untuk kemajuan

rohani dan inteleknya, dan dianggap tidak bernilai jika disalahgunakan

untuk menyakiti orang lain. Demikian pula sifat berani seseorang
baru disebut mulia jika digunakan dijalan kesempurnaan spiritual dan

intelektual manusia dan demi mendapatkan kerldaan Allah. Dengan
demikian kemuliaan akhlak seseorang akan sangat ditentukan oleh efek

spiritual bagl^elakunya, artinya jika setelah orang itumenjalankan akhlak
dan orang tersebuf menjalankannya didasari untuk mencari keridaan
Allah Swt dan didorong untuk meningkatkan kualitas spirltuanya,
maka akhlaknya telah memenuhl kriteria ini. Dengan bahasa lain niat

perllakunya harus benar-benar untuk mencari keridaan Allah Swt.

Kedua, pada tolok ukur yang pertama kunci dasarnya pada

kedekatan (pencarlan rida Allah Swt.), kedekatan dengan Allah Swt.
adalah dalam pengertian penghormatan dan formalitas, yaknl adanya
kedekatan hubungan antara pelaku akhlakdengan Allah Swt, sehingga
setiap seseorang memohon (berdoa), Allah Swt. akan memperhatikan
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dan sebaliknya jikaAllahSwt. memerlntahkan ia pun memperhatikan dan

melaksanakannya dengan senang hati. Oleh karena itu, kesempurnaan

akhlak manusia jika diamalkan dapat mengarahkan pada pencapalan

kedekatan dengan AllahSwt. yang dicapai dengan ikhtiar dan usaha.

Ketiga, kita ketahul bahwa Allah Swt. bukanlah wujud fisik, sehingga
keb'enaran kedekatan pada Allah Swt. adalah pada kedekatan batin dan

intultif, dan pencapalan hubungan eksistensial dengan Dia. Dengan

pertimbangan Ini maka yang berperan utama- dalanfi pendekatan

manusia dengan Allah Swt. adalah kemampuan manusia untuk melihat

dan menyaksikan dengan hatinya. Hubungan sukarela yang ditegakkan

antara hati manusia dengan Allah Swt. adalah dengan sarana perhatian

kepada Allah Swt. Perhatian kepada Allah dalam hal ini tidak lain adalah
dzikrul qalbi. Bila perhatian dan mengingat Allah Swt. dijadikan sumber

bagi perilaku, ini dinilai sebagai niat. Dengan demikian tolok ukur ketiga
ini menekankan bahwa akhlak itu akan menjadi amal mulia jika dalam

melaksanakannnya benar-benar mendorong orang tersebut lebih

mengingat dan berzikir kepada Allah Swt. Dari dorongan zikir inilah yang
kemudian akan tumbuh kekuatan rohani untuk menentukan arah tindakan

perilaku dan member! bobot nilai kualitas akhlak.

Kriteria kemuliaan akhlak yang merupakan cerminan dari prinsip

ihsan juga dituntut untuk memenuhi konsep dasar yang tercermin dari

makna Ihsan. Ihsan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab kerangka
dasar ajaran Islam, mengandung dua ajaran/rukun yang menjadi

pangkal kebalkan,yaitu murakabah dan muhasabah. Muraqabah berarti
'senantiasa merasa mendapatkan pengawasan dari Allah Swt". Perasaaan

Ini muncul dari kedekatan dengan Allah Swt. yang dimanifestasikan

dengan zikir. Dengan kata lain seseorang akan dapat meningkatkan

kualitas amalii^ d^gan menghadirkan Allah Swt. di dalam hatinya.
Muhasabah adalah 'upaya seseorang untuk menghitung amalnya,

apakah benar-benar telah memenuhi kriteria kemuliaan atau bahkan

menyimpang dan sia-sia'. Apakah amalnya untuk hari ini lebih baik dari
amalnya hari kemarin atau bahkan lebih jelek sehingga rugi dan terjatuh

dalam laknat AllahSwt. Dengan prinsip muhasabah maka baik dan buruk

perilaku seseorang ditentukan dengan kesesuainnya dengan kriteria

amal kebaikan yang harus dihitung dan ditimbang secara terus menerus.
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G. Penutfip >

Akhiak tidak sulit untuk diperbincangkan, tetapi sangatlah sulit

untuk diterapkan. Adagium ini hendaknya menjadi pemicu terbentuknya

manusia yang berakhlak mulia atau yang sekarang disebut manusia yang

berkarakter. Untuk bisa berakhlak mulia, seseorang tidak harus mulai dari

memahami apa itu akhiak dan apa saja nllai-nilai mulia dalam akhiak,

tetapi yang terpenting adalah ia dapat merealisasikan nilai-nilai akhak

dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pemahaman yang

benar tentang akhiak juga menjadi dasar awal bagi seseorang sehingga

memiiiki motivasi yang kuat untuk bisa berakhlak atau berkarakter mulia.

Untuk bisa terealisasikannya nilai-nilai akhiak dalam kehidupan

nyatadibutuhkan banyak hal,muiai daripemahamanyangbenar tentang
akhiak beserta nilai-nilai di dalamnya, fasilitasi yang cukup, aturan-

aturan yang tegas {law inforcement), dan keteladanan {role model).

Semua komponen pendukung ini perlu diperhatikan dan diupayakan

demi terealisasikannya nllai-nilai akhiak di tengah masyarakat.

H. Uji Kompetensi

I. Jelaskan dengan singkat dan jelas konsep akhiak dalam Islam, mulai

dari pengertiannya hingga ruang lingkupnyal

2. Mengapa misi utama diutusnya Nab! ke dunia ini untuk

menyempurnakan akhiak yang mulia?

3. Diskuslkan bagaimana cara praktis dapat menerapkan akhiak yang

mulia dalam kehjdu^n sehari-hariI
4. Apa yang sudah Saudara lalljkan dalam rangka berkarakter mulia di

llngkungan keluarga, kampus, dan masyarakat?
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KONSEP POLITIK ISLAM

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya

memeluk agama Islam. Bahkan jumlah umat islam dl Indonesia

merupakan yang terbanyak dl antara negara-negara di dunia sekarang

Ini. Dalam konteks politik, Indonesia mengalami kesulitan yang cukup

serius dalam membangun hubungah politik antara agama (Islam) dengan

negara. Dikalangan Islam sendiri muncul partai-partal Islam yang masing-

masing memiliki visl dan misi yang beragam sehingga semakin sullt untuk

mempersatukan umat Islam dalam satu wadah dan visl politik. Hal ini

juga terjadi di negararnegara lain yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan

politik antara Islam dan negara di negara-negara tersebut ditandal oleh

ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar
Effendy, 1998:2).

Secara umum^sulljan hubungan tersebut dapat dlllhat dalam
dua perdebatan pokok. Pertama, keiompok yang menghendaki adanya
kaltan formal antara Islam dan negara balk dalam bentuk negara Islam,

Islam sebagal agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran

Islam. Kedua, keiompok yang menentang kaltan antara Islam dan negara

dalam bentuk apapun. Konstruksl paradigma keagamaan yang berbeda

tersebut dapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang

188
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berbeda pula. Perkembangan selanjutnya muncul dua keiompok yang

dikenal dengan keiompok tradisionalis dan keiompok modernis.

^ Itulah permasalahan penting ketika kita berbicara tentang sistem

. negara atau sistem politik Islam. Tidak ada keseragaman dari para pemikir

Islam, termasuk di Indonesia, mengenai permasalahan Ini. Karena itu,

pada bagian ini akan akan dikaji apa sebenarnya politik Islam itu atau

bagaimana secara teoretis dan bagaimana dasar-dasarnya serta siapa

saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan pemikirannya tentang

politik Islam ini. Selanjutnya akan dikemukakan bagaimana sebenarnya

politik Islam di Indonesia.

B. Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam

1. Kepemlmpinan dalam Perspektif Islam

Seorang pemimpin dari perspekstif Islam harus memlliki kriteria

sebagai berikut: (1) memiliki akidah yang kuatdan konsisten; (2) memlliki

kekuatan jasmani dan rohani sehingga mampu berpikir secara tepat serta

mampu melakukan tugas fisiksecara baik; (3) memiliki pengetahuan dan

pandangan yang luas; (4) adil dan jujur (QS. All Imran [3]: 135; QS. al-
Nlsa' [4]: 58; dan QS. al-Maldah [5]: 8); (5) memiliki tingkat pengalaman

agama Islam yang tinggi (bertakwa); (6) berakhlak muiia yang dapat

menjadi teladan dalam kehidupan kepemlmpinan (QS. al-Ahzab [33]:

21); (7) Berslkap terbuka terhadap ide, saran, maupun kritik (QS. al-
Zumar [39]: 18); (8) Memperoleh dukungan dan dicintai oleh umat; (9)

memlliki sifat pemaaf dan jiwa toleransi yang besar (QS. al-Nahl [16]:

126); (10) pemimpin harus orang yang ahli di bidangnya (kemampuan

memimpin)^rins^ ini sesuai dengan Sabda NabI saw.: "Siapa yang
menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah
saat kehancurannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim); (11) memitiki

kemampuan dalam memainkan peran yang kreatif dalam mengorganisasl

kekuatan manusia yang berbeda-beda dan mengguhakanhya untuk

mencapai berbagai tujuan yang dikehendaki, baik individu hnaupun
kolektif (Murtadha Muthahhari, tt: 185); dan (12) VIslnya adalah Alquran
dan mislnya menegakkan kebenaran di muka bumi.

Abul A'la ahMaududI (1984) mengatakan bahwa dalam memilih
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uHl amri (pemimpin) hams memperhatikan: pertama, mereka haruslah
orang-orangyang benar-benar percayadan menerima baikprinsip-prinsip
tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah. Sebab bagaimanapun
tanggung jawab khilafahtidak boleh dipikulkan atas pundak orang-orang
yang pienentang prinsip-prinsip dasar itu. Allah Swt. berfirman:

^ \jS^\ 5eJJl L^IL:

Artinya: Hai orang-orang yangberiman,taatilahAllah dan taatilah Rasul-Nya, dan
ulilamrl di antara kamu (QS.al-Nisa' [4]: 59).

Allah Swt. juga berfirman:

i

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman

kepercayaanmu orang-orangyang, di luar kalanganmu (karena) mereka
tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu. iVIereka

menyukai apa yangmenyusahkan kamu (QS. Ali-lmran [3]:118).

Kedua, orang mukmin yang bertakwa dan beramal salih. Jlka
orang zaiim atau fasik yang berkuasa atau menjadi pemimpin maka
kepeminipinannya batal. AllahSwt. berfirman:

^ <3>' (Jyj
Artinya: Dan(ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat

(perintah dan tarangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya Aku akan menjadlkanmu imam bagiseluruh manusia."
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari ketunjnanku." Allah

berflmian: "JanJI-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (QS. al-

Baqarah [2]: 124).
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Ketiga, pemimpin tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh, tetapi

haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan,

kearifan dan kemampuan intelektual. AllahSwt. berfirman:

(Y •

Artinya: Dan Kami kuatkan kerajaannya (Daud) dan Kami berikan kepadanya

hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan (QS. Shad

[38]; 20) (baca juga (QS.al-Baqarah [2]: 247).

Keempat, pemimpin itu haruslah orang-orang yang amanat

sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepadanya dengan aman

tanpa keraguan. Allah Swt. Berfirman:

(oA 14^1 Ijljj of
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya (QS.al-Nisa' [4]: 58).

Sejumlah kriteria kepemimpinan Islam yang dikemukakan oleh

para ahli untuk saling melehgkapi sebagaimana Toto Tasmara (1987)

menyatakah bahwa seorang peniimpin harus memenuhi kriteria, seperti

seorang pemimpin harus memiliki kekuatan akidah yang konslsten, harus

mampu menjabarkan dan menyatakan ga^asannya dalam realitas melalui
ii^l>ent||k amal salih, dia yang gandrung atau cinta akan kebenaran serta
memiliki kekuatan serta daya nalar yang dinamis, memiliki kesabaran

yang tinggl sehingga tidak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan

dirinya maupun kelompoknya. Selanjutnya ia menyatakan, pemimpin

harus memenuhi syarat, dl antaranya mampu mendayagunakan waktu

secara efisien, memiliki kesadaran yang tinggl atas posisi dirinya sebagai

manusia, dalam relasinya dengan Sang Pencipta dan relasinya dengan

manusia serta alam semesta, memiliki kedntaan serta keyakinan yang
mendalam atas tujuannya, mampu menyatakan dan mewujudkan

rencananya dalam bentuk tindakan, gandrung akan ilmu dan kebenaran

serta mampu mengkomunikasikan kebenaran tersebut, memiliki

kesabaran yang tinggi.
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2. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam

Prinsip-prinsip kepemimpinan ditinjau dari perspektif Alquran dan
Hadis bisa dijelaskan seperti berikut ini:

a. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. al-Nisa' [4]"; 144),
orang-orang Yahudi dan Nasrani (QS. al-Maidah [5]i 51-53), orang-
orang'yang mempermainkan agama atau mempermainkan salat

(QS. al-Maidah [5]: 56-57), musuh Allah Swt. dan musuh orang

mukmin (QS. al-Mumtahanah [60]: 1), dan orang-orang yang lebih
mencintai kekufuran daripada Iman (QS. al-Taubah [9]: 23).

b. Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana dijelasMn
dalam hadis; "Jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat

salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Dawud).

c. Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana
dijelaskan dalam hadis: "Sebaik-baik pemimpin adalah mereka

yang kamu cintaidan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka
dan mereka berdoa untukmu. Seburuk-buruk pemimpinmu adalah

mereka yang kamu bend dan mereka membenclmu, kamu laknati
mereka dan mereka melaknati kamu" (HR. Muslim).

d. Pemimpin yang Maha Mutlak hanyalah Allah Swt. sebagaimana
dijelaskan dalam Alquran: "Maha SucI Tuhan yang dItangan-Nyalah
segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. al-
Mulk [67]: 1); juga ditegaskan: "Dan kepunyaan Allahlah kerajaan

antara keduanya" (QS. al-Maidah [5]: 18).

e. Kepemimpinan Allah Swt. terhadap alam inl sebagiahnya
dldelegaslkan kepada manusia, sesuai yang dikehendaki-Nya:
"Katakanlah Wahai Tuhan yang mempunyal kerajaan Engkauberikan

kerajaan kepada orang yang Engkau kehendakl" (QS. Ali Imran [3]:
26). Status kepemimpinan manusia hanya sebagai amanah dari
Allah Swt. yang sewaktu-waktu diberikan kepada seseorang dan
dlambll dari seseorang.

f; Memperhatikan kepentlngan kaum musllmln. Prinsip ini didasarkan

pada sabda Nabi saw.: "Siapa yang memlmpln, sedangkan ia tidak

memperhatikan urusan kaun musllmln, tidaktah ia termasuk dalam

golongan mereka" (HR. al-Bukharl).
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Shalahuddin Sanusi (1964) merumusl<an dasar-dasar kepemimpinan

dalam Islam sebagai berikut:

a. Persamaan dan persaudaraan. Manusia pada dasarnya sama,

sebagai makhluk Tuhan, kelebihan yang satu dengan yang lainnya

terletak pada kualltas ketakwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13).
Karena itu seorang pemimpin tidak boleh merasa bahwa dirinya

serba melebihi dari orang-orang yang dipimpinnya, bahkan dia

harus menjadi pelayan bagi umatnya.

b. Dalam kehidupan bersama masyarakat yang dipirnpinnya harus

menegakkan dan memelihara hubungan persaudaraan (QS. al-

Hujurat [49]: 10),

c. Kepemimpinan itu merupakan amanat, tugas, atau kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh pemimpin, sebagaimana sabda

Nabi saw.: "Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat dan

sesungguhnya pada hari kiamat kepemimpinan itu merupakan

malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan

hak serta melaksanakan tugas dan kewajibannya" (HR. Muslim).

d. Dalammelaksanakan kepemimpinan ia harus selalu bermusyawarah

untuk mengambil suatu keputusan (QS.al-Syura [42]: 38).

e. Hukumitu hanyalah pada Allah Swt. dan pemimpin diamanati oleh
masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena Itu, apablla teirjadi

pertentangan dan perselisihan hendaklah dikemballkan kepada

Allah d^ Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman: ''tidak ada hukum
melainkan bagi Allah" (QS. al-An'am [6]: 57).

f. Kfitaatan umat kepadapemimpin.Umatwajibtaat kepada pemimpin
yang mereka amanati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban

yangdipercayakan kepadanya (QS. al-Nlsa' [4]: 59). Mendengar dan

taat kepada pemimpin adalah wajib selama tidak disuruh kepada

makslat.Apablla disuruh kepada makslat,makatidak perlu didengar
dan ditaati (HR. Al-Bukhari).

C.Sistem Polftik Islam dan Tokoh-tokohnya

Sebaglan pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cafa
hidup yang total, bahkan sebaglan lag! melangkah lebih jauh dari hal ini.
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Mereka menekankan bahwa Islamadalah sebuah totalltas yang padu yang

menawarkan pemecahan terhadap semua masalah. Nazih Ayubl (dalam

Bahtiar Effendy,1998:7) mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat
I

Islam yang sempurna dan menyeluruh) sehingga menurut mereka Islam

meliputi din (agama), dunya (dunia), dan dawlah (negara). Karena Itu, Islam

adalah sebuah totalltas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap

semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya
dan harus diterapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan politik.
Bagi golongan ini, realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam

penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah "negara ideologis" yang

didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.

Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jargon-jargon

yang populer terkait dengan ekspresi golongan inl misalnya revivallsme

Islam, revoiusi Islam, kebangkitan Islam, atau fundamentalisme Islam.

Golongan Islam yang memiliki pemikiran seperti ini tumbuh dan

berkembang di Indonesia, meskipun gerakan yang mereka lakukan masih

bersifat "eksklusif". Kendala utama untuk mengekspresikan ide ini di

Indonesia adalah adanya dasar negara Pancasila yang mengakomodasi
semua agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga sulit

untuk mengekspresikan ajaran sebuah agama (baca: Islam)dalam pentas

politik secara total dan mengabaikan kepentingan agama-agama lainnya.

Pandangan holist;lk terhadap Islam seperti di atas mempunyai

beberapa impltkasi.Salah satunya, pandangan tersebuttelah mendorong

lahirnya sebuah.kecenderungan untuk memahami Islam secara "literar
yang hanya menekankan dimensi luar (eksterior)-nya. Kecenderungan

seperti Ini^rkadang menyebabkan terabaikannya dimensi kontekstual
dan dalam (interfor) dari prinslp-prinsip Islam. Dalam contohnya yang
ekstrem, kecenderungan seperti inl telah menghalangi sementara kaum

muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan Alquran
sebagai instrumen llahiah yang memberikan pandangan nijai-nilal moral

dan etis yang benar bagi kehidupan manusta (Bahtiar Effendy, 1998:9).
Harus dfakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi,

fikih, maupun fitsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (hnulti-
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interpretatif). Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran
(mazhab) dalam ketiga domain Islam tersebut. Latar belakang dan
pengalaman dari masing-masing pemlkir sangat rnempengaruhi varlasi
pemlkiran mereka.

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-'
interpretatif tersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis

pemlkiran danpraktik politik Islam, ada beberapa pendapatyang berbeda-
beda—beberapa bahkan saling bertentangan—mengenai hubungan yang

sesuai antara Islam dan negara. Dalam salah satu bukunya, Islam dan
Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemlkiran (1993), Munawwir Sadzali
menguraikan pemikiran politik Islamdari beberapa pemlkir musiim mulai
masa klasik sampai masa modern, seperti pemikiran Ibnu Abi Rabi',

al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun (masa

klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Aljghani, Muhammad Abduh,

Muhammad Rasyid Ridia, Ali Abdur Raziq, al-lkhwan al-Musllmun, al-
Maududi, dan Muhammad Husain Haikal (masa modern).

Dari pikiran-piklran mereka, Munawlr Sadzali mengklasifikasikanya
menjadi tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirlan

bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni

hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi

sebaliknya Islamadalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan

pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan

bemegara. Tokoh-tokoh utama aliraniniantara lainHasanal-Banna,Sayyid
Qutb, Muhammad Rasyid Rldia, Al-Maududl. Aliran kedua berpendirlan

bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yakni agama

tidak mempunyai hubungan dengan urusan kenegaraan. Tokoh-tokoh
terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi Sayyid, Ali Abdul Raziq,

dan Thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirlan bahwa dalam Islam
tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata

nilai etika bagi kehidupan bernegara. Atiran ketiga ini menolak pendirian
kedua aliran sebetumnya yang sangat ekstrem. Di antara tokoh dari aliran

ini adalah Muhammad Husain Hatkal (Munawlr Sadzali, 1993:1-2).

Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemlkiran di atas, kenyataannya

ada dua bentuk praktik politik Islam di negara-negara yang mayoritas
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penduduknya beragama Islam, yaltu ada yang secara. legal-formal

menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Syarlah (hukum Islam) v

dijadikan sebagai konstitusl negara. Sebagai contoh, bisa dilihat praktik

politik Islam di Iran dan beberapa negara Islam di Timur Tengah. Di

samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara legal-formal

menjadikan Islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai

konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yapg umum

dan universal ikut mewarnal praktik politik di negara-negara tersebut.

Aliran ini lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang '

legal-formal. Di negara-negara dengan model ini, Islam dan negara

tetap memiliki hubungan yang harmonis dalam kancah politik dan

pemerintahan. Dua model politik Islam inilah yang hingga sekarang terus

berkembang di berbagai negara Islam atau yang mayoritas penduduknya

beragama Islam dengan perbedaan-perbedaan tertentu dl masing-

masing negara tersebut. Indonesia secara umum menerapkan praktik

politik dengan model aturan aliran yang kedua dengan kekhqsan yang

tentunya berbeda dari negara-negara lain.

Beberapa pemikiran politik (teorl politik)seperti di atas bisa dijadikan

acuan dalam melihat hubungan Islam dan negara di Indonesia yang

mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan pergahtian

rezim yang berkuasa. Tumbangnya rezim Orde Baru memberikan ruang

gerak yang lebih leluasa bagi iimat Islam untuk berklprah dalam pentas

politik di Indonesia. Domlnasi partai-partai Islam di berbagai Institusi

kenegaraan menjadi bukti dari keleluasaan umat Islam dalam menyalurkan

aspirasi atau mungkin ambisi potitiknya melalui partainya niasing-masing.

D. Politik Islam di Indonesia

Menurut Bahtiar EfFendy Islam pernah dianggap sebagai suatu

persoalan ideologis di dalam sejarah politik Indonesia modern. Meskipun

isu ini berkembang sejak awal dasawarsa 1930-an, persoalannya tidak

selesai dalam kurun waktu setengah abad kemudian. Upaya-upaya

untuk mencari penyelesaian yang memungkinkan atas soal Islam sebagai

ideologi, baik dalam konteks negara maupun perjuangan umat Islam,

tak kunjung selesai. Hal Ini terjadi bukan hanya karena lebarnya jurang
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perbedaan pendapat ahtara para aktivisdan pemikir politikyang terlibat
dalam masalah- ini, tetapi juga karena nuansa-nuansa kepentingan

politik tertentu Presiden Sukarno dan tentara yang berkembang pada
dasawarsa tetigah hingga akhir 1950-an. Dalam hal ini balk Presldeh
Sukarno maupun tentara ingin tampll dl panggung kekuasaan secara

lebih berarti. Antara lain" karena itu, proses penyelesaian percaturan

Ideologi secara konstitusional di Konstltuante dihentikan, dan Presiden

Sukarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD1945.

Kancah percaturan politik islam di Indonesia bisa dirunut dengani
mengkaji peran partai-partai Islam dalam pentas perpolitikan nasional.

Partai islam yang dibentuk pasca kemerdekaan adalaii Masyumi, Perti,

PSIl, dan NU. Masyumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di

Yogyakarta pada 7-S November 1945. Dalam muktamar ini diputuskan

bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam di jndonsia,
dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam
Indonesia (A.Syafi'i Ma'arif, 1985:111-112). Pada mulanya yang masuk

Masyumi hanyalah empat organisasi umat Islam, yaitu Muhammadiyah,

NU^ Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Namun, dalam
perkembangan selanjutnya hampir semua organisasi Islam'—kecuali

Perti—baik lokal .maupun nasional, menjadi anggotanya. Hanya dalam

waktu setahun sejak didirikan, Masyumi sudah menjadi partai politik

terbesar di Indonesia saat itu (AbdulAziz Thaba, 1996:159).

Karena motif politik yang ditunjukkan oleh beragamnya kepentingan

dalam tubuh partai tersebut, keutuhan Masyumi sulit dipertahahkan.

Maka mulai timbul perpecahan di tubuh Masyumi yang ditandai dengan

munculnya partai-partai baru yang melepaskan diri dari Masyumi,

seperti PSIl yang melepaskan diri dan berdiri sendiri pada 1947 dan

partai NU yang berdiri 1952. Sejak 1952 ini maka di Indonesia terdapat

empat partai Islam, yaitu Masyumi, PSIl, NU, dan Perti yang sejak awal

tidak mau bergabung dalam Masyumi.

Perjalanan politik Islam di Indonesia secara histdris sejalan dengan

perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalan^ rnengisl kemerdekaan.

Kiprah partai Islam mewarnai pentas polittksejak rhasa revolusi (1945-
1949). Pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1957) yang ditandai
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A oleh jatuh baogunnya partai-partai politik, partai Islam diwakili oleh
empat partai seperti yang disebutkan di atas, yaitu Masyumi, NU, PSIl,

dan Pert). Pada masa ini dilakukan pemilu yang pertama tahun 1955

yang menghasilkan "empat besar" yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Dalam Majelis Konstituante, partai-partai Islam memperoleh 230 kursi,

sedang partai-partai lainnya 286 kursi. Jadi, partai Islam hanya memiliki

45% kursi, padahal menurut UUDS 1950, penetapan UUD Baru harus

didukung oleh 2/3 anggota konstltuante yang hadir.Tanpa dukungan dari

partai lain, tidak mungkin para politisi Islam akan menjadikan ideologi
Islam sebagai dasar negara.

Selanjutnya mulai terjadi perdebatan di Majelis Konstituante dalam
mempersoalkan dasar negara yang akan dianut Indonesia. Partai Islam

gagal menggolkan Islam sebagai dasar negara dan akhirnya Pancasilatetap

dijadikan dasar nepranya. Melihat kondisi yang semakin rawan, terutama

di tubuh Majelis Konstituante, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 1959.

Setelah dekrit ini,Indonesiamemasukiera baru yaituera Demokrasi
Terpimpin. Pada masa ini partai Islam sudah mulai menempatkan pada

posisi yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan negara. NU, PSII,

dan Perti tetap diizinkan untuk eksis, karena mendukung Demokrasi

Terpimpin. Sedang Masyumi sering mengalami perlakuan yang tidak
wajar dari pemerintah. Para tokoh Masyumi banyak yang ditangkap oleh

pemerlntah. Masyumi menilai ikut serta dalam Demokrasi terpimpin
merupakan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Partai Ini dibubarkan

pada 1960 d^ kemudian di antara mantan tokohnya mendirikan partai
lain yang dibe^i nai^a Parmusi (Partai Musllmin Indonesia) pada 1967.
Sedangkan NU, PSII, dan Perti (yang tergabung dalam Liga Muslimin)
menganggapnya sebagai sikap realistis dan pragmatjs (Abdul AzizThaba,

1996: 177-180). Demokrasi Terpimpin berakhir dengan keluarnya

Supersemar pada 1966 yang merupakan titik awal lahimya Orde Baru.

Pada masa Orde Baru Ini kendali pemerintahan berpindah dari

Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto. Pada masa ini ditandai

dengan mulai berfusinya partai-partai yang ada (25 partai menjadi 10

partai). Khusus partai-partai Islam-^karena pengalamannya dalam
pemilu 1971—pada 1973 berfusi menjadi sebuah partai baru yang diberi
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nama Partal Persatuan Pembangunan. Pergolakan politik Islam terjadi

dalam tubuh^partai baru tersebut dalam mewarnai gerak langkah partai
tersebut dalam pentas pplitik Indonesia.

Hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru ini, menurut

Abdul Aziz Thaba (1996: 240-302) bisa dikelompokkan menjadi tiga

kategori hubungan, yaltu hubungan yang berslfat antagonistik (1966-
1981), hubungan yang bersifat reslprokal-kritis (1982-1985), dan
hubungan yang bersifat akomodatif (1986-1998). Selanjutnya akan
diuraikan masing-masing hubungan ini secara singkat.

Hubungan yang bersifat antagonistik ini ditandai dengan kecurigaan
pemerintahterhadapgerak langkahpartal-partai Islam.Pemerintahmasih
mewaspadai para mantantokoh Masyumi.Pemerintahtidakmengizinkan

berdirinya PartaiDemokrasi Islam Indonesia (PDII) yangdiprakarsal Moh.
Hatta, namun pemerintah mendukung lahirnya Parmusl. Pada awal masa

Orde Baru Ini pemerintahan Soeharto leblh memperkokoh peran tentara

(ABRI) dalam membela bangsa dan negara, terutama membela Pancasila

dan UUD 1945.3iapapun atau golongan apapun yang melakukan upaya

yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 akan berhadapan dengan

ABRI. Sikap permusuhan Parmusl yang diplmpin oleh Djarnawl-Lukman

Harun berujung pada penggulingan yang dilakukan oleh dua tokoh
Parmusi yang lain yang bersifat akomodatif dengan pemerintah, yaltu H.J.
Naro dar) ImronKadir (Naroka). Pada1970pemerintah menunjuk H.M.S.
Mintaredja, tokoh Myhammadiyahyang bukan anggota Parmusi,sebagal

ketua umum Parmusi. Dalam perkembangannya, Mlntareclja semakin

aktif menyingklfkan "orang-orang" Djarnawi-Lukrnan.Bahkan menjelang
penriii|pl97f la mengelilingi wilayah-wllayah dan daerah-daerah untuk
menyatakan bahwa Masyumi adalah pemberontak, Berikutnya, HJ. Naro
mengambil alih kepemlmpinan Parmusi yang berganti nama menjadi

Muslimin Indonesia (Ml).

Dalam kondisi seperti itulah partai-partai Islam menglkuti pemilu

1971. Tentu saja hasllnya tidak memuaskan. Perolehan suara dalam

pemilu Ini dldomlnasi oleh partai pemerintah, yaltu Golongan Karya

(Golkar), dengan hasll 62,8% suara, NU 18,67%, ParrtiusI 7,365%, PertI

2,39%, dan PSIl 0,70%. Sedang PNI m^mperoleh 6,94% suara. Dalam
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komposisi minoritas inilah partai Islam menghadai mayorltas Golkar

dalam sidang umum MPR1973 (AbdulAzIzThaba, 1996:251—252).

Hubungan yang antagonlstik inj juga ditandal dengan berfusinya

partai-partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan

Pembangunan, pada 1973. Pada 1974 pemerintah mengeluarkan

Undang-undangPerkawinansetelah melaluiperdebatan yang cukup alot

dalam SU MPR 1973. Hal yang sama juga terjadi ddlam masalah Aliran

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang—setelah diadakan
beberapa modifikasi—dimasukkan dalam GBHN dan dianggap sebagai
kategori keagamaan kerohanian tersendiri (AbdulAzizThaba, 1998:255).

Pada periode yang kedua (1982-1985) hubungan Islam dan negara

ditandai dengan proses saling mempelajari dan saling memahami posisi
masing-masing. Periode ini diawali oleh political test yang dilakukan oleh

pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol dan

selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia. Sejak sosialisasi

ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima

paket Undang-Undang Politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam bervariasi,
ada yang bersifat pasif-konstitusional dan ada yang bersifat ekstrem-

inkonstitusional. Yang pertama diwakili oleh PPP dan ormas-ormas dengan

warna keislaman, sedang yang kedua diwakili oleh kelompok-kelompok

individual yang kritisterhadap kebijaksanaanasas tunggal tersebut, dengan

klimaks meletusnya Peristlwa Tanjung Priok (A.A. Thaba,1996:262).
Adapun hubungan yang bersifat akomodatif (1986-1998) dimulal

dengan penerimaan ormas-ormas Islam terhaddp asas tunggal Pancasila.
Ormas-ormas Islam in! semakin menjalin ukhuwah Islamiah dengan

4^ kuat|̂ Mereka berupaya membatasi seminimal mungkin campur tangan
pemerintah dalam urusan intern organlsasi. Dalam AD/ART-nya pun
semakin ditegaskan akan warna keislamannya. Di pihak lain "kecurigaan"
terhadap pemerintah semakin Jauh berkurang, dan demlkian pula
sebaliknya (A.A. Thaba, 1996:278).

Itulah gambaran hubungan Islam dan negara pada masa Orde

Baru yang bercirlkan tiga sifat hubungan yang bertahap, darl yang
antagonis hingga menjadi akomodatif. Hubungan ini pada akhlrnya
berubah total setelah berakhlrnya kepemimpinan Presideh Soeharto
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yang mengundurkandiriakibat desakan rakyatyang cukup kuat. Dengan'
berakhirnya masa Orde Baru ini, maka bera"khlr pula rezim Soeharto

yang sudah berkuasa selama kurang iebih 32 tahun. Selanjutnya lahir
Orde Baru yang disebut Orde Reformasi. Orde ini liingga sekarang sudah

menampiikan empat presiden, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid,
Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan Islam pada masa
ketigapresiden (minusSusiloBambangYudhoyono) inilah yang nantinya
akan dibahas dalam buku sejauh yang direkam oleh para pakar politik

yang dituangkan dalam tulisan-tulisan mereka.

E. Penutup

Politik Islamberbeda dengan Islam politikmeskipun keduanya terkait

erat. Politik Islam merupakan konsepsi politikyang berlandaskan nilai-niiai

Islam yang bersumberkan Alquran, sunah, atau ijtihad para ulama. Politik
Islam merupakan bagian dari muamalah Islam yang secara umum juga

merupakan bagian dari syariah Islam yang mengatur masalah-masalah
hubungan antarwarga negara dan hubungan antara warga negara dengan

negara (al-ahwal al-siyasiyyah). Sedang Islam Politik adalah Islam yang

tampil dalam wadah-wadah politik semisal partai-partai politik Islam.

Sebagai contoh di Indonesia adalah Partai Keadilan Soslal (PKS), Partai
Amanah Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan lain-lainnya.

Seharusnya partai-partai Islam (Islam politik) tampil mewakili Islam,

dalam arti benar-benar menerapkan atur^n-aturan Islam dalam bidang
kenegaraan (politik Isld^). K^yataannya, Islam politik belum atau bahkan
tidak bisa tampil sebagai institusi yarig mengimplementasikan politik

Islam. Meskipun prinsip-prinsip utama yang dijadikan dasar pijakannya

bersumber pada politik Islam (bisa dilihat dalam AD/ART), tetapi da|am
praktiknya partai-partai politik Islam sering beranjak dari prinsip-prinsip

tersebut. Ini bisa dilihat misalnya praktik-praktik politikIslamdi Indonesia

yangditampilkanoleh partai-partai politikIslamseperti PKS, PKB, dan PAN.

Kepada para aktivitis muslimyang terjun dalam Islam politik, hendaknya

terus berfsegang teguh pada nilai-nilai Islam (politik Islam). Tampilkan

Islam politik sebagai personifikasi dari Islam yang sebetulnya, jangan
sampai seballknya Justru malah merusak citra Islam.
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F. Uji Kompetensi

1. JelaskanapayangdimaksuddenganpolitiklslamI

2. Bagaimanakah p^insip-prinsip kepemimpinan dalam perspektif

Islam?

3. Diskusikan bagaimana model kepemimpinan di negara kita yang

sesuai dengan konsep politik Islam!



Hi

BABXn

KONSEP MASYARAKAT MADANIDALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Sejak kekuasaan Soeharto memasuki masa-masa akhir
pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populer di kalangan
masyarakat Indonesia. Di berbagai diskusi dan seminar para pakar politik

Islam muiai mengenalkan konsep masyarakat madani yang mengacu

pada praktik politikyarig diterapkan Nabi Muhammad saw. di Madinah.

Dalam perkembangannya, konsep masyarakat madani kemudian meluas

dengan mengacu pada konsep civil society yang bersumber pada teori

dan praktik politikdi Barat. Konsepmasyarakat madani ini lebih populer
lagi setelah pemerintahan Soeharto tumbang dan diganti dengan era
baru (Era Reformasi) yang bertekad ingin mewujudkan masyarakat

madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Secara umum masyarakat madani yang dikembangkan di Indonesia

sering dipahami sebagalt^asy^rakat sipil {civil society). Kenyataannya
memang sejak masa reformasi, masyareikat sipil mulai mendapatkan

angin segar untuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat

menduduki berbagai jabatan penting di negara ini. Namun, di sisi lain

hasil yang dicapai dari pencanangan masyarakat madani ini sudah tidak

sesuai dengan prinsip awalnya, terutama jika mengacu kepada prinsip-
prinsip masyarakat madani yang dipraktikkanoleh NabiMuhammad saw.

Yang tampak menonjolhanyalah kebebasanwargasipil untuk melakukan

203
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apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakat madani

yangsesungguhnya, yakniyang menjunjung tingginilai-nllai keberadaban
dan jauh dari kebiadaban.

Di kalangan para pemikir kita sendiri, istilah masyarakat madani
sering dipahami berbeda, sehingga dapat berpengaruh terhadap arah

yang akan dituju. Karena itulah kita perlu memahami arti yang lebih
tepat mengenai konsep masyarakat madani ini, dengan harapan dapat
menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat,

khususnya di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan pertama kali

tentang pengertian masyarakat madani, lalu prinsip-prinsip dasarnya, dan

selanjutnya bagaimana mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

B. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah madani berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy

berakar pada kata kerja madana yang artinya 'mendiami', 'tinggai', atau

'membangun'. Dalam bahasa Arab kata madaniy mempunyai beberapa

arti, di antaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat

sipilatau perdata (MunaWwir, 1997:1320). Dari kata madanaiuga muncul
kata madiniy yang berarti 'urbanisme' (paham masyarakat kota). Secara
kebetiilan atau dengan sengaja bahasa Arab menangkap persamaan

yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisrne. Dengan
mengetahui makna kata madani maka Istilah masyarakat madani (a/-
rnujtama'ahmadaniy) secara mudah bisa dipahami sebagai 'masyarakat

yang beradab', 'masyarakat sipil', dan 'masyarakat yang tihggal di suatu

kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah
pluralisme'. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu
bentuk tatanan masyarakat yang bercirikan hai-hal seperti itu yang

tercermin ^lam llehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam bahasa Inggris masyarakat madani sering diistflahkan civil

society madinansodety. Adam B.Seligman mendefinlsikan dvilsociety

sebagai seperangkat ga^san etis yang mengejawantah dalam berbagai
tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya

untuk menyelaraskan berbagai pertentang^n kepentingan antara individu

dengan masyarakat dan antara masyarakat sendiri dengan kepentingan
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negara (Abdul Mun'im, 1994:6). Dalam perbincangan ini masyarakat sipil
tidak dihadapkan dengan masyarabt mlliter yang memiliki power yang
berbeda. CMI society(masyarakat sipil) sesuai dengan arti generiknya bisa
dipahami sebagai c/V/V/zecfsoc/ety (masyarakat beradab) sebagai lawan dari
savagesociety (masyarakat biadab). Dengan civil society, menurutVaclav
Havel, rakyatsebagai vtrarga negara mampu belajar tentang aturan-aturan
main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh
politik partisipatoris yang murni. Menurut Havel, gerakan penguatan
civil society merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas
dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik.

Seeara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya memulihkan kembali
pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas apa yang

mereka lakukanatas nama bangsa (Hikam, 1994:6).

Dua tinjauan konsep masyarakat madani, balk melalui pendekatan
bahasa Arab maupun bahasa Inggris, pada prinsipnya memiliki makna
yang relatifsama, yaitu menginginkan suatu masyarakatyang menjunjung

. tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi. Yang jelas, meskipun konsep
tentang masyarakat madani tidak dapat dianalisis seeara persis, mana
sebenarnya konsep yangdigunakan sekarangini, berfungsinya masyarakat
madanijelas dan tegas ada dalam intisistem-sistempolitikyang membuka

partisipasi rakyat umum. Konsep masyarakat madani (civil society) kerap
kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan
otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang dl Amerika

Latin, E^a dan Eropa Timur (Nurcholish Madjid, 1997:294).

C. Prinsip-prinsip Dasar Masyarakat Madani

Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam

sebenarnya dldasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada
masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw.

Masyarakat Madinah adalahmasyarakat plural yang terdirldari berbagal
suku,golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan
konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan
perpecahan. Negara Madinah seeara totalistik dibangun dl atas dasar
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ideologi yang mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah bendera

Islam. In! adalah babak bar.u dalam sejarah politik di Jazirah Arab. Islam

membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual, dan sosial

Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek

kehidupan (al-Umari, 1995:51).

Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani ini

diuraikan oleh Akram Dliya' al-Umari dalam bukunya al-Mujtama' al-

Madaniyfi %hdal-Nubuwwah (Masyarakat Madani pada Periode Kenabian).

Bukuinikemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi Madinan

Society at the TimeofProphet (1995). Dalam buku ini al-Umari menjelaskan

secara panjang lebar mengenai dasar-dasar yang diterapkan Nabi dalam

mewujudkan masyarakatmadani (masyarakat Madinah).

Menurut al-Umari (1995:63-120); ada beberapa prinsip dasar yang

bisa diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani; di antaranya

adalah: (1) adanya sistem muaichah (persaudaraan), (2) ikatan iman, (3)

ikatan cinta, (4) persamaan si kaya dan si miskin, dan (5) toleransi umat

beragama. Kelima prinsip ini akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

Pertama, sistem muakhah. Muakhah berarti 'persaudaraan'. Islam

memandang orang-orang muslim sebagai saudara. Allah Swt. berfirman:

jjiiJit ijSij ^ tjUi di

Artinya:Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu ttu dan takutlah terhadap

# Alta|, supaya kamu mendapat rahmat (CIS. al-HuJurat [49]: 10).

Membangun suatu hubungan persaudaraan yang akrab dan

tolong-menolong dalam kebaikan adalah kewajiban bag! setiap muslim.

Sistem persaudaraan ini dibangun Nabi sejak beliau masih berdomistli

di Mekkah atas dasar kesetiaan terhadap kebenaran dan sating tolong

menoiong. Setelah Nabidi Madinah sistem Initerus dimantapkan sebagai

modal untuk membangun negara yang kuat. Persaudaraan antara kaum
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segera dijalin oleh Nabi. Sistem muakhah ini dirumuskan dalam
perundang-undangan resmi. Perundang-undangan ini menghasilkan
hak-hak khusus di antara kedua belah pihak (muhajirin dan anshar) yang

menjadi saudara, sampai-sampai ada yang saling mewarisi meskipun
tidak ada hubungan kekerabatan. Dengan sistem ini Nabi berusaha
menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat
Madinah antara kaum muhajirin dan kaum anshar baik dalam bidang

ekonomi, sosial, maupun kesehatan.

Kedua, ikatan iman. Islam menjadtkan ikatan iman sebagai dasar
paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam keharmonisan,
meskipun tetap membolehkan, bahkan mendorong bentuk-bentuk
ikatan lain, seperti kekeluargaan sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip agama. Masyarakat Madinah dibangun oleh Nabi di atas
keimanan dan keteguhan terhadap Islam yang mengakui persaudaraan

dan perlindungan sebagai suatu yang datang dari Allah, Rasul-Nya, dan
kaum muslimin semuanya.Sebelum itu, masyarakat Madinah khususnya
dan Arab pada umumnya berkelompok sesuai dengan suku-suku,
kewarganegaraan, dan kelompok-kelompok agama. Ikatan seperti itu
sangat berharga karena digali dari kesatuan Iman, pikiran, dan spirit.
Masyarakat yang dibangun atas dasar ikatan ini terbuka bagi siapa saja
yang bermaksud bergabung tanpa memandang perbedaan warna kulit,
ras, dan yang sejenisnya.

Ketiga, Ikatan clnta. Nabi membangun masyarakat Madinah atas
dasar dnta dan saling tolongmenolong. Hubungan antara sesama mukmin
berpljak atas dasar saling menghormati. Orang kaya tidak memandang
rendah orang miskin, tidak juga pemlmpin terhadap rakyatnya, atau yang
kuatwhadbp yang lemah. Fondasi cinta Ini dapat diperkokoh dengan
saling memberlkan hadlah dan kenang-kenangan. Dengan clnta Inllah
masyarakat Madinah dapatmembangun masyarakat yang kuat

Keempat, persamaan si kaya dan si miskin. Dalam masyarakat
Madinah si kaya dan si miskin mulai berjuang bersama atas dasar
persamaan Islam dan mencegah munculnya kesenjangan kelas dalam
masyarakat. Persamaan dalam hal ini tampak pada perlakuan Nabi dan
para sahabat terhadap AN al-Shuffah, yaitu sekelompok orang Islam yang
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miskinyang tidak memilikitempat tinggal kemudian berlindung di sebelah

kubah masjid yang biasa dinamai shuffah. Jumlah mereka cukup bahyak.

Mereka mencarahkan banyak perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan

terus menetap di masjid untuk beribadah. Mereka juga aktif terlibat daldrti

aktivitas sosial dan jihad. Karena itulali Nabi sangat perhatian terhadap
mereka dengan memberikan zakat atau sedekah kepada mereka. Nabi

juga mendorong para saliabat untuk melakukan hal yang sama. Dengan
demikian mereka tetap melakukan aktivitas mereka dengan leluasa tanpa
harus merasa tersingkirdari orang-orang yang kaya.

Kelima, toleransi umat beragama. Toleransi yang dilaksanakan
pada masyarakat madinah antara sesama agama (Islam), seperti yang
dilakukan antara kaum muhajirin dan kaum anshar, dan adakalanyg
antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang berbeda agama.

Toleransi ini diikat oleh aturan-aturan yang kemudian terdokumentasi
dalam piagam Madinah.

Itulah lima prinsip dasar yang dibuat oleh Nabi untuk mengatur
masyarakat Madinah yangtertuang dalam suatu piagam yang kemudian
dikenal dengan nama Piagam Madinah. Masyarakat pendukung piagam
ini memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, balk ditinjau dari
segl etnis, budaya, dan agama. 01 dalamnya terdapat etnis Arab muslim,
Yahudi, dan Arab nonmuslim.

Prinslp-prinsip rnasyarakat madani seperti Itu sangat Ideal untuk

diterapkan dl negara dan masyarakat mana pun, tentunya dengan
penyesualan-penyesuaian dengan kondlsl lokal dan keyakinan serta
budaya yang dimlliki oleh masyarakat tersebut. Namun, masih banyak
konsep masyarakat madani yang berkembang dl kalangan pemlklr
kita yang didekati dari konsep lain, bukan dari konsep seperti di atas.
Salah satunya adalah konsep civil society (masyarakat slpil). Seorang
pemlklr Meslr, Fahml Huwaydl (dalam Wawan Oarmawan, 1999: 21),
berpendapat bahwa orang pertama yang membicarakan "pemerintahan
sipir (civilian government) atau masyarakat madani adalah seorang
filosofInggrls, John Locke, yang telah menulls buku Civilian Government
(1960), Setelah John Locke, dl Francis muncul JJ. Rousseau, yang
terkenal dengan bukunya Du Contract Social atau The Social Contract
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(1762). Dalam buku ini Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas
rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia
dan kekuasaan. Dalam hal ini ia satu tujuan dengan John Locke, yaitu
men^ajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya,
serta mengliancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang
berkuasa demi kepentingan manusia. Dan masih banyak pendapat lain
mengenai asal usul istilah civil society yang kemudian diterjemahkan
menjadi masyarakat sipilatau masyarakat madani.

Jika dicermati berbagai pendapat yang muncul tentang asal usul
konsep masyarakat madani, belum ada yang memberikan prinsip-prinsip
dasar yangcukupmemadaidibandingkandengan nilai-nilai yangterdapat
dalam praktik masyarakat Madinah yang dibangun Nabi. Karena itulah,
di sini penulis lebih mengambil prinsip-prinsip yang diterapkan Nabi di
masyarakat Madinah dibandingkan dari prinsip-prinsip masyarakat sipil
{civilsociety) yang bersumber dari para pemikir Barat.

D. Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Sudah menjadi kewajiban kita bersama, selaku warga negara

Indonesia, untuk berperan serta dalam usaha bersama bangsa kIta
mewujudkan masyarakat madani atau civilsociety d\ negara kita tercinta,
Republik Indonesia. Terbentuknya masyarakat madani di negara kita
merupakan baglan mutlak dari wujud cita-clta kenegaraan, yakni
mewujudkan keadilan sosial bag!seluruh rakyat Indonesia.

Nabi membangun masyarakat Madinah yang berperadaban

memakan waktu yang cukup lama, yakni sepuluh tahun, Beliau
membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan
landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya, yang dalam
perfilahaft kltabsucldisebutsemangatroi)bon/yo/i(QS. All Imran (3) ayat
79)atau ribbiyyah (QS. All Imran[3]:146).Semangat rabbaniyah (dlmensi
vertikal) yang tulus akan memancar dalam semangat perikemanuslaan,
yaitu semangat insaniyahdan basyariyah,yakni dimensihorizontal hidup
manusia. Selanjutnya semangat perikemanusiaan ini akan memancar

datam berbagai bentuk hubungan pergauian $esama manusia yang

penuh budi luhur (Nurchollsh Madjid, 1999:156).
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Setelah Nabi wafat, masyarakat madani warisan Nabi hanya

berlangsung seiama 30 tahun masa pemerintahan khulafaur ra^idin.
Sesudah itu, sistem sosial masyarakat madani digantikan dengan si^tem

lain yang lebih banyak diilhamioleh semangat kesukuan dtau tribaii^e
Arab pra-lslam, yang kemudian dikukuhkan dengan sistem din^

keturunan atau geneabgis. Sistem ini bahkan masih dipraktikkan di

beberapa negara Islam sekarang ini (Nurcholish Madjid, 1999:157).

Dalam rangka menegakkan masyarakat madani, Nabi tidak pernah

membedakan antara "orang atas", "orang bawah" atau keluarga sendirt.

Nabi bersabda bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa iaiu adalah

karena jika "orang atas" yang melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi

jika "orang bawah" melakukannya pasti dihukum. Karena itu, Nabi

menegaskan, jika Fatimah, putri kesayangannya, melakukan kejahatan,

makabeliauakanmenghukumnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
Masyarakat madani tidak akanterwujud jika hukumtidak ditegakkan

dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi.

Masyarakat berperadaban memerlukan pribadi-pribadi yang dengan tulus

mengingatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu

terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai,

dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam suatu keirtianah etis,

artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut

tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. TIndakankebaikan kepada

sesama manusia itu harus didahulul denpn dirl sendiri menempuh hidup

kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para rasul, agar mereka makan
dari yang balk-baikdan berbuat kebajikan. AllahSwt. berfirman:

Artinya: Hai rasut-rasul, makanlahdari makananyang baik-batk, dan kerjakanlah
amalyangsalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan (OS. al<Mu'mlnun [23]: 51)

Tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya pertu kepada komitmen-
komitmen pribadi yang menyatakan diri dalam bentuk Iktfkadbaik untuk
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haf tersebut. Iktikad baik yang merupakan buah keimanan ini harus
diterjema^kan menj'adi tindakan kebaikan yang nyatadalam masyarakat,
berupa "amal salih", yaitu tindakan yang membawa kebaikan untuk
sesama manusia. Tindakan kebaikan bul?an untuk kepentingan Tuhan,

sebab Tuhan adalah Mahakaya, tidak membutuhkan apa pun dari

manusia. Siapa pun yang melakukan kebaikan, maka dia ^endiriiah
yang akan memetik dan merasakan hasil kebaikannya. Sebaliknya, siapa
pun yang melakukan kejahatan, maka dia sendiri yang akan merasakan
akibatnya. AllahSwt. berfirman:

(n

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang salih maka (pahalanya)

untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat,

maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekall-kali tidaklahTuhanmu
menganlaya hamba-hamba-Nya (QS. Fushshilat [41]:46).

Bacajuga Q5. al-Jatsiyah (45) ayat 5.

Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari,

jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar
dapat terwujud hanya dalam tatanan hidup yang kolektif yang memberi

peluangkepadaadanyapengawasansosial.Tegaknya hukumdan keadilan

mutlak memerlukan suatu bentuk Interaksi sosiafyang memberi peluang
bagl adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi

langsung dari jktikad bM yanlg diwujudkan dalam tindakan kebaikan.
Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu

tatanan sosial yang tertutup. Amal salih atau keglatan demi kebaikan

dengan sendirinya berdimensl kemanusiaan, karena berlangsung

dalam suatu kerangka hubungan sosial dan menyangkut orang bariyak.

Dengandemikiah, masyarakat madani akan terwujud hanya jika terdapat

cukup semahgat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah

konsekuen$t dari perikemanuslaan, suatu pandangan yang mellhat
sesama manusia secara positif dan optimls. Ajaran kemanusiaah yang

sucI itu membawa konsekuensi bahwa kita harus mellhat sesama
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manusia secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik
(husnuzan), kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam
keadaan tertentu. Tali persaudaraan sesama manusia akan terbina

antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk
(suuzan) akibatpandangan yangpesimis dan negatifdan negatifkepada
manusia. Allah Swt. berfirman:

^ 01 ^

4^1 ^ 5l 44't Cjc,
(\r 01'ill

Aitinya:Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka
(kecurigaan), karenasebagiandari purba-sangka itu dosa. Danjanganlah

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu

sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan
daging saudaranya yangsudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima Taubat lagiMaha Penyayang(QS. al-Hujurat [49]: 12).

tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi
dan pluralisme, adalah kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban
itu. Sebab toleransi dan pluralisme tidak lain adalah wujud dari "ikatan

keadaban" {bond of civility), dalam arti bahwa masing-masing pribadi
atau kelompok dalamsuatu lingkungan interaksiyanglebih luas, memiliki
kese^an memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun
perbedaan ^ang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat
atau pandangan sendiri (Nurcholish Madjid, 1999:164).

Bangsa Indonesia memiliki semua perlengkapan yang diperlukan
untuk menegakkan masyarakat madani. Kita semua sangat berharap
bahwa masyarakat madani akan segera terwujud dan tumbuh semakin

kuat di Negara kita dalam waktu dekat. Berbagat kemajuan yang dicapai
bangsa kita sejak zaman Orde Baru yang disusul Orde Reformasi dalam
berbagaibidangcukupberalasan kitaberpengharapan seperti itu. Namun,

juga harus dhwaspadal, bahwa belum semua masyarakat kita, baik elite
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maupun rakyat, memiliki "iktikad baik" 'untuk.mewujudkan masyarakat
madani ini dalamkehidupan bangsakita. Kita patut bersyukurkepadaAllah
Swf.atas berkah dan rahmat-Nya kepada kitabangsa Indonesia,sehingga
kita masih terusdapat mengisi kemerdekaan ini dengan semangat untuk
menuju ke arah masyarakat yang berperadaban (masyarakat madani).
Dengan dukungan mayoritas umat Islam, seharusnya masyarakat madani
ini akan cepatdapatdiwujudkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
Karena itu, para stakeholder negara ini hendaknya memahami prinsip-
prinsip masyarakat madani, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip
tersebut dalam kehidupan bermasyarakat kita.

E. Penutup

Dengan memahami uraian di atas, dapat dipahami bahwa
masyarakat madani merupakan satu tatanan masyarakat suatu bangsa
yangmendasarkan diri pada penguatanmasyarakat sipil dan menjunjung
tinggi nilai-nilai keadaban.Masyarakat madanijugaditegakkan atas dasar
dua semangat, yakni semangat rabbaniyah dan semangat insaniyah.
Semangat rabbaniyah bisa dilihat indikatornya ketika masyarakat
mematuhi hukum-hukum Allah balk yang tertuang dalam Atquran

maupun sunah. Dengan katalain, masyarakat madani adalahmasyarakat
yang religius (berketuhanan). Sedangkan semangan insaniyyah tampak
pada praktik-praktik masyarakat yang berpegang teguh pada nllai-nllal
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan^ dan keadilan. Hal lain yang juga
dltuntut denti tegaknyamasyarakatmadani adalah masalah keterbukaan
dan kebersamaaillerta|)ersamaan hak bag! semua orang untuk terllbat
dalam urusan kenegaraan dan pemerlntahan. Jadl, masyarakat madiani
adalah masv^rakat yangdemokratisdan religius. Slla-sita dalam Pancaslia
dan pasal-pasal dalam UUD 1945 sebenarnya merupakan bukti nyata
dari prinsip-prinsip masyarakat madani di Indonesia.

Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang memiliki
penduduk yang cukup besar dan sangat plural, memang sgdah tepat

k^ka memillh prinslp masyarakat madani sefoagai cita-cita dalam
mewujudkan bentuk masyarakatnya. Prinsip masyarakat madani dapat
mengellmlnasl segala bentuk pertentangan dan konfiik yang mungkin
terjadi akibat pluralismeyang memang mehjadi clrldari bangsa kita.
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Sebagai mahasiswa muslim yang merupakan calon-calon pemimpin

masa depan, konsep masyarakat madani hendaknya menjadi acuan

yang cukup berarti, sebab prinsip-prinsip pokok yang ada di dalamnya
merupakan modal pokok dalam membentuk masyarakat yang beradab
dan berbudaya. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, prinsip-

prinsip masyarakat madani, seperti yang dikemukakan oleh al-Umari,
sangat relevan untuk menjadi acuan kita bersama. Prinsip-prinsip

tersebut adalah nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di tengah-

tengah masyarakat Indonesia yang plural yang tidak terganggu oleh

perbedaan agama, etnis, dan budaya. Jika disandingkan dengan nilai-nilai

yang ada dalam Pancasila, maka prinsip-prinsip dasar dalam masyarakat

madani sangat cocok dan hampir tidak ada perbedaan yang signifikan.

F. Uji Kompetensi

1. Jelaskan arti dari konsep masyarakat madani dengan menelusuri

asal-usul istilah tersebut I

2. Jelaskan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mewujudkan
masyarakat madani!

3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah atau bangsa Indonesia
untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani di Indonesia?

4. Apa yang dapat Saudara lakukan dalam rangka mendukung
terwujudnya masyarakat madani di Indonesia?



BABXm

KONSEP ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Tema Islam bersejajar dengan Ilmu pengetahuan modern yang
seolah-olah diasumsikan bahwa Islam berseberangan dengan ilmu

pengetahuan. Makna berseberangan tidak selalu berarti bertentangan.

Islam sebagai sebuah agama diwahyukan pada awal abad ke-7 Masehi,

sedangkan ilmu pengetahuan modern sebagai sebuah taftir atas
kenyataan alamiah baru muncul di penghujung abad ke-16 Masehi.
Tantangan zaman yang melatarbelakangi kemunculan keduanya sangat
jauh berbeda, mesklpun secara historis yang disebut kedua merupakan
k^lanjutan dari yang disebut pertama. Dengan demikian, meskipun ada
pertentangan antara keduanya, maka pertentangan tersebut disebabkan
oleh perbedaan zaman antara keduanya.

Umat Islam yangterpesona oleh Ilmu pengetahuan modem tersebut
menurut Nasim Butt (1996: 60-64) memberikan reaksi yang beragam.

Tetapi secara garis besar ada ti^ kelompok pemikiran muslim mengenal
ilmu pengetahuan modem. Pertama, sekelompok muslim yang menolak
ilmu pengetahuan yang tidak bersumber darl Alquran dan sunah. Bag!
m^ka hanya kedua sumber Islam itulah yang layak dan sah sebagai sumber
ilmu penilltahuan. Jlka ada ilmu pengetahuan yang bersumber darl selain
Alquran dan sunah seperti ilmu pengetahuan modem, maka status ilmu
pengetahuantersebut fardu k^yah-, hanya sebagiankedl orangsaja boleh

215



216 PembinaSn Karakter Mahasiswa Melalui PAl di PTU

mempelajarinya. Sedangkan ilmu pengetahuan yang hams dipelajarl oleh
setiap orang muslim {fardu 'am), tua ataupun muda, pria maupun wanita,

iaiah wacana keilmuan di seputar kedua sumber Islamtersebut.

^ Kedua, sekelompok muslim yang berpandangan bahwa ilmu
pengetahuan modern. perlu diislamkan. Suka atau tidak-suka ilmu
pengetahuan modern lahir dari rahim filsafet Yunani (abad ke-6 SM)
yang dibesarkan oleh gerakan Renaisans (abad ke-16 M), Reformasi
(abad ke-17 M), dan Pencerahan (abad ke-18M) di Eropa Barat(Sartono
Kartodirjo, 1990: 36) yang dengan lugas/tegas menyatakan diri tidak
bersumber dari ajaran keesaan Tuhan (tauhid). Islamisasi Itu perlu karena

landasan filosofis ilmu pengetahuan modern tidak berporos pada ajaran

tauhid. Padahal ajaran tauhid tersebut merupakan tolok-ukur keabsahan

perbuatan seorang muslim,sekaligusjuga menjadi titik pijak bagi setiap
perbuatannya, termasuk dalam aktivitas keilmuan. Oleh karena itu,

islamisasimerupakan solusi yang tidak bisa dihindarkan.
/Cet7ga,sekelompokmuslimyangberasumsi bahwa ilmupengetahuan

modern itu universal, bebas nilai, dan lintas-budaya sehlngga ia dapat

dicangkokkan pada sistem keagamaan manapun, termasuk agama

Islam.Tugas mendesak itu bukan islamisasi ilmu pengetahuan modern,
melainkan upaya keras merubah cara berfikir yang semata-mata literal

menjadi liberal sesuai dengan semangat ilmiah dari ilmu pengetahuan
modern. Alqurandan sunah tidak lagiharus dibaca secara tekstual tetapl
dapat dimengerti secara kontekstual. Ringkasnya, ajaran islam hanya
akan diterima oleh manusia modern, jika ajaran tersebut cocok dengan

kosakata Ilmu pengetahuan modern.

Dari gambaran ringkas di atas dapat dipetik beberapa butir pokok
^asal|h untuk didiskusikan dalam tulisan inl. Pertama, bagaimana Islam
memandang aktivitas keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dan
kedua karakteristik dian klasifikasi ilmu dalam Islam yang terdiri dari

sumber dan metode ilmu, keterbatasan ilmu, dan klasifikasi ilmu. Uraian

ini ditutup dengan kesimpulan.

B. Aktivitas Keilmuan Menurut Islam

Keseluruhan ajaran Islam sebaiknya dipandang sebagai fakta

historis yang mesti dipahami menurut ukuran ruang-waktu dan batas
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kemampuan manusia dalam memahamlnya ketimbang sebagai peristiwa
pewahyuan yang hanya terjadi dalam kurun waktu 22 tahun masa
kenabian Muhammad saw. (610-632 M). Penegasan sudut pandang
Ini penting untuk menghindari pandangan dikotomis bahwa ajaran
Islam lebih tinggi mutu informasinya dari llmu pengetahuan karena ia

bersumber dari Tuhan. Sedangkan llmu pengetahuan bersumber dari

realitas ruang-waktu yarigdibaca oleh pancaindra manusia.

Sepanjang ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai cara yang

rasional dan empiris untuk mempelajari gejala alamiah yang terdapat
pada diri manusia dan di luar diri manusia (Nasim Butt,1996:69), maka
tidak ada satu pernyataan ayat maupun hadis yang menentang apalagi
mengharamkan aktivitas keilmuan. Bahkan sebaliknya ajaran Islam
mengajarkansikapkritispada setiap jenis informasiyangdilihat, didengar,

dihirup, diraba, maupun dirasa oleh manusia. Sebagai contoh adalah

QS. al-Hujurat (49) ayat 6 yang isinya meminta kita supaya senantiasa

berhati-hati dalam menginternalisasi (mengunyah) setiap informasi

yang kita terima. Kewaspadaan ini dituntut supaya kita tidak berbuat
zalim (aniaya) karena percaya pada informasi yang salah dan mertiberi
keputusan berdasarkan pada informasi yang salah tersebut. Dengan
demikian, ajaran Islam memberi teladan kepada para pemeluknya
untuk memiliki sikap kritis terhadap dirinya sendiri maupun terhadap

objek lain di luar dirinya dan bersedia mempertanggungjawabkan

semua pernyataan dan perbuatan yang diciptakannya. Hal seperti ini
merupakan semangat ilmiah yang tulen dan sangat menjunjung tinggi

nilai sportivitas dalam berkarya.

Semangat ilmiah yang ditawarkan ajaran Islam bukan semata-mata

di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam setiap ritual-keagamaan
Islamsehari-hari. Qri khas ajaran islam yang menekankan iman dan amal
salih ini narnpak jelas dalam proses mendidik manusia supaya menjadi

makhluk ilmiah. Sebagai ilustrasi bisa diambil praktik ritual tbadah salat.

Dalam setiap ibadah salat mesti dibaca ummul kitab (QS, al-Fatihah [1]:

1-7). Dari ketujuh ayat yang terkandung di dalamnya terdapat satu ayat

yang berisi permohonan seseorang kepada Allah Swt. supaya ditunjukkan

kepada jalanyang lurus(05. al-Fatihah [1]: 6).Yang dimaksud denganjalan

\
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lurus iaiah jalan kebenaran. Untuk mencapai kebenaran dipersyaratkan

supaya seseorang harus mengurung keinginan subjektifdan egoismepya
sendiri di sampihg.harus memperkuat kemauan untuk mendapatkannya.

Permohonan tersebut merupakan titik pijak perjuangan panjangseseorang

untuk melepaskan diridari kepentingansubjektifnya dan mengikatkan dirt

pada kebenaran objektif yang ditemukannya. Perjuangan ini tidak akan

sampai di tujuan kecualiAllahmemberi petunjuk ke arah jalan yang benar,

karena Tuhanlah pemilik mutlak atas kebenaran, sedangkan manusia ;

hanya menangkap "percikan''-nya saja. Ringkasnya, dalam ritual salat

terdapat proses pendidikan sepanjang hayat manusia, yaitu mendidik

manusia menjadi makhluk yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Perpaduan ilmu dan amal inilah yang menjadikan ilmu yang dimiliki

manusia bermanfaat dan amal yang dilakukan manusia bernilai tinggi.

C. Karakteristik dan Klasifikasi Ilmu dalam Islam

1. Sumber dan Metode Ilmu

Setiap ilmu pengetahuan memiliki subjek dan objek. Secara umqm

subjek dituntut peranannya untuk memahami objek. Namun pengalaman

ilmiah menunjukkan bahwa objek terkadang memperkenalkan diri kepada

subjek tanpa usaha sang subjek. Misalnya komet Halley yang memasuki

cakrawala hanya sejenak setiap 76 tahun. Pada kasus ini, wataupun

para astronom menyiapkan diri dengan peralatan mutakhirnya untuk

mengamati dan mengenalnya, sesungguhnya yang lebih berperan adalah

komet itu dalam memperkenalkan diri (M. Quraish Shihab, 1996:434).

Dalam pandangan Alquran, ilmuadalah keistimewaanyang menjadikan

manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi

Icekhalifaihan. Ini tercermin daH kisah kejadian manusia pertama yang
dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 30 dan 31:
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(r •—V ^ Oi

Artinya: IngatlaK'ketika Tuharimu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifeh di muka bumi." Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bunni itu orang yang

akanmembuat kerusakan padanyadan menumpahkandarah,padahalkami

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesunggulinya Aku mengetahui apa yang tidak kamu

ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlali kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu

mamangbenar orang-orang yangbenar!" (QS. al-Baqarah [2]:30-31).

Manusia, menurut Alquran, memiUki potensi untuk meraih ilmu

dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, cukup banyak
ayat yang memerintahkan nr^anusia menempuh berbagai cara untuk
mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Alquran menunjukkan betapa

tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan.
Menjjrut Alquran (seperti yang diisyaratkan pada wahyu yang

pertama kali turun kepada Nabi), ilmuterdiri dari dua macam^ yaltu ilmu
yangdiperoleh tanpa upaya manusiayang dinamai 7/m ladunni dan ilmu
yang diperoleh karena usaha manusia yang dinamai 7//7) kasbi (Quraish
Shihab, 1936:436). Jenis ilmu yang pertama diisyaratkan Alquran surat

al-Kahfi (18) ayat 65:

Artinya; iaiu mereka (Musa dan muridnya) bertemu dengan seorang hamba-
hamba Kami, yang telah Kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi

Kami dan telah Kami ajarkan kepadanyailmudari sisi Kami (QS- al-Kahfi
[18]: 65).

Sedang ilmu jenis kedua diisyaratkan oleh banyak ayat Alquran,

rnisalnya AllahSwt. berfirman:
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(rA-r\ VUj
Artinya: Aku bersuniipah denganyangkamulihat Dan yangkamu tidak lihat(QS.v

al-Haqqah [69]: 38-39).

Dari ayat tersebut dipahami juga bahwa objek ilmu meiiputi materi

dan nonmateri. Allahjuga mengisyaratkan dalam Alquran:

Artinya: Diamenciptakan apa yangtidak kamu ketahui (OS. al-Nahl[16]:8). Baca

juga OS. al-lsra' (17): 85.

Jadi, objek Ilmu pengetahuan ada dua macam, yaitu alam materi

dan atam nonmateri. Sains mutakhir yang mengarahkan pandangan

kepada alam materi, menyebabkan manusia membatasi ilmunya pada

bidang tersebut. Bahkan sebagian mereka tidak mengakui adanya

realitas yang tidak dapat dibuktikan di alam materi. Karena itu, menurut

mereka objek ilmu yang mencakup sains kealaman dan terapannya

yang dapat berkembang secara kualitatif. Sebagian ilmuwan muslim,
khususnya kaum sufl melalui ayat-^yat Alquran, memperkenalkan ilmu

yiang mereka sebut al-hadlarat al-llahiyyah al-khams (lima kehadiran
llahi) untuk menggambarkan hierarki keseluruhan realitas wujud. Kelima

hal tersebut adalah: (1) alam nosut (alam materi), (2) alam malakut{a\sm

kejiwaan), (3) alam jabarut (alam ruh), (4) alam /o/)ut (sifat-sifiatilahlah),

dan (5) alam hahut (Wujud Zat llahi) (Quraish Shihab, 1996:437).

Turunnya Alquran kepada Nabi Muhammad saw. membawa

semangat baru bagi dunia ilmu pengetahuan. Islam mengenalkan

.^sumber-sumber baru bagi ilmu pengetahuan, yakni dengan lahirnya
t̂radll inteiek induktlf. Terkalt dengan hal ini Allah berfirman:

(to :cJuai) Jp jft diSjj
Artinya:Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)

Kami dl segenap ufuk dan pada dirt mereka sendirt, sehingga jelaslah
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bagi mereka bahwa Alquran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu
tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala
sesuatu (OS.Fushshilat [41]: 53).

Alquran menganggap anfus (ego) dan afak (dunia) sebagai sumber
pengetahuan. Tuhan menampakkantanda-tanda-Nyadalam pengalaman
batin dan juga pengalaman lahir. llmu dalam Islam memlliki kapasltas

yang sangat luas karena ditimbang dari berbagai sisi pengalaman ini.

Pengalaman batin merupakan pengembaraan manusia terhadap seluruh
potensi jiwa dan inteleknyayang atmosfernya telah dipenuhi oleh nuansa

wahyu llahi.Sedangkan Alquran membimbing pengalaman lahir manusia
ke arah objek alam dan sejarah (Depag, 2001:195).

Alquran melihat tanda-tanda kebenaran dalam matahari, bulan,
pernanjangan bayang-bayang, pergantian slang dan malam, aneka
warna kulit dan bahasa manusia, serta peredaran sejarah di antara

bangsa-bangsa sebagaimana disebutkan dalam QS All Imran (3) ayat

140. Pengarahan kepada objek yang konkret ini telah melahifkan tradisi

induksi yang kritis, dinamis, dan intelek. Metode ini telah melepaskan

ilmuwan muslimin dari kungkungan pengaruh filsafat Yunani. Jiwa

kebudayaan Islam yang diarahkan kepada yang konkret dan terbatas
dan yang telah melahirkan metode observasi dan eksperimen bukanlah
sebuah hasil kompromi dengan pikiran Yunani.

Dalam pandangan al-Attas, realitas adalah segala sesuatu yang

diciptakan Tuhan, baik realitas konkret maupun realitas gaib (Syed
Muhammad Naquib al-Attas, 1995: 17-70). Realitas konkret terdlrl
dari benda-benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda

angkasa. Realitas gaib meliputi setiap bentuk pewahyuan dari Tuhan
kepada orang-orang yang terpilih (nabi/rasul), baik nabi yang tercantum

^daiam kitab suci maupun tidak. Realitas konkret dapat dibaca oleh
pengalaman indrawi maupun akal budi, sedangkan realitas gaib hanya

dapat dikenali oleh manusia setelah pengalaman indrawi dan imajinasi
akal budinya mencapai titik batas kemampuannya.

Sebagai contoh adalah proses Nabi Ibrahim a.s. mencari Tuhan.

Konon kabarnya sang Nabi ini ingin menemukan Tuhan yang bersifat

abadi; tidak mengalami proses perubahan dan terhindar dari
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kemusnahan. Pada saat malam sudah gelap, dia melihat-lihat ke angkasa

dan menemukan banyak benda angkasa yang gemerlapan. Salah satu

benda langit yang menarik perhatiannya adalah bintang. Setelah cukup

puas nfiengamati bintang, dia membuat keputusan "Inilah Tuhanku"; la

lebih cemerlang dibanding benda angkasa lainnya. Namun ketika Ibrahim

terbangun menjelang pagi, bintang itu lenyap dari pandangannya. Dia

pun berkesimpuian bahwa bintang itu bukan Tuhanku, karena aku sangat

tidak suka pada sesuatu yang hilang.

Keesokan harlnya, ketika malam mulai gelap dan terbltlah bulan di

ufuk Timur, maka dia pun meneguhkan hatinya bahwa inilah "Tuhanku";

la lebih terang cahayanya dan ukurannya lebih besar dibanding bintang.

Tetapi lagi-lagi dia harus kecewa karena pada saat terjaga dari tidurnya

bulan itu sudah terbenam. Kemudian dia pun berkeyakinan bahwa bulan

itu bukan Tuhanku dan seandainya Tuhan yang "asli" tidak memberi

petunjuk, maka aku akan termasuk golongan orang-orang yang sesat.

Demikianlah di saat Ibrahim kecewa berat terhadap dua benda langit

yang dianggapnya Tuhan tersebut, dia melihat matahari terbit dan dia

pun bergembira hati bahwa inilah "Tuhanku" yang sebenarnya; la lebih

kemilau dan ukurannya lebih besar dari dua "Tuhanku" sebelumnya. Tetapi

tatkala matahari terbenam di sore hari, dia pun cepat-:cepat mengoreksi

keyakinan yang sudah dipancangkannyadan menegaskan bahwa matahari

itu bukan Tuhanku. Oleh karena itu, akhirnya Ibrahim berikrar bahwa aku

hanya akan tunduk patuh pada Tuhan yang mendptakan langit dan bumi

dengah cenderung pada agama yang benar dan aku bukanlah golongan

orang-orang yang menyekutukan Tuhan (QS.al-An'am [6]: 75-79).

D^ngan demikian manusia yang dibekall pancaindra dan akal budl
dapat membaca realitas konkret dan ketika pembacaan atas realitas konkret

tersebut mencapai titik puncak batas-batas kemampuannya, maka saat

itulah terbuka pintu untuk pembacaan terhadap sebagian dari realitas gaib.

Akal budiIbrahim menyatakan bahwaTuhan Ituidealnya terhlndardarisifat

muncul-tenggelam dan pengalaman indrawi Ibrahimpun memberlkan bukti

bahwa realitas konkret tidak bisa lepas dari sifat lahir-musnah.

Kesenjangan antara tuntutan akal budi dan bukti yang disodorkan

pengalaman indrawi dijembatani oleh pengenalan akan realitas meta-
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indrawi, yangdalam istilah agama disebut dengan realitasgaib. Persoalan
yang tersisa adalah .bagaimana cara mengetahui realitas konkret
§ebagai tangga untuk mengenali realitas gaib? Bagian berikut ini akan
membicarakancara menyusun pengetahuan dari realitas konkret.

2. Keterbatasan llmu

Manusia diberi anugerah oleh Allah dengan alat-alat kognitifyang

alami terpasang pada dirinya. Dengan alat ini manusia mengadakan
observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi. Allah Swt. berfirman:

ArtinyaiDan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran,

penglihatan,dan hati agar kamubersyukur(0$. al-Nahl [16]:78).

Namun demikian alat-alat ini bukaniah sesuatu yang sempurna

dan tidak memiliki cacat. Pandangan mata dan struktur ingatan manusia

memiliki kemampuan terbatas yang dapat menyebabkan distorsi balk
dalam pengambilan data observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi.
Kebenaran pengetahuan yang dicapai manusia melalui alat-alat
kognisinya dengan demikianmemiliki kelemahan atau kenisbian.Tingkat-
tingkat realitas yang didekati oieh ilmu pengetahuan juga menentukan

kualitas kebenaran yang dihasilkannya.

Keterbatasan ilmumanusia tidak menghilangkan makna ayat-ayat Allah

' di al^m semesta yang diciptakan agar manusia dapat mengenal eksistensi-

Nya. Pengalaman empiris yang sederhana sekalipun dapat mengantarkan
manusia kepada pengakuan keberadaan Allah, karena pada dasarnya

manusia memang telah memilikipotensi pengalaman batin yang dialaminya

secara fitriah. Karena itu, ayat-ayat Allah tetap rekevan mengantarkan

manusia kepada tauhid dari dahulu hlngga sekarang. Semakin dalam ilmu
seseorang akan mmgantarkannya kepada penghayatan akan keberadaan

dan keagunganAllah yangsemakin dalam pula.

Namun, dalam kenyataahnya, banyak orang yang mempelajari ilmu
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pengetahuan tetapi dirinya bersikap sekuier, tidak terkesan sedikit pun

kecenderungannya kepada Islam. Ilmu-ilmu seperti Inilah yang disebut

sebagal ilmu yang semu karena tidak membawa manusia kepada tujuan

hakiki. Allah menggambarkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

pertama, sikap apriori dari para pencari ilmu dengan tidak meyakini

bahwa ajaran Islam benar-benar dari Allah dan berguna bagi kehidupan

manusia di dunia ini (QS. Yunus [10]: 101); kedua, sikap kesombongan

terhadap kebenaran dengan membiarkan hawa nafsu menguasai cara

berplkir mereka (QS. al-Bagarah [2]: 120, QS. al-Zukhruf [43]: 78, dan

QS. al-NamI [27]: 13-14); ketiga, terbelenggunya akal pikiran karena

peniruan yang membabi buta terhadap karya-karya pendahulu mereka

(QS. al-Ahzab [33]: 67 dan QS. al-Baqarah [2]: 170); dan keempat,

mengikuti persangkaan yang tidak memiliki landasan ilmiah yang kokoh,

hanya bersifat spekulasi belaka (QS.al-Najm [53]: 28).

3. Klasifikasi Ilmu

Pada dasarnya ilmu itu dibagi menjadi dua bagian besar, yakni ilmu-

ilmu tanziliyah, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan manusia terkait

dengan nilai-nilai yang diturunkan Allah baik dalam ayat-ayat Alquran

maupun hadis-hadis Nabi saw., dan Ilmu-ilmu kauniyah, yaitu ilmu-ilmu

yang dikembangkan akal manusia karena interaksinya dengan alam.

Dengan bersumber dari ayat-ayat Alquran dan hadis, ilmu-ilmu

tanziliyah telah berkembang ke dalam cabang-cabang yang cukup banyak,

di antaranya ulumul quran, uluMil ushul flqh, taiikhul anbiya",
sirah nabawlyah^ dan Iain-Iain. Masing-masing ilmu tersebut masih

meiahirkan berbagal cabang ilmu, seperti ilmu qira'at, ilmu asbabun

nuzui, dan ilmu tajwid yang merupakan cabang dari ulumul quran.

Dengan bersumber dari ayat-ayat kauniyah (alam semesta), akal

manusia dapat meiahirkan banyak cabang Itmu. ilmu-ilmu yang terkait

dengan benda-benda mati meiahirkan ilmu kealaman, yang terkait dengan

pribadi manusia meiahirkan iimu^llmu kemanusjaan (humaniora), dan

yang terkait dengan interaksi antarmanusia meiahirkan ilmu-ilmu sosial.

ilmu-ilmu kealaman meiahirkan ilmu astronomi, fislka, kimia, biologi dan

Iain-Iain. itmu-{Imuhumaniora meiahirkan psikologi, bahasa, dan jain-lain.

Ilmu-ilmu sosial meiahirkan ilmu politik, ekonomi, hukum^ dan Iain-Iain.
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Keduajenlsilmudiatas(tonz/7/yo/jdantoun/Vo/7)tidakdapatdipisahkan

karena keduanya saling melengkapi bagi kehidupan manusia. Ilmu-ilmu
tanziliyah ^erfungsi menuntun jalan kehidupan manusia, sedangkan ilmu-
ilmu kauniyah rhfenjadi sarana manusia dalam meniakmurkan alam ini.
Ayat-ayat Alquran sendiri jugamemberikan isyarat dan kunci-kunci untuk
mengembangkan ilmu-ilmu kauniyah, sehingga dapat merangsang manusia
untukmenekuninya tanpa harus peduli siapayangmengembangkan ilmu-
ilmu tersebut, karena pada prinsipnya sumbernya dari Allah. Begitu juga
ilmu-ilmu kauniyah dapat dijadikan sarana manusia untuk memperkuat
keimanannyaakan Allah yang menciptakan alam ini.

D. Penutup

^ Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk bertindak adil.
Salah satu indikasi keadilan dalam tindakan iaIah membuat keputusan

berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan
akurasi informasi diperlukan tindak penelitian. Penelltian merupakan
poros sekaligus proses menyusun ilmu pengetahuan yang muatan
informasinya benar dan akurat. Ringkasnya, secara doktrinal, Islam tidak
bertentangan dengan cara kerja ilmu pengetahuan.

Oemikian pula sumber pengetahuan menurut ajaran Islam tidak
tercerai berai menjadi akal budi lawah pengalaman indrawi, atau

kenyataan konkret berlawanah dengan kenyataan gaib, karena baik
akal budi atau pengalaman indrawi maupun kenyataan konkret atau
kenyataan gaib, keduanya merupakan sumber pengetahuan yang sah
sekaligus bagianterkecildari keseluruhan ciptaan tuhan.

Cara menyusun ilmu pebBetal|̂ an sepenuhnya hasil ijtihad/daya
kreasi manusia. Islam hanya berkepentingan dengan perilaku etls manusia

ketika mereka mau menpunakan hasil Ijtlhad mereka tersebut. Alquran
menyatakan "telah jelas dan beda antara jalan lurusdengan jalansesat/'
dan manusia dihalalkan untuk memilah dan memlllh; Apakah ilmu

pengetahuanyangdimlliklnya akandigunakan untuk memakmurkan bumi
atau menghancurkannya; Apakah aktlvltas penelitian yang dilakukannya
ditujukan untuk memberikan kesejahteraan pada sebanyak mungkin
manusiaatau justru untuk menyengsarakannya. Nestapa manusia berawal
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Kajian tentang ilmu ini hendaknya menjadikan kita semua sadar

betapa pentingnya ilmu bagi kita, terutama kaum intelektual muslim.

Sebagai d^lon-caion sarjana muslim yang handal hendaknya memiliki
kemampuan yang cukup dalam bidang ilmu pengetahuan. Islam sangat

menghargai ilmu sehingga nilai keagamaan (ibadah) seseorang yang

tidak didasari ilmu hampir tidak ada nilainya. Karena itu, apapun bidang

ilmu yang ditekuni, hendaknya dapat dijadikan modal untuk membangun

kepribadian atau karakter diri dan yang paling penting lagi dalam rangka

mengangkat derajat dan martabat Islam di mata dunia.

E. Uji Kompetensi

1. Jelaskan dengan sjngkat bagaimana pandangan Islam tentang ilmu

^ pengetahuan!
2. Bagaimana pendapat Anda, jika terjadi pertentangan antara ilmu

pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang Barat, misalnya,

dengan ketentuan-ketentuan dalam Alquran?

3. Jelaskan klasifikasi ilmu dalam Islam dan bidang ilmu yang Anda

tekuni masuk dalam klasifikasi yang mana?
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BAB XIV

KONSEP KEBUDAYAAN ISLAM

A. Pendahuluan

Manusia dengan potensi yang dimiliki dapat berpikir dan berkreasl
sehinggadapat menghasilkan berbagai budayayang dapat dinikmatinya
untuk mengisi kehldupannya dl muka bumi ini. Budaya hasll kreasi
manusia ini hingga sekarang sudah mewarnai hiruk pikuk keramaian

dunia kita. Namun, tidak dipungkiri bahwa sebagian dari budaya
manusia ini ada yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang
digariskan oieli agama. Budaya seperti ini tidak hanya mengurangi niiai
kreativitas manusia seiaku hamba Ailali, tetapi sebaliknya justru maiah

menjerumuskan manusia kejurang kehinaan.
Islam, sebagai agama yang sempurna yang ajarannya meliputi

berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan tuntunan mengenal
budaya. Islam tidakhanya mengaturmasalahibadahdan muamalah saja,
tetapi lebih dari itu Islam jugaberblcara tentang budaya denganberbagai
aspek dan bagian-bagiannya. Prinsip-prinsIp tentang budaya ini dapat
Jugaditemukan aalamikedua sumber pokokajaran Islam, yakni Alquran
dan sunah. Untuk meiihat ketentuan-ketentuan Islam mengenal budaya

atau kebudayaan ini, berikut akan diuraikan secara slngkat mengenai
pengertian kebudayaan Islam, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam,
dan tokoh-tokoh pencetus kebudayaan Islam.

227
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B. Pengertian Kebudayaan Islam

Kebudayaan berasal dari kata budaya yang mendapat imbuhan 'ke-

an'. Kata budaya sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta,

buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti

'budi' atau 'akal' (Koentjaraningrat, 2003: 73). Kebudayaan diartikan

sebagai 'hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal'.

Para ahll berbeda-beda dalam memberikan batasan atau pengertian

mengenai budaya atau kebudayaan. A.L Kroeber dan Clyde Kluckohn,

telah mengumpulkan kurang lebih 161 definisi tentang kebudayaan

(Musa Asy'arie, 1992; 93). Definisi yang begitu banyak, secara garis

besarnya, dikelompokkan menjadi enam kelompok sesuai dengan

tinjauan dan sudut pandang masing-masing pembuat definisi.

Kelompok pertama menggunakan pendekatan deskriptif dengan

menekankan pada sejumlah isi yang terkandung di dalamnya. Termasuk

dalam kelompok ini adalah definisi yang dipakai oleh Taylor. Menurut

Taylor kebudayaan adalah keseluruhan yang aiinat kompleks meliputi

ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukm, moral, adat-istiadat, dan

berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima manusia sebagai

anggota masyarakat.

Kelompok kedua menggunakan pendekatan historis dengan

menekankan warisan sosial dan tradisi. Termasuk dalamkelompok ini adalah
definisi kebudayaan dari Park dan Bungess. Kedua palar ini berpendapat

bahwa kebudayaan suatu masyarakat adalah sejumlah totalitas dari

organisasi dari warisan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang bermakna

yan^penpruhi oleh watak dan sejarah hidup suatu bangsa.
Kelompok ketiga menggunakan pendekatan normatit yang antara

lain menekankan pada aspek peraturan, cara hidup, ide atau nilai-

nilal, dan perilaku. Termasuk dalam kelompok Ini adalah definisi yang

dipakai oleh Ralph Linton. Linton menegaskan bahwa kebudayaan suatu

masyarakat adalah suatu pandangan hidup dari sekumpulan ide-ide dan

kebiasaan-kebiasaan yang mereka pelajari, mereka milikii dan kemudian

diwariskan dari generasi ke generasi.

Kelompok keempat menggunakan pendekatan psikologi yang di

antaranya menekankan pada aspek penyesuaian diri (adjustment) dan
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proses belajar seperti definisi yang dipakai oleh Kluckhohn. Menurutnya,
kebudayaan terdiri dari semua kelangsungan proses belajar suatu
masyarakat.

Kelompok kelima menggunakan pendekatan struktural dengan
menekankan pada aspek pola dan organisasi kebudayaan, seperti
definisi yang dipakai olehTurney. Dalam pandangan Turney kebudayaan
adalah pekerjaan dan kesatuan aktivltas sadar manusia yang berfungsl
membentuk pola umum dan melangsungkan penemuan-penemuan,

baikyang material maupun nonmaterial.
Kelompok keenam menggunakan pendekatan generik yang

memandang kebudayaan sebagai suatu produk, alat-alat, benda-benda
ataupun ide dan simbol.Termasukdalam kelompokiniadalah definisi yang

dibuat oleh Bidney yang menyatakan bahwa kebudayaan dapat dipahami
sebagai proses dinamis dan produk dari pengolahan diri manusia dan
lingkungannya untukpencapaian akhirindividu dan masyarakat.

Dari berbagai tujuan dan sudut pandangtentang definisikebudayaan

di atas, terlihat bahwa kelpudayaan merupakan suatu persoalan yang
sangat luas. Namun esensinyaadalah bahwa kebudayaan melekat pada
diri manusia. Artinya, bahwa manusialahsebagai pencipta kebudayaan.
Kiebudayaan lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri. Dari
penjelasan di atas juga dapat diketahui bahwa kebudayaan dapat dillhat
dari dua sisi, yakni kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan
sebagai suatg produk.

Kebudayaan dimlliki oleh setiap masyarakat. Perbedaannya terletak
pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna daripada
kebudayaan masyarakat yang lain, dalam perkembangannya untuk
memenu^egal^keperluan masyarakatnya. Dalam hubungan di atas, maka
biasanya diberikan nama 'peradaban' {civilization) kepada kebudayaan
yang telah mencapai perkembangan teknologi yang sudah lebih tin^i
(Soerjono Soekanto, 1992:190). Sementara itu, Koentjaraningrat (2003:
74) menyebutkan bahwa peradaban dipakai untuk menyebut bagian-

bagian serta unsur-unsur dari kebudayaan yang sifatnya hatbs, maju, dan
Indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun,dan Iain-
lain.Namun, kebudayaan dan peradaban seringdisamakan.



230 Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui PAl di PTU

Alquran memandang' kebudayaan sebagai suatu proses dan

meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan

merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal,

hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Karena itu, secara

umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal budi, cipta,

rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan tidak mungkin terlepas dari

nilai-nilai kemanusiaan namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan.
Berdasarkan definisi di atas, kebudayaan Islam adaiah hasil olah

akal budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan

pada nilai-nilai Islam. Inti dari nilai-nilai Islam terdapat pada ajaran
tauhid, yakni mengesakan Allah, islam sangat menghargai olah akal budi

manusia untuk berkreasi dan berkembang. Hasil kreasi atau budaya

yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal

berkembang menjadi sebuah peradaban.

Dalam mengembangkan budayanya, manusia harus dibimbing oleh

wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada

ambisi yang bersumber pada nafsu hewani, sehingga akan merugikan
dirinya sendiri. Disinilah agama berfungsi untuk membimbing manusia

dalam mengembangkan akal budinyasehingga menghasilkan kebudayaan

yang beradab atau peradaban Islam.

Sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi

nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan atau yang disebut

sebagai peradaban islam, maka fungsi agama di sini akan semakin jelas.
Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri

mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalan
kehidupahnyasendiri, di sinisangat terasa akan perlunya bimbinganwahyu.

I Kebudayaantidak akan pernah berhenti tetapl akan terus berkembang

selama masih ada kehidupan manusia. Segala aktivitas dan kreativitas

manusia baik dalam konteks hubungan dengan sesamanya atau hubungan

dengan lingkungannya akan selalu terkait dengan kebudayaan manusia.

Ini menunjukkan bahwa manusia, sebagai makhluk budaya dan makhluk
soslat, tidak akan pernah berhenti dari aktivitasnya dan tidak akan pernah

hidup tanpa bantuan orang lain. Kebudayaan baru akan berhenti ketika

manusia tidak lagi mampu menggunakan akal budinya.
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Misi. Nabi Muhammad saw. ke dunia ini adalah untuk

menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah-tengah masVarakat
manusia. Karena itu, tugas pokok Nabi adalah membimbing dan

mengajak manusia untuk mengembangkan kebudayaannya sesuai
dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sebelum Nabi diutus di tengah-tengah
masyarakat Aral?) sebenarnya orang-orang Arab sudah memiliki budaya
yang .cukup maju, namun budaya yang dikembangkan terlepas dari
nilai-nilai ketauhidan yang bersifat universal. Mereka mengembangkan
budaya di atas landasan keinginan nafsu mereka. Nabi berusaha
membimbing manusia, khususnya masyarakat Arab waktu itu, agar

dapat mengembangkan budaya yang disinari nilai-nilai ketuhanan dan
tidak hanya dilandasi keinginan nafsu belaka.

Pada masa kerasulannya, Nabi berusaha meletakkan dasar-dasar

kebudayaan Islam yangkemudian berkembang menjadi peradaban islam.
Perkembangan Islam yang terus meluas hingga ke luar Jazirah Arab juga

berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan Islam. Dengan proses

asimilasi dan akulturasi dengan budaya-budaya lokal, maka kebudayaan

Islam terus berkembang dan mewarnai peradaban manusia di belahan

bumi di mana masyarakat muslim bertempat tinggal. Kebudayaan Islam

yangbersumberkan nilai-nilai Islam yanguniversal akanterus berkembang
seiring dengan kreativitas umat Islam di dunia ini.

Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam terutama
wujud idealnya, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama.

Islam tidak seperti agama-agama lainnya. HAR. Gibb dalam salah satu
bukunya mengatakan bahwa Islam sesungguhnya leblh dari sekedar
sebuah agama, la adalah suatu peradaban yang sempurna (Badri Yatim,
2001: 2). Jadi, dalam Islam, agama bukanlah kebudayaan, seperti yahg
pa0a masyarakat yang menganut agama bumi, tetapi agama dapat
melahirkan kebudayaan. Agama Islam adalah wahyu dari Allah, sedang
kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia.

C. Masjid sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Pada umumnya umat Islam memahami bahwa masjid merupakan

tempat Ibadah umat Islam, terutama untuk melaksanakan salat.
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Sebenarnya, masjid memiliki fungsi yang lebih luas yang tidak hanya
berfungsi sebagaitempat ibadah,tetapi jugasebagaipusat aktivitas umat
Islam. Padamasa Nabi saw.masjid sudah memiliki peran yangcuj<up besar

sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dengan kata lain, Nabi menjadikan
masjid sebagai pusat peradaban umat Islam pada waktu itu. DI masjid
Inilah Nabi mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan Alquran dan
hikmah kepada mereka, melakukan musyawarah bersama para sahabat
dalam berbagai persoalan kaum muslimin, membina sikap dasar kaum
muslimin terhadap orang yang berbeda agama dan ras, serta melakukan
upaya-upaya untukmeningkatkan kesejahteraan kaum muslimin.

Masjid juga menjadi simbol persatuan umat Islam. Melalui masjid
umat Islam bersatu dalam menjalankan ibadah dan memberikan

pendidikan dan pengajaran Islam kepada masyarakat luas. Selama 700
tahunsejakNabi pertama kali mendirikan masjid pertama, fungsi masjid
sebagai pusat ibadah dan peradaban (kebudayaan) belum bergeser.
Berawal dari masjid Ini, kemudian bermunculan lembaga-lembaga
pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga
Islam lainnya. Munculnya Universitas al-Azhar di Mesir, yang pernah
menjadi universitas sangat terkenal pada abad pertengahan, berawal
dari proses pendidikan danpengajaran yang dilakukan diMasjid al-Azhar.

Yang kemudian sangat disayangkan adalah terjadinya penyempitan
fungsi masjid yang disebabkan oleh interfensi pihak-pihak tertentu
yang mempolitisasi masj^ memperoleh dan
mempertahankan kekuasaan. Ron peradaban yang sarat dengan mlsi
ketuhanan seolah-olah telah mati. Awal kematiannya bermula darl

hilangnya tradisi berplkir Integral dan komprehensif menjadi berplkir
sektoral yang sempit. Roh dan aktivitas pendidikan serta-merta hilang
dari masjid. Masjid sekarang hanya menjadi pusat pengajaran baca tulls
Alquran {yang sekarang dikenal dengan iqra), tidak dikembangkan untuk
pusati studl tentangAlquran sehingga memperoleh informasi yang sangat
berharga dari ayat-ayat suci yang tidak diragukan kebenarannya. Bahkan
yang leblh parah, masjid digunakan hanya untuk melakukan Ibadah praktis
(salat), danselebihnya hanya untuk ngobrol ngalorngidul (bicara ngelantur
ke mana-mana) yang ttdak ada gunanya hingga untuk menghujat orang
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lain. Oengan penyempitan fungsi masjid seperti ini, bagaimana mungkin
akan fumbuh sikap toleran terhadap penganut agama lain bila terh'adap
saudara sendiri sudah ditanamkan sikap permusuhan.

Di Indonesia fendisi seperti itu terjadi sejak masa pemerintahan
Belanda. Saat itu sangat sulit ditemukan sebuah masjid yang nnemiliki
program nyata di bidang pencerahan keberagamaan umat Islam. Tidak
ditemukan masjid yang peduli dengan pendidikan anak-anak yang
kurang mampu dengan memberi bantuan beasiswa. Pada perkembangan'
berikutnya muncul kelompok-kelompok yang mulai sadar untuk
mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Kesadaran ke
arah optimalisasi fungsi masjid kembali tumbuh terutama di kalangan
para intelektual muda, khususnya pada para aktivis masjid. Mereka
mulai mengadakan gerakan pesantren kilat di masjid pada awal 1978
dan pengentasan buta huruf Alquran di awal 1990-an yang berhasil
mengentaskan buta huruf Alquran sekitar 30% anak-anak TK-SMP dan
40% siswa SMA dan mahasiswa.

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran umat Islam akan pentingnya
peran masjid dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan
jamaahnya. Di bulan-bulan tertentu masjid sudah memiliki program-
program khusus dalam pencerahan umat. Di bulan Ramadan, misalnya,
masjid dapat memberikan pengajaran keagamaan kepada jamaahnya
dengan berbagai ceramah (yang biasanya di kemas dengan ceramah
tarawlh dan ceramah shubuh). Di luar dua waktu itu terkadang maslh
ditambah dengan kajian-kajian khusus keagamaan yang mendatangkan
para pakar dibidang-bidang tertentu.In! menunjukkan bahwa peran dan
fungsi masjid dari waktu ke waktu semakin bertambah. Dinamika yang
terjadi dikalangan umatsaat ini ilwt mempengaruhi dinamika perandan
fungsi masjid yang selalu menyertainya.^

KonsepsI tentang masjid sejak masa-masa awal didirikan hingga
sekarang tIdak akan pernah berubah. Paradigma tentang masjid digali
dari Alquran. Jika paradigma yang digunakan adalah Alquran, maka
masjid yang didirikan atas dasar takwa tidakakan pernah berubah dari
tujuan dan misinya. Yang dlrnaksud dengan paradigma di sihi tidak
lain adalah cara men^tahui sesuatu melalui skema kohseptualhya.
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Berdasarkan paradigma inilah kita akan berpikir tentang konsep,

tujuan, daruperlakuan terhadap masjid. itu memiliki kesamaan. Melalui

paradigma ini jug^ita akan mampu kesucian masjid daripemikiran yang
dikotomis dan berbagai pelecehan lainnya.

Jika paradigma yang kita sepakati hanya Alquran, maka tujuan
pendirian masjid yang pokok adalah daiam rangka takwa kepada Allah

Swt., bukan yang lainnya. AllahSwt. berflrman:

Artinya: Sesungguhnya masjidyang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba),sejak

hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di daiamnya

masjid ituadaorang-orangyangingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yangbersih{OS. al-Taubah [9]: 107).

Adapun fungsi masjid menurut syariat Islam ada dua macam,

pertama sebagai pusat ibadah ritual dan kedua sebagai pusat ibadah
sosial. Duafungsi ini mengindikasikan bahwa fungsi utama masjidadalah
sebagai pusat pembinaan umat Islam.

D. Tokoh-tokoh Pencetus Kebudayaan Islam

Daiam sejarah perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam

dapat dikenal beberapa tokoh yang sangat populer dengan karya-karya
monumentalnya. Dari mereka inilah Islam sempat menjadi kiblat dari

para peminat peradaban dari belahan dunia ini. Karya-karya mereka
hingga sekarang masth mewarnai ^azanah kepustakaan dunia, terutama
terkait dengan sains dan teknologi. P^ereka ini ahli dalam berbagai
bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, astronomi, fisika, kimia,
sejarah, soslologi,dan lainsebagainya. Selanjutnyadi antara tokoh-tokoh

Ini akan dipaparkan di bawah.

1. Jablr Ibn Hayyan (103-200 H/721-^15 M)

Nama lengkapnya adalah Jablr Ibn Hayyan al-AzxIi al-Thusi al-Shufi,

dan terkenal sebagdi F^muka iltriu kimia dalam Islam. Keluaarganya

berasal dari suku Azd dari Arabia Selatan. Dia menetap di Kufah
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. pada saat kebangkitan Islam. Ayahnya seorang Syiah yang tinggal di
Thus^Jabir semua tinggal dl Thus dan kemudian pindah ke Arabia.
Selanjutnya ia pindah ke^ Kufah lalu ke Bagdad, yaitu tempat ia
mengembangkan kimia di istana Harun al-Rasyid dan bergaul erat
dengan para meneri Dinasti Abbasiyah. Tulisan-tulisan Jabir yang
berjumlah sekitar 3000 sebagian besarnya adalah naskah pendek.
Termasuk karya utamanya Seratus Dua Betas Buku, beberapa di
antaranya dipersembahkan untuk keluai^ Barmak, Tujuh Puluh
Buku, sebagianbesar diterjemahkan kedalam bahasa Latin, dan Buku
Kesetimbangan yang membahas teori keseimbangan termasyhur
yang mendasari seluruh kimia Jabir. Di samping menulis kimia, Jabir
juga menulis logika, filsafat, ilmu medis, guna-guna (occa/t), fisika,
mekanika, dan hampirsemua bidangIlmu yanglain(Nasr, 1986:25).

2. AbuYusuf Ya'qub Ibn Ishaq al-Klndl {+ 185-260 H/80M73 M)
Al-Kindi berasal dari suku Arab, Kindah. Nenek moyangnya berdiam

di Kufah, ayahnya menjadi gubernur di sini. Masa mudanya ia lewati
di Kufah, yang menjadi pusat sains, la mempelajari ilmu agama,
filsafat, dan matematika, dan secara khusus tertarik pada sains

filosofis setelah pergi ke Bagdad. Al-Kindi tergolong fllosof-salntis
pertama. la menulis sekitar 270 makalah, yang sebagian besarnya
kini sudah hilang, mengenai logika, filsafet, fisika, semua bidang
matematika, musik,obat-obatan, dan masalah kehidupan binatang.

la adalah pendirt aliran filsafat paripatetik Islam dan sangat
dihormati di Barat di abad perengahan (Nasr,1986:26).

3. Hunain Ibn Ishaq (l|5-263 H/810-877 M)
Nama latin Hunain adalfih Joannitius. la adalah seorang dari

cendekiawan Kristen yang memberl andil berarti bagi kebangkitan

sains Islam sebagai penerjemah dan penyalur sains Yunani. la lahir

di Hira dan belajar di Jundisapur dan Bagdad dl bawah bimbingan
dokter ternama, Ibnu Maskawaih. la kemudian merantau ke

Anatolia untuk melengkapi pengetahuan bahasa Yunaninya. la

bersama murid-muridnya, termasuk putera dan kemenakannya

membudt terjemahan naskahyangpalingtepat dan palingbaikdari
bahasa Yunani dan Siria ke daliam bahasa Arab. Hunain sendiri juga



236 Pembinaan Karakter Mahasisvva Melalui PAl di PTU

seorang ctojjter ternama. la juga menulis astronomi, meteorologi
dan terutama filsa^t (Nasr,1986:26).

4. Tsabit Ibn Qurrah (211-188 H/836-901 M)
' Tsabit berasal dari kaum Sabea di Harran, tempat pemujaan agama

yang^erpusat pada simbolismeplanet. Pemujaanyang manariksekali
dalam tradjsi matematika dan mistik Pythagoras Ini berkelanjutan ke

dalam periode Islam.Tsabit menguasai matem'atika dan astronomi.

la lalupindah ke Bagdad dan menjadimuridseorangahllmatematika

terkenal; Muhammad Ibn Syakir. Tsabit cepat terkenal dan* menjadi
ahli astronomi istana. Seperti halnya Hunain, Tsabitjuga penerjemah

besar dan menulis karya abadi dalam ilmu medis dan filsafat. la
banyak menulis tentang astronomi, teori bilangan,fisika, dan cabang
matematika lainnya (Nasr, 1986:27).

5. Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi (meninggal 249 H/863 M)

, la adalah ahli matematika muslim pertama yang mencolok dan
pemula sejarah matematika yang sebenarnya di kalangan muslim.
la dllahlrkan di Khawarizm (Khifa sekarang). la pernah mengembara

ke India untuk mempelajari sains India, la menjadi saintis terkenal

di istana al-Ma'mun dan turut mengukur busur bersama komisi ahli

astronomi yang dibentuk oleh al-Ma'mun untuk tugas itu. Tulisan
al-Khawarizml (Algorisme daldm sebutan Latin), yang berupa

karyanya sendirl dan juga sintesa karya matematika dari generasi

sebelumnya, mempunyai pengaruh hebat dan lebih besar dibanding

karya ahli matematika mana pqn. Tulisannya, Aljabar {al-Jabr wa
al-Muqabalah), karya pertama muslim dalam aljabar, memberikan

nama untuk sains ini di Timur dan di Barat. la memperkenalkan

bilangan India kepada dunia Islam dan melalui karya Aritmatikanya,

Barat mengenai bil^gan yang mereka namakan bilangan ''Arab",
la menulis karya besar m^genai geqgrafi. ia juga membuat peta
bumi dan langit. Tabel astronominya termasuk yang terbalk dalam

astronomi Islam (Nasr, 1986:27).

6^ Muhammad tbn Zakaria ai-Razi {* 251-313 H/865-925 M)

Al-Razi, yang nama Utinnya Razes, kadang kala disebut "Galennya

Arab", ia adalah dokter klinisterbesar islam yang ternama di Timur
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dan di Bgrat. ia lahir di Rai. la banyak menulis dan belajar hingga

buf^. karyanya yang ber>umlah 184naskah sebagiannya telahhilang.
Ketokohan al-Razi dalam bidang medis hanya dapat ditandingi olieh

Ibnu Sina. Karyanya dalam bidang medis, al-Hawi {Pengendalian

Diri), amat terkenal di dunia Barat Latin, la juga menulis karya kimia,

terutama Rahasis Segala Rahasia. Pengaruhnya di Barat cukup

besar terutama dalam bidang medis dan kimia (Nasr, 1986:28).

7. Abu Nasr al-Farabi (± 258-339 H/870-950 M)

Al-Farabi (Latin:Alpharabius) adalah filosof besar peripatetik kedua
setelah al-Kindi. la lahir di Farab daerah Transoxiana, tempat ia

hidup hingga setengah umurnya. ia mengerti hampir semua bahasa.

Di akhir hayatnya ia tertarik akan filsafat dan sains, tetapi tidak

tertarik dalam hal medis. la pindah ke Bagdad dan di sini ia belajar

logika hingga menguasainya. la orang pertama dalam Islam yang

mengklasifikasikan sains seluruhnya, melukiskan batas masing-

masing dan mengukuhkan dasar tlap cabang ilmu, Karena itu ia

dijuluki "Guru Kedua" yang "Guru Pertama"-nya adalah Aristoteles.

Dia terkenal sebagai komentator Aristoteles. Dari 70 karyanya,

sebagian besarnya tentang logika. la menulis karya bebas tentang

matematika, fisika, etika, dan filsafat politik. la juga seorang sufi

praktis dan ahli teori musik (Nasr, 1986:29).

8. Abu al-Hasan al-Mas'udi (meninggal 345 H/956 M)

la lahir di dekat Bagdad, la termasuk seorang dari sejarawan dan

saintisternama Islam, la juga seorang pengembara dunia, berkeliling

di Persia, Asia Teng^, Ind^i, dan Timut Dekat. la meninggal di Mesir.
la termasuk sejarawan universal seperti al-Thabari dan al-Yaqubi.

Dari tullsannya, Padang Rumput Emas dan Tambang Batu Permata,

ia terlihat sebagai sejarawan, ahli geografi, ahli geologl, dan zoologi

(Nasr, 1986:30).

9. Abu 'Altal-HusaIn Ibnu Sfna (370-428 H/980-1037 M)

Ibnu Sina (Latin: Avicehna), yang dijuluki Syaikh al-Rals (pemimpin

para cendekiawan), adalah filosof-saintis terbesar Islam dan toloh
yang palingberpengaruh dalam bidang umum seni dan sains, la lahir
dekat Bukhara 4arl keluarga yang gemar membaca. Pada umur 18
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tahun Ibnu Sina menguasai semua sains zamannya. Setelah ayahnya

meninggal, ia pergi ke Persia, memulai hidup mengembara hingga
aldiir hayatnya. Setelali merasa ajalnya sudah delcat ia kembali

ke Hamadan liingga meninggal di kota ini, dan orang melihat

mausoleumnya di kota ini sekarang. Ibnu Sina terkenal sebagai

seorang dokter yang suka dimintai bantuannya. la menulis 250

karya yang berbeda panjangnya. Karya terbesarnya, Qanun atau

lengkapnya al-Qanun fi al-Thibb (Aturan Pengobatan), merupakan

ikhtisar pengobatan Islam yang diajarkan hingga kini di Timut. Buku

keduanya yang menumental, Kitab al-Syifa' (Buku Penyembuhan),

menandai titik puncak filsafat peripatetik dalam Islam dan juga

memuat bab-bab penting tentang logika, sains matematika dan

alam. Didunia Barat ia dikenal sebagai "Pangeran para Dokter" dan

mendominasi sains medis berabad-abad lamanya (Nasr, 1986:32).

10. Abu Raihan al-Biruni (362-442 H/973-1051M)

Beberapa ahli menganggap al-Biruni sebagai saintis terbesar. la lahir

dekat Khawarizm. la belajar matematika dan menjadi pintar dalam

bidang ini. Dari sejumlah 180 karyanya, terlihat ia seorang saintis besar

dan juga seorang cendekiawan. la menulis karya besamya, seperti

India (Uraian terbaik mengenai agama Hindu, sains dan adat istiadat

India), Kronologi Bangsa Kuno (membahas penanggalan), Qanun

(tentang astronomi), dan juga tentang fisika, geografi matematika,

nlineralogi, astronomi, astrologi, dan lain-lainnya (Nasr,1986:33).

11. Abu 'Alial-Hasah Ibn al-Haitsam (± 354-430 H/965~1039 M)

Di Barat, Ibnu al-Haitsam dikenat dengan nama Alhazaen. la adalah

ahli fisilH^ mu^im terbesar. la lahir di Basrah, tempat ia belajar
matematika dan sains lainnya. la meninggal dunia di Kairo (Mesir).

Al-Haitsamdiketahui menulis hampir 200 karya tentang matematika,

fisika, astronomi, dan ilmu medis. la juga menulis komentar tentang

Aristdteles dan Galen. Meskipun ia member! kontrlbusi besar dalam

bidang matematika dan astronomi, tetapi dalam bidang fisikalah ia

mencapai yang mencolok. la juga mempunyai saham besar dalam

pengkajian anatomi dan penyakit mata (Nasr, 1986:32).
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12." Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (450-505 H/1058-1111M)
Al-Ghazali (Latin: Algazel) bukanlah s'eorang saintis atau filosof
dalam arti biasa, tetapi ia meninggalkan pengaruh yang sangat
besar pada kehidupan intelektual Islam, la lahir di Thus dan di kota
inilah ia berlcenalan dengan ajaran sufi, lalu ia pergi ke Naisyapur

untuk belajar teologi kepada al-Juwaini. la kemudian menjadi
sangat terkenal sebagai ahli teologi dan sains agama sehingga

pada usia muda ia diundang ke. Bagdad uhtuk menjabat ketua

jurusan pada universitas terkemuka pada saat itu, Universitas

Nizhamiyah. la kemudian meninggalkan kegiatan intelektualnya
dan menekuni bidang sufi. Karya religiusnya yang terpenting adalah

Ihya' Vlumuddin (Penggalakan Kembali Sains Religius), sebuah
karya muslim yang sangat terkenal mengaenai etika spiritual, la
juga menulis tentang logika dan filsafat. la menulis Maqashid al-
Falasifah (Tujuan Para Filosof) dan Tahafut al-Falasifah (Kekacauan

Para Filosof) yang berisi kritikan terhadap para filosof dengan

pikiran-pikiran mereka (Nasr, 1986:35).

13. Umar Khayyam (429-517 H/1038-1123 M).

Nama lain Umar Khayyam adalah Abu al-Fath 'Umar Ibn Ibrahim al-

Khayyaml. UmarKhayyam adalah penyair Persiatermasyhur di dunia
Barat. la joga seorang saintis terkemuka dari abad pertengahan. la

lahir di Naisyapur dan terus tinggal di sini hingga meninggal. Pada
467 H/1075 M ia telah menjadi ahli matematika terkenal dan ia

ditugaskan oleh Maliksyah memperbaharui kalender. Kira-kira selusin

karya Umar Khayyam tentang filsafat dan sains masih terpelihara,
dan yang terpenting adalah naskahnya^/yaboryang merupakan karya
terbaik mengenat matematika abad pertengahan (Nasr,1986:36).

14. Abu al-Walft^Mut^mmad Ibo Rusyd (520-595 H/1126-1198 M)
Ibnu Rusyd atau Averroes adalah pengikut termurni Aristoteles di
antara filosof muslim. la lahir di Cordova dari keluarga terkenal, yang

terdiri dari ahli hukum dan sarjana keagamaan. la kemudian merantau

ke Marrakesh untuk melanjutkan studinya. la menjadi ahli dalam

bidang agama, kedokteran, dan filsafat la juga hakim di Sevilla dan

Cordoba, juga menjadi dbkter pribadi Khalifah. la adalah kdmentator
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terbesar abad pertengahan tentang Aristoteles. St. Thomas

menyebutnya "Sang Komentator'V sedang Dante menjulukinya

"Orang yang membuat Komentar Hebat". Dengan karyanya Tahafut

Tahafut (Kekacauandari Kekacauan), ia mencoba menjawab kritikan

al-Ghazali terhadap para filosof. Di Barat Ibnu Rusyd dipandang

sebagai pemikir muslim yang paling besar pengaruhnya (Nasr, 1986:

37).

15. Nashiruddin al-Thusi (597-672 H/1201-1274 M)
la lahir di Thus dan belajar matematika dari Kamaluddin Ibn Yunus

dan kemudian terkenal sebagai ahli astronomi. la pernah menolong

Hulagu Khan dalam hal pendidikan dan astronomi. la banyak

menulis dalam bahasa Arab dan Persia, la menulis komentar perihai

seluruh siklus teks matematika Yunani dari Eudides hingga Ptolemy,

la juga menulis karya bebas dalam matematika dan astronomi.

la juga mengarang satu naskah bagus tentang sufisme, bahkan

juga menulis syair sastra. Muridnya yang paling ternama adalah

Quthbuddin al-Syirazi (634-710 H/1236-1311M). Al-Syirazi lahir di

Syiraz dari keluarga dokter. Al-Syirazi lebih terkenal dalam bidang

kedokteran dan ia termasuk komentator utama mengenai karya

medls Ibnu Sina, Qanun (Nasr, 1986:39).

16. Wbd al-Rahman Abu Zaid Ibn Khaldun (732-808 H/1322-1406 M)

la lahir di Tunis, tempat ia belajar ilmu agama dan filsafat. la tertarik

dengan pemikiran al-Thusi. la menjadi sekretaris kerajaan di istana

berbagai pangeran, dengan begitu ia melakukan berbagai perjalanan

di Afrika Utara dan Spanyol. la pergi hajl, dan pulangnya slnggal

di Kairo dan member! kuliah beberapa tahun di al^Azhar. la tetap

tinggal di Mesir hingga meninggal. Atas pengalamannya ia menjadi

pengA'i^at piblitik terkenal pada zamannya. la menulis tentang
matematika, teologi, dan metafisika, tetapi karya terbaiknya adalah

tentang sejarah. Karyanya, 0/-/boryang lengkapnya kalau diterjeniah

Contoh Petajaran dan Catatan tentang Asal dan Peristiwd Mengenai

Bangsa Arab, Persia, Berber, dan Orang Sezaman Mereka, yang

Mempunyai Kekuasaan Besar, dan diawali dengan Muqaddlmdh

merupakan karya terbesarnya yang membuatnya terkenal sebapi
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ahli ilmu humaniora dan kebudayaan (Nasr, 1986:40).

E. Penutup ^

Kebudayaan Islam hingga sek-arang masih tetap tumbuh dan
berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Di antara hasil-hasil
kebudayaan Islam ada yang masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
Islam sehingga menjadi simbol kebanggaan Islam dan umat Islam. Di sisi
lainjugaada diantara kebudayaan Islam yangsudah tidak lagi membawa
misi penanaman dan implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat.
Ini terjadi akibat kebodohan umat Islam di dalam memahami ajaran
Islam yang utuh, sehingga tidak lagi memiliki ghirah (semangat) untuk
mempertahankan kesucian ajaran Islam dan mendakwahkannya melalui
karya-karya (kebudayaan) Islam. Yang terjadi malah adanya penodaan
Islam melalui kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan Islam.

Denganperkembanganduniayangbegitupesat seiringperkembangan

teknologi informasi dan komunikasi, kebudayaan Islam juga tidak boleh
ketinggalan dengan haltersebut, Melalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunilcasi tersebut kebudayaan Islam bisa disebarkan dengan
mudah ke semua umat Islam di dunia. Ini bisa dilihat dengan banyaknya

hasil budaya Islam dalam bentukkitab-kitab klasik maupun modem yang
dengan mudah dapat dibaca dan diunduh melalui internet.

Dengan kemudahan di dalam mengakses budaya Islam melalui
teknologi> sudah selayaknya umat Islam memanfaatkannya untuk
belajar dan mencari ilmu yang selanjutnya dapat berkarya untuk
menambah khazanah kebudayaan Islam di masa sekarang dan masa-
masa selanjutn^. Janpn biarkan kebudayaan Islam hanya menghlasi
sejarah masa falu, tetapi jadikan kemilau Islam dalam sejarah masa lalu
menjadi pemlcu untuk terus berkarya di masa-masa yang akan datang.
Dengan begitu,para pendahulu (tokoh-tokoh) Islam akan banggadengan
apa yang dilakukan oleh generasi islam sekarang. Jika tidak, betapa
menyesalnya mereka yang sudah dengan susah payah merintis dan
membuka tablr kegelapansejarah dengan tinta-tinta emas mereka.
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F. Uji Kotfipetensi

1. Jelaskan pengertian kebudayaan dan jelaskan pula apa yang
dimaksud dengan ket)udayaan Islam!

2. " Sebutkan beberapa tokoh yang memajukan dunia dengan karya-
karyanya dan bagalman pengaruhnya terhadap perkembangan
sains sekarang inil

3. Jelaskanbagaimanaperan masjid sebagal pusat kebudayaanIslam I
4. Apa yang sudah Anda lakukan dalam rangka mendukung

terwujudnya budaya-budaya dl sekitar yang tetap sejalan dengan
ajaran Islam?



. BABXV

KONSEP TOLERANSI U^T BERAGAMA

DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini masih banyak kejadian di belahan dunia, termasuk di

negara kita Indonesia;yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan di
antara para pemeluk agama. Ironisnya, agama sering dijadikan sebagai
alat yang memicu terjadinya berbagai konflikantarumat beragama. Secara

historis, mulai dari adanya Perang Salib sampai insiden pengrusakan

tempat ibadaii di Situbondo, Tasikmalaya, dan Maluku merupakan

bagian kedl dari banyaknya contoh betapa aganna masih tampil sebagai

pemicu konflik. Ironis memang, karena agama di satu sisi mengajarkan

dan mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling

mencintai, saling mengasiliani dan saling tolong-menolong; namun di sisi

yang lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama.

Banyak kejadian (konflik) yang terjadi di Indonesia melibatkan

masalah agama (sara). Jik^ diperhatikan motlvasi pokok terjadinya
hal tersebut/gjeias^ih diperlukan langkah-langkah antisipatif demi
terwujudnya harmoni di antara. umat beragama di republik ini dl masa-

masa mendatang. Jika tldak, dikhawatirkan akan muncul problema yang

lebih berat dalam membangun bangsa dan negara dalam semua aspek,

balk politik, ekonomi, budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Dengan

perubahan era seperti sekarang ini, seharusnya kesadaran masyarakat

243
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kitaakanar^ persatuan dan kesatuansemakinbaik, namun kenyataannya
justru sebaliknya. Hal ini akan sangat berbahaya mengingat negara kita

merupakan negara yang plural darl segj agama, suku bangsa/budaya,

dan tingkat kesejahteraan warganya.

Kasus-kasus yang muncul terkalt dengan hal ini belum bisa terhapus

secara tuntas. Kasus Ambon, Kupang, Pose, dan yang semisalnya

masih menyisakan masalah ibarat api dalam sekam yang sewaktu-

waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan

antarumat beragama perlu ditinjau ulang.

Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya

menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-

langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama

di Indonesia pada masa-masa mendatang. Jika hal ini diabaikan^

dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka

pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan,

budaya, dan bidang-bidang lainnya.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu, maka kebutuhan mendesak

yang perlu djperhatikan oleh bangsa Indonesia adalah merumuskan

kembali sikap keberagamaan yang baik dan benar di tengah masyarakat

yang plural. Ini merupakan agenda yang penting, agar pluralitas umat

beragama tidak menimbulkan ketegangan, konflik dan keretakah

antarumat bergama. Itulah sebabnya, penting bag! mahasiswa

.memahami hal ini sehingga dapat dijadikan pijakan untuk membina

hubungan antara umat beragama di tengah-tengah masyarakat.
Adanya perubahan era seperti sekaranginiseharusnyameningkatkan

kesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan.

^Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi
mernbawa dampak kebeb^san yang kurang terkendali. Hal ini akan

sangat berbahaya ketika terjadi di tengah-tengah bangsa yang tingkat

heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

B. Pengertian Toieransi

Secara ^molcgis, kata toleransi berasai dari bahasa latin tolerare

yang berarti 'bertahan' atau 'memikur. Tb/eron di sini diartikan dengan
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'saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai', atau 'memberi
tempat kepadaorang lain, walaupunkedua belah pihaktidaksependapat'
(Siagian,-1993:115). pengan demikian, toieransi menunjuk pada adanya
suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang

berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, toieransi

berarti 'sifat dan sikap toleran'. Toleran berarti 'bersifat atau bersikap

menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang
berbeda atau bertentangan dengan pendiriansendiri' (KBBI, 2001:1204).

Menurut Cambridge Advance Learner's Dictionary (Third Edition)
(program komputer) toieransi (Inggris: tolerance) didefinisikan sebagai
"willingnessto accept behaviour and beliefs whichare differentfrom your

own, although you might not agree with or approve of them" (kesediaan
untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda dengan yang

kalian miliki, meskipun kalian tidak menyetujuinya). Jadi, toieransi

memberikan tempat kepada pendapat dan keyakinan yang berbeda.

Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu
disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, dl antara

orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama,

yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar.
Dalam bahasa Arab toieransi diistilahkan dengan kata tasamuh.

Kata tasamuh berakar pada kata samuha yang berarti 'murah hati', 'suka

berderma'. Kata yang sepadan dengan samuha adalah samaha yang
berarti 'memberikan', 'mendermakan', 'menglzlnkan', lunak', 'lembek'.

Dari kata samaha muncul kata samahah yang berarti 'kemurahan hati'

atau 'l^apanjpn dada' (Munawwir, 1997: 657). Dengan demikian
tasamuh dalam bahasa Arab berarti 'membiarkan sesuatu untuk dapat

saling mengizinkan, saling memberi, saling memaafkan, saling bermurah

hati, dan saling lapang dada'.

Dari beberapa pendapat di atas toieransi dapat diartikan sebagai

sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, dan menghargai, baik

berupa pendapat, pandangan, pendirian, kepercayaan, dan kelakuan

yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain toieransi

adalah sikap lapang dada dari seseorang terhadap prinsip orang lain
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yang berbeda dengan prinsip yang dimilikinya. Dengan toleransi tidak

berarti seseorang harlis menanggalkan prinsip atau kepercayaan yang
dimilikinya, tetapi dalam toleransi tercermin sikap yang kuat atau

istikamah untuk memegangi keyakinan atau pendapatnya sendiri.

Dengan demikian, toleransi antarumat beragama berarti 'sikap \
saling menenggang dan menghargai akan kepercayaan atau keyakinan

yang dimilikioleh seorang penganut agama atas penganut agama lainnya'.

Toleransi antarumat beragama di Indonesia diwujudkan dalam bentuk

kerukunan antarumat beragama. Secara umum toleransi tidak hanya

terwujud dalam hal agama, tetapi dalam segala hal yang menyangkut

prinsip atau perilaku seseorang.

C. Toleransi dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah kehidupan umat Islam sikap toleransi telah

diletakkan pada saat awal Nabi Muhammad saw. membangun Negara

Madinah. Sesaat setelah Nabi saw.-hijrah ke kota Madinah, Nabi segera

melihat adanya pluralitas yangterdapat di kota Madinah. Pluralitas yang

dihadapi Nabi antara lain tidak hanya karena perbedaan etnis semata,

tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat

homogen dengan agama, tetapi di Madinah di samping yang beragama

islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi berinisiatif untuk membangun

kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian

melahirkan apa yangdikenaldengan PiagamMadinah. Dalampandangan

Nurchotish Madjid (1992:195), Piagam Madinah merupakan dokumen

politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama

dan berusaha. Bahkan sesungguhnya Nab! juga membuat perjanjian

lersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Kristen di
mana saja, sepanjang masa.

Toleransi antarumat beragama dalam pandangan Islam (seharusnya)

merupakan suatu nllal yang terlembagakan dalam masyarakat. Islam

mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal karena Tuhan telah

mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (QS. al-Nahl [16]: 36).

Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pandangan tentang
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kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan

(QS.al-Anbiya'[21]: 92).

Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad

saw. (Isl^) adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa

nabi-nabi sebelumnya (QS. aJ-Syura [42]: 13). Oleh karena Itu, Islam

memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan balk dengan para

pemelukagama lain, khususnya para penganut kitabsud (ahliKitab) (QS.
al-'Ankabut [29]: 46).

Prinsip-prinsip Islamseperti yangterbubuh dalam ayat-ayat Alquran
di atas membawa konsekuensi adanya larangan untuk memaksakan

agama (QS.al-Baqarah [2]: 256). Ayat in), menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzl,

seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid (1990: 110), diturunkan karena

ada anak-anak kaum Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak

orangtua mereka untuk memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang

sudah mereka kenal, tetapi kemudian orangtua mereka ingin memaksa

mereka memeluk agama Islam.

Hal ini mendapat penegasan firman Allah, "Dan jika seandainya

Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang di bumi,

tanpa kecuali. Apakah Engkau (Muhammad) akan memaksa umat

manusia sehingga mereka beriman semua?" (QS. Yunus [10]: 99).

Pendlrian ini perlu dikemukakan karena sampai sekarang masih dirasakan

kekurangpercayaan kepada prinsip ini dari berbagai kalangan.

Umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan adil kepada siapa

pun dari kalangan nonmuslim yang tidak menunjukkan sikap permusuhan

berdasarkanprinsip cfi atas. PadazamanNabi saw.,telah terjalinhubungan
yang baik dari beberapa kelompok nonmuslim dengan kelompok muslim.

Pemet^han Islam banyak menunjukkan toleransi kepada umat-umat
beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan periindungan dari

pemerintah Islam dan dapat menjalln hubungan dengan masyarakat

muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Toleransi antarumat beragama sudah diajarkan oleh Nabi ketika

beliau mulai membangun suatu negara di atas masyarakat plural.

Peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat

Arab adalah terjadinya peristiwa hijrah, yakni hljrah Nabi Muhammad
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saw. dari Mekkah menuju Madinah. Di kota inilah Nabi kemudian
membangun masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat mana
pun pada waktu itu. IVIasyarakat yang dibangun oleh Nabi tersebut
diikat oleh tali kepenti'ngan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara
dituntut untuk menaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama.

Masyarakatini lahir berdasarkan kontraksosialyang dibuat dan disetujui
bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang

terekam d^lam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam
Madinah. Masyarakat yang mendukung piagam inijelas memperlihatkan

karakter masyarakat majemuk/ baik ditinjau dari segi etnis, budaya,

dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab muslim, Yahudi, dan Arab
nonmuslim (Nourouzzaman Shiddiqi, 1996:85).

Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan
politik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural.
Piagam inidibuat sebagai salah satu siasat Nabi untuk membina kesatuan
hidup berbagai golongan warga Madinah (Ahmad Sukarja, 1995: 3).
Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama,

hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup
dan sebagainya.Eksistensi pluralismemasyarakatMadinahmenuntut Nabi
membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan

yang ada. Mula-mula, Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin
dan Anshar.Selanjutnya, Nabimembangun persaudaraan yang melibatkan

semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat islamsaja.
Kebijakan polittk yang dilakukan baik oleh Nabi didasarkan pada

beberapa ayat dalam Alquran. Dalam beberapa ayatnya Alquran

menyatakan, mlsalnya dalam surat al-Baqarah:

^ (X o1 ^ iijJi ^ aS ^1)1 iy/\
Artinya: Tidakada paksaan untuk mernasuki agama (Islam); sesungguhnya telah

Jelasjalan yang benar darlpada Jalan yangsalah ... (QS. al-Baqarah [2]:
256).

Dalam ayat yang lain AllahSwt. berfirman:
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Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang

siapa yang ingin berinnan hendaklah ia beriman dan barang siapa yang

ingin kafir biariah ia kafir" (QS.al-Kahfi [18]: 29).

Dalam surat Yunus Allah Swt. juga berffrman:

Oj^ ^

^
s

Artinya: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 sennuanya

(OS. Yunus [10]: 99).

Ayat-ayat Alquran di atas menjadi dasar yang kuat bag! setiap

muslim untuk bersikap toieran terhadap penganut agama lain. Jika Allah

saja 'memberl kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan

pillhannya dalam beragama, maka tidak sepantasnya manusia memillkl

kelnginan dan perllaku yang bertentangan dengan k^hendak Tuhan.

Prinslp-prinsip itu pula yang mehdasari kebijakan politik umat Islam

tentang kebebdsan beragama. Mesklpun tIdak sepenuhnya sama dengan

yang ada di zaman sekarang, namun prinsip-prinsip kebebasan beragama

pada masa NabI sama dengan yang terjadi s^aran^.
Selring dengan arti toleransi di atas, yaitu memberikan tempat

kepada orang yang berbeda agama, tidak berarti toleransi mengakui

kebenaran semua agama. Toleransi tidak dapat diartikan mengakui

kebenaran semua agama dan tidak pula diartikan kesedlaan untuk

menglkuti Ibadah-ibadah keagamaan lain. Allah tebh menentukan

bahwa agama yang diridai di sisi-Nya adalah agama Islam.Antara agama

Islam dengan agama kenabian yang lain mungkin ditemukan adahya

persamaan, akan tetapi juga terjadi perbedaan dalani beberapa hal,
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yang menurut keyakinan Islam hal itu terjadi akibat campur tangan

manusia. Begitu pufa antara agama Islam dan agama-agama budaya,
kemungkinan terdapat peVsamaan di antara keduanya, terutama daiam
ajaran moralnya, karena akal budi manusia bisa juga sampai kepada
kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan wahyu.

Toleransi harus dibedakan dari kompromisme, yaitu menerima

apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian

dan kerukunan, atau saling memberi dan menerima demi tercapainya

kebersamaan. Kompromisme tidak dapat diterapkan daiam kehidupan

beragama. Kompromisme daiam beragama akan melahirkan corak

keagamaan yang sinkretik (syirik). Nabisaw. pernah diminta kaum musyrik
iVlekkah ur\tuk mengadakan kompromi agama. Pada waktu-waktu
tertentu kamu musyrik ikut melakukan ibadah menurut ajaran Nabi,

tetapi pada gilirannya Nabi pun ikut melakukan ibadah kaum musyrik.

Terhadap keinginan kompromi agama seperti itu Allah Swt. menurunkan

firman-Nya seperti yang terdapat daiam QS. al-Kafirun (109) ayat 1-6;

"(1) Katakanlah: 'Hal orang-orang kafii; (2) aku tidak akan menyembah

apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku

sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu

sembah, (5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan

yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

D. Konflik islam-Kilsten sebagai Konflik Dunia

Jika daiam bagian in! konflik Islam-Kristen menjadi perhatian

utama, bukan berarti konflik antaragama ^hg lai|) menjadi tidakberarti.
Konflik Islam-Kristen memang cukup menonjol dan terus berlangsung

hingga sekarang balk daiam aksi maqpun pemikiran, sementara konflik

antaragama yang lain tidak sehebat konflik Islam-Kristen ini.

Hubungan Islam-Kristen daiam sejarah cukup mewarnai dengan

berbagai bentuk hubungan. Suatu ketika keduanya hidup berdampingan

secara damai, akan tetapi di lain waktu lebih sering terllbat daiam
hubungan yang penuh persaingan, dan daiam pelbagai tingkatan,

terlibat daiam kecamuk perang. Dinamika hubungan antara keduanya

digambarkan oleh John L. Esposito sebagai dua komunitas yang saling
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bersaing dan menatap pada pertennpuran yang penuh kematian demi

kekuasaan, tanah, dan jiwa (Esposito, 1992:46).

Selama berabad-abad lamanya kedua agama ini melalui sebuah

mementum yang penuh gelombang, masa-masa jeda, dan saling

menyerang hingga mengalami jatuh bangun. Demikianlah yang

digambarkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya. The Clash of
Civilization and The Remaking of World Order (1996).

Huntington menyajikan data-data historis mengenai gambaran

tersebut. Sejakvabad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 kekuatan-

kekuatan Islam mampu mendlrikan pemerlntahan-pemerintahan

Islam dl Afrika Utara, Iberia, TImur Tengah, Persia, dan bagian utara

India. Selama dua abad garis pemisah antara islam dan Kristen tidak

mengalami pergeseran. Kemudian pada abad ke-9 orang-orang Kristen

ingin kembaii menguasai wilayah barat Mediterania, menyerang Sicilia,

dan menaklukkan Toledo. Pada 1095 umat Kristen mengobarkan Perang

Salib.l dan selama satu abad, setengah dari seluruh penguasa Kristen di

dunia berusaha mendirikan pemerintahan Kristen di Tanah Suci serta

ingin menyatukan wilayah-wilayah di sekitar Timur Dekat. Sementara

itu, Turki Usmani telah tampil di atas panggung menjadi penguasa hebat

dengan menaklukkan beberapa kekuatan disekitarnya seperti Byzantium^
wilayah Balkan, Afrika Utara, dan Wina. S||t Itu Eropa senantiasa
merasakan adanya ancaman dari Islam (Huntington, f004:378).

Perubahan mulai terjadi pada abad ke-14 di saat umat Kristen

secara gradual merebut kembaii Iberia dan menguasai Granada pada

1492. Adanya penemuan di bidang ilmu dan teknologi oleh orang-orang

Eropa menjadi kekuatan luar biasa yang dapat dijadikan modal untuk

melakukan penaklukan-penaklukan terhadap hegara-negara Islam. Pada

akhir Perang Dunla I, Inggris, Prancts, dan Italia merebut dan menguasai

seluruh wilayah kekuasaan Turki Usmani, kecualiwilayah Republik TUrki.
Pada 1920 hanya terslsa empat hegara Islam yang tetap merdeka dari

pelbagai bentuk pemerintahan nonmuslim, yaitu Turki, ArabSaudi, Iran,
dan Afighanistan (Huntington, 20G4:379).

Gambaran Huntington dl atas bukan suatu yang mengada-ada,

tetapi memang demikianlah adanya. Islam dan Kristen terus berebut
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pen'garuh dan saling mendominasi kekuatan di berbagai negara. Dalam
analisis Huntington, terjadinya konflik antar dua agama besar itu
disebabkan dua hal. Pertama, adanya perbedaan konsep. antara Islam

dan Kristen. Islam menyatukan antara agama dengan polltik sementara

Kristen memisahkannya. Kedua, kedua agama Itu sama-sama bersifat

universalistik dan masing-masing menyatakan diri sebagai agama yang

benar serta harus diikuti oleh seluruh umat manusia (Huntington, 2004:

380). Inilah yang memicu masing-masing pemeluk agama berusaha
untuk melakukan dakwah (ajakan) kepada orang lainagar masuk menjadi
penglkutagamanya.Dalam melakukan misinya tidakjarang menimbulkan
konflik dan peperangan yang menelan banyak korban. Semangat jihad di
masing-masingkedua agama inimenjadi faktor yang menambah serunya
konflik di antara keduanya.

Di Indonesia konflik Islam-Kristen juga mewarnai perjalanan negara

mulai zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Setelah Indonesia lepas

dari belenggu penjajahan hubungan kedua agama ini menjadi harmoni

secara umum, namun masih muncul konfiik secara Individu dan

kelompok. Untuk meredakan konfllk-konflik kecil antara Islam-Kristen dl
Indonesia, pemerlntah berusaha memfasilitasi adanya dialog antarumat
beragama. Namun, dialog ini baru mulai menemukan momentumnya
pada masa Orde Baru. Masa pasca-Sukarno, hubungan Islam-Kristen
merupakan salah satu dari masa puncak ketegangan yang dipicu oleh
terjadinya gelombang konversi bekas-bekas anggota PKI dan kalangan

muslim abangan ke dalam Kristen. Kalangan Islam yang gusar melihat
konversi ini memandang bahwa ^Ision^ris Kristen telah melakukan cara-
cara yang mereka pandang tidakfair (Azyumardi Azra, 2002:212-213).

Ketegangan yang terus meningkat antara Islam-Kristen mendorong
terjadinya konflik terbuka di beberapa tempat di Indonesia. Pada akhir
1967 kelompok-kelompok pemuda muslim membakar beberapa gereja di

UjungPandang (Makassar),Jawa Tengah,dan Aceh.Sebaliknya, diSulawesi

utara dan Ambon terjadi pembakaran niasjid oleh para penganut Kristen

(William dan Bolland, dalam Azyumardi Azra, 2002:213).

Atas kejadian itulah pemerlntah mengambil inlsiatif mengundang

para pemimpin agama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerlntah
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melalui Menteri Agama, KH. Mohammad Dachian menyelenggarakan

musyawarah antaragama pada 30 November 1967. Tokoh-tokoh agama

yang hadir dalam musy£twarah tenebut antara lain T.B. Simatupang,

Ben Mang Reng Say, dan A.M.Tambunan, semuanya mewakill Kristen;

K.H. Masykur, M. Natsir, dan H.M. Rasyldi, semuanya mewakill Islam.

Musyawarah yang akhirnya melahirkan wadah Musyawarah Antar-Agama

inigagalmemecahkan masalah konflik antaragama. Meski demikian,wadah

ini nerhasil mengadakan pertemuan-pertemuan serial yang menghasiikan
beberapa kesepakatan dasar yang kemudia menjadi titik awal dialog pada

masa-masa selanjutnya (AzyumardiAzra, 2002:214).

E. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kerukiinan antarumat beragama merupakan istilah resmi yang

dipakai oleh pemerintah untuk menyebuttoleransi antarumat beragama.

Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan

pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul

terutama dllatarbelakangi oleh meruncingnya hubungan antarumat

beragama di tengah-tengah masyarakat. Adapun sebab musabab

timbulnya ketegangan intern umat beragama, antarumat beragama,

dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari

berbagai aspek sebagai berikut:

1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung< tugas dakwah

atau missi.

2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya.

sendiri dan agama pihak lain.

3. Para pemeluk agama tidak mampu menq^^n di|i, sehingga kurang
menghormati bahkan memandang rendah agama lain.

4. Kaburnya batas antara slkap memegang teguh keyakinan agama

dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.

5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, balk intern

umat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat

beragama dengan pemerintah.

6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapl masalah perbedaan

pendapat (Depag, 1980:38). .
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Untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antarumat

beragamainidan untukmencarijalankeiuarbagipemecahan masalahnya,
maka MuktiAli, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada
1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dialog
agama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-
tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama.

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama semakin mendapat

perhatian pemerintah pada masa Departeman Agama dipimpin oleh

H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan terus dilanjutkan oleh menteri-

menteri berikutnya. Perhatian yang demikian besar dari pemerintah
terhadap pentingnya kerukunan hidup umat beragama diperlihatkan
dengan dibuatnya suatu proyek khusus, yaitu proyek kerukunan hidup
umat beragama yang meliputi: (1) kerukunan intern umat beragama;
(2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat

beragama dengan pemerintah (Depag, 1984:45).

Pemerintah Indonesia juga membentuk forum konsultasi yang

disebut Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB) untuk
mengatasi berbagai konflik yang muncul antarumat beragama. Forum ini
terutama untuk menjalin relasi kerja yang baik antara berbagai agama

dengan pemerintah. Forum ini secara berkala mengadakan pertemuan
untuk membahas berbagai isu sosial dan agama. Dengan adanya forum

ini, hubungan antarumat beragama diharapkan bisa terantisipasi dengan

baik (TarmiziTaher, 1997:17).

F.Dialog Antarumat Beragama

Seperti telah disinggung diata%4intu^ mencairkan kebekuan yang
terjadi antarumat beragama, alternatif yang bisa dikemukakan adalah
dengan mekanisme dialog keagamaan atau yang dikenal pula dengan
istilah dialog antariman. Dialog antarumat beragama ini diperkirakan

bisa mengantarkan para pemeluk agama pada satu corak kehidupan yang

inklusif dan terbuka. Dialogdiharapkan akan membawa umat beragama

pada konsep'^wmty in diversity' dan 'to iife together' dengan didasari

corak pemikiran yang teologi pturalitas.

Teologi pluralitas dapiit berkembang antara lain dengan mencoba

melakukan dialog antarumat beragama atau antariman. Seorang teotog
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.*> . .

Kristen yang bernama Hans Kung menekankan betapa pentingnya dialog
itu dilakukan. la menawarkan konsep etika globalyang didasarkan pada
nilai-nilai universal yang ada di masing-masing agama menjadi dasar
dan prinsip untuk menyatuban umat beragama ^Jalam hubungan sosial
kemasyarakatan. Hans Kung menegaskan satu pendapatdikalangan para
filosofterkait dengan standar etika yang bisa digunakan.Satu pendapat
yang dipegangi adalah:

TTjot perhapsthere issomething that isheldir) common and deserves
to be brought to light, something like universal ethical standards,
evenamonghumanbeingsofdifferent nations,culturesand religions.
'Standard* (originally meaning'banner*) nowadaysmeanssomething
that is accepted as a model, and by which other things are also
orientated,, i.e.a measure,criterion or norm. Hereweare speakingof
ethicalstandards, namelyof moral values, norms,attitudes.

(Kung, 1998:1993)

Menurut Hans Kung dimungkinkan adanya satu pegangan yang

dapat dijadikan untukmembawa kearah pencerahan diantara manusia-
manusia yang berbeda bangsa, budaya, dan agama yang disebutnya
sebagai standar etika universal. Memperhatlkan pernyataah tersebut,
salah satu hal pokokyang pentingdalam dialogdi slnladalah bagaimana
para pemeluk agama memillkl intelektual yang memadai sebagai bahan
untuk menyatukan berbagal perbedaan.

Kimball (1995) Juga menawarkan beberapamodel dialog keagamaan
yang bIsa dikaji leblh detail lagi, yaltu: (1) dialog parlementer{parllemenUiry
dlategue), yang dilakukan dengan mellbatkan tokoh-tokoh umatberagama
balk di tlngkat lokal, regional, maupun Intentional. Mlsalnya dengan
telah dibentuk dan dilakukannya World's Parliementofiiellglous pada 1893
di Chicago dan World Corifrence on Religion and Peace (WCRP), dan The
World Congress of Faiths (WCF) untuk mengembangkan kerja sama dan
perdamaian di antara umat beragama di dunia; (2) dialog kelembagaan
{Institutional dialogue), yang dilakukan dengan mellbatkan organisasl-
organisasl keagamaan dengan tujuah mecnecahkan masalah-^masalah
mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda; (3) dialog teologi
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{teological dialogue), untuk membahas persoalan-persoalan teologis-
filosofis sehingga memberikan pemahaman mengenal konsep teologis
masing-masing agama dan menghindari pemahaman yang berslfat
subjektif; 4) dialog dalam i^iasyarakat (dIalogueVn community) dan dialog
kehidupan [dialogue oflife), untuk penyelesaian masalah-masalah praktis
dalam kehidupan sehari-hari; dan5)dialog kerohanian (spiritual dialogue),
untuk mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara
berbagai agama (Azyumardi Azra, 2002:215-217).

Model-model dialog di atas bisa dipilih sebagai sarana yang bisa

digunakan untukmembangun keharmonisan hidup diantaraumatberagama.
Melalui dialog Itu akan berkembang model pemahaman keagamaan yang
tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan juga mencari titik temu
atau persamaan-persamaan yangada dlantara agama-agama itu.

G. Penutup ^

Mengakhiri uraian tentang toleransi antarumat beragama, sekali
lagi dapat ditegaskan bahwa uhtuk mencairkan hubungan antarumat

beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu

yang tidak mungkin. Dialog ini tidak berarti harus formal, tetapi yang
lebih fundamental adalah dialog nielalui pergaulan sehari-hari, dialog
melalui media televisi, surat kabar, dan buku-buku. Dialogyang dilakukan

antarumat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu
pandangan teologi yang berslfat inklusif (Komaruddin Hidayat, 1995:80).

Maraknya alai-aksi sebagian umat Islam yang dinllai negatif di
mata umat lain sungguh sangat memprihatinkan kita dan mencoreng
kesucian Islam. Dengan pemahaman yang benar tentang Islam,

terutama kesadaran bahwa Islam agama rah^JtanJil'alamin, aksl-aksl
seperti Itu tidak akan terjadi. Dr sinllah pentingnya memahami toleransi
umat beragama bagi kita yang berada dl negara yang memang tingkat
pluralltasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

H. UJi Kompetensi

I. Jelaskan pengertian toleransi umat beragama dan bagalmana
pandangan Islamtentang toleransi tersebutl
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2. Upaya-upaya apa yat^gdilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam

rangka mewujudkan kerukunan unfiatberagama di Indonesia selama

ini!

3. Bagaimana mengatasi berbagai konflik yang muncul di tengah-

tengah masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh permasalahan

agama?



/a>

^ BABXyi
KONSEP GENDER DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Isu-i'su tentang perempuan, sekarang Ini, banyak mengisi wacana di
terigah-tengah masyarakat kita; di samping wacana-wacana politik dan
ekonoml. Isu perempuan Inl menjadi semakin menarik ketika kesadaran
akan ketidakadllan dl antara keduajeniskelamin (lakl-laki dan perempuan)—
yang sering disebut ketidakadllan gender—Inl semakin tinggi di kalangan
masyarakat kita. Perempuan yang sekarang Ini jumiahnya leblh besar
dibanding laki-laki beium banyak mengisi dan menempati sektor-sektor
publik yang ikut berpengaruh di da(am menentukan keputusan-keputusan
dan kebijakan-kebijakan penting. Kalaupun perempuan memasuki
sektor publik, posislnya selalu beradadl bawah laki-laki, terutama dalam
bidang politik. Kenyataan seperti Ini tidak hanya terjadi di negara-negara
berkembang seperti Indonesia, tetapl juga terjadi di negara-negara maju
seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi
perempuan agar setara dengan laki-laki melalul berbagai Instltusi, balk
yang formal maupun yang nonforilill. Ti{]uan akhir yang ingin dicapal
adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan soslal) di tengah-tengah
masyarakat. Dl antarastrategi yangditempuh untuk mewujudkan keadilan
tersebut adalah mellbatkan perempuan dalam pembangunan. Strategi
inl menjadi dominan dldekade 70-an. Setelah PBB menetapkan dekade

258
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pertama pembangun^n kaum perempuan, sejak saat itulah hampir

semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan kementerian

peranah wanita (urusan perempuan) dengan tujuan utamanya adalah

peningkatan peran wanita dalam pembangunan.

Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk

melakukan aktivitas di berbagai bldang sebagaimana laki-laki ternyata

tidak menjamin untuk terealisasikannya keadilan gender. Penyebab

utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan

yang mengaklbatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum

lelaki dalam pembangunan, sehingga posisl penting dalam pemerintahan

maupun dunia usaha didominasi ofeh kaum lelaki.
Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang

tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika

perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama

bagi kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender

menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasi ketidakadilan

dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan

ekonomi, subordinasi atau ahggapan tidak penting dalam keputusan
politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

{violence), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (burden), serta

sosialisasi ideologi nilai peran gender (Mansour Fakih,1997:13).

Lalu bagaimana Islam melihat permasalahan gender ini. Apakah

islam melegitimasi adanya ketidakadilan gender, terutama terhadap

kaum perempuan, sehingga kedudukan perempuan benar-benar

berada pada posisi yang kurang mengi^tungftan dibandingkan dengan
kedudukan laki-laki? Inilah yang akan diungkap dalam kesempatan ini,

meskipun tidak mendetail. Namun, sebelum dijelaskan permasalahan

tersebut, ada baiknya dijelaskan dulu secara singkat pengertian tentang

gender dan pentingnya memahami masalah gender.

B. Pengertian Gender

Istilah gender sudah tidak asing lagi dl telinga kita, tetapi masih

banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah

tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal
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gender berlseda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami
'sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat llahi, padahal gender tidak

semata-mata dennikian'.

Secara etimologis kata ge/icferberasal dari bahasa Inggrisyang berarti

'jenis\elamin' (Echols dan Shadily, 1983: 265). Dalam Webster^s New
World Dictionary, Edisi 1984 gender diartikan sebagai 'perbedaan yang

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi niiai dan tingkah

laku'. Sementara itu dalam Concise Oxford Dictionary of Current English

Edisi 1990, kata gender diartikan sebagai 'penggolongan gramatikal

terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya,

yangsecara garis besar berhubungan dengan jenis keiaminserta ketiadaan
jenis kelamin (atau kenetralan)' (Nasaruddin Umar, 1999:33)

Secara terminologis, gender oleh HilaryM. Lips didefinisikan sebagai

harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson

mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan

sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan

kolektifyang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar

pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.

la lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan

untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar,1999:34).
Dari beberapa defintsi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah

suatu sifatyangidijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara
laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya.

Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama,

yaitu 'jenis kelamin' (Echols dan Shadily, 1983: 517). Secara umum sex
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

dari segi anatomi biologi^^edaj^g gender lebih banyak berkonsentrasi
kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau
studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan

komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan,

maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek

maskulinitas dan feminitas seseorang.

Untuk melihat perbedaan pemahaman tentang sex dan gender
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dengan jelas da'pat diljhat ilustrasi berikut ini. Menurut tinjauan sex,
seorang laki-laki berdrikan s^erti memiliki penis, memiliki jakala, dan
memproduksi sperma; sedang seorang perempu^n berdrikan seperti

memiliki vagina, memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk

melahirkan, memiliki payudara, dan memproduksi sel telur. Ciri-dri ini

melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan satu

sama lain. Semua dri-dri tersebut diperoleh secara kodrati dari Tuhan.

Sedang menurut tinjauan gender, seorang perempuan memiliki dri-dri

seperti cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedang seorang

laki-laki memiliki dri-dri seperti kuat, rasional, gagah, perkasa, jantan,

dan masih banyak lagi yang lain. Ciri-dri ini tidak selamanya tetap, tetapi

dapat berubah. Artinya tidak semua laki-laki atau perempuan memiliki

dri-dri seperti tersebut. Ciri-dri itu bisa saling dipertukarkan. Bisa jadi

ada seorang perempuan yang kuat dan rasional, tetapi ada juga seorang

laki-lakiyang lemah lembut dan emosional.

Tegasnya, dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, gender diperkenalkan

untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan

dengan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat

biologis, tetapi lebih merujuk kepada perbedaan-perbedaan akibat

bentukan sosial. Karena itu, yang dinamakan relasi gender adalah

seperangkat aturan, tradisi, dan hubungan sosial timbal balik dalam

masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukah batas-batas

feminin dan maskulin (Macdonald dkk., 1999: xii). Jadi, gender menjadi

istilah kund untuk menyebut feminitas dan maskulinitas yang dibentuk

secara sosial yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun Waktu

yang lain, dan juga berbeda-beda menurut telttpatn^. Berbeda dengan
sex (jenis kelamin), perilaku gender adalah perilaku yang terdpta melalui

proses pembelajaran, bukan semata-mata berasal dari pemberlan

(kodrat) Tuhan yang tidak dapat dipengaruhl oleh manusia.

Sejarah perbedaan gender antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan tefjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh

beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan

kondisi kenegaraan. Dengan proses yang pdnjang ini, perbedaan gender

akhirnya serlng dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati
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atau seolah-olah bersifat bioiogis yang tidak dapat diubah iagi. Inilah

sebenarnya yang filenyebabkan awal tferjadinya ketidakadllan gender di
tengah-tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalann kehidupan

seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan'

ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap

pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga

dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak

seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan,

dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak

secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseroang

akan menjadi apa nantinya.

C. Kesetaraan Gender Perspektif islam

Secara umum perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang

bermasalah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Sudali

berabad-abad lamanya pandanganjni mewarnal hampir seluruh budaya

manusia dan kemudian mendapatkan legltimasi dari agama-agama besar

dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-

agama lainnya. Ada baiknya di sini dipaparkan sekllas pandangan historis

mengenai posisi perempuan.

Sebelum Islam datang, posisi perempuan berada pada strata sosial

yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama

berabad-abad kaum perempuanterus menerus berada di bdwah dominasi

kaumlaki-laki. Nasib perempuan beg'̂ sen|sara dan memprihatinkan.
Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu

para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti

barang yang dapat diperjualbeltkan. Dalam kehidupan rumah tangga,
kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya.

Perempuan tidak memiliki hak-hak yang semestinya. Kondisi perempuan

seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada

waktu itu, seperti bangsa Yunanl, Romawl, Clna, India, Persia, dan lain

sebagainya (al-Barik, 1997; 5-8 dan N.M. Shaikh, 1991:2-5).

DI kalangan bangsa Arab sendlrl—sebelum Islam datang—kondisi

perempuan sangat memprihatinkan. AI-KurdI menggambarkan kondisi
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permpuan pada masa Jahiliah dengan panjang lebar seperti berikut; (1)

perempuan terhalang dari hak mewarisi; (2) suami berhak menceraikan

istrinya seenakil^a dan dapat merujoknya kembali kapan pun dia nnau,

tetapi sebaliknya si istri sama sekali pasif dalam masalah ini; (3) tidak ada

batasan dalam masalah jumlah istri; (4) istri merupakan bagian dari harta

peninggalan suami; (5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah

menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab jahiliah; (6) dalam

rangka memperoleh anak yang balk bangsa Arab Jahiliah menghalalkan

perkawinan istibda' (maksudnya seorang suami mengizinten istrinya

yangtelah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah

yangterkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya

supaya istrinya bisa mengandgng dari orang tersebut dan setelah itu ia

kembali kepada suaminya lagi); dan (7) adanya kebiasaan perkawinan

syighar {yang berarti pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua

orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka

biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi

seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi

si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah

berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan

sebaliknya) di antara mereka (al-Kurdi, 1995:23-24)

Demikianlah, selama berabad-abad perempuan terus-menerus

berada di bawah kekuasaan lakl-laki.Kedudukan perempuan lebih rendah

dari laki-lakidan harus tunduk kepada kekuatan laki-lakidemi kelancaran

dan kelestarian keluarga. Datangnya agama Yahudi dan Nasrani yang

ajarannya kemudian banyak disimpangkan oleh para penganutnya belum

bisa menjamin kedudukan perempu^seb^imana mestlnya. Kemudian
datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan

hingga menjadi sejajar dengan kedudukan laki-laki.

Islam datang uhtuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu

kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang

perempuan sebagal makhtuk yang mulia dan terhormat, makhluk yang

memlliki berbagai hak di samping kewajlban. Islam mengharamkan

perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang

sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek seperti berikut:
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1. Aspek kemanusiaannya. Dalam hai ini Allah Swt. berfirman:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku su'paya kanfiu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah iaiah orang yang

paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Mengenal (Q5. al-Hujurat [49]: 13).

2. Aspek pelaksanaankewajiban-kewajibanagama. AllahSwt. berfirman:

tUlJl j

Aijl dl5pl OjjJjj (1)^4^3

V ^jA33

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka

menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar,

mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.al-Taubat [9]: 71).

3. Aspek memikul beban-beban kelmanan. Allah Swt. berfirman:

i X^\ji ^ yiji j f ^ jJi Si

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-

orang yang mukmin lakl-laki dan perempuan kemudian mereka tidak

bertaubat, rhaka bagi mereka azab jahanam dah bagt mereka azab

(neraka)yang membakar (QS. al-Buruj [85]:10).
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4. Aspek menerima balasan di akhirat. Allah Swt berfirman;

(A Yt Is-L-uil) UjXJLlaj Vj

Artinya;Barang siapa yang mengerjakan amal-amal salih, baik laki-laki maupun

perempuan sedang iaorangyang beriman, makamereka itu masukkedalam

surga dan mereka tidak dianiayawalau sedikit pun (QS.al-Nisa' [4]:124).

5. Aspek-aspek lainnya yang banyak disebutkan dalanfi Alquran.

Itulah beberapa aspek yang menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita

secara umum sama dalann perspektif Islam. Namun demikian, masih

diakui adanya sedikit pedsedaan di antara keduanya, misalnya

dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian

perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi

kepala negara. Yang sudah pasti, bahwa secara kodrati (nature)

perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa

menstruasi, hamll, melahirkan, dan menyusui. Laki-laki sama sekali

tidak bisa mengambil alih peran-peran tersebut.

Dengan demikianjelaslah bahwa islam memberikan kedudukan yang

tinggi kepada perempuan setard dengan kedudukan yang diberikan

kepada laki-laki. Kesetaraan in! buKan berarti menjadikan perempuan

sama persis dengan iaki-laki dalam segala hal. Ada batasan-batasan

tertentu yang membedakah laki-laki dengan perempuan.

Pada perkembangan selanjutnya, lahlrnya polltik demokrasi serta

munculnya sistem ekonomi sosialls dankapftalis diBar^t memberikan
kesadaran baru terhadap hak-hak^rem^uan. Kaum perempuantidak
mau lagi ditindas sebagalmana yang mereka alami di tengah-tengah

masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya

dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan

mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka Ini dfkenal

dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang

berangkat dari asumsl bahwa kaum wanita mengalami diskriminasi

dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut (Nurul

Agustina, 1994:63).
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Munculnya kesadaran bam seperti itu banyak menggugah para pakar

untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan

mereka. Mufai dekade 1980-an para pakar muslim pun mulai banyak
berbicara mengenai hak-hak perempuan dengan mempermasalahkan

kembali pemahaman Islam (fikih) yang terkandung dalam kitab-kitab fikih,

tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka maslh mencerminkan bias

dan dominasi patriarkal yang cukup kental. Mereka ini kemudian dijuluki

tokoh-tokoh feminis muslim atau sering juga dikenal sebagai kaum feminis

muslim. Di antara tokh-tokoh feminis muslim yang tulisan-tulisannya dapat

dibaca, baik dalam bentuk bukU maupun artikel, adalah Fatima Mernissi dari

Maroko, Riffet Hassan dari Pakistan, Nawal el-Saadawi dari Mesir, Amina

Wadud Muhsin dari Malaysia, dan Asghar All Engineer dari Pakistan.

s Dari tulisan-tulisan para feminis muslim itu dapat dilihat bahwa

Islam sebenarnya sama sekali tidak menempatkan kedudukan

perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Jadi Islam benar-

benar menun jukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah

selama ini kita memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika

memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, adalah karena

warlsan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh muslim tradislonal

yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis

itu bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran

tradisional agama untuk sejauh mungkin mengetiminasi perbedaan

status yang demlkian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah

dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan

jalan menafsirkan kembali teks-teks Alquran yang berkaitan dengan

wanita yang selama Ini seringi^itafs^kan dengan nada misoglnis (yang
menunjukkan kebenclan kepada perempuan).

Studi yang dilakukan Nasaruddin Umar terhadap Alquran

menunjukkan adanya kesetaraan gender. Dia menemukan lima variabel

yang mendukung pendapatnya, yakni: (1) laki-laki dan perempuan sama-

sama sebagai hamba. Halinibisa dilihat misalnyadalam Q5.al-Hujurat(49)

ayat 13dan Q5. al-Nahl (16) ayat97;(2) laki-iaki dan perempuan sebagai
khaltfah di bumi. Hal initerlihat dalam QjS. al-Baqarah (2) ayat 30 dan Q5.

ai-An'am (6) ayat 165; (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian
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primordial seperti terlihat dalam QS. al-A'raf (7) ayat 172; (4) Adam dan

Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan inl terlihat dalam

QS. al-Baqarah (2) ayat 35dan 187, QS. al-A'raf (7) ayat 20, 22, dan 23; (5)
Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi seperti yang terlihat

dalam QS.Ali 'Imran (3) ayat 195, QS.al-Nisa' (4) ayat 124, QS.al-Nahl (16)

ayat 97, dan QS.Ghafir(40) ayat 40 (Nasaruddin Umar,1999:248-265).

Kalaupun kemudian muncul pendapat yang bernada misoginis

terhadap perempuan, atau yang menunjukkan subordinasi perempuan

dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam

pemahaman atau penafsiran teks-teks Alquran. Adapun penyebab

terjadinya bias gender ini menurut Nasaruddin Umar bisa ditelusuri

dalam sepuluh faktor, yakni: (1) pembakuan tanda huruf, tanda baca,

dan qiraat; (2) pengertian kosa kata {mufradat); (3) penetapan rujukan

kata ganti (dlamir); (4) penetapan batas pengecualian [istisnay, (5)

penetapan art! huruf 'athaf-, (6) bias dalam struktur bahasa; (7) bias

dalam kamus bahasa Arab; (8) bias dalam metode tafsir; (9) Pengaruh

riwayat Jsra'iliyat; (10) bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-

kitab fikih (Nasaruddin Umar, 1999; 268-299).

Pemahaman terhadap teks-teks hadis juga niengalami persoalan

yang smaa seperti halnya pemahaman terhadap Alquran. Namun, dalam

bidang hadis inijugai dipengaruhi oleh status atau kualitas hadis yang oleh

para ulama hadis dinilai berbeda-beda. Memang keberadaan hadis tidak

seperti Alquran yang sejak turunnya hingga sekarang tidak diragukan

keautentikannya. Hadis tidak seperti Alquran, karena sampainya hadis
kepada kita sangat sarat dengan peristiwa-peristiwa historis yang

bermuatan sosio-kultural, terutama^gi perawi atau sanad yang
membawanya kepada kita. Iniiah yang kemudian mempengaruhi
kualitas hadis, sehingga hadis ada yang sahih, hasan, dan daif. Kualitas

iniiah yang juga ikut mempengaruhi wacana pemikiran (fikih) tentang

perempuan dalam Istam. Dari sinilah periu dilakukan kontekstualisasi

pemahaman hadis, yaitu usqha penyesuaian dengan dan dari hadis

untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orlsinal, dan memadai

bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa

kontekstualisasi tfdak dilakukan untuk menyesiiaikan perkembangan
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dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi dilakukan dengan dialog atau

saling mengisi di antara keduanya (Hamim l.lyas dalam Ema Marhumah

[peny.], 2001-: 180). Tujuan kontekstualisasi ini tidak lain iintuk

melihat posisi perempuan yang sebenarnya dalam hadis atau sunah

Nabi. Nasaruddin Umar menyebutnya dengan istilah demaskCilinisasi

epistemologi (dalam Ahmad Fudhaili, 2005: ix). Cara ini diarahkan pada

dekonstruksi epistemologi yang menempatkan perempuan pada objek

studi, tanpa ada perhatian yang serius untuk menjadikannya sebagai

subjek yang setara dengan laki-laki. Jadi, demaskulinisasi epistemologi,

menurutnya, bukan berarti femlnisasi epistemologi.

D. Penutup

Darj uraian di atas jelaslah - bahwa Islam sama sekali tidak

menempatkap perempuan pada posisi yang lebih rendah (inferior)

dibandingkan dengan laki-laki (superior), baik dari segi substansi

penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun

dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam,

melalui kedua sumbernya Alquran dan sunah, menetapkan posisi

dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan

kedudukan laki-laki. Alquran tidak pernah membeda-bedakan laki-laki

dan perempuan, kecuali dalam hal kodratnya (biologls) dan karenanya

dibedakan pula beberapa fungsi yang terkait dengan pembawaan

blologis tersebut. Perbedaan biologis seperti Itu bertujuan agar antara

laki-laki dan perempuan itu sating melengkapi dan saling membutuhkan

sehingga tercipta harmoni di antara keduanya.

Dalam perjalanan sejarah Islam terlihat bahwa perubahan

pemikiran dan perilaku umat Islam bei^lbat^jnunculnya perbedaan
gender di antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan Ini semakln tajam

seiring dengan begitu dominannya laki-laki dalam membentuk opini

umat Islam melalui pemikiran dan karya-karyanya. Sekarang kesadaran

akan perbedaan itu sudah tumbuh dan mulailah muncul upaya-upaya

untuk mengembalikan posisi laki-lakidan perempuan sejajar dan setara,

sehingga di antara keduanya tidak saling menzalimi. Para ulama modern

berusaha melakukan rekonstruksi pemikiran fikih terkait dengan relasi
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laki-laki dan perempuan (hukum keluarga). Tidak sedikit jugel tampil
tokoh-tokoh perempuan (kaum feminis) muslimah yang berusaha
menafsirkan aygj-ayat agama menjadi fikih perempuan yang adil gender,

begitu juga para ulama laki-laki. Tujuan akhir dari semua itu adaiah
terealisasinya keadilan bagi semua, baik dari segi pemikrran (ideologi),

sikap, dan perilaku sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman yang benar akan gender, terutama dalam perspektif

Islam, akan memberi wawasan dan cara pandang kita dalam melihat dan

mensikapi keseluruhan manusia berbeda jenis kelaminnya. Tidak ada

seorang pun yang dapat menentukan secara pasti jenis kelamin apa yang

dikehendakinya. Kalau pada akhirnya kita memiliki jenis kelamin tertentu

maka kita harus menerima secara mutlak keputusan itu dan dengan

berbagai aturan yang menVertainya, terutama yang digariskan oleh

Islam^ melalui Alquran. Jika dalam praktik di tengah-tengah masyarakat
sekarang masih banyak perilaku-perilaku yang tidak adil gender, maka

kita harus berusaha memperbaiklnya agar keadilan dan kesetaraan

gender benar-benar terwujud di tengah-tengah masyarakat muslim.

E. Uji Kompetensi

1. Apa yang dimaksud dengan gender dan apa bedanya dengan sext

2. Bagaimana konsep Islam tentang kesetaraan gender antara laki-laki

dan perempuan? ,

3. Apakah dalam Islam terjadi kekerasan yang berperspektif gender?

Diskusikan masalah Ini dengan teman-teman kalian dan buatlah

laporannyal

4. Hikmah apa yang dapat Andaambil dari praktik-praktikdi masyarakat
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TAmm FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, Islam mengatur tata

hubungan antarmanusia untuk terciptanya hubungan yang harmonis,

tanpa harus terikat oleh agama, ras, suku bangsa, dan bahasa tertentu.

Karena adanya pemahaman yang beragam, Islam terkadang dipahami

dengan benar sesuai dengan sifat tersebut, dan terkadang dipahami

kurang pas, sehlngga menimbulkan paham yang kurang sejalan dengan

prinsip rahmatan liralamin tersebut. Salah satu paham yang kemudian

dituding sebagai paham yang menyimpang dari prinsip itu adalah paham

fundamentalisme. Karena terkait dengan Islam, paham ini dlkenai

dengan fundamentalisme Islam.

Semula fundamentalisme Islam bukan merupakan paham yang

radikal, ekstrem, dan suka menyebarkan teror seperti yang ditudingkan

musuh-musuh Islam sekarang Ini. Namun, karena adanya faktor polltik

dan sentlmen keagamaan, gerakan-gerakan yang dilakukan kaum

fundamentalisme Islam mengarah pada tindakan yang keras dan

'"brutal". Inilah yang sekarang,pienjadl stigma Islam yang menempel pada
aksi-aksi yang dilakukan kelompd^ muslim ftindamentalls di berbagai
belahan dunia terutama dalam menghadapi hegemoni dan arogansi

Amerika Serikat dan sekutunya yang oleh kaum muslim fundamentalis

dikategorikan sebagai kaum kafir yang harus diperangi.

270
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Istilah fundamentalisme Islam (Islam fundamentalis) mencuat

kembali ke permukaan dengan terjadinya tragedi 11 September 2001 yang

sangat menggemparkaan dunia, terutama dunia Barat. Dalam tempo yang

relatif singkat, kurang dari satu jam, jantung negara adikuasa Amerika

Serikat luluh lantak oleh aksi teroris yang belakangan diidentifikasi sebagai

teroris muslim.Aksi initerjadi dengan menabrakkan tiga pesawat domistik

kegedung kembar WorldTradeCenter (WTC) dl NewYork yang merupakan

simbol kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan Gedung Pertahanan

Pentagon di Washington yang merupakan simbol kekuatan Ameflka

Serikat. Usai tragedi ini diskursus fundamentalisme Islam marak dibahas

- beriringan dengan diskursus terorisme. Amerika Serikat dengan cepat

menuding Osama BinLaden dan kroninya berada di balikserangan itu.

Tulisan ini mencoba mengkajj paham fundamentalisme dalam
Islam dan sepak terjang kaum muslim fundamentalis dalam konstelasi

perpolitikan dunia. Sebelum lebih jauh hal itu dikaji, akan dijelaskan dulu

apa sebenarnya fundamentalisme itu lalu siapa yang disebut muslim
fundamentalis, apa juga karakteristik fundamentalisme Islam, serta

apa saja landasan yang digunakan kaum muslim fundamentalis dalam

melakukan aksidan gerakan mereka yang cenderung radikaldan ekstrem.

B. Mengurai Istilah Fundamentalisme Islam

Istilah fundamentaliisme muncul pertama kali dl kalangan agama
Kristen di Amerika Serikat. Istilah fundamentalisme sendiri baru ditemukan

dalam berbagal Kamus dan Enslklopedia pada masa akhir-akhir ini.
Dalam Kamus Kecil PetiH^ Lar^usse Encyclopedlque edisi 1966

fundamentalisme diartikan sangat umum, yaknl %ikap orang-orang yang
menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondist-kondisi modern'.
Kamus Saku Grand Larousse Encyclopedlque edisi 1979 memuat istilah

fundamentalisme yang hanya diakaitkandengan agama Katoliksaja,yakni
'kondisl-kondisi pemikiran di kalangan sebaglan penganut Katolik yang
menolak penyesuaian dengan kondisi kehldupan modern'. Pada 1984
terbit Kamus Grand larousse Encyclopedlque besar dalam 12 jilid.Dalam
kamus besar inilah fundamentalisme didefinisikan lebih komprehensif,
yaknl 'sikap statis yang menentang segaia bentuk perJcembangan dan
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perubahan'. Kemudian kamus Grand Larousse Encyclopedique terbltan

1987 mendefinisikan fundamentalisme .sebagai 'sikap sementara

{^nganut Katolik yalig menentang semua bentuk pembaruan, saat

mereka menyatakan keterkaitan mereka dengan warisan lama' (R.

Garaudy, 1993:3).

Ada beberapa istilah terkait dengan istilah fundamentalisme,

di antaranya. fundamen, fundamental, dan fundamentaUs. Kata

fundamen diartikan: (1) 'asas, dasar, hakikat'; (2) 'alas, dasar, fondasi'.

Kata fundamental merupakan sifat dari kata fundamen yang diartikan:

'bersifat dasar (pokok)', 'mendasar'. Sedangkan kata fundamentaUs

diartikan sebagai 'penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot

dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama

yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci'. Sementara itu, kata

fundamentalisme diartikan sebagai 'paham yang cenderung untuk

memperjuangkan sesuatu secara radikal' (KBBI, 2001:322).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa

fundamentalisme merupakan suatu paham yang salah satu ciri utamanya

adalah ingin mengembalikan kepada ajaran yang mendasar (pokok) yang

jika dikaitl!:an dengan ajaran agama adalah dengan mengembalikan

kepada ajaran inti yang tertuang dalam kitab suci agama tersebut. Di

samping itu, ciri lain yang melekat pada paham fundamentalisme adalah

radikal, kolot, dan anti pembaruan (modernitas).

Istilah fundamentalisme pada mulanya dipakai untuk menyebut

gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang

menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-

keyakinan mendasai^rtei|tu. Keyaklnan-keyaklnan itu adalah:. (1) The
literal inerranq^ of the Scriptures (bahwa Kitab Suci secara harflah sama

sekali tidak mengandung kesalahan); (2) The second coming of Jesus

Christ (bahwa Yesus akan turun kembali ke dunia); (3) The virgin birth

(bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, bukan dari konsepsi tak

ternoda atau immaculate conception); (4) The physical resurrection of

the body (bahwa Vesus dlbangkitkan secara jasmaniah dari kematian);

(5) The substltutionary atonement {bahwa Yesusmenebus dosa seluruh

manusiaHFrederick M. Denny, 1987:117).
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Istilah kaum fundamentalisme juga digunakan untuk menyebut

penganut Katolik yang menolak modernitas dan mempertahankan

ajaran ortodoksi agamanya, dan bahkan saat ini istilah.ini juga digunakan

untuk penganu^ agama-agama lainnya yang memiliki - kemiripan,
sehingga muncui juga istilah fundamentalisme Islam, fundamentalisme

Hindu, dan fundamentalisme Buddha. Pada perkembangah selanjutnya

penggunaan istilah fundamentalisme menimbulkan suatu citra tertentu,

misalnya ekstremisme, fanatisme, radikalisme, atau bahkan terorism'e

dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan.

Mereka yang disebut kaum fundamentalis sering disebut sebagai tidak

rasional, tidak moderat dan cenderung melakukan tindakan anackis serta

kekerasan jika perlu.

Sebenarnya gerakan fundamentalisme tidak selalu berkonotasi negatif,

sejauh gerakan itu bersifat rasional dan spiritual, dalam arti memahami

ajaran ''agama berdasarkan semangat dan konteksnya, sebagaimana

ditunjukkan oleh fundamentalisme spirltualis rasionalis [rationalist

spiritualist fundamentalism) yang dibedakan dengan fundamentalisme
aktivis politis {activist political fundamentalism) yang memperjuangkan
Islam sebagai entitaspolitikdan tidakmenekankan pembaharuan pemikiran
keagamaan yangautentik (M.Saidal-Asymawi, 2004:120).

Secara terminologis fundamentalisme, menurut Mahmud Amin al-

Alim, berarti 'aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafslrkan
teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (tekstual)'.
Menurutnya, pemikiran fundamentalismetelah kehllangan relevansinya,
karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks.
Kareha itu, perlu dilakukannya penafslran ulang terhadap teks-teks

keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks
yang kaku, dan mengutamakan Mislahdh serta maqashid al-syarrah
(Abdurrahman Kasdi, 2002:20).

Sedangkanmenurut Aii Syuaibi, fundamentalisme yangdalam bahasa
Arab disebut dengan istilah ushuliyyah berarti 'tembali kepada Alquran
dan sunah'. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas umat
Islam yang beriman blsa digolongkan sebapi fundamentalis (usMyyun).
Mereka tidak setuju dengan kekerasan dan terorisme karena keduanya
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bertentangan dengan Alquran dan sunah. Oleh sebab itu, ketika istilah

fundamentalisme dilabelkan kepada gerakan Islam polltfk yang serlngkall
diwarnai dengan aksi kekerasan dan teror, tidak bisa secara mutlak

dikaUikan sebagai gerakan agama Islam, melainkan lebih dekat kepada

gerakan politik biasa (Ali Syuaibi dan GilsKibil, 2004:166-167).

Menurut M. Abid al-Jabiri, istilah 'muslim fundamentalis' awalnya

digunakan untuk memberi nama gerakan Salafiyyah Jamaluddin al-

Afjghani. Istilah ini, dicetuskan karena bahasa Eropa tidak memiliki

padanan yang tepat untuk menerjemahkan istilah Salafiah (Hasan
Hanafi dan al-Jabiri, M.A., 1990: 32-34). Sementara itu, Hassan Hanafi

mengatakan bahwa terma "muslim fundamentalis" merupakan istilah
untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam, dan

gerakan/kelompok Islam kontemporer, yang sering digunakan oleh
peneliti Barat dan oleh banyak pemikir (Hasan Hanafi, 2003:110).

Dari paparan di atas terlihat bahwa istilah "muslim fundamentalis"

telah mengalamipemutiakan, pelebaran, dan penyempitan makna. Jstilah

ini sempat digunakan untuk merujuk pada fenomena Salafiah al-Afghani.

Kemudian mengalami pelebaran yaitu digunakan untuk semua gerakan

revivalisme Islam. Lalu disempitkan untiikgerakan muslim radikal, ekstrem,
literal, dan garls keras. Darl penyempitan makna Inilah yang kini sering
dijadikansebagai "relational meaning" bagi kata "muslim fundamentalis".

Dalam tulisan inifundamentalisme Islamdiartikan sebagai gerakan-
gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologidan
secara budaya menjadikan Barat sebagai the others. Fundamentalisme

Islam tampildalam ujud Islam politikdengan menempatkan Islam sebagai
ideologi berlmpllkasi pada pengertian Islam yangmengarah pada bentuk
yang partikularistik. Ketika fundamentalisme Islam dipahami sebagai
gerakan resistensi ba^ keb^dayaan Barat, maka implikaslnya adalah ia
merupakan fenomena modern dalam Islam.

C. Karakteristik Fundamentalisme Islam

Di atas sudah dijelaskan pengertian fundamentalisme Islam dan

berbagai sifat atau karakteristik yang menempel dalam gerakan-gerakan
yang dilakukan oieh kaum fundamentalis. Karakteristik fundamentalisme
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yang menonjol adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap

kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan.

Dengan keyakinan Itu dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan

bahwa suatu agama tertentu dlpegang secara kokoh datam bentuk literal

dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, relnterpretasi dan pengurangan

(AzyumardI Azra,1993:18-19).

MeskI ada beberapa kelompok Islam yang menoiak disebut sebagal

fundamentalls, namun secara umum tidak dapat dinafikkan bahwa di

dalamnya terdapat beberapa karakteristik gerakan Islam fundamentalis.

Karakterlstik-karakteristik yang menjadi platform gerakan kaum musllm

fundamentalis di antaranya (Abdurrahman Kasdi, 2002:21):

Pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap

teks-teks suci agama, menoiak pemahaman kontekstual atas teks agama,

karena pemahaman seperti Inidianggap akan mereduksi kesucian agama.

Dari segl metodologi pemahaman dan penafsiran teks-teks keagamaan,

kaum fundamentalis mengklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka,

kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks,

bahkan sebetulnya yang dimaksud adalah kebenaran hanya ada pada

pemahaman mereka terhadap apa yang dianggap sebagal prinsip-prlnsip

agama. Mereka tidak memberi ruang {space) kepada penlahaman dan

penafsiran selain mereka. Tidakada kebenaran di luar itu, baik pada agama

lain, maupun dalam allran lain atau denomlnasi lain dari agama yangsama.

Kedua, mereka menoiak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum

fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang kellru dari
pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak

selaras dengan pandangan l^m f|indamentalis merupakan bentuk dari
relativisme keagamaan, yang terutama muncul tidak hanya dari intervensi
nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial

kemasyarakatan yang teiah lepas dari kendali agama.

Ketiga, mereka memohopoli kebenaran atas taftir agama. Kaum

fundamentalis cenderung menganggap dlrinya sebagai penafsir yang

paling absah atau paling benar, sehlngga cenderung memandang sesat

kepada aliran yarig tidak sepaham dengan mereka. Merekajuga kadang
tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya din (agama) dan mana
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yang dini (pemikiran keagamaan) yang berbentuktafsir. Yang lebih parah
klaim bahwa hanya tafsir dan pendapat mereka sendirl yang paling benar,

sement^ tafsir ddn pendapat orang lain/kelompok lain salah. Padahal
dalam khazanah Islam perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang biasa,

sehlngga dikenal banyak mazhab.

Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan
kekerasan. Dengan dalih atas nama agama, atas nama membela
Islam, dan atas nama Tuhan, mereka melakukan tindakan kekerasan,

pengrusakan, penganiayaan, dan bahkan sampai pembunuhan.
Keempat, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat

dihubungkan dengan^natisme, eksklusifisme, intoleran, radikallsme, dan
militanisme. Kaum fundamentalis selalu mengambil bentuk periawanan

yang cenderung bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang

membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernitas,

sekularisasi, atau tata nilai Barat pada umumnya. Sebenarnya kaum

fundamentalisme tidakserta merta mesti memilih jalan kekerasan, namun

karena banyaknya fundamentalis yang tidak sabar melihat penyimpangan

dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang

dianggap bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan Itu, cap keras

lalu melekat pada mereka. Selanjutnya kekerasan dan fundamentalisme—

dalam kesadaran banyak orang—sangat sulit untuk dipisahkan. Seiain Juga

peran media massa sangat besar dalam penisbahan yang salah kaprah Ini

(Machasin dalam AgusMaftuh Abegebriel, 2004:798).

Sikap militan dan intoleran tidak jarang terlihat dengan jelas dalam

gerakan fundamentalisme. Kaum fundamentalis merasa terpanggil atau

bahkan terpilih untukmel^skan penyimpangan dalam bentuk pembelaan
terhadap agama. Kelihatannya 1^1 sangat wajar, ketika penyimpangan dari
keadaan yang semestinya terjadi dan tidak ada yang melakukan tindakan

pelurusan kembali. Menurut mereka, pesan-pesan dasar agama sudah

sangat jelas, yang tinggal adalah melakukannya dengan konsekuen,

termasuk meluruskan orang-orang yang dianggap berusaha memlkirkan

kembali pesan-pesan keagamaan. OrangH3rang semacam itu menurut

kaum fundamentalis sangat membahayakan agama dan harus dihadapi

dengan sikaptegas dan bilamana perludengdnkeras, tanpa toleransi.
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D. Asal Usul Fundamentalisme Islam

Diskursus fundamentalisme Islam mulai marak sekitar 70-an akhir dan

80-an awal ketika muncul berbagai perlawanan kelompok-kelompoic Islam
di berbagai negara Islam yang berhadapan dengan penguasa-penguasa

yang dianggap zaiim dan menjadi boneka negara-negara Barat. Kelompok-

kelompok Islam seperti itu muncul di Mesir, Afjganistan, Pakistan, Iran,

dan negara-negara lain. Mereka melakukan gerakan-gerakan meiientang

pemerintahan yang dianggap tidak mengikuti hukum Allah. Di bawah

pimpinan Imam Khomeini, masyarakat Iran melakukan revolusi yang

kemudian berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi yang didukung

Amerika Serikat. Di Mesir muncul kelompok militan Islam yang dikenal

dengan nama Ikhwanul Muslimin yang berhadapan dengan pemerintah

republik di 43awah pimpinan Gamal Abdul Nasser yang dilanjutkan oleh

Anwar Sadat. Di antara tokoh Ikhwanul Muslimin yang terkenal adalah

Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. Ikhwanul Muslimin muncul sebagai

bentuk perlawanan terhadap pemerintah Mesir yang sudah mulai

meninggalkan syariah Islam dan menerapkan prinsip politik Barat. Dalam

sejarah Indonesia, bisa dibaca bagaimana pemberontakan yang dilakukan

oleh kelompok DI/TII yang cukup radikal yang bertujuan mewujudkan

Negara Islam Indonesia (Nil). Kelompok ini bisa juga dikategorikan dalam

kelompok muslim fundamentalis.

Di antara para pemikir Islam yang dianggap sebagai peletak gerakan

Islam fundamentalis kontemporer adalah: Abu! A'la al-Maududi, Sayyid

Qutb, Ayatullah Khumeini, dan Ali Syari'ati. Abul Ala al-Maududi, selain

dikenai sebagai pendiri Jama'at Islami Pakistan, juga sering disebut-

sebut sebagai perintisgerakan Islam fi^damentalis kontemporer. Dalam
salah satu bukunya, al-Hukumah al-lslamlydh, la menjelaskan tentang

bagaimana menerapkan sistem pemerintahan yang Islami. Menurutnya,

Tuhan adalah satu-satunya pemilik otoritas (hakim) yang menentukan

tasyri" sebagai undang-undang manusia. Sedang manusia sendiri hanya

sebatas pelaksana, dan tidak memiliki otoritas apa pun untuk merubah

tasyri*tersebut Karena itu, dalam pandangannya, kaum muslim harus

mendirikan sebuah institusi negara-agama yang berlandaskan pada

undang-undang (hukum)yang diturunkan Tuhan. Dengan demikian, tipe
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negara-agama yang ditawarkan ai-Maududi pada dasarnya merupakan
nega'ra teokrat-demokrat,yakni negarayangberdasarkanpadademokrasi
yang terkar^dengan otoritas Tuhan, sedang manusia hanya diberi hak,
untuk melaksanakannya sebagai wakil (teokrat).

Pemikiran Abul A'la al-Maududi itu selanjutnya dikembangkan

oleh Sayyid Quthub, seorang pemlkir ulung Ikhwanul Muslimin setelah

Hasan Al-Banna. la menambahkan, bahwa ada dua karakter masyarakat

dalam pandangan Islam. Pertama, masyarakat Jahiliah dan yang kedua
masyarakat isiamiah. Masyarakat jahiliah adalah sebuah masyarakat
yang menuhankan manusia dengan ciri menggunakan suatu hukum atau
undang-undang buatan manusia.Sedang masyarakatisiamiahmerupakan
masyarakat yang menyatakan ketauhidan Tuhan adalah segala-galanya,
melaluiimplementasi sebuah gerakan atau aksiyangdisebut sebagai jihad.

Setelah SayyidQutb, hadir AyatullahKhomeini, seorang mullah Iran

yang berhasil dengan gemilang mendirikan negara Islam Iran melalui

revolusi berdarah pada 1979. Pidato beliau yang paling monumental,

tersusun dalam sebuah buku yang berjudul al-Hukumah al-lslamlyah.

Di dalamnya memuat tig^ pokok bahasan utama: adanya sebuah
relasi genuine politik dan agama, keharusan para ulama fikih untuk
mendirikan sebuah negara-agama {wilayat al-faqih), serta agenda utama

pendirian negara-agama tersebut. Pemikiran Khomeini ini, kemudian
dikembangkan oleh seorang pemikir Iran yang cukup terkenal, terutama

dengan tulisan-tulisannya, yaitu AM Syari'ati.

Ada anggapan sebagian pengamat bahwa fundamentalisme Islam
muncul sebagai bentuk periawanan terhadap imperialisme dan hegemoni

Barat. Namun, anggapan ini p^u diluruskan, sebab seakan memberikan
angin segar bagi fundamentalisme untuk melanjutkan misinya.
Menurut Zainal Muttaqien, sejak abad ke-18, umat Islam berada dalam
ketertindasan. Dan bangkitnya gerakan-gerakan radlkal dari berbagai

kelompokIslam lebih sebagai bentuk periawanan terhadap ketertindasan

yang mereka alami. Oleh karena itu, fundamentalisme adalah bentuk

gerakan pembebasan, bukan terorisme an sich. Bagi Zainal, hal ini perlu

dilakukanuntuk menghllangkan kesan negatif yang merusak citra Islamitu

sendiri (Zainal Muttaqien,Sinar Harapan, 17 November2003).
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" Sebenarnya, fundamentalisme Islam sudah mulai tumbuh benih-

benihnyasejakabad ke-7. Pada zaman-zaman awal perkembangan Islam,
telah muncui perpecahan di tengah umat Islam. Perpecahan dimulai

sejak Nabi Muhammad sajy. wafat. Umat Islam saat itu terpecah dalcim

beberapa.kelompok untuk menentukan siapa pengganti Nabi. Perpecahan

itu semakin nyata ketika Khalifah Usman memerintah dan akhirnya

terbunuh oleh sebuah gerakan pemberontakan yang menganggap

Usman sebagai nepotis. Khalifah Usman kemudian digahtikan oleh

Khalifah All. Pada masa Ali perpecahan semakin meruncing yang ditandai

dengan terjadinya dua peperangan besar, yaitu Perang Jamal dan Perang

Siffin. Perang Jamal dengan mudah diatasi dan tidak menimbulkan efek

yang berkepanjangan. Perang kedua akhirnya juga bisa teratasi dengan

diadakannya arbitrasi {tahkim) di antara dua pihak yang berseteru, yakni

kubu Ali bin AbiThalib dan kubu MuaWiyah(Nasution, 1985:930-940).

Proses a^itrasi ternyata tidak menuntaskan permasalahan,
sebaiiknya justru memunculkan masalah baru yang berkepanjangan.

Dalam mensikapi hasil arbitrasi ini umat Islam terpecah menjadi tiga

kelpmpok besar, yaitu kelompok Syiah (kelompok yang setlamendukung

Ali), kelompok khawarij (kelompok yang semula mendukungAli kemudian

keluarmembentuk kelompok tersendiri)ydan kelompok mayoritas umat
Islam. Kelompok khawarij-lah yang merupakan kelompok paling radikal

di antara tiga kelompok tersebut. Kelompok khawarij ini juga yang

kemudian banyak disebut sebagai cikal bakal fundamentalisme Islam.

Menurut kelompok khawarij, kedua kelompok yang melakukan
arbitrasi telah kafirdan keluar dari ajaran Islam, karena mereka dianggap

tidak lagi menggunakan hukuhn Allah dalam memutuskan perkara.

Khawarij begitu mudah memberikan label kafir kepada kelompok Islam

yang tidak sejalan dengan pendapatn^? Mc^ka tidak ragu untuk
membunuh orang-orang Islam yang dianggap telah kafir. Karena itu,

kelompok khawarij kemudian merencanakan pembunuhan terhadap

orang-orang yang terlibat dalam arbitrasi, yakni Ali, Muawiyah, Abu

Musa al-Asy'arl, dan Amru bin Ash. Akhirnya mereka berhasll membunuh

orang-orang yang menjadi target tersebut, kecuali Muawiyah yang sudah

terlebih dahulu melarikan diri ke pamaskus (Nasution, 1985:94).
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Dalam sejarah perkembangan pemikiran islam (teologi Islam)

muncul juga kelompok-kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kaum
fundamentalls menglng^t begitu fanatiknya meyakini dan mengagung-

agungkankeyakinannya. Sebutsaja diantara kelompok-kelompok tersebut
misalnya Sylah yang sangat berlebihan dalam mengagung-agungkan All

bin Abi Thalib dan keturunannya. Kelompok lalnnya misalnya kelompok

muktazilah. Dalam catatan sejarah dua kelompok in! tidak luput dari

fanatisme dan radikaiisme dalam mempertahankan keyakinan mereka.

E. Landasan Teologis Fundamentalisme Islam

Islam memiliki sumber ajaran yang sangat autentik (Alquran)
dan didukung oleh penjelasan-penjelasan langsung dari Rasulullah
(sunah)r Meskipun semua ulama^sepakat mengenai kekuatan dua

sumber pokdk tersebut, akan tetapi tidak semuanya sepakat dalam hal

memahami dan memaknai ayat-ayat Alquran dan matan-matan hadis

Nabi. Islam memang member) ruang gerak yang cukup leluasa dalam

berpendapat selama berpijak dari dua sumber pokok tersebut. Dengan

ini juga akhirnya variasi pendapat itu muncul begitu luas tidak hanya

pada masalah-masalah cabang {furu'i^ah) saja, tetapi juga menyentuk
masalah-masalah yang fundamental (ushuliyyah). Munculnya kelompok

muslim fundamentalls termasuk dalam hal yang disebut terakhir. Semua

kelompok yang berbeda pendapat dalam Islam selalu melandasinya

dengan sumber ajaran pokok Islam tersebut, terutama Alquran.

Dalam meyaklnl dan nielegitimasi aksl-akslnya, kaum muslim

fundamentalls juga berpegang pada ayat-ayat Alquran yang cenderung

muititafsir {mutasyabihat). di antara ayat Alquran yang seakan-akan
melegitimasl gerakan fundamentalisme iialah|>

^ (i^ tcjUaSi diip

T* ^ "yj ^ ^
Artinya:Orang-orang Yahudidan Nasrant tidak akan senahg kepada kamu hingga

kamu menglkuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk
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Allah Itulah petunjuk (yang benar)." Dan sesungguhnya jlka kamu

mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu,

maka Allah tidak lc\gl menjadi pelindung dan penolong bagmu (Q$. al-
Baqarah [2]: 120).

• I

Satu ayat lagi yang selalu mereka pegangi adalah:

(o :5yJl) ^ ^ ill 01 Ijks 5l$t
0 '

Artinya:Apablla sudah habis bulan-bulan Haranr) Itu, maka bunuhlah orang-

oranginusyrikin Itu dl mana saja kamu jumpal mereka, dan tangkaplah

mereka. Kepunglah mereka dan Intailah di tempat pengintaian. Jika

mereka bertaubat dan mendirlkan salat dan menunaikan zakat, maka

berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS.al-Taubah [9]: 5).

Terlepas dari perdebatan apakah ayat-ayat tersebut betul-

betul untuk melegitimasi tindakan intoieran dan ter6risme terhadap
keiompok keyakianan yang lain atau tidak, yang jelas ayat-ayat Itu betul-

betul ada dalam Alquran. Ayat-ayat seperti itu sefing dlpergunakan
sebagian keiompok Islam radlkal untuk melakUkan "pembantaian"

terhadap musuh-musuh Islam. Bahkankaum khawarljtidak segan-segan
"membantai'^ sesama umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka
dengan mendasarkan pada ayat Alquran:

(i i OjJillJt fJ. ^ •([ ^3
Artinya: Barangsiapa yang tfdak memutuskan menurut apa yang diturunkan

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (C^. al-Maidah

15]:44).

Bagi kaum khawarij,orangnirang yang tidak mengikuti hukum Allah

dinilai teiah kafir dan mereka itu layak untuk dibunuh.
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Di antara reaksi terhadap ulah sekelompok muslim yang melakukan
tindakan radikalisme (terorisme) seperti di atas adalah apa yang dilakukan
oleli sutradara dari ^landa, Geert Wiidei^, yang membuat film' pendek
berdurasi kira-kira 15 menit yang mendatangkan protes keras dari umat

Islam di seluruh dunia. Film itii diberi judul Fitna yang berisi cuplikan-

cuplikan aksi brutal dan radikal dari kelompok Islam yang dikategorikan

kaum teroris. Sebelum menyajikan cuplikan-cuplikan tersebut; ia selaiu

mengawali dengan pembacaan ayat-ayat Alquran yang menjadi dasar

legitimasi aksi-aksi yang disajikan. Ayat-ayat Alquran yang dikutip adalah

OS. al-Anfel (8) ayat 60; Q3- al-Nisa' (4) ayat 56, QS. Muhammad (47)
ayat 4, QS. al-Nisa' (4) ayat 89, dan QS. al-Anfal (8) ayat 39 yang bernada

provokatif jika tidak dipahami secara kontekstual. Film ini dibuat dalam
rangka melakukan perlawanan terhadap Islam yang dalam perkembangan

akhir-akhir 1ni cukup dinamis perkembangannya di dunia Barat dan Islam

dianggap sebagai dalang terjadinya aksi-aksi teror di belahan dunia,

terutama yang didalangi oleh Osama bin Laden. Pesan akhir dari film

Fitna adalah "Stop Islamizationand defend our freedom/^ Artinya, dengan

tayangan film Fitna itu, para pemirsanya diharapkan waspada dengan aksi-

aksiumat Islam yangmembahayakan eksistensiumat laindan juga eksistensi
kemanusiaan (kebebasan) pada umumnya,sehin^ cat^ yang efektif untuk

mengantisipasinya adalah dengan menahan lajuislamisasi di Barat.

Ayat-ayat Alquran yang dikutip Geert Wilders dalam film yang
berjudul Fitna secara literal bisa dimaknai sebagai perintah untuk

memerangt orang-orang kafir secara umum. Islam sebagai agama

rahmatan HI'alamIn mengajarkan toleransi dan harmoni dalam hubungan

antarmanusia. Karena itu^ ayat-ayat itu harus dipahami tidak terlepas

dari pemahaman ayat-ayat lainnya da^lcontdks yang melatarbelakangi
ayat-ayat Itu turun, sehingga ayat-ayat itu tetap mernuansa rahmatan

lil'alamin. Kaum musllm fundamentalls memahami ayat-ayat Alquran

pada umumnya secara literal, sehingga apa yang tertera dalam ayat itu

dipahami berdasarkan kata perkata.

Bukan hanya orang yang dianggap kaku pemikirannya yang

melakukan tindakan teroris di dafam sejarah Islam, bahkan orang-

orang yang dikenal rasional pun bersikap sangat fuhdamentalis. Pada
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masa pemerintahan kaum muktazilah (kaum rasionalis Islam), terjadi
pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang berbeda pendapat
dengan kaum muktazildh. Salah satu korbannya adalah salah satu Imam

besar dan pendiri mazhab fikUi Sunni, Imam Ahmad bin Hambal..

Dan beberapa contoh di atas terkesan bahwa tindakan radlkal kaum

muslim fundamentalis timbul dari pikiran radikal yang didekati dengan

metode berpikir ekstrem. Tetapi, apakah benar hanya faktor ideologis

keagamaan saja yang melatari fenomena ini?

Aksi-akasi radikal kaum muslim fundamentalis, dalam perspektif

sosiologis, bisa muncul karena adanya tekanan dan penindasan. Hal ini

dapat dilihat dari maraknya gerakan muslim fundamentalis di Indonesia

pasca-Reformasi dan munculnya Jamaah Jihad di Mesir. Dizaman Presiden

Soeharto berkuasa, gerakan muslim fundamentalis bisa dianggap sepi.

Sebab, rezim ini menganut asas tunggal dan menerapkan undang-undang

subversi, sehingga suara-suara yang 'melenceng' dari Pancasila dapat

dengan cepat diatasi. Di era reformasi hingga sekarang gerakan muslim

fundamentalis cukup ramai. Mereka yang tadinya terkelang di zaman

Soeharto, mulai berani unjuk gigi secara serempak dengan mendirikan

partai pplitik, LSM, majlis taklini, dan Iain-Iain, yang diteruskan dengan

menjual ide-ide mereka ke ranah publik. Di antara kelompok-kelompok

Islam yang hingga sekarang sering dituding sebagai kelompok Islam

fundamentalis adalah Front Pembela Isl^m (FPI), Majlis Mujahidin

Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Komunikasi

Ahlussunnah WalJamaah (FKAWJ), dan LaskarJihad (Jamhari, 2004:10).

Dari contoh kasus di atas, maka cukup tepat untuk dikatakan bahwa

gerakan muslim fundamentalis, secara sos|ologis,^timbul karena tertindas
atau tertekan. Aksi-aksi kaum muslim ^ndamentalis sering muncul
dalam keadaan sosial-poiitik yang tidak stabil. Pada masa kestabllan

potitik terjaga di era Soeharto aksi-aksi mereka hampir tidak ada, tetapi

pasca reformasi aksi-aksi mereka terus bermunculan hingga sekarang

ini. Contoh konkretnya dapat dilihat pada kasus munculnya khawarij dan

gerakan Islam fundamentalis Indonesia.

Faktor realitas sosial juga puhya andil besar dalam memunculkan

aksi-aksifundamentalisme. Bahkan faktor ini lebih dominan dibandingkan
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dengan f^or ideologis. Hal "mi bisa dikaji misalnya dalam fenomena
kaum khawarij. Ketidakpuasan kaum khawarij atas putusan arbitrase
menjadi sebab munculnya aksi-aksi radikalmereka. Kemunculan gerakan
muslim fundamentalis Indonesia, selain karena represi, sebagaimana

yang diutarakan di depan, juga karena instabilitas sosial-politik.

Pada akhir pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami krisis

multidimensi yang cukup akut. Bidang ekonomi, sosial, politikdan etika
semuanya parah. Sehingga masyarakat resah dan kepercayaan mereka
terhadap pemerintah menghilang. Hal ini dirasakan pula oleh golongan
muslim fundamentalis. Maka, munculnya era reformasi dengan euforia
kebebasan yang lebih luas mendorong kaum muslim fundamentalis

Indonesia "bermain" lebih banyak. Dengan demikian, timbulnya gerakan

muslim fundamentalis adalah karena merespons realitas yang ada.

Namun, benarkah fenomena ini hanya merespons realitas saja tanpa

ambisi politik di belakangnya? Ternyata masih banyak faktor lain yang

bisa digunakan untuk mengkaji fenomena munculnya aksi-aksi kaum
muslimfundamentalis Ini.Faktorpolitiscukup dominan dalam fenomena
ini, di samping juga faktor psikologis.

F. Penutup

Itulah gambran singkat tentang fundamentalisme Islam dengan

berbagai aspeknya. Atas dasar uraian singkat tadi, seharusnya
Islam fundamentalis tidaklah mestf dikaitkan dengan terorlsme dan

radikalisme, atau mengaltkan k |̂rasan dengan Islam secara general.
Karena sebagaimana menggeiobalnya %ra peradaban dunia saat ini,
maka makin mengglobal pula fenomena radlkalisme ini. Apalagi melihat
perkembangan sairis dan teknologi yang sedemikltan pesat saat ini
memungklnkan siapa pun bisa terkait dalam jaringan mafia-terorlsme.
Negara-negara maju bisa saja mendisainopini dunia bahwa radikaltsme
dan terorisme bersumber dari kaum muslim fundamentalis yang memiliki

landasan pijak ayat-ayat Alquran seperti yang disebutkan di atas.

Terlepas dari masalah tersebut, yang perlu dlperhatikan terutama
bagi kita kaum muslim di Indonesia, marilah kita menjadlkan Islam
sebagai rahmat bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. CItra
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Islam yang rahmatan liralamin hendaknya tetap dipertahankan dengan

menjunjung tinggl nilai-nilai harmoni dan toleransi di tengah-tengah
masyarakat. Menjamurnya kelompok-kelompok Islam baru di Indonesia

yang mengarah kepada eksistensi fundamentalisme Islam di Indonesia

perlu diwaspadai, sehingga aksi-aksi mereka tidak sampai menodai

ketinggian Islam umumnya dan citra Islam Indonesia khususnya.

Ternyata gerakan Islam politik yang dilakukan kaum muslim

fundamentalis tidak mampu menyerap makna vitalitas Islam secara

komprehensif. Karena itu, akhlr-akhir ini muncul pula berbagai gerakan

Islam di dunia yang lebih menyuarakan niiai-nilai Islam yang universal,

toleran, dan anti kekerasan. Sebut saja di Indonesia satu contoh yang

menonjol, yakni (celompokJaringan Islam Liberal (JIL) yang dimotori oleh

Ulil Abshar Abdalla. Munculnya gerakan yang "liberal" ini merupakan

antitesis dari eksistensi kelompok-kelompok Islam yang maslh tetap

berkutat pada pemikiran yang fundamentalis.

G. Uji Kompetensi

1. . Jelaskan secara singkatapa yang dimaksud dengan fundamentalisme

.Islam, dan bagaimana sejarah munculnya istilah tersebuti

2. Bagaimanakah sepak terjang kaum muslim fundamentalis akhlr-

akhir in! di berbagai negara dan bagaimana sikap Barat menghadapi

aksi-aksi mereka?

3. Diskuslkandengan teman-teman Anda masalah terjadinya berbagai

tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam

garls kerasl Lalu apakah mereka terq^suk kaum fundamentalis
muslim seperti dalam kajian ini? ^
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