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Manusia yang:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan

 Yang Maha Esa;

2. Berakhlak mulia;

3. Menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan 
inter dan antar umat beragama.

4. Memahami, menghayati, dan mengamalkan 
nilai-nilai agama yang menyerasikan 
penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni.  
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PENGANTAR PENULIS

Bismillâhirrahmânirrahîm

Assalâmu ’alaikum warahmatullâhi wa barokâtuh

Alhamdulillâhirabbil ’âlamîn. Segala puji dan syukur 
penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena atas kehendaknya 
buku ini selesai disusun. Salam shalawat tak lupa disampaikan 
kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Saw, keluarga juga 
para sahabatnya. Amin.

Setiap satuan pendidikan pada seluruh jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. 
Pendidkan agama, dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
Tentang Pendidikan Tinggi, merupakan bagian dari kurikulum 
yang wajib diselenggarakan. Pendidikan agama adalah 
pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 
sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 
mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-
kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada seluruh 
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pengelolaan pendidikan 
agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan menjelaskan 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 
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dan antar umat beragama.  Pendidikan agama bertujuan 
untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam 
memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama 
yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni.  

Keberadaan Subdit Pendidikan Agama Islam (PAI) 
pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) telah menjadi jalan 
direalisasikannya peraturan tersebut. Dengan menggandeng 
Asosiasi Dosen PAI pada PTU se Indonesia (ADPISI), telah 
dirumuskan CPL dan materi pokok untuk Mata Kuliah PAI pada 
PTU. 

Pendidikan Agama dituangkan dalam bahan kajian yang 
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Untuk melaksanakan 
tugas mengajar, dosen Mata Kuliah PAI perlu buku teks sebagai 
bahan ajar atau sumber belajar bagi mahasiswa. Dan keberadaan 
buku teks ini menjadi satu alternatif rujukan dari beragam buku 
teks yang tersedia.

Buku ini berisi enam materi pokok, yaitu: 1) konsep 
ketuhanan, manusia, dan alam dalam Islam; 2) konsep tentang 
Al-Qur’an, as-Sunah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan 
Islam di Indonesia;  3) implementasi syariah dalam kehidupan 
sehari-hari; 4) konsep akhlak dalam pengembangan budaya, 
sain-teknologi, seni, dan etos kerja; 5) konsep Islam dalam 
pembinaan masyarakat, negara, dan lingkungan hidup; dan 6) 
konsep Islam terhadap isu-isu kontemporer.

Buku ini terwujud berkat motivasi para pimpinan Subdit 
PAI pada PTU pada dosen-dosen PAI binaannya, penulis ucapkan 
terima kasih banyak atas bimbingan dan pendampingannya. 
Terima kasih kepada pada Tim Inti yang telah menuangkan ide-
ide dalam bentuk Materi-Materi Pokok Kajian PAI sejak tahun 
2017 dan kemudian disempurnakan bersama-sama oleh rekan-
rekan dosen PAI pada PTU se-Indonesia yang diwakili oleh 
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utusan DPW dalam agenda yang difasilitasi Subdit PAI pada 
PTU di Bogor pada tanggal 8-10 Juli 2019. Terima kasih yang tak 
terhingga penulis ucapkan para guru dan para ahli yang menulis 
tentang khasanah Islam sejak mulai zaman sahabat hingga kini, 
dan terima kasih diucapkan kepada kepada seluruh pihak yang 
telah membantu dan memberikan kesempatan sehingga buku ini 
berhasil diterbitkan.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan 
pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi, dan penanggung 
jawab pendidikan. Sebab keterbatasan penulis, saran dan 
kritik sangat dinantikan untuk memperbaiki kekurangan dan 
kelemahan buku ini.

Akhirul kalam, wassâlâmu ’alaikum warahmatullâhi 
wabarakâtuh.

   

     Bandung, Juli 2019
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Tujuan Mata Kuliah Agama

 

Rambu-Rambu Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) dalam penyusunan Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah PAI.

Ranah Sikap
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius;
S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam men-

jalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 
S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk ke-
majuan peradaban berdasarkan Pancasila serta ber-
komitmen terhadap NKRI, UUD NKRI tahun1945, 
dan Bhinneka Tunggal Ika;

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cin-
ta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tang-
gungjawab pada negara dan bangsa;
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S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandan-
gan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain;

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermas-
yarakat dan bernegara;

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas peker-

jaan di bidang keahliannya secara mandiri

Ranah Keterampilan Umum
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur;

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun 
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi;

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di 
atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di 
dalam maupun di luar lembaganya;
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KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri;

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Ranah Keterampilan Khusus

KK1 Mampu mengimplementasikan nilai-nilai 
moderatisme Islam (wasathiyyah) dalam konteks 
keindonesiaan;

KK2 Mampu mengartikulasikan nilai-nilai Islam dalam 
bidang keahlian masing-masing.

Ranah Pengetahuan 
P1 Menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi penge-

tahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakog-
nitif terkait dengan masalah keagamaan.

P2 Menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi penge-
tahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakog-
nitif terkait berbagai isu kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban dengan menggunakan wa-
wasan keislaman yang rahmatan lil ’alamin.
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Setelah mempelajari bab ini mahasiswa memahami dan meyakini 
konsep ketuhanan, dan mampu mengimplementasikan konsep 
ketuhanan, manusia, dan alam dalam kehidupan sehari-hari.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): S1, K.. P..

Konsep Ketuhanan, Manusia,
dan Alam Dalam Islam

Bab I

A. Konsep Ketuhanan dan Implikasinya dalam 
Kehidupan Sehari-hari

Di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai 
Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, 
orang Arab menyebutnya Rabb, orang Inggris menyebutnya 
God, orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya Pangeran atau 
Gusti Allah, orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widi 
Wasa (Yang Maha Esa), dan orang Yunani Kuno menyebutnya 
Hermeus. Untuk menyebut malaikat pun berbeda-beda. Orang 
Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutnya malaikat (Angel), 
orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya Dewa-Dewi 
(Syahidin, dkk., 2014: 96). 
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Perhatikan gambar berikut ini dan jelaskan apa 
yang Anda lihat!

Aktivitas 1

Gambar 1.1. Manusia dan Alam  dan isinya sebagai Ciptaan Tuhan

1. Konsep Ketuhanan

 Kamus al-Ma’ani menyatakan bahwa Allah adalah Dzat 
Yang Maha Tinggi, wajib ada, yang menghimpun segala sifat 
ketuhanan dan kesempurnaan. Sementara dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Pusat Bahasa atau KBBI Pusat Bahasa (2011: 
42) kata Allah adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab; pen-
cipta alam semesta yang Mahasempurna; Tuhan Yang Mahas 
Esa yang disembah oleh orang yang beriman.

Kata ketuhanan dalam KBBI Pusat Bahasa Edisi Keempat 
(2011: 1493) diuraikan berasal dari kata dasar tuhan. Sementara 
Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh 
manusia sebagai yang Mahakuasa, Mahaperkasa, dan sebagainya. 
Ketuhanan berarti: 1) sifat keadaan Tuhan; 2) segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Tuhan. Sementara dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (W.J.S. Poerwadarminta, 2014: 

Sumber : https://pixabay.com/id/illustrations/
ramadan-islam-tradisional-kareem-3469812/



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 3

1300) Tuhan Allah adalah: Tuhan Allah; Allah; Tuhan yang Esa; 
Allah yang satu. Ketuhanan berarti: 1) sifat keadaan Tuhan; 2) 
segala sesuatu mengenai Tuhan; 3) kepercayaan kepada Tuhan.

Kaum muslim meyakini bahwa Allah berwujud namun 
tidak dapat dilihat oleh manusia di dunia ini. Allah lah yang awal 
dan yang akhir; Allah Mahakekal, tidak ada yang menyerupai 
dan menandingi-Nya. Kekuasaan Allah lah apa yang ada di langit 
dan di bumi. Allah pula lah yang menciptakan yang ada di antara 
keduanya (langit dan bumi) dan tidak ada yang menyamai-Nya. 

Allah Yang Esa adalah “Tuhan Satu-Satunya” dan 
pengakuan akan keimanan ini harus menempati posisi utama 
dalam pemikiran sadar dan tindakan seorang muslim sepanjang 
waktu. Ketauhidan ini harus tertanam kuat dalam diri kaum 
muslim dan percaya bahwa masing-masing orang akan 
mempertanggungjawabkan keimanan dan keislamannya pada 
hari penghakiman; bahwa setiap tindakan dan pikiran akan 
dihakimi dengan seadil-adilnya dalam timbangan oleh Allah 
yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari. 

Konsep tauhid menyatakan bahwa keesaan dan kesejatian 
Allah tidak lah berbilang. Ini berarti bagi Muslim tak hanya 
menyatakan bahwa ”Allah itu Esa” tetapi juga bahwa ”tiada 
Tuhan selain Allah” (lâ ilâha ilallah). Kombinasi penegasan dan 
penyangkalan ini terkandung dalam syahadat atau pernyataan 
iman dan Islam (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 120). 

Konsep tauhid dipertegas oleh al-Faruqi (2003: 109) 
bahwa secara tradisional dan sederhana didefinisikan sebagai 
keyakinan dan kesaksian bahwa ”tak ada Tuhan kecuali Allah”. 
Pernyataan ini secara ringkas memberikan makna sangat kaya 
dan agung dalam keseluruhan Islam. Ini lah kalimat atau syahadat 
(kesaksian) Islam. Seluruh keanekaragaman, kekayaan, dan 
sejarah, kebudayaan dan pengetahuan, kearifan dan peradaban 
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Islam terpadatkan dalam kalimat Lâ ilâha illallâh. 

Ada sejumlah doktrin fundamental dalam akidah Islam 
yang wajib dipercaya seluruh muslim, yaitu keenam rukun 
iman dan kelima rukun Islam yang tercakup dalam al-Qur’an. 
Keenam rukun iman adalah kebenaran inti agama dalam Islam: 
kepercayaan pada keesaan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, para nabi dan rasul-Nya, takdir dan ketetapan-Nya, 
serta hari kiamat. Kelima rukun Islam adalah perwujudan fisik 
Islam, yaitu: bersyahadat atau menyatakan kesaksian bahwa 
tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad saw. adalah 
utusan Allah, salat lima kali sehari, berpuasa pada bulan 
Ramadan, membayar zakat, dan naik haji ke Mekah (Raana 
Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 118).

Kaum muslim percaya bahwa Allah tidak hanya 
menciptakan semesta. Mereka juga percaya bahwa kekuasaan 
Allah ada di mana-mana (al-Muhit), Maha Berkuasa (al-
Qadir), dan Maha Penghitung (al-Hisab) atas semua peristiwa 
yang terjadi yang telah ditentukan sebelumnya oleh kadar atau 
takaran dari-Nya. Dengan kata lain, Allah mengetahui masa kini, 
masa lalu, maupun masa depan semua makhluk, dan Dia Maha 
Pemberi (al-Wahhab). 

Islam mengajarkan bahwa Allah mempunyai kekuasaan 
dan kewenangan atas seluruh makhluk dan peristiwa, namun 
tidak berarti bahwa manusia tidak punya kehendak bebas atau 
pilihan. Misalnya, tak seorang pun dipaksa untuk mematuhi 
ataupun mempercayai Tuhan. Kebebasan bertindak tidak 
berkontradiksi dengan kemahatahuan Allah. Orang tidak 
mengetahui takdir akhirnya; dan diberikan kebebasan memilih 
jalan apa pun yang dia inginkan. Namun, kaum Muslim 
percaya bahwa ada hari penghakiman (yaumul hisab) atau 
hari perhitungan. Ketika Allah menghakimi dan memberikan 
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ganjaran atau hukuman kepada setiap tindakan sesuai niatnya, 
dengan ganjaran akhir surga atau neraka abadi (Raana Bokhari 
dan Mohammad Seddon, tt.: 122).  

Lebih lanjut digambarkan, Islam mengajarkan bahwa 
tidak hanya sifat-sifat Allah ini sempurna sendiri-sendiri, tetapi 
juga secara bersama-sama. Ini berarti misalnya, meskipun Allah 
adalah al-Jabbar ”Yang Kehendaknya tidak dapat diingkari”, Dia 
juga al-Ghafuur ”Maha Pengampun”. Dalam Empat Puluh Hadis 
Qudsi karya Imam Nawawi, Nabi Muhammad saw. menjelaskan 
bahwa Allah telah berfirman – yang artinya: ”Wahai anak Adam, 
selagi engkau meminta dan berharap kepada-Ku, maka Aku 
akan mengampuni dosamu dan Aku tidak pedulikan lagi.”

Akidah atau keyakinan terhadap nilai ajaran Tuhan 
(Islam) adalah sebagai keyakinan dasar dalam kehidupan sehari-
hari, maka keberadaan akidah Islam sangat menentukan bagi 
seorang muslim. Dalam sistem teologi agama diyakini bahwa 
sikap, perbuatan, dan perubahan yang terjadi dalam perilaku 
dan aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh sistem teologi 
atau akidah yang dianutnya. Untuk itu signifikansi akidah 
dalam Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas 
keyakinan dasar ini lah dibangun ajaran Islam lainnya, syari’ah 
(hukum Islam) dan akhlak (moral Islam). Oleh karena itu, 
pengalaman ajaran Islam lainnya, seperti shalat, puasa, haji, 
etika Islam (akhlak) dan seterusnya dapat diamalkan di atas 
bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar 
pengalaman ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa 
(Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, 2009: xiii). 

Akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang 
di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 
Hal ini secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan 
terhadap kehidupan setelah kematian dan bahwa setiap orang 
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akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia di 
hari kemudian (akhirat) itu. Kepercayaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan 
yang menyimpang, seperti bid’ah, khurafat, aliran sesat, dan 
penyelewengan-penyelewengan lainnya.

Seorang muslim sejati memerlukan tiga aspek keyakinan, 
yaitu: kepercayaan kepada Allah dan rasul-Nya, perbuatan 
yang sesuai dengan kepercayaan tersebut, dan kesadaran 
akan hubungan dengan Allah sebagai buah dari perbuatan 
dan kepatuhan. Ketiga aspek tersebut dapat direalisasikan 
dengan jalan memenuhi seruan Allah. Pemenuhan hal tersebut 
dirumuskan dalam tiga dimensi tauhid yaitu Allah Maha Esa 
dalam Dzat, sifat, dan perbuatan-Nya.

 Allah Maha Esa dalam Dzat artinya (1) bahwa tidak ada 
Dzat lain yang menyerupai Allah dan (2) bahwa Dzat Allah 
tidak tersusun dari bagian-bagian. Allah Maha Esa dalam sifat 
artinya (3) bahwa Allah tidak mempunyai dua sifat atau lebih 
yang sejenis, seperti dua sifat qudrah, dan (4) bahwa selain Allah 
tidak mempunyai sifat yang menyerupai sifat-Nya. Sedangkan 
Allah Maha Esa dalam perbuatan berarti (5) bahwa selain Allah 
tidak ada yang mempunyai kemampuan menciptakan seperti 
kekuasaan-Nya. 

Dengan demikian, akidah berperan sebagai obor 
penunjuk jalan, sedangkan amal (perbuatan) sebagai sistem dan 
strukturnya. Ini bermakna bahwa seluruh perbuatan manusia 
akan dipertanggungjawabkan di akhirat pada hari pengadilan. 
Agar menjadi manusia yang beruntung, seluruh perbuatan 
manusia haruslah tetap dalam petunjuk yang diberikan Allah. 
Sementara kesadaran manusia yang hubungannya dengan Allah 
adalah satu segi spiritual yang dalam sistem akidah Islam disebut 
dengan ihsan. 
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Sistem akidah dan amal dalam Islam bersifat total dan 
saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Sistem ini tidak 
terbatas hanya dalam mempercayai dan meyakini rukun iman, 
melainkan harus terimplementasi dalam aktivitas manusia 
sebagai buahnya. Islam adalah agama keyakinan (iman) dan 
amal.

Paling tidak ada empat motivasi akidah Islamiyah ke 
arah dinamika dan kreativitas manusia. Pertama, akidah dapat 
mengembangkan sifat positif dan menekan sifat negatif manusia. 
Kedua, akidah memberi daya tahan kepada manusia terhadap 
guncangan perubahan. Ketiga, akidah menjadi penggerak 
pandangan positif terhadap dunia, etos kerja, etos ekonomi, dan 
etos ilmu pengetahuan yang pada gilirannya dapat menguatkan 
kualitas hidup. Keempat, akidah berfungsi sebagai pengendali 
keseimbangan (Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, 
2009: xv).

Begitu pentingnya kajian 
mengenai akidah Islam, hingga 
bidang ini telah menjadi perbin-
cangan serius di kalangan para ahli 
sejak zaman awal Islam sampai 
hari ini, termasuk di Indonesia. Di 
dalam apresiasinya, kajian menge-
nai bidang ini melahirkan beberapa 
aliran, seperti Muktazilah, Asy’ari-
yah, Murji’ah, Syiah, Khawarij, 
Qadariah, Jabbariah, dan lainnya 
(Syahrin Harahap dan Hasan Bakti 
Nasution, 2009: xiii).

Rahmat Tuhan ada 
dalam setiap makhluk. 
Setiap berpikir, 
bersikap, dan bertindak 
hendaknya didasari atas 
kehendak Tuhan Yang 
Maha Esa.

Hidup dan kehidupan 
seluruh makhluk berasal 
dari Allah, sehingga 
tugas makhluk adalah 
menjalani segala 
ketetapan-Nya.
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2. Implikasi Ketuhanan dalam Kehidupan Sehari-Hari

Alam semesta, termasuk bumi dan segala isinya sebagai 
ciptaan Allah merupakan simbol wujud atau keberadaan 
Tuhan. Manusia, tumbuhan dan hewan bernafas dan bergerak 
semua atas kehendak dan ketetapan Allah Swt. Sebagai wujud 
penghambaan kepada Sang Maha Pencipta, setiap ciptaannya 
menyembah Allah Swt dengan caranya masing-masing.

Akidah merupakan hal yang sangat fundamental dalam 
kehidupan manusia. Implikasi kepercayaan dan keyakinan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat tercermin dalam pikiran, 
sikap, dan perbuatan manusia. Muslim beriman tentu akan 
mendasari setiap perilaku berpikir, bersikap, dan bertindak 
berdasarkan apa yang diarahkan Tuhan kepadanya. 

Ajaran Islam yang Allah turunkan ke dalam al-Qur-an dan 
Hadis merupakan acuan yang harus diikuti, tidak hanya dengan 
perkataan, tetapi juga dengan keyakinan dan perbuatan. Sesuai 
dengan yang dinyatakan dalam al-Qur’an Surat Al-Hasyr [59]: 
7, Allah Swt berfirman, ”Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 
tinggalkanlah.”

Keimanan wajib dibuktikan baik dalam ucapan, perbuatan, 
dan segala gerak pergaulan dan sewaktu sendirian. Orang 
semacam ini hatinya lebih sibuk memikirkan dan memperhatikan 
apa yang diperintahkan oleh Allah guna dilaksanakan dan 
menjauhi apa-apa yang dilarang oleh-Nya. Dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 62 diuraikan pahala bagi orang yang beriman. 
”Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, 
orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi’in, siapa saja di 
antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari 
kemudian dan beramal shaleh, mereka akan menerima pahala 
dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, 
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dan tidak pula mereka bersedih hati.” 

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai ketuhanan 
ada pada proses berpikir, bersikap juga dalam bertindak. Allah 
mengajarkan keseimbangan kepada manusia dalam memenuhi 
tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi. 
Banyak sekali ayat al-Qur’an yang mengaitan antara iman dan 
amal perbuatan saleh sebagai landasan yang kokoh dalam 
mengarungi kehidupan manusia. “…beramallah kamu, maka 
Allah akan melihat amal perbuatanmu”. (QS. At-Taubah [9]: 
105). “… maka ketika telah selesai mengerjakan sembahyang, 
bertebarlah kamu di atas bumi …” (QS. Al-Jum’at [62]: 10).

Al-Qur’an secara eksplisit memerintahkan kaum auslim 
untuk mengingat-ingat Allah sebagai cara mengembangkan 
rohani dan memperoleh ketenteraman hati. ”Dan (ketahuilah) 
mengingat Allah itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah 
yang lain)” (QS. Al-’Ankabût [29]: 45). ”Wahai orang-orang 
yang beriman! Ingatlah kepada Allah dengan mengingat 
(nama-Nya) sebanyak-banyaknya” (QS. Al-Ahzâb [33]: 41). 
”Allah menjanjikan kepada kaum Muslim bahwa bila mereka 
mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat mereka 
dan memberikan berkah dan rahmat-Nya” (QS. Al-Baqarah 
[2]: 152). Kaum muslim berzikir dengan berbagai cara, mulai 
dari melakukan salat sunah sampai mengaji al-Qur’an bersama-
sama, atau mengingat Allah, seperti yang dilakukan kaum sufi. 
Kaum muslim juga mengingat Allah seraya melakukan aktivitas 
sehari-hari, entah itu bekerja, belajar, makan, ataupun dalam 
perjalanan.

Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan mampu 
menumbuhkan sikap pasrah. Kamum muslimin akan selalu 
berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Kebenaran ajaran Islam akan selalu dipegang 
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dan dijadikan prinsip hidup, sebab dianggap sebagai petunjuk 
atau pedoman bagi kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan 
hidup di dunia dan di akhirat. 

Demikian pula dalam bertindak. Setiap amalan yang 
dilakukan dinilai ibadah apabila dilandasi dengan keyakinan 
(keimanan) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu, ajaran 
Islam mengajarkan untuk mengucapkan kata bismillah (dengan 
menyebut nama Allah) ketika kita hendak melakukan suatu  
kegiatan dan mengucapkan kata alhamdulillah (segala puji bagi 
Allah) setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan. Perilaku 
ini mengindikasikan bahwa segala gerak adalah dari Allah Sang 
Mahapencipta dan Mahapenggerak. Tidak akan terjadi segala 
sesuatu tanpa ketetapan Allah Swt.

Contoh lainnya, perhatinkanlah para pejabat yang 
akan diambil sumpah jabatan. Mereka akan diminta untuk 
mengucapkan janji dengan menggunakan atas nama Tuhannya. 
Begitu pula ketika seseorang sakit atau sedang dalam musibah 
atau sedang tidak berdaya, semua akan berpasrah meminta dan 
mengharapkan pertolongan Tuhannya.

Muslim yang benar-benar beriman akan bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya, baik pekerjaan 
yang besar maupun kecil, ringan maupun berat, tampak oleh 
manusia lainnya maupun tidak, karena Allah Mahamelihat 
dan Mahamemperhitungkan setiap amal perbuatan kita. Sebab 
Allah Mahamelihat, maka kita tidak akan berlaku curang dan 
merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Sebab Allah 
Mahamelihat, kita akan adil dan bersungguh-sungguh dalam 
menjalankan amanah. 

Kesungguhan dalam beraktivitas akan menghasilkan 
kesuksesan dan membawa kepada tujuan yang ditetapkan. 
Setiap pekerjaan yang dikerjakan atau dipercayakan akan 
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menjadi pahala dan hanya Allah Yang Mahatahu dan mampu 
membalasnya sesuai dengan niat dan kesungguhan usaha 
hamba-Nya. Kesungguhan dalam melaksanakan amanah ini 
mampu mewujudkan fungsi diciptakannya manusia, sebagai 
khalifah di muka bumi. 

Perlu kesungguhan untuk menjalankan amanah sebagai 
khalifah di muka bumi. Muslim juga perlu ilmu pengetahuan dan 
metode yang tepat agar tugas dan fungsinya mencapai tujuan 
sesuai dengan kehendak Sang Penciptanya. Akidah yang telah 
tertanam mampu menjadi faktor pendorong atau motivasi bagi 
tumbuhnya budaya, kreativitas, dan dinamika dalam kehidupan 
kaum muslim. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang 
dikerjakan tentunya akan bermanfaat dan menjadi kebaikan 
bagi seluruh alam.  

Kesadaran bahwa manusia adalah hamba dari 
Penciptanya, Tuhan Yang Mahakuasa, menumbuhkan jiwa 
pengabdian makhluk yang sangat bergantung kepada Tuhannya. 
Hal ini mengindikasikan suatu prinsip bahwa Allah sebagai 
Pencipta seluruh alam memiliki hak untuk diimani dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan apa pun atau siapa pun (Syed 
Mahmudunnasir, 2005: 385). Tidak ada yang dapat menandingi 
Allah dalam hal apa pun.  Apa yang ada dalam diri manusia 
hakikatnya adalah semua pemberian Allah. Rezeki, maut, 
kelahiran, penciptaan, semua Allah yang telah menetapkannya. 
Manusia yang beriman dan bertakwa berkewajiban berserah 
diri kepada kehendak Allah Swt. Allah tidak akan lalim terhadap 
hamba-Nya. Kepasrahan akan ketetapan Allah membuat hati 
menjadi tenteram, damai, dan bahagia.

Al-Qur’an menginformasikan bahwa manusia mempunyai 
dua tabiat, yaitu: 1) sifat baik dan terpuji, dan 2) sifat-sifat 
buruk dan tercela. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman 
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mengarahkan manusia untuk mengembangkan sifat-sifat 
yang positif lagi terpuji dan menekan sifat negatif agar tidak 
berkembang.

Keyakinan akan akidah Islam dengan baik, memotivasi 
manusia untuk selalu beramal saleh. Mengamalkan perilaku 
saleh berdasarkan nilai tauhid dan sesuai dengan ajaran Islam 
akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Semakin banyak amal 
saleh yang dilakukan akan semakin banyak pahala yang akan 
diperoleh. Manusia yang memiliki ganjaran dan pahala yang 
banyak tentu akan semakin beruntung baik di dunia atau pun di 
akhirat kelak.

Motivasi bahwa di antara kesalahan atau dosa yang 
diperbuat akan dimaafkan oleh Allah, mengarahkan manusia 
untuk kembali dan selalu ada dalam jalan yang mendapat 
petunjuk. Dosa atau kesalahan yang dilakukan dapat dihapus 
dengan amalan-amalan saleh yang dilakukan. Tidak ada 
manusia yang selamanya salah dan berdosa. Maka dengan ilmu 
pengetahuan tentang akidah Islam, manusia akan selalu ada 
dalam petunjuk. Manusia akan terhidar dari kegelapan menuju 
cahaya atau petunjuk Ilahi.

Melalui pengetahuan akidah yang baik, orang yang 
beriman tidak akan mudah berputus asa, merasa takut dan 
cemas, tidak sombong karena material yang berlimpah yang 
dimilikinya, dan tidak menjadi lupa diri. Manusia yang beriman 
akan mengembalikan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah 
dan akan kembali kepada-Nya. Orang yang berakidah Islam 
yang baik, diandaikan sebagai manusia yang seimbang atau ideal 
(wasathiyyah). 

Sebagai makhluk yang terdiri jadi ruh, jasad, dan akal 
tentu harus dikembangkan seluruh potensinya secara seimbang. 
Manusia tidak sempurna dengan cara hanya tumbuh satu atau 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 13

dua saja dari unsur-unsur kemanusiaannya. Untuk menjadi insan 
kamil, manusia harus seimbang dalam menumbuhkembangkan 
potensi yang ada dalam dirinya. Bila tidak tumbuh seimbang 
potensinya, maka manusia akan mengalami goncangan hidup. 
Bayangkan ada manusia cerdas dan terampil, namun jiwanya 
gersang dan mati, maka hidupnya tidak akan merasa damai dan 
bahagia. 

	Dunia (al-dunya) dan akhirat (al-akhirat) sama-sama 145 kali;
	Hidup (al-hayah) dan mati (al-maut) sama-sama 115 kali;
	Setan (al-syaithan) dan malaikat (malâ’ikat) sama-sama 88 kali;
	Kesyukuran (syukur) dan musibah (nasa’ib) sama-sama 75 kali; 
	Zakat (al-zakah) dan berkat (barâkah) sama-sama 18 kali.

Keseimbangan ini pula lah yang membuat manusia 
bertahan hidup. Ketika diberi kesulitan, Allah memberikan 
harapan dengan kemudahan-kemudahan. Ketika manusia 
sudah lelah seharian bekerja, Allah menciptakan malam hari 
agar manusia dapat beristirahat. Semua dibutuhkan dalam 
rangka menjaga keseimbangan tubuh (jasmani), rohani, dan 
keseimbangan alam dan segala yang ada di dalamnya. Ada 
pemasukan, ada pula pengeluaran; ada kelahiran, ada juga 
kematian. Segala sesuatu bekerja sesuai dengan fitrahnya; semua 
menjaga keseimbangannya sebagai sunatullah. 

Keseimbangan dinyatakan dalam al-Qur’an melalui 
kata-kata seperti: dunia dan akhirat, hidup dan mati, setan dan 
malaikat, syukur dan musibah, zakat dan berkat. Bahkan sebab 
keseimbangan yang ingin ditunjukkan Allah kepada manusia 
sebagai pembelajaran (untuk menunjukkan Kemahabesaran 
Allah), kata-kata tersebut pun ditulis dengan jumlah yang sama 
dalam Al-Qur’an.
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Bila sesuatu di dunia ini sedang dalam kondisi tidak 
seimbang, maka secara sunatullah ia akan menyeimbangkan 
diri. Contoh, orang yang banyak melakukan aktivitas pekerjaan 
yang melewati batas kekuatan kondisi tubuhnya, maka ia akan 
sakit. Sebagai kosekuensinya, agar kembali pada keseimbangan 
tubuh yang sehat orang tersebut perlu dan akan disarankan oleh 
ahli (dokter) untuk istirahat. Tumbuhan yang ditebangi tanpa 
dijaga keseimbangan alamnya akan menimbulkan bencana bagi 
seluruh makhluk. Masih banyak lagi contoh lain untuk selalu 
menjaga keseimbangan bagi orang-orang yang mau berpikir dan 
mengambil pelajaran. 

Dari semua ini dipahami bahwa segala sesuatu menjadi 
tidak berdaya tanpa pertolongan, kasih-sayang, dan kekuatan 
Allah sebagai pencipta seluruh makhluk. Akidah atau keimanan 
kepada Allah Yang Satu menjadi sampainya manusia pada 
kesempurnaan dari tujuan penciptaan, sebagai hamba Allah. 

Orang yang berbuat amal kebaikan tentu hasilnya akan 
berbeda dengan orang yang melakukan amal buruk. Siapapun 
yang beramal, perbuatannya pasti akan diperhitungkan. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Insyiqaq [84]: 84, ”...maka dia 
akan diperhitungkan amal perbuatannya dengan mudah.” 
Selanjutnya, dalam QS. Az-Zumar [39]: 41, Allah berfirman: 
”Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al-Qur’an untuk 
manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat 
petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri dan siapa 
yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat 
(kerugian) buat dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah 
orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.” Oleh karena 
itu dalam mengerjakan amal shaleh haruslah berpegang kepada 
al-Qur’an, karena dalam kitab suci ini terdapat petunjuk bagi 
orang yang ingin menuju pada kebenaran dan jalan yang lurus 
(QS: Al-Isra’ [17]: 9). 
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Amal baik dapat menunjukkan kemuliaan dan derajat 
seseorang. Semakin banyak amal saleh yang diikuti oleh 
keikhlasan karena Allah, semakin mulia derajat seseorang baik 
di dunia maupun di akhirat. Dalam QS. Al-An’am [6]: 132, 
Allah berfirman – yang artinya: ”Dan masing-masing orang 
memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang 
dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang 
mereka kerjakan”. Selanjutnya dalam ayat 153, Allah berfirman 
– yang artinya: Katakanlah: ”Hai kaumku, berbuatlah sepenuh 
kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak 
kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan 
memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, 
orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat 
keberuntungan.”

Berbuat baik tidak akan membawa pada kerugian. Bahkan 
sebaliknya, amal baik akan membawa pada keberuntungan yang 
tidak terduga baik di dunia maupun di akhirat. Amal baik ini 
tentu saja berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Allah 
tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang telah berbuat 
amal shaleh. ”Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal 
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau 
perempuan.” QS. Ali-Imran [3]: 195.

Begitulah, akidah tidak hanya berupa rumusan 
sistem ajaran Islam saja melainkan harus direalisasikan dan 
implikasinya terasa dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan 
demikian akan terjadi peningkatan kualitas hidup kaum muslim. 
Karenanya akidah dapat disebut sebagai titik tolak dan sekaligus 
merupakan tujuan hidup. Atas dasar itu, maka akidah memiliki 
peran yang sangat penting di dalam memunculkan semangat 
peningkatan kualitas hidup seseorang (Syahrin Harahap dan 
Hasan Bakti Nasution, 2009: xvi). 
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Fungsi diterapkannya akidah dalam hidup seseorang 
di antaranya adalah: pertama, akidah dapat menimbulkan 
optimisme dalam kehidupan. Sebab manusia yang dalam dirinya 
tertanam akidah/keyakinan yang kuat akan selalu merasa 
optimis dan merasa akan berhasil dalam segala usahanya. 
Keyakinan ini didorong oleh keyakinan yang lain bahwa Allah 
sangat dekat padanya, bahkan selalu menyertainya dalam usaha 
dan aktivitas-aktivitasnya. Sementara orang yang tidak memiliki 
akidah yanag benar dan kuat tidak akan memiliki keyakinan 
yang kuat, jiwanya akan menjadi gersang dan hampa, dan selalu 
diliputi keraguan dalam bertindak. Dampaknya, jika tertimpa 
sedikit cobaan dan rintangan, ia menjadi gelisah, berkeluh kesah, 
yang sering kali berakhir dengan putus asa. Hal ini disebabkan ia 
tidak memiliki pegangan batin yang kuat di luar kemampuannya. 

Kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Disiplin 
dimaksud adalah kepatuhan atau ketaatan dalam mengikuti 
semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku, termasuk hukum 
alam (sunatullah) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 
Islam adalah agama yang sangat menekankan sikap disiplin. 
Bahkan, arti kata Islam itu sendiri mengacu pada kedisiplinan. 
Islam secara generik juga berarti tunduk, patuh, dan berserah 
diri, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sikap disiplin 
tersebut. Akidah yang mantap akan mampu menempatkan diri 
seseorang sebagai makhluk berdisiplin dalam kehidupannya. 
Disiplin adalah kata kunci untuk keberhasilan. Karena itu, 
bila ingin berhasil seseorang harus berdisiplin. Tanpa disiplin, 
tidak mungkin seseorang dapat meraih kesuksesannya. Dalam 
konteks peningkatan kualitas hidup, disiplin sangat dituntut 
tertutama: a) disiplin waktu, artinya tertib dan teratur dalam 
memanfaatkannya baik pada saat melaksanakan ibadah 
mahdhah maupun ghair mahdhah; b) disiplin dalam bekerja, 
artinya seorang muslim yang berakidah menyadari bahwa ia 
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harus bekerja sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab 
sebagai khalifah Allah, dan agar kerjanya berhasil, diperlukan 
sikap disiplin.

Ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos 
kerja. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap akan selalu 
berupaya keras untuk menghasilkan kerjanya sebagai bagian 
dari pemenuhan ketaatan kepada Tuhan (Syahrin Harahap dan 
Hasan Bakti Nasution, 2009: xvii). 

B. Analisis Konsep Manusia dan Alam Sebagai Makhluk 
Bertuhan

1. Manusia dan Alam sebagai Makhluk Bertuhan

Gambar 1.2. Manusia sebagai Ciptaan Allah

Sumber: https://pixabay.com/id/photos/anak-anak-idul-
fitri-mubarak-muslim-4263581/
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Perhatikan setiap bagian kecil dari tubuh kita!
Dari setiap bagian dalam tubuh kita mengandung 
kemahabesaran Allah sebagai Sang Maha Pencipta.

Aktivitas 2

a. Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dalam KBBI 
Pusat Bahasa Edisi Keempat (2011: 877) manusia berarti: 1) 
makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); 
2) insan; 3) orang. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia Edisi Ketiga (W.J.S. Poerwadarminta, 2014: 747) 
manusia adalah: 1) makhluk yang berakal budi (sebagai lawan 
binatang); 2) insanulkamil artinya manusia yang sempurna. 
Kemanusiaan berarti: 1) sifat-sifat manusia; 2) segala sesuatu 
yang layak bagi manusia, seperti kasih sayang kepada sesama 
hidup. 

M. Quraish Shihab dalam Helmawati (2014: 8) 
menguraikan ada tiga kata yang digunakan Al-Qur’an untuk 
menunjuk manusia, yaitu:

1) Insan, diambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan 
tampak. Dalam al-Qur’an, insan digunakan untuk menunjuk 
manusia sebagai totalitas (jiwa dan raga).

1. Rincilah nama-nama setiap bagian anggota tubuh 
kita!

2. Perhatikan dengan seksama, adakah dari setiap 
bagian tubuh manusia yang dapat diciptakan oleh 
manusia? Bila ada, apakah buatan manusia akan 
sesempurna sebagaimana yang Allah ciptakan?  
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2) Basyar, dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan 
sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama, 
muncul kata basyarah yang berarti kulit.

3) Bani Adam, berarti manusia keturunan bani Adam.

Berdasarkan al-Qur’an, manusia adalah makhluk ciptaan 
Tuhan. Manusia mempunyai unsur-unsur: pertama, jasmani/
material. Terdapat dalam QS. Al-A’raf [7]: 31 yang berisi bahwa 
makan dan minum bagi manusia adalah suatu keharusan, 
begitu pula memakai pakaian yang indah saat menghadap Sang 
Pencipta atau pada waktu beribadah. ”Hai anak Adam, pakailah 
pakaianmu yang indah di setiap memasuki mesjid, makan 
dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.” Begitu pula 
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 57 Allah memerintahkan kepada 
manusia untuk memakan makanan yang baik. Kedua, akal, 
yaitu alat untuk berpikir. Allah memerintahkan manusia agar 
menggunakan akal pikirannya dalam memahami Al-Qur’an 
sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. ”Maka apakah 
mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an ataukah hati mereka 
terkunci?” (QS. Muhammad [47]: 24). ”Ini adalah sebuah kitab 
yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 
mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat 
pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.” (QS. Şād 
[38]: 29). ”Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) 
daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang berpikir.” (QS. Al-Jasiyah [45]: 13). Ketiga, ruh atau 
rohani. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hijr [15]: 28-29: Dan 
ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,  
”Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia 
dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang 
diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan 
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kejadiannya, dan telah meniupkan 
ke dalamnya ruh (ciptaan-Ku), 
maka tunduklah kamu kepadanya 
dengan bersujud.”

Adam merupakan manusia 
pertama yang diciptakan Tuhan 
di muka bumi ini. Ia diberi gelar 
sebagai kakek moyang manusia 
(abu al-basyar). Setelah Nabi 
Adam dibentuk oleh Allah dari 
debu atau tanah (thin) sehingga 
sempurna bentuk dan kejadiannya, 

Manusia terdiri 
atas jasmani, roh, 
dan akal. Dengan 
akalnya manusia 
menjalankan tugas 
dan fungsinya 
sebagai hamba 
(abdi) Allah dan 
khalifah di muka 
bumi.

kemudian ditiupkan napas kehidupan ke dalam tubuhnya, maka 
jadilah Nabi Adam a.s sebagai manusia pertama. Dalam kitab 
suci umat Islam, Allah menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah 
di muka bumi. Kata khalifah mengandung arti pengganti, 
memberikan isyarat bahwa Adam dan Hawa, mungkin juga 
sejumlah manusia yang lain, merupakan sisa-sisa dari generasi 
manusia terdahulu yang mengalami kepunahan. Karenanya, 
mereka dapat dianggap sebagai manusia yang diselamatkan 
dari kepunahan dan selanjutnya dijadikan sebagai generasi 
baru dari makhluk manusia yang sekaligus menjadi pengganti 
(khalifah) dari generasi manusia terdahulu yang sudah punah 
itu. Keberadaannya di muka bumi ini adalah untuk melanjutkan 
tugas-tugasnya dalam rangka merealisasikan amanah Allah 
(Azyumardi Azra, 2008: 162).

Tubuh manusia adalah mesin yang paling canggih di 
dunia. Kita melihat dengannya, mendengar dengannya, berjalan 
dan berlari dengannya, serta merasakan dengannya. Tulang otot, 
pembuluh arteri, vena, dan organ-organ bagian dalam tersusun 
membentuk desain yang menakjubkan. Setiap bagian dari tubuh 
kita, meskipun masing-masing terlihat berbeda satu sama lain, 
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pada kenyataannya terbuat dari bahan yang sama, yaitu sel 
(Harun Yahya, 2012: 3). 

Manusia berasal dari penyatuan sel telur perempuan 
dan sel sperma laki-laki. Dalam penciptaan manusia, Allah 
Swt. memerintahkan manusia untuk melihat dan memahami 
proses penciptaan dirinya sebagai sebuah pelajaran. Allah 
Swt. menceritakan secara rinci bagaimana manusia terbentuk 
beserta tahapan-tahapan apa yang dilaluinya. Allah Swt 
berfirman – yang artinya: ”Maka adakah kamu perhatikan 
tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan. Kamu kah 
yang menciptakannya, ataukah Kami Penciptanya?” (Q.S. Al-
Wâqi’ah [56]: 58-59).

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu’minûn [23]: 12-16 
yang artinya: “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dari 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya 
air mani (yang tersimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). 
Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, 
lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, 
dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, 
Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. 
Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian setelah 
itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan 
dibangkitkan (dari kuburmu) pada Hari Kiamat.”

Allah Swt. menciptakan sebuah sistem di mana semua 
kebutuhan tubuh manusia dan pertumbuhannya berada di 
bawah kontrol otak. Dia menjadikan semua pesan dari organ-
organ tubuh masuk ke otak untuk kemudian dievaluasi. Lalu, 
otak akan memberikan respons yang sesuai. Respons ini akan 
disampaikan kembali ke bagian tubuh yang memerlukan dalam 
waktu yang sangat singkat. Dalam proses ini, sistem hormon 
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berperan sebagai penyampai informasi. Dalam tubuh manusia, 
Allah Swt. telah menciptakan sebuah jalur pos yang sempurna 
sehingga komunikasi yang cepat dan tepat dapat terjadi (Harun 
Yahya, 2012: 7).

Manusia adalah makhluk hidup yang paling cerdas dan 
paling maju dari jutaan makhluk hidup di bumi. Kecerdasan 
membuat kita sadar akan diri sendiri dan dapat mempelajari 
biologi manusia, yaitu bagaimana tubuh kita dibentuk dan cara 
kerjanya. Saat ini terdapat lebih dari enam miliar penduduk bumi. 
Namun setiap orang memiliki keunikan dalam hal kepribadian, 
penampilan, bentuk dan gerak tubuh serta warna kulit, rambut, 
dan mata. Bahkan kembar identik memiliki sidik jari yang unik 
dan berbagai perbedaan lain. Sekalipun demikian, secara umum 
tubuh manusia berfungsi dengan cara yang sama (Ensiklopedia 
IPTEK, 2007: 145).

Al-Qur’an menyatakan bahwa makhluk Allah pada 
dasarnya baik, sesuai proporsi, dan teradaptasi dengan sempurna 
bagi fungsi-fungsi yang harus dijalankan (QS. As-Sajdah [32]: 
6-7). Konsep ini dikenal dengan fitrah atau sifat alami. Manusia 
terlahir dalam kondisi serupa seperti semua makhluk, bebas dari 
kejahatan (QS. Ar-Rûm [30]: 30). 

Konflik dan kekacauan adalah akibat keangkuhan dan 
kezaliman manusia yang menyebabkan kerusakan di muka 
bumi (QS. Ar-Rûm [30]: 41; Hûd [10]: 23) dan kelakuannya 
yang menuruti godaan setan. Semua disebabkan kelemahan 
manusia, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Qur’an 
bahwa beberapa kelemahan manusia diantaranya: 1) cenderung 
meyakini dan menyembah selain Allah; 2) suka mengeluh saat 
ditimpa kesusahan atau masalah; 3) pelit atau kikir; 4) serakah 
atau tamak; 5) kecintaan pada kesenangan hidup di dunia; 6) 
makhluk yang lemah (khususnya lemah dalam mengendalikan 
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nafsu syahwat); 7) memiliki kecenderungan nakal; 8) sombong, 
tidak mau berterima kasih (kurang bersyukur), dan mudah 
putus asa; 9) manusia itu sering menganiaya baik dirinya 
sendiri maupun orang lain; 10) senang membantah; 11) senang 
mengolok-olok; 12) suka berprasangka, menggunjing dan 
mencari-cari kesalahan orang lain; 13) bersifat tergesa-gesa (jika 
berdoa inginnya segera terkabul atau dalam mempelajari sesuatu 
inginnya cepat bisa); 14) boros; 15) iri hati; 16) mempunyai 
kecenderungan untuk berbuat maksiat terus-menerus dan 
bertindak melampaui batas (lihat Helmawati, 2014: 15).

Ahmad Tafsir (2008: 29) menyatakan bahwa inti manusia 
ada pada kalbunya dan di dalamnya ada fitrah keilahian. Tugas 
kita sebagai manusia adalah membantu mengembangkan sifat 
ini. Jika sifat ini (keilahian) berkembang dengan baik, maka 
keseluruhan manusia pun akan baik. Manusia inilah yang 
kemudian layak disebut khalifatullah fil ardli. Selain menyadari 
penuh dalam menjalankan tugas sebagai sebagai khalifah, 
manusia utamanya merupakan hamba atau abdi Allah. 

b. Alam

Kata ”alam” berdasarkan kebahasaan bisa berarti 
makhluk secara keseluruhan, dunia, alam, kosmos. Dalam Islam, 
alam mengandung makna segala sesuatu selain Tuhan. Dalam 
tasawuf, alam adalah lokus penampakan kekuasaan Tuhan 
(Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 127). 

W.J.S. Poerwadarminta (2014: 22) menyatakan alam 
adalah: 1) dunia; 2) kerajaan; 3) daerah negeri; 4) segala yang ada 
di langit dan di bumi; 5) daerah (keadaan, masa, kehidupan); 6) 
segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan (golongan) 
dan sebagainya dan dianggap sebagai satu keseutuhan; 7) segala 
daya yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan mengatur 
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segala yang ada di dunia ini; 8) 
yang bukan buatan manusia. 
Sementara dalam KBBI Pusat 
Bahasa Edisi Keempat (2011: 34) 
alam adalah: 1) segala yang ada di 
langit dan di bumi (seperti bumi, 
bintang, kekuatan); 2) lingkungan 
kehidupan; 3) segala sesuatu 
yang termasuk di satu lingkungan 
(golongan dan sebagainya) dan 
dianggap sebagai satu keutuhan; 
4) segala daya (gaya kekuatan dan 

Manusia terdiri 
atas jasmani, roh, 
dan akal. Dengan 
akalnya manusia 
menjalankan tugas 
dan fungsinya 
sebagai hamba 
(abdi) Allah dan 
khalifah di muka 
bumi.

sebagainya) yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan 
mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini; 5) dunia; 6) 
kerajaan; 7) daerah; 8) negeri.

Alam semesta meliputi segala objek yang ada di ruang 
angkasa, termasuk ruang angkasa itu sendiri. Luas alam semesta 
tidak terkira, senantiasa berubah dan kian membesar. Dalam 
Ensiklopedia IPTEK ”Bumi-Ruang dan Waktu” (2007: 50), 
alam semesta adalah segala yang ada mulai dari makhluk terkecil 
di bumi hingga struktur terjauh dan terbesar di antariksa. Alam 
semesta merupakan tempat yang dinamis. Semua yang ada di 
dalamnya “patuh” kepada daur hidup, baik manusia yang berusia 
70-80 tahun atau binatang yang berumur sampai 10 miliar 
tahun. Daur ini terus sinambung. Di alam semesta, selalu ada 
objek baru yang hadir atau lahir, hidup untuk sementara waktu 
dan kemudian mati. 

Allah berfirman dalam QS. Ghâfir [40]: 64-66 yang 
artinya; Allah-lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai 
tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu 
lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang 
baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Mahasuci Allah, Tuhan 
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seluruh alam. Dia lah yang hidup kekal, tidak ada tuhan selain 
Dia; maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepada-
Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Katakan lah 
(Muhammad), ’Sungguh, aku dilarang menyembah sembahan 
yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku 
keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan 
agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.” 

Dalam QS. Al-Ahqâf [46]: 3-4, Allah berfirman yang 
artinya: “Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang 
benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang 
yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada 
mereka. Katakanlah (Muhammad), ’Terangkanlah (kepadaku) 
tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkanlah 
kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau  
adakah peran serta mereka dalam (penciptaan) langit? 
Bawalah kepadaku kitab yang sebelum (Al-Qur’an) ini atau 
peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika 
kamu orang yang benar.”

Allah Swt menciptakan alam semesta ini, menumbuhkan 
yang tandus, menurunkan hujan dan sebagainya (QS. Fushilat 
[41]: 39). Bagaimana Allah menjelaskan tentang keadaan bumi 
yang mati dan tidak tercurah hujan, terjadi kekeringan serta 
tumbuh-tumbuhan yang mati, dan juga tentang manfaat air 
yang dapat menggerakkan tumbuhan, lalu bagaimana Allah 
juga menjelaskan kepada hamba-Nya tentang fenomena itu 
(menghidupkan bumi yang mati) yang dalam hal ini terdapat 
gambaran mengenai Hari Kiamat, yaitu menghidupkan kembali 
orang-orang yang telah mati, seperti tafsiran dalam ayat tersebut, 
yaitu kekuasaan-Nya mampu menghidupkan orang-orang yang 
telah mati (Ensiklopedia Nabi Muhammad saw. ”Sebagai 
Pendidik”, 2011: 29).
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Islam memandang alam sebagai bidang yang teratur. Alam 
adalah tatanan yang lengkap karena semua kejadian mengikuti 
hukum yang sama dan tak ada yang luput darinya. Sungguh, agar 
makhluk ada, maka makhluk itu harus ada dalam alam, berada 
di bawah hukumnya yang pasti. Tak ada di dalamnya yang luput 
dari pengetahuan-Nya, dan segala sesuatu di dalamnya berada 
di bawah hukum-Nya. Tiap objek yang membentuk alam ada 
tujuan yang harus dan akan dipenuhi. Allah menciptakan segala 
sesuatu dan memberinya kadar ukuran, takdir, dan peran (QS. 
Al-Furqân [25]: 2; Al-A’lâ [87]: 3). Sebagai objek dalam alam, 
manusia, dalam pandangan Islam juga bertujuan; karena dia 
adalah bagian integral dari sistem finalistik yaitu ciptaan. Jelas 
Islam menyatakan manusia sebagai tujuan dari semua rantai 
finalistik alam. Ini membentuk antar ketergantungan ekologis 
manusia dengan semua yang ada di alam (Isma’il R. Al-Faruqi 
dan Lois Lamya Al-Faruqi, 2003: 349). 

2. Analisis Manusia dan Alam sebagai Makhluk Bertuhan

Perhatikan gambar di bawah ini!
Tunjukkan, apa saja yang menjadi ciptaan Tuhan!

Aktivitas 3

Gambar 1.3. Bukti keberadaan Tuhan dalam semua Ciptaan-Nya

Sumber: Warna-warni di Gunung Pelangi China bisa berubah tergantung curah hujan. Foto: 
hidayatullah.com (https://phinemo.com/indahnya-gunung-pelangi-china/)
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Alam yang terdiri dari segala apa yang ada di langit dan 
di muka bumi diciptakan untuk manusia. Bumi digambarkan 
sebagai tempat di mana kebutuhan manusia tersedia secara 
melimpah, dengan bermacam-macam hewan dan tumbuhan 
sebagai pertanda kebesaran Allah (QS. Al-Hijr [15]: 20; Asy-
Syu’arâ’ [26]: 7). Keberlangsungan ekologis disinggung melalui 
gagasan budidaya agrikultur dan pelestarian sumber daya alam. 
Muka bumi digambarkan sebagai hamparan yang bisa dengan 
mudah dilewati laki-laki maupun perempuan melalui daratan 
ataupun laut. 

Bentang alam yang berubah-ubah ditahan oleh gunung-
gunung yang besar sebagai pasak (awtad), seperti pasak tenda, 
menambatkan lipatan-lipatan dasar geologis yang dalam (QS. 
An-Naba’ [78]: 6-7). Bumi dipandang sebagai hunian sementara 
manusia, yang pada akhirnya akan diakhiri oleh Allah (QS. Az-
Zalzalah [99]: 1-3), dan selalu disebutkan dalam konteks tujuan 
akhir dan kepulangan manusia kepada Allah (QS. Ibrâhîm [14]: 
48) (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 127).

Adam dan juga seluruh manusia diciptakan dan kemudian 
ditetapkan sebagai khalifah atau wakil Tuhan untuk mengelola 
bumi ini. Karenanya, manusia dianugerahi pengetahuan tentang 
segala sesuatu yang memang diperlukan dalam menjalankan 
fungsinya. Posisi dan fungsinya yang sedemikian istimewa 
ini menunjukkan bahwa Nabi Adam merupakan satu-satunya 
makhluk yang mendapat kepercayaan (amanah) dari Allah. 
Adam merupakan makhluk pertama yang menjadi sarana 
manifestasi dari Nur Muhammad. Karenanya, Nabi Adam 
merupakan gambaran dari sifat-sifat keagungan Allah itu 
sendiri. Sementara alam merupakan panggung kiprah aktivitas 
Adam dan keturunannya. Segala sesuatu yang tampak dari sifat 
maupun sikapnya (tentunya yang terpuji) adalah perwujudan 
dari unsur ketuhanan yang ada dalam dirinya.   
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Kelebihan manusia dari makhluk lainnya, selain diberi 
bentuk atau rupa yang sempurna, juga diberi akal untuk berpikir 
sehingga mampu membedakan mana yang baik atau buruk; 
benar atau salah; indah atau tidak indah. Akal yang dioptimalkan 
dapat membantu manusia mengelola alam dan segala isinya 
untuk kesejahteraan bagi umat. Dengan kecerdasannya, manusia 
mampu melakukan inovasi dan berkreasi sehingga menghasilkan 
peradaban di bumi ini.

Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan memilih. 
Akan tetapi dalam menjalankan kehendak bebas individu harus 
menyadari tanggung jawab untuk memastikan kedamaian 
dan kebaikan di bumi, bukan penindasan. Manusia berbeda 
dari hewan, tak hanya karena Allah memberikan ruh ke dalam 
mereka, tetapi juga karena Dia memberikan mereka pilihan. 
Kehendak bebas untuk memilih ini ditafsirkan para ulama bahwa 
setiap manusia memiliki fitrah yang memungkinkan mereka 
membedakan yang salah dan yang benar. Apakah tindakan-
tindakan individu didasarkan pada fitrah adalah hal lain, namun 
Islam menegaskan bahwa saat membuat perjanjian, setiap laki-
laki dan perempuan amat memahami kebenaran, kebatilan, dan 
arti penting mengikuti hukum-hukum Allah. 

Kelemahan manusia ditegaskan oleh Allah Swt dalam 
QS. Al-Ahzâb [33]: 72 yang artinya: ”Sesungguhnya Kami 
telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-
gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat 
itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya 
(berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, 
manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” Kelaliman dan 
kebodohan manusia ialah ia mau menerima tugas, tetapi tidak 
melaksanakannya. Sewaktu membuat perjanjian dengan Allah, 
laki-laki dan perempuan menerima tanggung jawab sebagai 
perwakilan-Nya di bumi. Ini mencakup bertanggung jawab 
menciptakan perdamaian dan ketertiban, berlaku adil kepada 
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siapa pun, memastikan melalui peringatan ramah dan lembut 
agar Allah disembah, serta melindungi nyawa dan hak setiap 
orang, tumbuhan, hewan, dan bumi. Sebagai balasan, setiap 
makhluk dibuat tunduk kepada umat manusia (QS. Luqmân 
[31]: 20) (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 204). 

Sumber:https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/593fa5e1f27a6104368b7665/hutan-indone-
sia-antara-lahan-perang-eksploitasi-eksplorasi-dan-peneletian#&gid=1&pid=1

Gambar 1.4. Eksploitasi Alam

Eksploitasi SDA Indonesia Disebut Tak Pedulikan
Generasi Mendatang

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 15 Februari 2019

Ekonom Institute for Developments of Economics 
and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkhawatirkan cara 
pemerintah dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) 
di Indonesia. tirto.id - Ekonom Institute for Developments 
of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai cara 
pemerintah membiarkan eksploitasi Sumber Daya Alam 
(SDA) di Indonesia mengkhawatirkan. Dari data yang ia 
miliki misalnya, produksi dan ekspor batu bara Indonesia 
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mencapai 7,2 persen dan 16,1 persen dari porsi (share) 
dunia. Padahal, cadangan Indonesia hanya 2,2 persen 
dari porsi dunia. Berbeda dengan India yang cadangan, 
produksi, dan ekspornya yang secara berurutan 9,4 
persen, 7,8 persen, dan 0,1 persen dari porsi dunia atau 
Amerika yang cadangan, produksi, dan ekspornya yang 
secara berurutan 24,2 persen, 9,9 persen, dan 8,9 persen 
dari porsi dunia. “Jadi tidak semua pendapatan dari SDA 
dihabiskan sekarang. Harus ada jatah buat generasi 
mendatang. Kalau eksploitasi ya untuk dalam negeri 
bukan diobral ke luar,” ucap Faisal dalam konferensi pers 
bertajuk “Tawaran Indef untuk Agenda Strategis Pangan, 
Energi, dan Infrastruktur” di ITS Tower pada Kamis 
(14/2/2019). Menurutnya, langkah Indonesia bertolak 
belakang dengan negara-negara tetangga yang memilih 
untuk tidak mengeksploitasi SDA-nya melewati batas 
wajar. Kalau pun dieksploitasi, kata dia, seharusnya hal 
itu ditujukan untuk pemenuhan dalam negeri ketimbang 
mengejar ekspor semata. “Tapi kita seperti kesurupan 
menghabiskan SDA secepat mungkin. Tidak peduli 
generasi yang datang,” tambah Faisal. Faisal menuturkan, 
kebiasaan pemerintah dalam mengeksploitasi SDA 
juga tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah dalam 
“menambal” persoalan ekonomi. Pasalnya, lanjut Faisal, 
SDA dijadikan sebagai sumber pemasukan cepat semata. 
“SDA jadi bemper makro ekonomi. Makro buruk garuk 
SDA. Rupiah jeblok, tambah kuota ekspor. Enggak boleh 
begini dalam bernegara,” tukas Faisal.

Sumber:
https://tirto.id/eksploitasi-sda-indonesia-disebut-tak
pedulikan-generasi-mendatang-dg5S
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Mengelola alam dan isinya dengan baik dan benar serta 
bermanfaat bagi seluruh makhluk merupakan tantangan 
bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan ilmu 
pengetahuan, manusia akan dapat mengelola alam dan isinya 
secara efektif dan efisien. Tanpa ilmu pengetahuan dan 
pengelolaan yang baik, manusia akan merusak alam dan isinya. 
Tanpa pengetahuan dan kesadaran akan Tuhan sebagai pemberi 
amanat membuat manusia melakukan banyak kecurangan dan 
kerusakan. Karena ketamakan (nafsu) yang diturutkan, manusia 
menggali sebanyak-banyaknya kekayaan dari alam untuk 
keuntungan dirinya sendiri. Padahal manusia telah diamanatkan 
untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan, keadilan, dan 
menjadi manfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga 
untuk semua umat.

Rendahnya kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan yang tidak memiliki apa-apa atau tidak berdaya tanpa 
kekuatan dan kasih sayang yang diberikan Tuhannya menjadikan 
manusia sombong. Ketamakan menggali kekayaan alam tanpa 
memperhatikan prinsip keseimbangan alam mengakibatkan 
kerusakan dan kehancuran. Bencana alam yang banyak terjadi 
adalah diakibatkan kelalaian manusia yang tidak menjaga akhlak 
mulia. Sifat sombong ini menghalangi kodrat manusia sebagai 
abdi atau hamba Allah. Seorang abdi atau hamba seyogyanya 
adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi 
segala yang dilarang-Nya. Dan meyakini bahwa manusia dan 
alam yang Allah ciptakan akan kembali kepadaNya. ”Dan Kami 
tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di 
antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, 
Kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan 
cara yang baik. Sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Maha 
Pencipta, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hijr [15]: 85-86).

Keseimbangan merupakan prinsip hidup seorang muslim. 
Keseimbangan hidup merupakan prinsip penting dalam akhlak 
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Islam, dan akhlak menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. 
Kedudukan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim sangat 
strategis. Akhlak yang kokoh menjadikan kemantapan akidah 
dan kepatuhan menjalankan syari’ah. Sebaliknya dengan tidak 
memiliki akhlak menjadi sia-sia lah kemantapan akidah dan 
kepatuhan menjalankan syari’ah. Demikian juga menjadi tidak 
sesuai dengan jati diri seorang muslim, apabila memiliki akhlak 
yang baik kepada sesama manusia, namun tidak ditopang 
kemantapan akidah dan kepatuhan menjalankan syari’ah. Orang 
yang hanya baik akhlaknya kepada sesama manusia, tetapi tidak 
memiliki akidah yang benar dan tidak menjalankan syari’at Islam 
tidak lah sempurna akhlaknya. Ia hanya berakhlak mulia kepada 
sesama, tetapi tidak berakhlak mulia kepada Allah. Manusia 
seperti ini terhormat di dunia, tetapi hina di akhirat. Sukses di 
dunia, tetapi gagal dan celaka di hari akhir (Azyumardi Azra, Tim 
UIN Syarif Hidayatullah, 2008: ix).

Allah tidak menciptakan dunia (langit dan bumi) sia-
sia, namun ada tujuannya, yaitu agar manusia dapat berbuat 
baik (QS. Hûd [11]: 7; Al-Kahf [18]: 7; Al-Mulk [67]: 2). Karena 
itu, Islam menegaskan suatu tujuan, maksud penciptaan, dan 
melihat tujuan itu sebagai pekerjaan moral manusia. Untuk 
mencapai tujuan ini, Allah memberikan sarana yang diperlukan. 
Allah melengkapi manusia dengan mata dan penglihatan, dengan 
pendengaran dan bahasa, dan dengan akal serta pemahaman, 
sehingga manusia dapat berbuat di dunia ini (QS. Al-Isrâ [17]: 
36; Al-Ahqâf [46]: 26; Al-Hajj [22]: 46). Bagi mereka yang 
mengabaikan pemanfaatan sarana anugerah Tuhan ini untuk 
memahami alam, Islam menyebut mereka orng-orang yang 
pantas dihukum (Isma’il R. Al-Faruqi, Lois Lamya A-Faruqi, 
2003: 350). 

Ketundukan alam terhadap manusia berarti bahwa tujuan 
yang dilekatkan Allah pada objek akhirnya membawa pada 
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kebaikan manusia, bahwa manusia dapat memanfaatkan untuk 
mendapatkan kebahagiaan. Ha ini juga berarti bahwa Allah 
menjadikan alam dapat dibentuk, dapat menerima kemampuan 
kausal manusia. Allah menjadikan alam dapat menjaga benang-
benang kausalnya terbuka untuk penentuan lebih lanjut oleh 
manusia dan membuat masukannya berhasil mewujudkan 
tujuan yang diinginkan dari suatu tindakan manusia. Inilah 
diungkapkan al-Qur’an melalui gagasan ketundukan (taskhîr). 
Matahari, bintang-gemintang dan bulan, langit dan bumi, 
hewan, tumbuhan dan benda, awan, udara, dan semua unsur 
tunduk pada manusia (QS. Ar-Ra’d [13]: 2; Luqmân [31]: 20; Al-
Hajj [22]: 65). Adalah hak manusia untuk memanfaatkan alam 
sekehendak, bukan untuk kelangsungan hidup saja tetapi juga 
untuk kesenangan (zinah). Manusia adalah khalifah atau wakil 
Allah di bumi, untuk mewujudkan nilai moral yang merupakan 
bagian lebih tinggi dari kehendak Allah. 

Bagaimana memanfaatkan alam? Dalam QS. Hûd [11]: 7 
Allah berfirman – yang artinya: ”Allah lah yang menciptakan 
langit dan bumi... agar Dia menguji siapakah di antara kamu 
yang lebih baik amalnya.” Dalam al-Mulk [67]: 2 Allah berfirman 
– yang artinya: ”Allah menciptakan hidup dan mati agar engkau 
dapat membuktikan nilai moralmu dalam perbuatan baikmu.” 
Sebab itu, semua muslim sepakat bahwa alam dimaksudkan 
untuk dimanfaatkan dalam mencapai tujuan moral. Alam tidak 
diciptakan sia-sia atau main-main, namun sebagai teater dan 
sarana untuk upaya moral ini. Alam itu sendiri tidak baik dan 
juga tidak indah. Namun alam diciptakan oleh Allah secara baik 
dan indah dengan tujuan melayani manusia dan memungkinkan 
manusia untuk berbuat baik. Kebaikan alam berasal dari 
kebaikan tujuan ilahi. 

Bagi muslim, alam merupakan karunia Allah yang 
dianugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan 
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dinikmati, dengan tujuan mencapai nilai etika. Alam bukan 
dimaksudkan untuk dimiliki atau dihancurkan manusia, atau 
untuk digunakan semaunya sehingga merusakkan diri manusia, 
kemanusiaan manusia, atau alam itu sendiri sebagai makhluk 
Tuhan. Karena alam adalah karya Tuhan, tanda kekuasaan 
Tuhan, dan instrumen tujuan Tuhan yang merupakan kebaikan 
mutlak, maka alam dalam pandangan muslim mempunyai 
martabat tinggi. 

Orang muslim memperlakukan alam dengan hormat dan 
rasa syukur yang dalam kepada Penciptanya. Setiap perubahan 
terhadap alam dinyatakan sah bila mempunyai tujuan yang jelas 
dan bermanfaat bagi semua orang (Isma’il R. Al-Faruqi, Lois 
Lamya A-Faruqi, 2003: 356). Dengan demikian, kaum muslimin 
tak mengalami rintangan atau kerumitan berkenaan dengan 
pemanfaatan alam. Dalam Islam, antara manusia dan alam tak 
ada permusuhan, kebencian, dan perang. 

Dalam Islam, manusia dianggap lebih mulia daripada 
seluruh penghuni alam lain karena laki-laki dan perempuan bisa 
memilih mematuhi Allah atau tidak. Kebebasan bertindak ini 
amat mendasar; ada akibat-akibat bila melawan Allah, namun 
orang harus selalu bisa memilih bertindak atau tidak. 

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad Saw dan ia adalah agama yang berintikan keimanan 
dan perbuatan amal (takwa). Keimanan itu merupakan akidah 
dan pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Keimanan 
bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah 
saja ataupun hanya semacam keyakinan dalam hati belaka, tetapi 
keimanan yang sebenar-benarnya adalah merupakan suatu 
akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. 
Dari situ akan muncul pulalah bekas-bekas atau kesan-kesannya. 
Salah satu dari kesan-kesan keimanan itu ialah apabila Allah dan 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 35

Rasul-Nya dirasakan lebih dicintai olehnya dari segala sesuatu 
yang ada (HR. Bukhari No. Hadis: 50). 

Ramayulis (1994: 13-14) menyatakan bahwa percaya 
kepada Allah dan Rasul-Nya dapat dibuktikan melalui 
pengamalan terhadap apa yang telah diuraikan dalam al-Qur’an 
dan Hadis. Al-Qur’an merupakan petunjuk yang lengkap, 
pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan 
manusia dan bersifat universal. Sedangkan hadis atau sunah 
merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi 
Muhammad saw dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan 
dakwah Islam. 

Akidah Islam mendorong manusia untuk berkreasi dan 
menggali alam dan yang ada di dalamnya. Kreasi yang bernilai 
dan bermanfaat tentu akan menjadi ladang amal saleh. Budaya 
melakukan hal-hal baik yang diperbolehkan dan bermanfaat 
melahirkan peradaban. Peradaban yang dicatat dalam sejarah 
inilah yang kemudian mampu menunjukkan apakah manusia 
telah sanggup melaksanakan tugasnya sebagai khalifah atau 
belum.  

Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang 
dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit 
dan bumi? Tidak ada tuhan selain Dia; maka 

mengapa kamu berpaling (dari ketauhidan)? (QS. 
Fâtir [35]: 3)
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C. Analisis Peran Agama Dalam Membangun  Peradaban

Peradaban adalah:
1) kemajuan 

(kecerdasan, 
kebudayaan) lahir 
batin;

2) hal yang 
menyangkut 
sopan santun, 
budi bahasa, dan 
kebudayaan suatu 
bangsa.

W.J.S. Poerwadarminta (2014 
: 6) menyatakan adab berarti: 1) 
sopan; 2) kesopanan; 3) kehalusan 
dan kebaikan budi pekerti (tingkah 
laku). Sementara dalam KBBI 
Pusat Bahasa Edisi Keempat 
(2011: 7) peradaban berasal dari 
kata dasar adab. Pengertian adab 
adalah: 1) kehalusan dan kebaikan 
budi pekerti; 2) kesopanan; 3) 
akhlak. Sedangkan kata peradaban 
berarti: 1) kemajuan (kecerdasan, 
kebudayaan) lahir batin; 2) hal yang 

menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu 
bangsa. 

Peradaban dikaitkan secara etimologis dengan 
kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan dikenal dengan 
istilah culture, dan untuk peradaban dikenal istilah civilization. 
Dalam bahasa Arab, kebudayaan disebut dengan tsaqafah dan 
tamaddun untuk peradaban (Nina Winangsih Syam, 2014: 1). 

Selanjutnya Nina Winangsih Syam (2014: 2) menguraikan 
beberapa pendapat dari beberapa sumber bahwa peradaban 
dikonotasikan dengan ciri suatu masyarakat – dari segi lahiriah – 
yang  memiliki kota-kota besar, masyarakat yang telah memiliki 
keahlian industri, memiliki tertib politik dan kekuasaan, 
dan terdidik dalam kesenian yang serba indah (A.A.A. Fyze, 
1982: 7-11). Peradaban juga digunakan untuk menyebut suatu 
kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, 
seni bangunan, sistem kenegaraan, dan masyarakat kota yang 
maju dan kompleks (Koentjaraningrat, 1995: 182). Peradaban 
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juga diidentikkan dengan koteks kota yang kosmopolit dalam 
kawasan budaya yang maju dan ilmu pengetahuan yang 
berkembang dengan pesat (Ibnu Khaldun, Muqaddimah, 2000).

Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban Islam adalah 
peradaban yang paling unik. Ia lahir paling muda, menyebar 
paling cepat, mencakup wilayah yang paling luas, dianut oleh 
sangat banyak jenis suku bangsa, dan ras, muncul dalam berbagai 
aspek yang sangat beragam baik dalam bidang sastra, kaligrafi, 
arsitektur, dan berbagai disiplin keilmuan (Muhammad Syafii 
Antonio, 2012: vii). 

Dalam kata pengantar pada buku Ensiklopedia Peradaban 
Islam yang ditulis Said Agil Siradj, diungkapkan bahwa 
peradaban Islam mulai terbangun ketika Rasulullah saw berhasil 
menghimpun para pengikutnya dalam suatu pemerintahan 
Islam di Madinah. Berdirinya pemerintahan Islam Madinah 
yang merdeka dan berdaulat adalah hasil dari penantian dakwah 
lama dan berat di masa periode Makkah selama 13 tahun. Pada 
periode berikutnya, yaitu periode Madinah yang berlangsung 
sekitar 10 tahun, Nabi Muhammad Saw menerapkan dasar-
dasar dari kehidupan sosial, ekonomi, militer, hukum, dan ilmu 
pengetahuan secara legal formal melalui kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 

Al-Faruqi (2003: 112) mengemukakan bahwa tauhid 
sebagai intisari peradaban. Tauhid mempunyai dua segi atau 
dimensi, yaitu dimensi metodologis dan dimensi isi (konseptual). 

1. Dimensi Metodologis. 

Dimensi metodologis meliputi tiga prinsip yang 
menentukan bentuk peradaban Islam, yaitu: kesatuan, 
rasionalisme, dan toleransi. 
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a. Kesatuan

Tak ada peradaban tanpa kesatuan. Jika unsur-unsur 
peradaban tidak bersatu, berjalin, dan selaras satu dengan 
lainnya, maka unsur-unsur itu bukan membentuk peradaban, 
melainkan himpunan campur-aduk. Prinsip seperti ini akan 
mengubah campuran hubungan unsur-unsur satu dengan lainnya 
menjadi bangunan rapi di mana tingkat prioritas atau derajat 
kepentingan dapat dirasakan. Peradaban Islam menempatkan 
unsur-unsur dalam bangunan rapi dan mengatur eksistensi serta 
hubungannya berdasarkan pola yang seragam.   

b. Rasionalisme

Sebagai prinsip metodologis, rasionalisme membentuk 
intisari peradaban Islam. Rasionalisme terdiri atas tiga aturan 
atau hukum: pertama, menolak semua yang tidak berkaitan 
dengan realitas; kedua, menafikan hal-hal yang sangat 
bertentangan; ketiga, terbuka terhadap bukti baru dan/atau 
berlawanan. Hukum pertama melindungi seorang muslim dari 
membuat pernyataan yang tidak teruji, tidak jelas terhadap ilmu 
pengetahuan. Berdasarkan penjelasan al-Qur’an, pernyataan 
yang kabur merupakan contoh ‘pengetahuan yang menipu’ 
(zhann) dan dilarang oleh Tuhan sekalipun tujuannya dapat 
diabaikan. Seorang muslim dapat didefinisikan sebagai orang 
yang pernyataannya hanyalah kebenaran. Hukum kedua 
melindungi dari kontradiksi di satu pihak, dan paradoks di 
pihak lain. Rasionalisme bukan berarti pengutamaan akal atas 
wahyu, tetapi penolakan terhadap kontradiksi puncak antara 
keduanya. Muslim yang cerdas adalah seorang rasionalis karena 
dia menegaskan kesatuan dua sumber kebenaran, yaitu wahyu 
dan akal. Hukum ketiga, keterbukaan terhadap bukti baru atau 
yang bertentangan, melindungi seorang muslim dari literalisme, 
fanatisme, dan konservatisme yang menyebabkan stagnasi. 
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Hukum ketiga ini mencondongkan dia kepada kerendahan hati 
intelektual. Memaksanya menambahkan pada penegasan dan 
penyangkalannya dengan ungkapan ”Allâhu a’lam” (Allah yang 
lebih tahu). Sebagai penegasan akan keesaan mutlak Tuhan, 
tauhid merupakan penegasan keesaan kebenaran. Keesaan-Nya 
merupakan keesaan sumber-sumber kebenaran. Tuhan adalah 
Pencipta alam dari mana manusia mendapat pengetahuannya. 
(Al-Faruqi, 2003: 113-115). 

c. Toleransi

Al-Faruqi (2003: 115) menguraikan bahwa sebagai prinsip 
metodologis di dalam instisari peradaban Islam, toleransi 
adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan umat-
Nya tanpa mengutus rasul dari mereka sendiri. Rasul yang 
akan mengajarkan bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah, dan 
bahwa mereka patut menyembah dan mengabdi kepada-Nya. 
Dalam hubungan ini, toleransi adalah kepastian bahwa semua 
manusia dikaruniai sensus comunis, yang membuat manusia 
dapat mengetahui agama yang benar, mengetahui kehendak 
dan perintah Tuhannya. Toleransi adalah keyakinan bahwa 
keanekaragaman agama terjadi karena sejarah dengan semua 
faktor yang mempengaruhinya, kondisi ruang dan waktunya 
yang berbeda, prasangka, keinginan, dan kepentingannya. Di 
balik keanekaragaman agama berdiri agama fitrah (al-dîn al-
hanîf), yang mana manusia lahir bersamanya sebelum akulturasi 
yang membuat manusia menganut agama ini atau itu. Toleransi 
menuntut seorang muslim untuk mempelajari sejarah agama-
agama. Tujuannya untuk menemukan di dalam setiap agama 
karunia awal Tuhan, yang diajarkan oleh rasul-rasul yang 
diutus-Nya di segenap tempat dan waktu. Dalam agama, dan 
hampir tak ada yang lebih penting dari pada hubungan manusia. 
Toleransi mengubah konfrontasi dan saling kutuk antar agama 
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menjadi kerjasama penelitian ilmiah tentang asal-usul dan 
perkembangan agama.   

2. Dimensi Isi (Konseptual). 

Dimensi isi mencakup tauhid sebagai prinsip pertama 
metafisika; sebagai prinsip  pertama etika; sebagai prinsip  
pertama aksiologi; sebagai prinsip  pertama masyarakat; sebagai 
prinsip  pertama  estetika. 

a. Tauhid sebagai Prinsip Pertama Metafisika 

Al-Faruqi (2003: 116) menyatakan bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah berarti berpendapat bahwa Dia lah Pencipta 
Yang mewujudkan segalanya. Dia lah penyebab utama setiap 
kejadian dan tujuan akhir segala yang ada. Dia lah yang Pertama 
dan Terakhir. Bersaksi dengan kebebasan dan keyakinan bahwa 
segala di sekitar kita, baik benda atau kejadian, semua yang 
terjadi di bidang alam, sosial, atau psikis, adalah tindakan Tuhan, 
pelaksanan dari satu atau lebih tujuan-Nya. Begitu tercipta, 
realisasi seperti itu menjadi hakikat kedua manusia, yang tak 
dapat dipisahkan dari-Nya selama terjaga. Sehingga manusia 
akan hidup di bawah bayang-bayang-Nya. Di mana manusia 
mengetahui perintah atau tindakan Tuhan dalam setiap objek 
dan peristiwa, maka dia mengikuti kehendak Tuhan karena ini 
semua perintah Tuhan.

b. Tauhid sebagai Prinsip Pertama Etika 

Al-Faruqi (2003: 117) menegaskan bahwa Tuhan Yang 
Maha Esa menciptakan manusia dalam bentuk terbaik, untuk 
menyembah dan mengabdi kepada-Nya. Ini berarti bahwa 
seluruh keberadaan manusia di muka bumi bertujuan untuk 
mematuhi Tuhan dan menjalankan perintah-Nya. Tauhid juga 
menegaskan bahwa tujuan ini termasuk kekhalifahan manusia 
di muka bumi. Karena berdasarkan Al-Qur’an, Tuhan telah 
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memberikan amanat-Nya kepada manusia. Amanat yang tak 
mampu dipikul langit dan bumi yang telah mereka hindari 
dengan penuh ketakutan. Amanat Tuhan adalah pelaksanaan 
bagian etika dari kehendak Tuhan. Hakikatnya menuntut 
bahwa amanat itu diwujudkan dalam kebebasan, dan manusia 
adalah satu-satunya makhluk yang mampu melakukannya.
Hanya manusia yang mampu mewujudkannya dengan 
kemungkinan melakukan atau tidak melakukannya sama 
sekali, atau melakukan sebaliknya atau sebagian. Kemerdekaan 
manusia untuk mematuhi perintah Tuhan lah yang menjadikan 
pelaksanaan perintah moral. Tauhid menegaskan bahwa Tuhan 
Yang Pemurah tidak menciptakan manusia secara main-main 
atau sia-sia. Dia menganugerahkan manusia dengan panca 
indera, akal dan pemahaman, serta menjadikannya sempurna 
untuk mempersiapkannya menunaikan tugas besar ini.

c. Tauhid sebagai Prinsip Pertama Aksiologi

Al-Faruqi (2003: 119) menyatakan Tuhan telah 
menciptakan umat manusia agar mereka dapat membuktikan 
diri bernilai secara moral melalui perbuatannya. Sebagai 
Hakim Mahaagung, Allah memperingatkan bahwa semua 
perbuatan manusia akan diperhitungkan. Semua perbuatan 
baik akan diberi pahala, dan semua perbuatan buruk akan 
diberi hukuman. Tuhan menempatkan manusia di muka bumi 
agar manusia mendiaminya. Agar manusia dapat bekerja di 
atas bumi, memakan buah-buahnya, menikmati kebaikan dan 
keindahannya, dan memakmurkan bumi dan dirinya. Ini lah 
penegasan untuk menerima dunia karena dunia tidak berdosa 
dan baik, diciptakan oleh Tuhan dan diatur oleh-Nya untuk 
dimanfaatkan manusia. Segala yang ada di dunia ini, termasuk 
matahari dan bulan, tunduk kepada manusia. Semua ciptaan 
merupakan teater bagi manusia untuk melakukan perbuatan 
etikanya sehingga mewujudkan bagian yang lebih tinggi dari 
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kehendak ilahi. Manusia bertanggung jawab untuk memuaskan 
naluri dan kebutuhannya, dan setiap orang bertanggung jawab 
satu sama lain. Manusia berkewajiban mengembangkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) ke tingkat yang tertinggi yang mungkin, 
sehingga semua karunia alam dapat sepenuhnya dimanfaatkan. 
Dia berkewajiban mengubah bumi menjadi kebun buah yang 
produktif dan taman indah. Dia harus mengindustrikan dan 
mengembangkan dunia agar dunia menjadi taman di mana 
firman Tuhan diagungkan. 

d. Tauhid sebagai Prinsip Pertama Masyarakat

Al-Faruqi (2003: 120) menegaskan tauhid berarti bahwa 
orang-orang beriman adalah bersaudara yang saling mencintai 
karena Allah. Mereka saling menasihati untuk berlaku adil dan 
sabar. Mereka semua berpegang kepada tali Allah dan tidak 
berpisah satu sama lain. Mereka saling berurusan, menganjurkan 
kebaikan dan melarang kejahatan, mereka menaati Allah dan 
Nabi-Nya. Suatu persaudaraan universal tak mengenal warna 
atau identitas etnis. Di sini, semua manusia satu, diukur hanya 
dari segi kesalehan. Jika ada seorang mukmin mendapat 
mengetahuan baru, dia wajib mengajarkannya kepada mukmin 
lainnya. Jika ada yang mendapat makanan atau kenikmatan, dia 
membaginya kepada mukmin lainnya. Jika ada yang mencapai 
kemapanan, keberhasilan, dan kemakmuran, dia wajib 
membantu mukmin lainnya agar mencapai apa yang dicapainya. 
Karena itu tak ada tauhid tanpa umat. Mereka adalah sarana 
pengetahuan, etika, kekhalifahan manusia, dan kelestarian 
dunia. Umat merupakan tatanan universal yang bahkan meliputi 
mereka yang bukan orang beriman. Ia merupakan tatanan 
kedamaian.
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e. Tauhid sebagai Prinsip Pertama Estetika

Al-Faruqi (2003: 122) menyatakan yang dimaksud dengan 
pengalaman estetis adalah pengalaman inderawi akan intisari a 
priori dan meta-natural yang bertindak sebagai prinsip normatif 
objek yang dilihat. Pengalaman ini adalah apa seharusnya objek 
itu. Semakin dekat objek yang terlihat pada intisari itu, semakin 
indah objek itu. Objek yang indah adalah apa yang dimaksudkan 
alam, karena ini jarang dilakukan alam di antara seribu satu 
kekurangannya. Seni adalah proses menemukan di dalam 
alam intisari mera-natural itu dan menghadirkannya dalam 
bentuk nyata. Seni bukanlah imitasi alam ciptaan; juga bukan 
perwujudan inderawi dari natura naturata, objek-objek yang 
realitas alamiah sempurna. Representasi fotografis bisa bernilai 
untuk ilustrasi atau dokumentasi, untuk menunjukkan identitas. 
Sebagai karya seni, tak ada nilainya. Seni adalah pembacaan 
dalam alam dari esensi yang bukan alam, dan pemberian kepada 
esensi itu bentuk nyata yang tepat untuknya. Sebab itu, karya 
seni yang dihasilkan orang Muslim bersifat abstrak (Al-Faruqi, 
2003: 126). Bahkan di mana gambar-gambar tumbuhan, hewan, 
dan manusia digunakan, sang seniman melukisnya begitu 
rupa sehingga menafikan kemakhlukannya, menafikan adanya 
intisari dialami di dalamnya. Dalam upaya ini, seniman muslim 
dibantu oleh warisan linguistik dan sastranya. Untuk tujuan 
yang sama, dia mengembangkan tulisan Arab sehingga tercipta 
arabesque tak terbatas, yang meluas secara tak berkembang 
(non-developmental) ke segenap atas pilihan ahli kaligrafi. 
Hal yang sama berlaku pada arsitek Islam, yang bangunannya 
merupakan arabesque pada bagian depannya, ketinggiannya, 
kaki langitnya, dan rancangan lantainya. Tauhid merupakan 
satu sebutan senama (denominator) bagi semua seniman yang 
pandangan dunianya adalah pandangan dunia Islam, walaupun 
secara geografis atau etnis mereka terpisah. 
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Di bawah dorongan ajaran Islam, suatu peradaban tumbuh 
dalam dua abad pertama hijriah yang menghasilkan perubahan 
pandangan yang dramatis. Peradaban ini lahir dari konsep 
pengetahuan terintegrasi (’ilm) yang memadukan aspek material 
dan spiritual sebagai kesatuan yang seimbang. Dengan dorongan 
Islam yang mengamati, mempertimbangkan, dan merenungkan 
keinginan memperoleh pengetahuan menjadi hasrat yang 
mengakar. Gerakan demi kemajuan pengetahuan ilmiah yang 
dipimpin oleh umat Islam ini berlangsung setidaknya selama 
tujuh abad (dari 700 sampai 1400 M) dan menghasilkan lebih 
dari seratus orang jenius yang diakui telah mengubah haluan 
pemikiran ilmu pengetahuan secara signifikan (John L. Esposito 
(2002: 92).

Beberapa ilmuwan yang terkenal adalah Jâbir ibn 
al-Hayyân (kimia), Muhammad ibn Mûsâ Al-Khwârizmî 
(matematika), Muhammad ibn Zakarîyâ Al-Râzî (kedokteran), 
’Alî ibn Al-Husain Al-Mas’ûdî (geografi), Abû Raihân Muhammad 
ibn Ahmad Al-Bîrûnî (fisika dan geografi), Ibn Al-Haitsam (fisika 
dan metode ilmiah), Ibn Sînâ (kedokteran), ’Umar Khayyâm 
(matematikan dan astronomi), Abû Al-Qâsim Al-Zahrâwî (ilmu 
bedah), Abû Al-Walîd ibn Rusyd (filsafat ilmu), dan Ibn Nafîs 
(fisiologi). 

Lembaga penting pertama untuk pendidikan tinggi dalam 
Islam adalah Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh al-Ma’mûn di 
Baghdad pada 830 H. Lembaga ini berfungsi sebagai akademi, 
biro penerjemahan, perpustakaan umum, dan observatorium. 
Tempat ini kala itu juga merupakan sekolah astronomi, 
sebagaimana rumah sakit yang muncul pertama kali dalam masa 
ini menjadi pusat kajian medis.
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Gambar 1.5. Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru-Indonesia

Masjid di hampir semua kota Muslim menjadi pusat 
pendidikan yang penting. Melalui sumbangan dan sedekah, 
perpustakaan masjid menjadi sangat kaya dalam literatur 
agama. Perpustakaan lain yang didirikan oleh orang-orang 
kaya sebagai lembaga setengah umum dan dapat diakses oleh 
para cendekiawan, menampung koleksi karya logika, filsafat, 
astronomi, dan ilmu lainnya. 

Selain dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, 
farmatologi dan kimia, fisika, geografi, geologi, gravitasi bumi, 
matematika dan astronomi atau falak, peradaban Islam tampak 
juga dalam kaligrafi, seni ruang, dan ornamentasi. Seni Islam 
seperti dalam bangunan masjid memiliki gaya arsitektur khas 
masyarakat Islam baik yang berbentuk bangunan tradisional 
dengan gaya regional maupun bangunan dengan arsitektur 
kontemporer di berbagai bagian dunia Islam modern. Arsitektur 
sebagai bagian dari peradaban selain pada tipe-tipe bangunan 
masjid juga dapat dilihat pada batu nisan, tugu, pasar, kebun, 
taman, rumah tinggal, kota, dan lainnya. Peradaban Islam juga 
tampak pada seni sastra, seni suara (handasah al-shaut), seni 
musik, kaligrafi, kalender, perkapalan, dan lainnya. 

Sumber: http://www.klikhotel.com/blog/inilah-10-masjid-terindah-di-indonesia/
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Perhatikan peradaban di daerahmu! Peradaban  
Islam apakah yang ada di sana? Kemukakan 
pendapatmu!

Aktivitas 2

D. RANGKUMAN

Tauhid adalah intisari peradaban. Langit, bumi dan segala 
isinya diciptakan oleh Allah Swt untuk  dikelola, dimanfaatkan, 
dan dinikmati oleh manusia agar hidup makmur, sejahtera, dan 
bahagia. Sebagai bentuk kewajiban seorang hamba atau abdi 
yang telah diciptakan Sang Mahapencipta, manusia memiliki 
kewajiban untuk beriman hanya kepada Allah Swt, mengakui 
kekuasaan-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun 
atau siapa pun. 

Kewajiban manusia setelah menerima petunjuk-Nya 
adalah membaca, memahami, dan menjalankan segala yang 
diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Petunjuk 
Allah yang diturunkan dalam  Kitab Suci Al-Qur’an dan Sunah 
Nabi menjadi pedoman bagi manusia yang di dalamnya berisi 
berbagai macam aturan tentang sendi atau aspek dalam 
kehidupan. 

Dari Allah lah manusia memperoleh hidup dan kehidupan. 
Dengan berpegang teguh kepada petunjuk Allah manusia 
mampu menunjukkan diri sebagai makhluk yang beradab dan 
bermartabat. Tanpa berpegang teguh kepada petunjuk Allah, 
semua peradaban akan binasa.   
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EVALUASI

1.  Jelaskan tiga aspek keyakinan yang diperlukan oleh seorang 
muslim sejati melalui 3 (tiga) dimensi tauhid!

2. Sebutkan 3 (tiga) fungsi diterapkannya akidah dalam 
kehidupan seorang muslim!

3.  Sebutkan 4 (empat) di antara kelemahan manusia yang dirilis 
oleh Al-Qur’an dan bagaimana pendapatmu untuk menutupi 
kelemahan itu?

4.  Jelaskanlah dimensi metodologis tauhid!

5.  Jelaskanlah dimensi isi atau konseptual tauhid!

Tugas Kontesktual

Konsep Tauhid menyatakan bahwa Allah itu Esa dan tidak 
ada Tuhan selain Allah (lâ ilâha ilallâh). Sedangkan semua 
keanekaragaman, kekayaan, sejarah, kebudayaan, pengetahuan, 
kearifan dan peradaban Islam terpadatkan dalam kalimat Lâ 
ilâha illallâh.

Lakukan pengamatan (observasi) terhadap ragam perbedaan 
masyarakat di negara kita, kekayaan alam, dan kebudayaannya. 
Melalui pengamatan tersebut, apakah yang dapat anda 
refleksikan untuk peningkatan keyakinan terhadap makna Lâ 
ilâha illallâh? Tuliskan dalam bentuk esai!

Scan barcode tersebut untuk menyimak 
video Prof. Dr. M. Quraish Shihab 
“Menemukan Keberadaan Allah” dan 
tulislah komentarmu minimal 500 kata!
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diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.  
Al-Qur’an dari bahasa Arab qara’a yang berarti menghimpun, 
dan qira’ah yang berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-
kata yang satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang rapi. 
Sedangkan qur’an berarti bacaan, yaitu bacaan-bacaan yang 
terdiri dari beberapa huruf seperti tergabung dalam Al-Qur’an 
(Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, 2009: 496). 

Al-Qur’an disebut sebagai furqân, yaitu krite-
ria yang digunakan umat manusia agar bisa membedakan 
benar dan salah (QS. Al-Furqân [25]: 1). Dalam surah ke-
25, metafora terang dan gelap mengilustrasikan bahwa Al-
Qur’an membimbing umat manusia menuju cahaya Allah, 
rahmat-Nya, dan bahwa hidup yang jauh dari tatanan moral 
ini menyeret kepada kegelapan. Ajaran-ajaran Al-Qur’an 
menjadi dasar bagi semua interaksi sosial kaum Muslim 
(Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 212).

Al-Qur’an adalah Kalamullah yang diturunkan ke 
dalam qalbu Rasulullah saw melalui Ruhul Qudus, yaitu 
Jibril, turun secara bertahap dalam bentuk ayat demi ayat, 
surah demi surah sepanjang periode kenabian Rasulullah 
23 tahun, yang muatan mushafAl-Qur’an tersebut dibuka  
dengan surah Al-Fâtihah dan ditutup dengan surah An-Nâs, 
yang proses perpindahan antar generasi umat Islam adalah 
dengan cara mutawatir, berlaku sebagai bukti nyata dan 
bersifat mu’jizat (mengalahkan dan melemahkan para pe-
nentang) atas kebenaran risalah Islam. 

Terdapat beberapa unsur Al-Qur’an yang disepakati oleh 
para pakar ilmu-ilmu Al-Qur’an. Unsur-unsur Al-Qur’an yang 
dimaksud adalah: 1) Al-Qur’an adalah wahyu atau Kalam Allah, 2) 
diturunkan kepada Nabi Muhammad 3) Al-Qur’an disampaikan 
melalui Malaikat Jibril, dan 4) Al-Qur’an diturunkan dalam 
bentuk lafal Arab. Garis besar isi Al-Qur’an terdiri dari: akidah, 
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Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu menganalisis
Al-Qur’an sebagai inspirasi kebudayaan Islam di Indonesia.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): S1, K.. P..

Al-Qur’an, As-Sunah, dan Ijtihad Dalam 
Membangun Kebudayaan Islam Di Indonesia

Bab 2

Tidak boleh ada suatu kegiatan atau tindakan yang tidak 
memiliki dasar (aturan/pedoman). Bermakna bahwa dalam 
setiap gerak atau perbuatan pasti akan sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan Sang Maha Pencipta. Dengan demikian, setiap 
ucapan dan tindakan atau kegiatan hendaknya berdasarkan 
pada pedoman yang akan membawa manusia kepada hal yang 
baik dan benar. Dasar pijakan sebagai pedoman hidup bagi umat 
Muslim adalah Al-Qur’an, As-Sunah, dan Ijtihad.

Al-Qur’an, As-Sunah, dan Ijtihad merupakan pedoman 
hidup umat Muslim dalam setiap kegiatan atau tindakan. Cara 
berpikir, bersikap, dan berperilaku berdasarkan Al-Qur’an, As-
Sunah, dan Ijtihad akan menumbuhkan budaya yang sesuai 
dengan ajaran Islam, harapan Tuhan Sang Mahapencipta. 
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Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pedoman hidup umat 
Muslim ini diyakini akan membawa pada keseimbangan hidup, 
kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan baik di dunia 
maupun di akhirat kelak. 

Kata kebudayaan (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 214-215) 
berasal dari akar kata budaya. Budaya adalah: 1) pikiran; 2)  kal 
budi; 3) adat istiadat; 4) sesuatu mengenai kebudayaan yang 
sudah berkembanag (beradab, maju); 5) sesuatu yang sudah 
menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan 
adalah: 1) hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) 
manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; 2) 
keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang 
digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya 
dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sementara W.J.S. 
Poerwadarminta (2014: 180) mengemukakan budaya adalah: 1) 
pikiran; 2) akal budi. Kebudayaan berarti: 1) hasil kegiatan dan 
penciptaan batin (akal budi dan sebagainya) manusia (Seperti 
kepercayaan, kesenian, adat istiadat); 2) kegiatan usaha batin 
(akal dan sebagainya) untuk menciptakan sesuatu yang termasuk 
hasil kebudayaan.

Peradaban adalah:

1) kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin;

2) hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan 
kebudayaan suatu bangsa.
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A. Al-Qur’an Sebagai Inspirasi Kebudayaan Islam Di 
Indonesia

Gambar 2.1. Al-Qur’an Inspirasi Kebudayaan

اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )1( َخلََق اإْْلِنَْساَن ِمْن َعلٍَق )2( اقَْرأْ َوَربَُّك 

اأْْلَكْرَُم )3( الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم )4( َعلََّم اإْْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَْم )5(

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah Yang Mahamulia. Yang 
mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 
apa-apa yang tidak diketahuinya”.  (QS. Al ‘Alaq [96]: 1-5).

Tulislah ulang dan bacalah QS. Al-’Alaq [96]: 1-5!
Pelajari tafsirnya dan tuliskan apa kandungan yang ada 
dalam surat tersebut!

Aktivitas 1

Al-Qur’an (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 44) adalah kitab suci umat 
Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw. dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan 

Sumber: https://pixabay.com/images/search/quran/
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ibadah, wa’du (janji baik) dan wa’id (ancaman buruk), akhlak, 
hukum, kisah, ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhammad 
Amin Suma, 2013: 23).

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur’an diturunkan 
secara bertahap. Dalam Sejarah Al-Qur’an dijelaskan hikmah 
diturunkan Al-Qur’an secara bertahap (Abdussabur Syahin, tt: 
15-16), yaitu:

a. Mengiringi peristiwa-peristiwa dakwah serta mengimbangi 
kondisi psikis insan dakwah.

b. Mengandung unsur pendidikan.

c. Mengandung unsur informasi dan politik.

d. Dalam beberapa kondisi berfungsi sebagai jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang beriman serta dapat 
memenuhi rasa keingin-tahuan atas masalah keagamaan. 

Masih tentang hikmah penurunan Al-Qur’an secara 
bertahap, pada saat membaca konteks Al-Qur’an tentang 
interaksi Muslim dengan kaum Quraisy yang belum beriman 
dan Ahlulkitab, akan diketahui urgensi penelusuran jejak-jejak 
sejarah sebagai sebuah kajian ilmiah. Seandainya Al-Qur’an 
diturunkan lengkap sekaligus, maka bagaimana caranya Al-
Qur’an membicarakan Perang Badar, Uhud, Khandak, Hunain, 
Tabuk, dan peristiwa-peristiwa penting lain selama sejarah 
dakwah?  

Allah menghendaki agama Islam sebagai sistem keyakinan 
yang istimewa dan menjadi penyempurna risalah-risalah 
kenabian yang terdahulu. Agama Islam itu berproses menuju 

Membaca, memahami, dan menerapkan 
Al-Qur’an bernilai ibadah
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kesempurnaan dalam setiap jiwa kaum beriman dan pada 
saat yang sama terintegrasi dalam proses pendidikan agama. 
Turunnya Al-Qur’an secara bertahap sesuai dengan situasi dan 
kondisi tertentu merupakan tanggapan wahyu secara langsung 
atas kebutuhan masyarakat. Sehingga pada akhirnya secara 
bertahap pula agama Islam itu menuju kesempurnaan, dan 
syariat pun ditegakkan. 

Qiraah Al-Qur’an atau cara membaca Al-Qur’an penting 
dipelajari. Adanya cara membaca merupakan ciri khas Al-Qur’an 
yang sesuai dengan arahan Rasulullah Muhammad. Terdapat 
dalam hadis bahwa pada saat Rasulullah membaca Al-Qur’an, 
beliau memperjelas bunyi huruf, memanjangkan bacaan yang 
mesti dipanjangkan. Untuk meyakinkan baik atau tidaknya 
bacaan Al-Qur’an mesti dengan cara talaqqi kepada orang yang 
sudah belajar membaca Al-Qur’an dari para imam atau para ahli. 
Sulit terjadi apabila ada orang belajar membaca Al-Qur’an hanya 
melalui mushaf saja tanpa disertai orang yang menyimak dan 
mencontohkan bacaan (Abdussabur Syahin, tt: 25-26).

Al-Qur’an merupakan pedoman hidup umat manusia. 
Membaca Al-Qur’an dengan perlahan-lahan, menyimak, 
mengkaji, dan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya 
akan menumbuhkan budaya yang tinggi bagi peradaban umat 
manusia. Al-Qur’an memberikan petunjuk kepada manusia 
untuk mempelajari ilmu pengetahuan, memahami, dan 
mengamalkannya. Intinya, dalam Al-Qur’an berisi beragam 
inspirasi yang akhirnya menjadi kebudayaan dan peradaban 
yang dapat dilihat di muka bumi ini. 

Al-Qur’an mampu menjadi dasar pedoman bagi kebudayaan 
umat manusia didasarkan pada hal-hal berikut ini.

1. Al-Qur’an menyeru manusia untuk mencari ilmu (QS. Az-
Zumar [39]: 9) dan bertanya kepada ahlinya (QS. An-Nahl 
[16]: 43). Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya: 
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”Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu 
Majah dan Baihaqi). Manusia membangun peradabannya 
disebabkan karena memiliki ilmu. Sekelompok manusia yang 
masih terbelakang lantaran tidak memiliki ilmu. Jadi ilmu 
adalah kunci bagi manusia dalam membangun kebudayaan 
dan peradaban di muka bumi. Ilmu adalah lentera bagi umat 
manusia untuk menapaki kehidupan di dunia maupun di 
akhirat (Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 2013: 138). 

2. Al-Qur’an menyeru untuk tafakur dan menggunakan akal 
(QS. Yûsuf [12]: 111; Tâhâ [20]: 128). Yang membedakan 
manusia dari makhluk lain adalah akal. Fungsi akal ini 
adalah untuk membangun peradaban di muka bumi. 
Dengan akal manusia diharapkan mampu mengolah 
dan memanfaatkan potensi-potensi alam dan kehidupan 
lainnya demi kemaslahatan hidup di dunia. Al-Qur’an 
senantiasa memberi petunjuk dan mendorong manusia 
untuk menggunakan akalnya, penggunaan akal itu biasa 
disebut dengan berpikir, bertafakkur, bertadabbur, refleksi 
atau kontemplasi. Keutamaan tafakur, di antaranya yaitu: 1) 
membawa kemuliaan dunia dan akhirat; 2) pangkal segala 
kebaikan (Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 2013: 139). 

3. Al-Qur’an memerintahkan untuk menyebarkan ilmu. 
Islam bukan hanya agama yang menyerukan umatnya 
untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, melainkan juga 
sangat menekankan untuk menyebarkan ilmu kepada 

Al-Qur’an menjadikan manusia memiliki budaya 
dalam mencari dan menyebarkan ilmu, memiliki 
spirit membaca, tafakur dan menggunakan akal.
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saudara-saudaranya (Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 
2013: 143). Ilmu hendaknya dipelajari untuk diamalkan 
dan bukan sekedar disimpan dalam laci pengetahuan. 
Di antara bentuk mengamalkan ilmu itu adalah dengan 
menstransformasikannya kepada orang lain. Keuntungan 
ilmu apabila disebarkan selain bermanfaat untuk orang lain 
juga adalah untuk perkembangan ilmu sendiri. 

4. Al-Qur’an menegaskan hukum berdebat tanpa ilmu. QS. Al-
Hajj [22]: 3, ”Dan di antara manusia ada orang-orang yang 
membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa 
petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya”. Islam, 
sebenarnya tidak menolak perdebatan. Bahkan Islam sangat 
menganjurkan umatnya untuk saling berdebat dengan cara 
yang baik. Namun yang harus diingat adalah perdebatan yang 
ditekankan Islam didasarkan kepada semangat ilmiah. Sebuah 
perdebatan yang didasari oleh semangat untuk menemukan 
kebenaran, bukan memperoleh kemenangan. Dalam debat 
ilmiah, nilai yang dipakai adalah benar-salah, dan bukannya 
menang-kalah. Islam sangat melarang perdebatan kosong 
atau debat kusir, sebuah perdebatan yang tidak didasari pada 
ilmu pengetahuan dan hikmah. Karena perdebatan kosong 
seperti itu tidak menghasilkan makna apa-apa bahkan 
cenderung menimbulkan permusuhan (Tim Baitul Kilmah 
Jogjakarta, 2013: 144). Di antara tradisi yang dilakukan oleh 
para salafus salih (orang-orang terdahulu yang salih) adalah 
menjauhi perdebatan yang tidak bermanfaat serta menjauhi 
perselisihan atau cekcok dalam urusan agama. 

5. Al-Qur’an menyeru manusia memiliki spirit membaca (QS. 
Al-’Alaq [96]: 1-5). Ciri khas Islam adalah menjunjung tinggi 
tradisi ilmiah, yaitu terkait perintahnya untuk membaca 
(iqra’). Sejak awal kemunculannya, Islam sangat akrab dengan 
tradisi keilmuan. Sebab membaca adalah kunci utama dalam 
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aktivitas keilmuan. Tidak ada aktivitas keilmuan yang bisa 
lepas dari praktik membaca. Iqra’ dalam hal ini kita ambil 
makna umumnya yakni membaca dengan segala macam 
manifestasi dan derivasi. Meneliti, menelaah, berefleksi, 
mengeksplorasi adalah bagian dari membaca. Begitu juga 
membaca dalam arti ini tentu bukan sebatas membaca teks 
melainkan juga konteks. Kenapa demikian, sebab ayat-ayat 
Tuhan tidak hanya terdiri dari ayat-ayat Qauliyyah tetapi 
bahkan lebih banyak ayat-ayat Kauniyyah, yakni ayat-ayat 
yang berupa fenomena dalam kehidupan dan alam semesta 
(Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 2013: 147).

Dari Al-Qur’an ini menghasilkan cabang ilmu-ilmu 
Al-Qur’an (‘Ulumul Qur’an) yang menjadi pengetahuan bagi 
peradaban umat manusia. Ilmu-ilmu yang lahir dari Al-Qur’an 
adalah Ilmu Bahasa Arab, Tafsir Ilmu Tafsir, Hadis Ilmu Hadis, 
Ilmu Kalam Usuluddin, Ilmu Fikh-Ushul Fikh, Ilmu Anba Al-
Ghaib, Ilmu Akhlak dan Tasawuf, Ilmu Qira’at, Ilmu Munasabah, 
Ilmu Sabab Nuzul, Ilmu Qashas/Sejarah, Ilmu-Ilmu Sosial, Ilmu 
Pengetahuan Alam, dan ilmu-ilmu lainnya (Muhammad Amin 
Suma, 2013: 141). Dengan demikian, jelas sekali dan sangat 
logis bila Al-Qur’an diturunkan tujuannya adalah sebagai kitab 
hidayah (buku petunjuk hidup) bagi umat manusia umumnya 
dan orang-orang Mukmin khususnya.

Al-Qur’an menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan 
manusia. Dari ayat pertama yang diturunkan, menyuruh 
kepada manusia untuk membaca dan menumbuhkan motivasi 
untuk membudayakan membaca. Dari Al-Qur’an beragam 
pengetahuan diperoleh dan kemudian menjadikan simbol 
terciptanya peradaban di muka bumi. Di Indonesia, Al-Qur’an 
menjadi inspirasi berkembangnya kebudayaan dan peradaban 
melalui pendidikan, ekonomi sosial, politik, seni, dan lainnya.  
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Budaya mempelajari Al-Qur’an secara komprehensif dikaji 
di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Ada 
tiga jenis perguruan tinggi yang termasuk ke dalam kategori 
ini, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 
Sementara  terdapat 17 UIN; 24 IAIN; dan 17 STAIN http://diktis.
kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php. Sedangkan berdasarkan 
data terkini, saat ini PTKIN berjumlah 58 yang terdiri dari 17 
UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN (https://id.wikipedia.org/wiki/
daftar_perguruan_tinggi_islam_negeri_di_indonesia). 

Sementara jumlah PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Swasta) jauh lebih banyak dari PTKIN. Diperoleh informasi 
terdapat 101 FAI/Universitas, 63 Institut Agama Islam, dan 630 
Sekolah Tinggi (http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.
php)

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia menyelenggarakan 
dan mengembangkan kajian Islam, sosial humaniora, sains 
teknologi dan peradaban secara terintegratif. Setiap perguruan 
tinggi memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan bidang 
studi yang dikaji, SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber 
daya manusia) yang dimiliki. Kekhususan yang ditawarkan 
pada satu perguruan tinggi terkadang tidak ditemukan pada 
perguruan tinggi lain di Indonesia. Kondisi bidang-bidang 
keilmuan di PTKIN yang bersumber dari Al-Qur’an tidak kalah 
dari Perguruan Tinggi Umum (PTU), walau sekarang banyak 
juga PTU yang khusus membuka fakultas untuk mempelajari 
Islam lebih mendalam. Contoh: di UPI (Universita Pendidikan 
Indonesia) prodi IPAI (Ilmu Pendidikan Agama Islam) sudah 
diselenggarakan mulai jenjang Stara 1 (S1) hingga program 
pascasarjana ditambah menyelenggarakan kegiatan: Tutorial 
PAI Reguler, Seminar PAI, Tutorial PAI Bina Kader, Program 
Pembinaan Belajar Al-Qur’an (UKM) bagi mahasiswa S1. 
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Keunggulan-Keunggulan PTKIN sebagai Bentuk 
Inspirasi Al-Qur’an bagi Kebudayaan di Indonesia

Keunggulan-keunggulan PTKIN di Indonesia dapat 
dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek kesediaan fakultas 
dan program studi yang ditawarkan termasuk pengembangan 
kurikulum, fasilitas yang diberikan, daya dukung SDM dan 
SDA, dan kespesifikasian kegiatan penunjang.

a. Keunggulan Prodi yang Ditawarkan

Prodi-Podi dari fakultas-fakultas dan Program 
Pascasarjana yang secara umum ditawarkan yaitu: 

1) Fakultas Syariah dan Hukum dengan prodi: Hukum 
Peradilan dan Kekeluargaan, Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan, Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, 
Ilmu Falak;

2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi: Pendidikan 
Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen 
Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan 
Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Guru 
Raudhatul Athfal; 

3) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik dengan prodi: 
Ilmu Aqidah, Ilmu Filsafat Agama, Ilmu Al-Qur’an dan 
Tafsir, Sosiologi Agama, Perbandingan Agama, Ilmu 
Politik, Ilmu Hadis; 

4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan prodi: 
Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Komunikasi Penyiaran 
Islam, Studi Manajemen Dakwah, Pengembangan 
Masyarakat Islam, Jurnalistik, Ilmu Komunikasi; 

5) Fakultas Adab dan Humaniora dengan prodi: Bahasa dan 
Sastra Arab, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa dan 
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Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan; 

6) Fakultas Sains dan Teknologi dengan prodi: Teknik 
Arsitektur, Teknik Informatika, Teknik Perencanaan 
Wilayah dan Kota, Fisika, Biologi, Matematika, Kimia, 
Ilmu Peternakan, Sistem Informasi; 

7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan dengan 
prodi: Keperawatan, Farmasi, Kebidanan, Kesehatan 
Masyarakat, Pendidikan Dokter; 

8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi: 
Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntasi, Ilmu Ekonomi, 
Perbankan Syariah. 

Keunggulan yang Khas yang dapat dijadikan sebagai 
destinasi khusus, di antaranya: 

1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Prodi 
Interdisciplinary Islamic Studies; 

2) UIN Walisongo memiliki prodi Ilmu Falak, Tasawuf dan 
Psikoterapi;

3) UIN Alauddin Makasar memiliki prodi Ilmu Falak, Teknik 
Arsitektur, Teknik Informatika, Teknik Perencanaan 
Wilayah dan Kota, Ilmu Peternakan, Pengembangan 
Masyarakat Islam;

4) IAIN Bengkulu dan UIN Walisongo memiliki prodi 
Manajemen Haji dan Umrah;

b. Temuan-Temuan Hasil Penelitian

Temuan-temuan hasil penelitian berupa kreativitas 
dan inovasi diwakili dengan ciptaan berbasis teknologi dan 
berbasis media alam serta karya tulis ilmiah.
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1) Temuan, kreativitas, dan inovasi berbasis teknologi dari 
mahasiswa prodi teknik informatika (UIN Maulana Malik 
Ibrahim) berupa: printer 3 Dimensi, space exploration, 
drone, aplikasi golden age; sementara dari mahasiswa prodi 
fisika berupa: hidung elektronik dan lidah elektronik. IAIN 
Kendari dengan temuan drone. 

2) Pembangkit listrik tanah liat (IAIN Jember). Pembangkit 
listrik tanah merah (UIN SUKA)

3) Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tadris Biologi 
(Walisongo, Ambon, Palangka Raya, menciptakan berbagai 
olahan dari sumber daya alam nabati. Olahan khas daerah 
dengan ciri khas berlimpahnya bahan mentah dari daerah 
masing-masing, seperti: makanan, jamu-jamuan, produk 
kecantikan, arang dari kulit kurian, kain tenun/batik, 

4) Karya Tulis Dosen maupun mahasiswa. IAIN Pontianak 
memiliki daftar HAKI untuk jenis ciptaaa buku, karya tulis, 
bunga rampai, dan film. 

5) Bahan daur ulang: pakaian dari plastic. 

c. Kegiatan Kreatif Kelompok Kemahasiswaan

Adanya kegiatan-kegiatan kelompok mahasiswa yang 
kreativitas dan inovatif, perkumpulan mahasiswa di dalam dan 
dilanjutkan di luar kampus, baik kegiatan keagamaan maupun 
kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknpologi, 
seperti: 
1) Di UIN Malang ada kelompok “Malang Creative Fusion” 

(“Stasion Komunikasi Star Up Malang”);
2) Di IAIN Pontianak ada Club Menulis, Kampung Riset; dan
3) Kegiatan keagamaan berupa pesantren kampus dan tutorial 

keagamaan.
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d. Pengembangan SDM

Sebagian besar yang masih S2 mendapat fasilitas beasiswa 
5000 program. Banyak yang melanjutkan program doktor, 
berarti akan banyak calon guru besar yang ahli dalam bidang 
spesifikasinya masing-masing. Keahlian para tenaga pendidik 
dan kependidikan menjadi inventasi utama dalam bidang 
pendidikan.

Keterangan: Data diperoleh penulis dari hasil penelitian 
pada prodi yang ditawarkan Fakultas PTKIN se-Indonesia

Pemerintah memandang Indonesia perlu menjadi salah 
satu Pusat Peradaban Islam di Dunia dan mengenalkannya 
kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan 
tinggi yang memenuhi standar internasional. Dengan demikian 
Pemerintah akan mendirikan Universitas Islam Internasional 
Indonesia (UIII). Atas dasar itu, Presiden Jokowi pada 29 Juni 
2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
57 tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional 
Indonesia. “UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar 
internasional dan menjadi Model Pendidikan Tinggi Islam 
terkemuka dalam pengkajian ke-islam-an strategis yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
Agama,” bunyi pasal 1 ayat 2 Perpres tersebut. Rencananya 
pembangunan universitas itu dilakukan dalam waktu 2-3 
tahun. Lokasi yang dipertimbangkan yakni di Cimanggis, Depok 
(https://news.detik.com/berita/d-3252173/pemerintah-segera-
dirikan-universitas-islam-internasional-indonesia).
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Gambar 2.2. Arsitek Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Pekanbaru

Selain Al-Qur’an menginspirasi perkembangan PTKIN di 
Indonesia, Al-Qur’an juga menginspirasi budaya menghafal Al-
Qur’an di kalangan masyarakat. Dalam Republika.co.id Jakarta, 
Indonesia kali ini boleh berbangga. Pasalnya, ternyata jumlah 
penghafal Al-Qur’an di Indonesia tertinggi di dunia, yakni 
mencapai 30 ribu orang. Arab Saudi bahkan hanya memiliki 
6.000 orang penghafal Al-Qur’an. Namun jangan gembira dulu, 
jumlah tersebut masih terhitung sedikit jika dibandingkan 
dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang sekitar 
234 juta orang (https://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/islam-nusantara/10/09/24/136336-jumlah-penghafal-
alquran-indonesia-terbanyak-di-dunia).

Sumber: https://mamikos.com/info/20-
kampus-universitas-islam-swasta-dan-negeri-
terbaik-di-indonesia/
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Delapan pondok pesantren tahfidz Al-Qur’an 
terbaik se-Indonesia yang sudah teruji kualitasnya, di 
antaranya:

1) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Munawwir, 
Krapyak, Yogyakarta;

2) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Yanbu’ul 
Qur’an Kudus Jawa Tengah;

3) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Muayyad 
Mangkuyudan dan Surakarta;

4) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-
Asy’ariyyah, Kelibeber, Wonosobo, Jawa Tengah;

5) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Tahaffudzul 
Qur’an Semarang, Jawa Tengah;

6) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an An-Nur, 
Ngrukem, Bantul, Yogyakarta;

7) Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Sunan 
Pandanaran, Sleman, Yogyakarta;

8) Pondok Pesantren Thafidz Al-Qur’an Murottilil 
Qur’an, Lirboyo, Kediri.

(sumber: http://www.sajadah.co/8-pondok-pesantren-tah-
fidz-alquran-terbaik-se-indonesia-yang-sudah-teruji-kualitasn-
ya/)
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Selain itu, Al-Qur’an juga mendasari munculnya gagasan 
pendirian Museum Istiqlal di kawasan Wisata Taman Mini 
Indonesia Indah. Museum yang berdiri berdampingan dengan 
Museum Bayt Al-Qur’an ini sejak awal dicita-citakan untuk 
merepresentasikan kekayaan karya seni budaya Indonesia 
bernapaskan Islam. Keragaman suku membuat peninggalan 
Budaya Islam di setiap daerah di Indonesia masing-masing 
memiliki warna tersendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya koleksi 
benda peninggalan dari berbagai daerah yang ditampilkan di 
museum ini. Benda-benda peninggalan yang terdiri dari karya 
arsitektur, senjata, manuskrip, hiasan, busana, beraneka jenis 
kerajinan tangan, dan karya seni kaligrafi diharapkan dapat 
membuka mata masyarakat awam akan kekayaan budaya Islam 
yang dimiliki nusantara. 

Di antara koleksi museum ini antara lain arsip foto 
arsitektur masjid-masjid di berbagai pelosok tanah air. Di 
samping itu, ditampilkan pula beraneka jenis pakaian tradisional 
yang mencerminkan pengaruh keislaman yang kuat seperti 
busana tradisional Aceh, aneka tenun songket dari beberapa 
daerah di Sumatera, dan aneka motif tekstil baik tradisional 
maupun kontemporer. Terdapat pula beberapa naskah kuno 
berbahasa Arab, berbagai guci tanah liat, dan replika batu nisan 
yang menjadi bukti awal eksistensi keberadaan masyarakat 
Islam di Indonesia (https://www.indonesiakaya.com/jelajah-
indonesia/detail/rangkuman-kebudayaan-islam-di-nusantara).

Hal senada ditegaskan oleh Musyrifah Sunanto (2012), 
seni budaya Islam yang berkembang di Indonesia berupa batu 
nisan arsitektur (seni bangunan), seni sastra, dan seni ukir. 
Perkembangn pendidikan Islam di Indonesia berupa Pesantren, 
madrasah, hingga PTKIN. Perkembangan intelektual Islam 
di Indonesia dijelaskan melalui perkembangan fikih beserta 
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tokohnya; perkembangan pemikiran kalam; tafsir dan hadis, 
serta perkembangan tasawuf atau tarekat. 

Perhatikan bagaimana Al-Qur’an menginspirasi budaya 
di derah tempat tinggalmu!
Kemukakan apa yang ditemukan dan bandingkan den-
gan temuan teman-temanmu dari daerah lain!  

Aktivitas 2

B. As-Sunah Sebagai Penguat Pengembangan Budaya 
Islam Di Indonesia

Sunah adalah 
perbuatan, perkataan, 
sikap, maupun 
kebiasaan Nabi 
yang tidak pernah 
ditinggalkannya.

Kata As-Sunah (KBBI Pusat 
Bahasa, 2011: 1355) memiliki 
arti jalan yang biasa ditempuh; 
kebiasaan. Sunah dalam Islam 
berarti: 1) aturan agama yang 
didasarkan atas segala apa yang 
dinukilkan dari Nabi Muhammad 
saw., baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak 
pernah ditinggalkannya; 2) hadis; 3) perbuatan yang apabila dilakukan 
mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. 

Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution (2009: 
191) menyatakan, berdasarkan bahasa, Hadis berarti: 1) Jadid 
yang berarti ”baru”, lawan dari qadim yang berarti ”dahulu”; 
2) Khabar yang berarti ”berita, warta, kabar”, yaitu sesuatu 
yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada 
seseorang. Mayoritas ulama ahli Hadis, menyatakan bahwa 
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Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan keadaan 
(segala sesuatu yang bersangkut paut dengan) Nabi Muhammad. 
Sedangkan berdasarkan sebagian Ahli Hadis yang lain, misalnya 
Ath-Thiby, bahwa pengertian Hadis mencakup: 1) sabda, 
perbuatan, dan taqrir Nabi saw.; 2) perkataan, perbuatan, dan 
taqrir sahabat; 3) perkataan, perbuatan, dan taqrir tabi’in. 
Berdasarkan pandangan terakhir ini, maka hadis yang sampai 
kepada Nabi saw disebut Hadis Marfu’, hadis yang sampai 
kepada sahabat disebut Hadis Mauquf, dan hadis yang sampai 
kepada tabi’in disebut Hadis Maqthu’.

Muradif (persamaan atau istilah lain yang sepadan dan 
sering digunakan untuk menggantikan) dari kata Hadis adalah 
Sunah  (jalan, tradisi), Khabar (warta, berita), dan Atsar (bekasan 
sesuatu atau sisa sesuatu). Dari ketiga muradif hadis tersebut, 
Sunah merupakan istilah atau nama lain yang sering dan lebih 
dikenal untuk menggantikan istilah hadis. Berdasarkan bahasa, 
Sunah berarti jalan yang dilakui atau ditempuh, baik terpuji 
atau tidak, atau tradisi yang sudah dibiasakan, walaupun tidak 
baik. Sedangkan dalam pandangan jumhur Muhaddisin (ulama 
Ahli Hadis), Sunah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi saw 
baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa ketetapan, 
pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang 
demikian itu sebelum Nabi saw diangkat menjadi Rasul maupun 
sesudahnya (Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, 2009: 
192). 

Lebih lanjut diurakan tentang urgensi sahabat menjadi 
hal yang tidak dapat diabaikan sebagai sumber informasi. Di 
kalangan Sunni, yang menjadi sumber informasi sesudah Nabi 
adalah para sahabat. 

Sebuah hadis mengandung tiga bagian atau unsur, yaitu 
sanad (sandaran), matan (isi), dan rawi (yang meriwayatkan). 
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Pertama, Sanad. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kita 
kepada matan hadis, yakni berupa rentetan para rawi yang 
menyampaikan matan Hadis. Dalam kaitan ini dikenal istilah: 
Musnid, Musnad, Isnad, dan Sighat Isnad. Musnid  adalah 
orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. 
Musnad adalah hadis yang seluruh sanadnya disebutkan sampai 
kepada Nabi saw atau Musnad  juga bisa berarti sebutan atau 
nama sebuah kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang disertai 
sanadnya. Isnad adalah keterangan atau penjelasan mengenai 
sanad hadis. Dan Sighat Isnad atau Sighat al-Tahammul adalah 
lafal yang terdapat dalam sanad yang digunakan oleh rawi yang 
menunjukkan tingkat penerimaan dan penyampaian sebuah 
hadis dari rawi tersebut. 

Kedua, matan. Matan adalah materi atau isi hadis, berupa 
ucapan, perbuatan, ketetapan, dan hal lain yang terkait dengan 
keadaan Nabi saw. yang terletak setelah sanad terakhir. Ketiga, 
rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan 
hadis dalam suatu kitab yang pernah didengarnya atau 
diterimanya dari seseorang (gurunya). Dan sering kali sebuah 
hadis diriwayatkan oleh bukan hanya satu rawi, tetapi oleh 
banyak rawi (Syahrin Harahap dan Hasan Bakti, 2009: 194).

Macam-macam Hadis berdasarkan sumbernya dipilah 
menjadi dua, yaitu hadis Qudsi atau disebut juga dengan istilah 
Hadis Ilahi atau Hadis Rabbani, adalah suatu hadis yang berisi 
firman Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi saw, kemudian 
Nabi menerangkannya dengan menggunakan susunan katanya 
sendiri serta menyandarkannya kepada Allah. Jadi Hadis Qudsi 
adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah. Adapun Hadis 
Nabawi adalah hadis yang lafal maupun maknanya berasal 
dari Nabi sendiri. Berdasarkan jumlah rawi, hadis dibedakan 
menjadi hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Pada 
dasarnya, hadis masyhur termasuk dalam kelompok hadis ahad, 
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yang terdiri dari: hadis masyhur, hadis ’aziz, dan hadis gharib 
(Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, 2009: 194). 

Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
sejumlah rawi pada setiap tingkat sanadnya yang menurut 
tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena 
itu diyakini kebenarannya (mutawatir). Hadis mutawatir benar-
benar bersumber dari Nabi. Karena itu, para ulama sepakat 
bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek 
kehidupan. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi 
(mencapai) syarat-syarat mutawatir. Sedangkan hadis masyhur 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih, tetapi 
belum mencapai derajat mutawatir. Adapun hadis ’aziz adalah 
hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi pada satu thabaqat-nya, 
sekalipun setelah itu diriwayatkan oleh sejumlah rawi. Dan 
hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat hanya 
seorang rawi di mana pun sanad itu terjadi. Para ulama sepakat 
bahwa kedudukan hadis mutawatir adalah menjadi sumber 
hukum kedua bersama Al-Qur’an (Syahrin Harahap dan Hasan 
Bakti Nasution, 2009: 195).  

Berdasarkan kualitas sanad, hadis dibedakan menjadi: 
hadis sahih, hadis hasan, dan hadis da’if. Hadis sahih ialah 
hadis yang memenuhi persyaratan (sanadnya bersambung; 
diriwayatkan oleh rawi yang adil, dlabit, memiliki sifat istiqamah, 
tidak fasiq, berakhlak mulia, dan terjaga muruah-nya; Matan-
nya tidak syadz atau tidak mengandung kejanggalan dan tidak 
ber-illat atau sebab-sebab tersembunyi yang mencacatkan 
hadis). Hadis yang memenuhi syarat-syarat ini disebut hadis 
sahih li dzatih. Dan apabila kurang salah satu syarat tersebut, 
namun dapat ditutupi dengan sesuatu cara lain, ia dinamakan 
hadis sahih li ghairih. 
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Hadis hasan  ialah hadis yang: 1) sanadnya bersambung; 2) 
diriwayatkan perawi adil, tetapi kurang sempurna dlabit-nya; 3) 
matan-nya tidak syadz dan tidak ber-illat. Hadis yang memenuhi 
syarat-syarat ini disebut hadis hasan li dzatih. Dan apabila dalam 
sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal atau tidak diketahui, 
tetapi ia bukan orang yang terlalu banyak membuat kesalahan, 
maka dinamakan hadis sahih li ghairih.

Adapun hadis da’if  (lemah) adalah hadis yang tidak 
memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Selain hadis yang 
telah dijelaskan tersebut, ada pula yang disebut hadis maudlu’ 
(hadis palsu), yaitu sesuatu (hadis) yang dinisbahkan kepada 
Nabi saw, tetapi sesungguhnya itu bukan merupakan perkataan, 
perbuatan, atau ketetapan Nabi saw. Berdasarkan Jumhur ulama 
hadis, bahwa hadis maudlu’ mulai terjadi pada masa kekhalifahan 
Ali bin Abi Thalib, di mana situasi politik pada masa itu penuh 
dengan benturan berbagai kepentingan (Syahrin Harahap dan 
Hasan Bakti Nasution, 2009: 197, Jakarta: Kencana). 

Sunah sebagai penguat pengembangan budaya diuraikan 
Yusuf Al-Qaradhawi (1998) sebagai sumber ilmu pengetahuan, 
baik ilmu pengetahuan agama, alam ghaib, ilmu kesehatan, 
ilmu pengetahuan alam (sains), ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu 
hukum, dan lainnya. Sunah memperkuat tumbuh kembangnya 
peradaban di dunia. Selain Yusuf Al-Qaradhawi, Zaghlul an-
Najjar (2011) juga menegaskan adanya beragam sains dalam 
hadis. 

Dalam sunah, nilai-nilai Islam diberi bentuk dan menjadi 
hidup. Dalam hidup dan setelah wafatnya, sunah Muhammad 
memberikan mata rantai yang hilang antara berpikir dan berbuat; 
persepsi ideasional dan aksi; antara pemikiran dan kehidupan 
serta sejarah. Kebiasaan Nabi Muhammad menjadi inspirasi 
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dalam pembiasaan seorang hamba sebagai penyembah Tuhan; 
sebagai pendakwah dan penyeru kepada Islam; sebagai suami, 
ayah, keluarga, tetangga, dan kawan; juga sebagai pemimpin 
umat baik di negara, medan perang, pasar, kelas, atau masjid 
(Al-Faruqi, 2003: 150).     

Sunah sebagai penguat pengembangan kebudayaan 
Islam di Indonesia tampak dalam beragam aktivitas masyarakat 
Indonesia. Aktivitas yang dijalankan berdasarkan hukum Islam 
mengakomodasi keragaman suku dan budaya dalam bingkai 
persatuan dan kesatuan. Ke-khas-an Islam di Indonesia yang 
tidak lepas dari budaya masyarakatnya tentu berbeda dengan 
ke-khas-an dari negara-negara lain.

Keyakinan dalam beragama dan penumbuhan nilai-
nilai spiritual mampu menjadi peluang untuk menyatukan dan 
mewujudkan cita-cita bersama menuju NKRI yang damai, maju, 
dan sejahtera. Seperti dalam menghadapi penjajahan, sebab nilai-
nilai spiritual dan keberagamaan bangsa ini mampu menjadikan 
bangsanya merdeka dan mengelola kehidupan negara dan 
masyarakatnya. Di sinilah tampak para pejuang Muslim sebagai 
bagian teladan terkemuka membawa bangsa Indonesia menuju 
kepada kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kesatuan 
dalam keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (bingkai 
ketauhidan).

Kebudayaan daerah yang tertanam dalam pendidikan 
kearifan lokal mendukung tumbuhnya Peradaban di Indonesia. 
Misalnya, Tradisi Lisan Togal (pada komunitas etnis terbesar 
di Maluku Utara yaitu Makean). Tradisi lisan ini memiliki daya 
tarik dan kelebihan yang tidak dimiliki tradisi lisan lainnya. 
Di samping melibatkan banyak orang dalam acara pesta yang 
diiringi musik, yang menarik adalah konten syair Togal bisa 
berupa nasehat-nasehat yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur’an 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 71

maupun sunah Rasul Muhammad Saw, selain percintaan dan 
tentang kehidupan secara umum. Hampir segala aktivitas etnis 
Makean tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang merupakan 
satu-satunya agama yang tumbuh berkembang sejak ratusan 
tahun yang lalu. Melalui Togal, menjadi salah satu media 
pendidikan Islam di daerah tersebut. Bagi komunitas Makean, 
Togal dapat dikatakan sebagai ekspresi dan jati diri, media nilai 
spiritual, dan nilai edukatif (Amanan Soleman Saumur, 2016). 
Pada tahun 2006, SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Menteri 
mensahkan forum komunikasi antar umat agama (FKUB) 
untuk menjembatasi persoalan-persoalan keagamaan yang 
muncul di masyarakat (sebab kerusuhan 1999 di Ternate. Baca 
Amanan Soleman Saumur, (2017), Potret Kehidupan Beragama 
Masyarakat di Kota Ternate, Jakarta: Uhamka Press).

Di Mataram (Lombok) ada seorang ulama yang tercatat 
dalam sejarah pemikiran Islam pada tingkat lokal di Masyarakat 
Lombok, yaitu yang dikenal sebagai Tuan Guru Bengkel. Beliau 
merupakan tokoh pembaharu dalam sejarah masyarakat Islam 
di Lombok. Beliau telah mampu membentuk komunitas dan 
kultur keislaman Sunni yang merupakan mayoritas dianut 
oleh masyarakat Lombok khususnya. Banyak pemikiran baik 
tentang tauhid, fikih, maupun tasawuf (dalam bentul tanya 
jawab) dan perilaku yang telah diwariskan kepada masyarakat 
yang sampai saat ini berkembang begitu pesatnya sehingga 
melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai pandangan 
hidup masyarakat dan sekaligus sebagai corak keagamaan kaum 
muslimin yang mendiami pulau Lombok khususnya. Beliau juga 
mengeluarkan fatwa penghapusan sorong serah (menghindari 
perbuatan atau legalitas adat yang menyalahi ajaran Islam) di 
masyarakat Sasak (Adi Fadli, 2016. Dan baca juga Sainun, 2016, 
Tradisi Merari’ “Potret Asimilasi Pernikahan Masyarakat 
Sasak”, Mataram: IAIN Mataram).
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Islam di Nusantara sejak awal masuk, tumbuh dan 
berkembang adalah menganut pola Islam Ahlussunah wal 
Jama’ah. Umat Islam di Nusantara meyakini dan mengamalkan 
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Tim Aswaja NU 
Center PWNU Jawa Timur, 2016: iii). Mohammad Baharun 
(2012: 105) menggagas untuk memahami dan membentengi 
Ahlussunah wal Jamaah di masa kini tidak saja perlu, tetapi 
juga penting untuk menerapkan dan mempertahankan akidah 
ke depan. Dinyatakan bahwa di era sekarang ini, tantangan 
dari berbagai aliran yang menyimpang semakin marak di 
mana-mana, maka pendidikan keimanan dan akidah harus 
digalakkan agar pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jama’ah 
benar-benar membumi di tengah umat. Diharapkan sejak awal 
umat mengenal Ahlussunnah wal Jama’ah, sehingga memiliki 
resistensi (daya tolak) terhadap ancaman dan tantangan dari 
luar yang terasa semakin tinggi intensitasnya. 

Ahlussunah wal jamaah (Aswaja) mengakui empat 
mazhab mayoritas dalam masalah fikih, yaitu mazhab Hanafi, 
Maliki, Syafi’i, dan Hanbali; walaupun kenyataannya di 
Indonesia mazhab Syafi’i-lah yang diikuti mayoritas umat Islam 
(Mohammad Baharun, 2012: 104). Dalam intern umat Islam, 
kadang terjadi gesekan akibat perbedaan paham dalam sebuah 
hukum. Padahal perbedaan antar mazhab itu adalah ikhtilaf 
yang masih diperbolehkan atau dapat ditoleransi selama terjadi 
dalam masalah furu’iyah (masalah di luar pokok akidah). 
Sedangkan perbedaan dalam pokok akidah itu disebut iftiraq 
(sempalan) yang tidak bisa dibenarkan. Bermakna bahwa 
paham Aswaja yang dianut mayoritas kaum muslim di Indonesia 
berbeda dengan aliran di luar Aswaja yang mengalami deviasi 
(penyimpangan akidah) dari standar Al-Qur’an, As-sunah dan 
ijmak.
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Sunah sebagai penguat Islam di Indonesia dituangkan 
dalam aneka ekpresi organisasi Islam yang ada di nusantara,  
antara lain oleh dua contoh organisasi besar terkemuka di 
nusantara yaitu dalam model Islam Nusantara ala Nahdlatul 
Ulama dan Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah. Islam 
Nusantara adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan 
di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16, sebagai hasil interaksi, 
kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi 
terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang 
sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini 
secara perdana, resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh 
organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai 
bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang 
selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. 
Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang 
mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia 
dalam merumuskan fikihnya. 

Pada bulan Juni tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah 
secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara, 
yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok 
dengan nilai budaya Indonesia. Muslim di Indonesia menikmati 
perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercaya 
hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat 
moderat, inklusif, dan toleran. Ciri utama dari Islam Nusantara 
adalah tawasut (moderat), rahmah (pengasih), anti-radikal, 
inklusif dan toleran. 

Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui 
institusi pendidikan tradisional pesantren dan madrasah. 
Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata 
krama ketimuran; yakni menekankan penghormatan kepada 
kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan 
bimbingan dari guru agama mereka agar tidak tersesat 
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sehingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. 
Satu di antara aspek khasnya adalah penekanan pada prinsip 
Rahmatan lil Alamin (rahmat bagi semesta alam) sebagai nilai 
universal Islam, yang memajukan perdamaian, toleransi, saling 
hormat-menghormati, serta pandangan yang berbineka dalam 
hubungannya dengan sesama umat Islam, ataupun hubungan 
antar agama dengan pemeluk agama lain (https://id.wikipedia.
org/wiki/Islam_Nusantara).

Gambar 2.3. Biasakan Budaya Berzikir dalam Kehidupan Sehari-Hari

Praktikkanlah sikap, perkataan, dan perbuatan baik 
yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-
hari secara kontinyu! 

Aktivitas 2

Seorang Muslim mendapat pengetahuannya melalui dua 
jalan, yaitu: naqli dan aqli. Jalur naqli ialah pengetahuan yang 
bersumber dari wahyu Al-Qur’an dan hadis rasul. Sedangkan 
jalur aqli ialah pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan 

Sumber: menatahidup.com (https://jubah.
id/amalan-sunah-rasulullah/)
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 Kata ijtihad dalam (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 519) adalah: 
1) usaha sungguh-sunguh yang dilakukan para ahli agama untuk 
mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai 
kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur’an 
dan Sunah; 2) pendapat; 3) tafsiran. Ijmak adalah kesesuaian 
pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau 
peristiwa. Sedangkan ijmak ulama berarti kesesuaian pendapat 
para ulama (tentang suatu hukum dalam agama) (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2011: 518).

Miftah Faridl menyatakan bahwa secara bahasa ijtihad 
berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan 
sesuatu. Yaitu penggunaan akal sehat sekuat mungkin untuk 
menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak 
ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan as-sunah. 
Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Mas’ud, ”Berhukumlah 
engkau dengan Al-Qur’an dan as-sunah, apabila sesuatu 
persoalan itu engkau temukan pada dua sumber tersebut. 
Tapi apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber 
itu, maka ijtihadlah”. Kepada ’Ali bin Abi Thalib beliau pernah 
mengatakan, ”Apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu betul, 
maka engkau mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila 

Ijtihad adalah usaha sungguh-sunguh yang dilakukan para ahli 
agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak 
mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur’an 
dan Sunah.

akal pikiran dan pengalaman. Seorang muslim melandaskan 
pandangan hidupnya di atas pengetahuan dan pengenalan 
yang bersumber dari wahyu, kemudian dikembangkan dengan 
menggunakan akal pikiran (ijtihad) (Mahmud Aziz Siregar, 
1999: 5).
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ijtihadmu salah, maka engkau hanya mendapatkan satu 
pahala” (Miftah Faridl, 2010: 46). 

Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat 
melahirkan keputusan yang mutlak absolut. Sebab ijtihad 
merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang mendalam, 
ilmiah tetapi bersifat dzanniyah (dugaan relatif). Sebagai produk 
pikiran manusia yang relatif, maka keputusan suatu ijtihad pun 
adalah relatif. Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, 
mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang 
lain. Berlaku untuk satu masa atau tempat tapi tidak berlaku 
pada masa atau tempat yang lain. 

Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan 
substansial ibadah mahdhah, sebab urusan substansial ibadah 
mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah. Keputusan 
ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan as-sunah. 
Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-
faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan 
bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa dari ajaran 
Islam. 

Cara berijtihad dijelaskan memiliki berbagai metode. Para 
ulama telah membuat metode-metode sebagai berikut (Miftah 
Faridl, 2010: 47).

1. Qiyas (reasoning by analogy). Yaitu menetapkan sesuatu 
hukum terhadap sesuatu hal yang tidak diterangkan oleh Al-
Qur’an dan as-sunah dengan dianalogikan kepada hukum 
sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh Al-Qur’an 
dan as-sunah karena ada sebab yang sama.

2. Ijma’ (konsensus). Yaitu kesepakatan ulama-ulama Islam 
dalam menentukan sesuatu masalah ijtihadiyah. Yang 
menjadi persoalan untuk saat sekarang ini adalah tentang 
kemungkinan dapat dicapai atau tidaknya ijma’ tersebut, 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 77

karena umat Islam sudah begitu besar dan berada di seluruh 
pelosok bumi termasuk para ulamanya.

3. Istihsan (preference). Yaitu menetapkan sesuatu hukum 
terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-
prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang, 
dan lain-lain. Oleh para ulama istihsan disebut sebagai qiyas 
khafi (analogi samar-samar) atau disebut sebagai pengalihan 
hukum yang diperoleh dengan qiyas kepada hukum lain atas 
pertimbangan kemslahatan umum. Apabila kita dihadapkan 
dengan keharusan memilih salah satu di antara dua persoalan 
yang sama-sama jelek, maka kita harus mengambil yang lebih 
ringan kejelekannya. Dasar istihsan antara lain QS. Az-Zumar 
[39]: 18.

4. Mashalihul Mursalah (utility). Yaitu menetapkan hukum 
terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan 
kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan 
syari’at. Perbedaan antara istihsan dan mashalihul mursalah 
ialah istihsan mempertimbangkan dasar kemaslahatan 
(kebaikan) itu dengan disertai dalil Al-Qur’an/hadis yang 
umum, sedangkan mashalihul mursalah mempertimbangkan 
dasar kepentingan dan kegunaan dengan tanpa adanya dalil 
yang secara tertulis eksplisit dalam Al-Qur’an/hadis. 

Ijtihad pada hakekatnya merupakan realisasi dari 
sejumlah ayat Al-Qur’an yang memandu umat Muslim 
untuk menggunakan akal pikiran, melahirkan kemaslahatan 
masyarakat dan kebaikan manusia. 

Ada syarat yang harus dipenuhi dalam berijtihad. Ijtihad 
tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya ulama-
ulama tertentu yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi yang 
berhak melakukannya. Ulama yang memiliki kapasitas di bidang 
ini disebut mujtahid (Syarif Yahya, 2014: 111). Pernyataan 
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serupa dipertegas oleh Rois Mahfud (2011: 119) bahwa ijtihad 
tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Hal ini dimaksudkan 
untuk menjaga terjadinya kekacauan atas nama agama. 

Karena itu, untuk bisa melaksanakan ijtihad, seorang 
mujtahid harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu 
meliputi: 

1. Syarat Umum 

a. Islam;

b. Dewasa;

c. Berakal sehat;

d. Kuat daya tangkap dan ingatannya.

2. Syarat Khusus

 Syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid 
agar ia dapat mengistinbath hukum dari suatu peristiwa, 
meliputi:

a. Menguasai Al-Qur’an dan ilmu-ilmu Al-Qur’an terutama 
ayat-ayat hukumnya dan latar belakang sejarah turunnya;

b. Menguasai hadis dan ilmu hadis;

c. Menguasai bahasa Arab dan seluruh cabang ilmunya;

d. Menguasai ilmu ushul fikih;

e. Memahami tujuan-tujuan pokok syariat Islam. 

3. Syarat Pelengkap

 Adapun syarat pelengkap yang harus dipenuhi oleh seorang 
mujtahid ialah:

a. Mengetahui tidak adanya dalil yang qath’i tentang kasus 
yang dihadapi;

b. Mengetahui masalah-masalah yang masih menjadi 
khilafiyah (perbedaan pendapat) dan masalah-masalah 
yang belum ada kepastian hukumnya;
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c. Shaleh dan takwa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ijtihad adalah 
usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk 
mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai 
kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur’an dan 
Sunah. Ijtihad merupakan realisasi dari sejumlah ayat Al-Qur’an 
yang menyuruh umat Muslim untuk menggunakan akal pikiran, 
melahirkan kemaslahatan masyarakat dan kebaikan manusia. 

Fikih Islam adalah produk ijtihad. Sebab suatu keputusan 
yang ditetapkan melalui ijtihad mungkin berlaku untuk satu 
masa atau tempat tapi tidak berlaku pada masa atau tempat yang 
lain. Dengan demikian, kita dapat menemukan ada berbagai 
fikih sebagai hasil ijtihad. Hal semacam ini tentu harus disikapi 
dengan bijak. Perbedaan hasil ijtihad yang terjadi adalah sebagai 
suatu khasanah peradaban yang dihasilkan dari pengetahuan 
dan pengalaman yang dimiliki mujtahid. Toleran dan bersikap 
moderat menjadikan suatu akhlak yang wajib ditunjukkan 
seorang Muslim dalam menyikapi perbedaan.   
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Buatlah kelompok dan diskusikan contoh-contoh  ijtihad 
yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Laporkanlah 
hasil diskusi di depan kelas!  

Aktivitas 4

C. RANGKUMAN

Al-Qur’an merupakan pedoman hidup umat manusia. 
Al-Qur’an mampu menjadi sumber inspirasi bagi tumbuh 
kembangnya kebudayaaan umat manusia. Al-Qur’an menjadi 
inspirasi berkembangnya kebudayaan dan peradaban dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi sosial, politik, 
seni, dan lainnya.  

Dalam sunah, nilai-nilai Islam diberi bentuk dan 
menjadi hidup. Sunah memberikan mata rantai yang hilang 
antara berpikir dan berbuat; persepsi ideasional dan aksi; 
antara pemikiran dan kehidupan serta sejarah. Kebiasaan 
Nabi Muhammad saw menjadi inspirasi dan memperkuat Al-
Qur’an dalam merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam menjadi 
kebudayaan.

Ijtihad pada hakekatnya merupakan realisasi dari 
sejumlah ayat Al-Qur’an yang memandu umat Muslim untuk 
menggunakan akal pikiran, melahirkan putusan atau ketetapan 
bagi kemaslahatan masyarakat dan kebaikan manusia. Ijtihad 
tidak berlaku dalam urusan penambahan substansial ibadah 
mahdhah, sebab urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh 
Allah dan Rasulullah. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh 
ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. 
Sebab ijtihad merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang 
ilmiah, mendalam dan bersifat dzanniyah (dugaan relatif). Yang 
penting dan harus diingat adalah keputusan ijtihad tidak boleh 
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bertentangan dengan kaidah pokok Al-Qur’an dan as-sunah. 
Untuk itu diperlukan sikap menghargai dan toleran dalam 
menyikapi perbedaan atas suatu ijtihad. 

Evaluasi
1. Jelaskan bahwa al-Qur’an sebagai inspirasi kebudayaan di 

Indonesia!

2. Jelaskan bahwa as-Sunah sebagai inspirasi kebudayaan di 
Indonesia!

3. Sebutkan hikmah diturunkannya Al-Qur’an secara bertahap!

4. Apakah tiap individu muslim boleh berijtihad? Jelaslan! 

5. Perbedaan hasil ijtihad para ulama adalah rahmat. Silahkan 
jabarkan argumentasi kalian!

Tugas Kontekstual

Masyarakat muslim Indonesia dari masa ke masa 
mengembangkan kebudayaan Islam. Silakan refleksikan dalam 
esai beberapa paragraf tentang Al-Quran, as-Sunnah dan ijtihad 
sebagai inspirasi budaya Islam di Indonesia!

 Scan barcode tersebut untuk menyimak 
video Habib Ja’far al-Haddar “Pesan 
Penting untuk Memahami al-Qur’an” dan 
buatlah refleksi singkat tentang pesan al-
Qur’an mengenai keberagaman pendapat 
dan ekspresi beragama!
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Setelah mempelajari Bab ini mahasiswa mampu menganalisis Al-
Qur’an sebagai inspirasi kebudayaan Islam di Indonesia.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): S1, K.. P..

Implementasi Syariah Dalam Kehidupan

Bab 3

A. Pendahuluan

Fitrah manusia dengan potensi akal, hati dan jasmani 
memberikan ruang untuk menjaga tatanan kehidupan di dunia, 
dari kewajibannya untuk beribadah dan sebagai kholifah di muka 
bumi. Oleh karena itu, manusia harus memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan kebutuhan pokok seperti primer, sekunder 
dan tertier. Semua kebutuhan tersebut harus diiringi keyakinan 
akan kebutuhan pada agama. Dengan memiliki agama manusia 
dapat mengatur kehidupan terkait hak dan kewajiban sesuai 
dengan kodratnya. 

Keterbutuhan manusia pada agama dilatarbelakangi oleh 
pertama, fitrah manusia, bahwa manusia insan yang secara 
kodrati dilengkapi dengan kemampuan mengenal kebenaran dan 
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kebaikan. Kedua, kelemahan dan kekurangan manusia, bahwa Al 
Qur’an menegaskan bahwa nafs berpotensi positif atau negatif, 
meskipun kecenderungan positif lebih kuat. Ketiga, tantangan 
manusia, tantangan dari dalam yang berasal dari hawa nafsu dan 
tantangan dari luar yaitu rekayasa manusia ingin memalingkan 
dari Tuhan. (Hayana, 2018). 

Dalam surat adz Dzariyat ayat 56 :”Tidaklah Aku ciptakan 
Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah (menyembah kepada-
Ku)”. Maka konsep ibadah terkait dengan tiga aspek antara lain 
mencakup seluruh persoalan agama (3 : 19, 5: 3), baik wajib, 
sunnah, mubah. Mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu 
amal-amal yang baik, amal-amal sosial, amal-amal kehidupan, 
memakmurkan bumi dan menegakkan agama. Mencakup 
seluruh keadaan manusia, lingkup akal, hati, jasmani. (Kitab 
Tarbiyah). 

Hal itu sebagai bentuk konsep manusia dalam 
keseimbangan menyikapi dunia akhirat. Dalam surat al Qashash 
ayat 77:

نْيَا  اَر ااَْلِٰخرََة َواََل تَْنَس نَِصيْبََك ِمَن الدُّ َوابْتَغِ ِفيْاََمٓ اٰتٰىَك اللُّٰه الدَّ

َواَْحِسْن كَاََمٓ اَْحَسَن اللُّٰه اِلَيَْك َواََل تَبْغِ الَْفَساَد ىِِف ااَْلَرِْض ۗاِنَّ اللَّٰه 

اََل يُِحبُّ الُْمْفِسِديَْن
”Dan Carilah pada apa yang telah dianugrahkan kepada 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan”. 
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Sejumlah argumentasi dikemukakan yang menerangkan 
keseimbangan kebahagiaan dunia akhirat ditinjau dari misi 
agama Islam. Studi terhadap misi ajaran Islam dikemukakan 
secara komprehensif yaitu untuk menunjukkan bahwa Islam 
merupakan agama yang rahmatan lil aalaamin, karena 
makna Islam adalah perdamaian (al Baqarah: 112). Untuk 
menunjukkan peran Islam dalam menangani problematika 
agama, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. 
Untuk menunjukkan prinsip keseimbangan, adil, amanah, 
dan bijaksana serta untuk mendapatkan hak dan menunaikan 
kewajiban. Sesuai maqoshidus syariah yaitu melindungi hak-
hak asasi manusia baik jiwa, akal, harta, agama dan keturunan. 
Serta menciptakan keadaan yang aman, damai sejahtera. 

Manusia dengan bermacam watak dan karakternya 
memiliki tingkat kesadaran dan aktivitas berbeda. Untuk 
mencapai rahmatan lil aalaamiin, manusia membutuhkan 
aturan syariat sebagai way of life, bagaimana ibadah yang benar 
untuk mencapai taqwa. Dengan nilai -nilai iman (4:136), Islam 
(2:112), ihsan (16:97), tunduk (9:112), tawakal (3:159), cinta 
(2:165), harap (2:210, 10:110), takut (76:7), taubat (9:112), doa 
(25:77, 2:200), khusyuk (2:45). Posisi Islam yang selalu memberi 
gerak maju memenuhi segala kebutuhan moral dan bagi ummat 
manusia. Aturan syariah bukan sekedar teori ilmu pengetahuan 
akan tetapi merupakan implementasi dalam menciptakan 
tatanan kehidupan yang memenuhi ketentuan-ketentuan hukum 
sehingga tercipta maslahah dan kesempurnaan akhlak manusia

B. Pengertian Syariah

Istilah syariah diartikan dengan aturan hukum dengan 
berlandaskan pada sumber hukum Islam. Aturan tersebut 
tentu harus manpu dijelaskan secara rasional dengan dua 
pendekatan naqliyah dan aqliyah. Pada pendekatan naqliyah 
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adalah pendekatan yang melalui nash Al Qur’an dan Hadits 
Nabi, di mana substansinya memberikan keyakinan untuk 
ummat Islam. Sementara itu pendekatan aqliyah adalah upaya 
manusiawi untuk memberikan penjelasan secara empiris. Dari 
pendekatan aqliyah (rasional) tersebut maka tidak seharusnya 
masih diragukan dalam penerapan syariat secara utuh dalam 
mengelola kehidupan individu, masyarakat maupun negara. 

Dalam konsepnya terdapat dua substansi yaitu substansi 
individu dan substansi sosial, yang tentunya substansi tersebut 
dapat dipahami apakah logis dan faktual ilmiah dalam 
pelaksanaan syariat itu. Adapun substansi tersebut sebagai 
berikut: Substansi individu dalam Islam  dan  substansi sosial 
dalam Islam  Syariah menurut pengertian hukum Islam berarti 
hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar 
ditaati hamba-hambanya. Syariah dalam pengertian yang sangat 
luas dan menyeluruh itu meliputi seluruh ajaran agama, baik 
yang berkaitan dengan aqidah, perbuatan lahir manusia dan 
sikap batin manusia. Dengan kata lain syariah meliputi iman, 
Islam dan ihsan. 

Syariah sebagai sistem hukum Islam memuat pengertian 
bahwa syariah merupakan suatu hukum dan perundang-
undangan yang mengatur tentang peribadatan (ritual) dan 
kemasyarakatan (sosial). Hidup yang dibimbing syariah (aturan 
Allah) akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang 
sejalan dengan ketentuan dan tuntunan Allah dan RasulNya 
yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sebab pada 
hakekatnya Al-Qur’an dan Hadits merupakan pedoman manusia 
agar selamat dunia dan akhirat. Allah menurunkan syariah 
agar manusia merasakan rahmatNya dan keadilanNya, hidup 
maslahat dan memiliki makna, bahagia di dunia dan akhirat. 
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Secara bahasa syariat berasal dari kata syara’a yang 
berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dari kata asy-
syir’atu dan asy-syariatu yang berarti suatu tempat yang dapat 
menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang 
tidak ada habis-habisnya sehingga orang membutuhkannya 
sehingga tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Syariah 
menurut pengertian hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata 
aturan yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-hambanya. 
Atau syariah juga diartikan sebagai satu sistem norma Ilahi yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia 
dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam 
lainnya.

Menurut KBBI Pusat Bahasa (2011: 1368) menyatakan 
syariat dalam Islam berarti hukum agama yang menetapkan 
peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah 
Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar 
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an adalah sumber 
utama dan pertama dari syariat (hukum) Islam. Sementara 
W.J.S. Poerwadarminta (2014: 1171) dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia menyatakan syariat adalah hukum agama 
yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan 
sebagainya yang bertalian dengan agama Islam.

Syariat adalah hukum atau peraturan yang menjelaskan 
tentang keimanan, tauhid, cinta, syukur, sabar, ibadah, zikir, 
jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana 
mewujudkan realitas tersebut. 
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Syari’at (syarî’ah) berasal dari akar kata syara’a yang berarti 
”jalan”. Syari’at mencakup ”ilmu” dan seluruh ajaran Islam. Syari’at 
bukan hanya sekadar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur  
prilaku lahiriyah saja, namun juga menjelaskan tentang keimanan, 
tauhid, cinta, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta 
menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Di dalam 
syari’at terkandung tiga hal, yaitu: pengetahuan (ilmu), praktik (amal), 
dan ihklas (Azyumardi Azra dan Tim UIN Syarif Hidayatullah, 2008: 
1212). 

Syari’at berisi ajaran moral dan etika. Syari’at memberi 
petunjuk kepada setiap orang untuk hidup secara proporsional 
di dunia ini. Melaksanakan syari’at artinya menjauhi apa yang 
dilarang dan melaksanakan apa yang diwajibkan dan dianjurkan. 
Syari’at merupakan ibadah lahiriah (eksoterik) yang harus 
dikuatkan menjadi ibadah batiniah (esoterik). Syari’at ibarat 
pelita; ia menerangi jalan.  

Umat Islam meyakini bahwa Allah memberikan panduan 
kepada umat manusia dengan memberikan aturan-aturan yang 
secara jelas menyatakan apa yang halal dan apa yang haram, 
guna menyeimbangkan kehidupan dan menciptakan harmoni. 
Hukum halal (yang dibolehkan) dan haram (yang dilarang) 
telah digunakan untuk mengatur masyarakat sejak zaman 
dahulu kala. Apa yang menjadi dasar penggolongan keduanya 
bervariasi sepanjang waktu sebab manusia telah secara pribadi 
maupun bermasyarakat memahami kebaikan dan kejahatan 
secara berbeda-beda. Kaum Muslim percaya bahwa manusia 
membutuhkan hukum dari Allah untuk melaksanakan tugas 
yang dibebankan Allah kepadanya, yaitu sebagai khalifah atau 
wakil Allah di bumi. Oleh karena itu, hukum-hukum ini ada demi 
keteraturan dan kebaikan umat manusia (Raana Bokhari dan 
Mohammad Seddon, tt.: 190).
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Meskipun Islam dianggap sebagai dîn atau cara hidup, 
dalam hukum Islam ada perbedaan yang jelas antara masalah 
ibadah dan aspek-aspek lain kehidupan. Tabiat sehari-hari, gaya 
hidup, dan norma-norma budaya dianggap boleh asalkan tidak 
secara tegas dilarang, namun dalam masalah ibadah, tindakan 
dan ritual yang boleh dijalankan hanyalah yang secara tegas 
dibolehkan oleh syariat.

Dalam ibadah ada lima kategori yang telah dikembangkan 
ahli fikih. Pertama-tama, ada ibadah seperti salat yang wajib 
dilaksanakan (fardu) dan berpahala. Di sisi lain, ada yang dilarang 
dan mendatangkan hukuman bila dilakukan (haram); misalnya 
menyekutukan Allah dengan mengakui kekuasaan benda lain. 
Di antara keduanya ada tahapan bergradasi; tindakan mandub 
berpahala dan disarankan, namun tidak wajib; misalnya puasa 
sunnah; tindakan mubah adalah yang boleh dilakukan namun 
tak berpahala apa-apa; dan tindakan makruh, yang tidak haram 
sehingga tak memperoleh hukuman, tidak dianjurkan, misalnya 
berpuasa pada hari Jumat tanpa diikuti satu hari atau lebih 
sebelum dan sesudahnya (Raana Bokhari dan Mohammad 
Seddon, tt.: 190-191).

Syariat Islam bukan hanya membahas yang wajib dan haram 
saja, tetapi juga menjelaskan adanya sunat, makhruh dan 
mubah. 

H. Sulaiman Rasjid (2012:1) menguraikan hukum dalam 
Islam ada lima. 

1. Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah 
tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya 
mendapat pahala; jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa.
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2. Sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika 
tidak dikerjakan tidak berdosa.

3. Haram, yaitu larangan keras. Jika dikerjakan berdosa, jika tidak 
dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala.

4. Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar 
tidak dihukum (tidak berdosa), dan jika ditinggalkan diberi 
pahala.

5. Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula 
ditinggalkan. Kalau dikerjakan, tidak berpahala dan tidak 
pula berdosa; kalau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak 
pula berdosa.

Dalil fikih ialah: 1) Al-Qur’an, 2) Hadits, 3) Ijma’ para 
ulama,, dan 4) Qiyas (analogi). Sebagian ulama menambahkan: 
istihsan, istidlal, ’urf, dan istishab. Dan hukum-hukum itu 
ditinjau dari pengambilannya terdiri dari empat macam (H. 
Sulaiman Rasjid, 2012: 1):

a. Hukum yang diambil dari nas yang tegas (qat’i), yakin adanya 
dan yakin pula maksudnya menunjukkan kepada hukum itu.

 Hukum seperti ini tetap tidak berubah dan wajib dijalankan 
oleh seluruh kaum Muslim, tidak seorang pun berhak 
membantahnya, seperti wajib salat yang lima waktu, zakat, 
puasa, haji, dan syarat sah jual beli dengan rela. Imam Syafi’i 
menyatakan, apabila ada ketentuan hukum dari Allah Swt 
pada suatu kejadian, setiap Muslim wajib mengikutinya.

b. Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya 
(zanni) terhadap hukum-hukum itu.

Dalam hal seperti ini terbuka jalan bagi mujtahid atau 
ulama perumus hukum-hukum Islam untuk berijtihad 
dalam batas memahami nas itu saja, tidak boleh melam-
paui lingkungan nas itu. Para mujtahid boleh mewujud-
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kan hukum atau menguatkan salah satu hukum dengan 
ijtihadnya, contohnya mengusap semua kepala atau se-
bagian saja ketika berwudu (dalam memahami ayat QS. 
Al-Mâ’idah [5]: 6 ”dan usaplah kepalamu”).

c. Hukum yang tidak ada di nas, baik secara qat’i (pasti) 
maupun secara zanni (dugaan), tetapi pada suatu masa telah 
sepakat (ijma’) mujtahidin (Ulama perumus hukum Islam) 
atas hukum-hukumnya.

 Contohnya adalah bagian harta waris bagi kakek 
mendapatkan seperenam, dan batalnya perkawinan seorang 
muslimah dengan laki-laki non Muslim. Di sini tidak ada pula 
jalan untuk ijtihad, bahkan setiap Muslim wajib mengakui 
dan menjalankannya karena hukum yang disepakati oleh 
mujtahidin (orang yang berijtihad merumuskan hukum 
Islam) itu adalah hukum untuk seluruh umat, dan umat 
itu menurut sabda Rasulullah saw tidak akan sepakat atas 
sesuatu yang sesat. Mujtahidin merupakan ulil amri dalam 
mempertimbangkan, sedangkan Allah Swt menyuruh 
umatnya menaati ulil amri. Namun begitu, kita wajib 
mengetahui bahwa pada hukum itu telah terjadi ijma’ 
(kesepakatan) ulama mujtahidin, bukan hanya semata-mata 
didasarkan pada sangkaan yang tidak dengan penyelidikan 
yang teliti.

d. Hukum yang tidak dari nas, baik secara qat’i (pasti) ataupun 
zanni (dugaan), dan tidak pula ada kesepakatan (ijma’) 
mujtahidin atas hukum itu.

 Seperti yang banyak menghiasi kitab-kitab fikih mazhab yang 
kita lihat pada saat ini. Hukum seperti ini adalah buah dari 
pendapat salah seorang mujtahid menurut asas (cara) yang 
sesuai dengan akal pikirannya dan keadaan di lingkungan 
masing-masing di waktu terjadinya peristiwa itu. Hukum-
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hukum seperti ini tidak tetap, mungkin berubah dengan 
berubahnya keadaan atau tinjauan masing-masing. Maka 
mujtahid di masa itu atau sesudahnya berhak membantah 
serta menetapkan hukum yang lain, sebagaimana mujtahid 
pertama telah memberi (menetapkan) hukum itu sebelumnya. 
Ia pun dapat pula mengubah hukum itu dengan pendapatnya 
yang lain dengan tinjauan yang lain, setelah diselidiki dan 
diteliti kembali pokok-pokok pertimbangannya. Buah ijtihad 
seperti ini tidak wajib dijalankan oleh seluruh Muslim, hanya 
wajib bagi mujtahid itu sendiri dan bagi orang yang minta 
fatwa kepadanya selama pendapatnya itu belum diubahnya. 
Jadi, pengambilan hukum yang wajib diikuti oleh semua 
kaum Muslim hanyalah Al-Qur’an, Hadis mutawatir yang 
qat’i dilalah, dan ijma’ mujtahidin.

Mazhab yang dikenal di dunia dalam kelompok Sunni ada 
empat. Ulama-ulama tersebut saling menghormati satu sama 
lain dan memerintahkan untuk mengabaikan pendapat mereka 
apabila terbukti salah menurut hadits. Tidak ada kekakuan 
pandangan pada mazhab-mazhab ini. Tujuan mereka adalah 
untuk merespons kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Para 
ulama tidak berkeberatan mengenai perbedaan pendapat yang 
mereka lakukan, mereka merujuk pada hadis Nabi Muhammad 
Saw yang menyatakan bahwa perbedaan ulama merupakan 
rahmat untuk umat (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, 
tt.: 235). 
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Imam Malik (717-801) meyakini bahwa kesepakatan 
para ulama Madinah tempat kelahirannya merupakan 
sumber hukum yang paling penting. Dia menolak karyanya al-
Muwatha, digabungkan dengan hukum Dinasti Abbasiyyah 
yang diberlakukan kepada kaum Muslim yang berada di daerah 
lainnya karena pada akhirnya pemerintah akan menggunakan 
peraturannya sendiri. Mazhab Maliki banyak diikuti di Afrika 
Utara dan Barat dan negara-negara teluk. 

Imam Abu Hanifah (730-67) lahir di Kufa, Irak. Dia 
menghargai kesepakatan bersama dan tradisi setempat (’urf) 
yang menumbuhkan keanekaragaman budaya dan pelaksanaan 
ajaran Islam. Mazhab Hanafi banyak dijalankan di Irak dan 
sekitarnya, anak benua India, dan Turki. 

Imam Syafi’i (769-820) berasal dari Gaza dekat Palestina, 
melakukan perjalanan ke Madinah untuk menimba ilmu kepada 
Imam Maliki. Di Irak, sebelum pindah ke Mesir tempat tinggalnya 
hingga akhir hayat, dia mempelajari Mazhab Hanafi. Ketika di 
Irak, penafsiran hukumnya mengkombinasikan antara Mazhab 
Maliki dan Hanafi. Namun ketika di Mesir dia mempelajari 
hadis-hadis dan pemikiran baru. Dia mengembangkan sebuah 
mazhab baru. Ar-Risalah adalah karyanya yang dikenal berisi 
pokok-pokok fikih.  Mazhab Syafi’i diikuti di Mesir, Yaman, dan 
Asia Tenggara. 

Imam bin Hanbal (778-851) lahir di Baghdad, Irak dan 
mempelajari Mazhab Syafi’i. Dia dikenal dengan karyanya 
Musnad, kumpulan hadis. Ibn Hanbal mengajarkan bahwa 
hanya kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad saw yang 
dapat dipercaya. Mazhab Hanbali diikuti di Palestina dan Arab 
Saudi.     
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Mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut 
ahlussunah wal jamaah (Aswaja) yang mengakui empat mazhab 
mayoritas dalam bidang fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, 
dan Hanbali. Meskipun dalam praktik sehari-harimayoritas 
umat Islam Indonesia dalam bidang fikih bermazhab Syafi’i.
Islam (Mohammad Baharun. 2012: 104).

Gambar 3.1. Praktik Pelaksanaan Syariat Islam

Sumber: chanelmuslim.
com (https://jubah.id/
amalan-sunah-rasu-
lullah/)
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Buatlah kelompok dan diskusikan contoh-contoh  ijtihad 
yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Laporkanlah 
hasil diskusi di depan kelas!  

Aktivitas 1

C. Implementasi Konsep Syariah Sebagai Sistem Hukum  

1) Implementasi Konsep Syariah

Raana Bokhari dan Mohammad Seddon (tt.: 191) 
menguraikan kategori syariat haram jauh lebih terbatas dalam 
masalah gaya hidup dan tabiat. Hukum ini tidak dirumuskan 
oleh ahli fikih. Al-Qur’an sendiri yang menerangkan apa yang 
dilarang dan tidak boleh ada penambahan. Nabi Muhammad 
Saw menyatakan bahwa apa yang Allah izinkan dalam kitab-Nya 
berarti halal, sementara yang Dia larang berarti haram, namun 
yang Dia tidak atur berarti juga boleh. 

Kaum Muslim percaya bahwa Allah melarang sejumlah 
tindakan karena berbahaya dan tidak suci. Dengan cara ini Dia 
membantu manusia mengendalikan nafsu mendasar dan ego 
mereka sehingga memelihara jiwa mereka. Misalnya seorang 
laki-laki Muslim boleh menikahi seorang perempuan Yahudi 
atau Kristen karena mereka monoteistik, namun terlarang 
menikahi perempuan musyrik karena ideologinya bertentangan 
dengan Islam dan oleh karena itu sulit menciptakan perdamaian 
dan harmoni dalam keluarga. 

Akan tetapi sejumlah masalah tidak dinyatakan secara 
jelas halal atau haramnya, dan oleh karena itu ”meragukan”. 
Nabi Muhammad  saw memperingatkan akan ”daerah abu-
abu” ini dan menyarankan lebih baik menghindarinya guna 
memperkuat iman. Misalnya meskipun memakan daging babi 
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terlarang, menggunakan kulit babi dianggap daerah abu-abu, 
meskipun sejumlah ahli fikih membolehkannya dengan dasar 
hanya memakan dagingnya yang dilarang, yang lain berpendapat 
semua produk babi harus dihindari. 

Merokok juga contoh daerah abu-abu lainnya, sejumlah 
kaum Muslim berpendapat merokok itu dekat dengan haram 
karena merusak diri sendiri dan dapat menyebabkan penyakit. 
Pendapat yang lain menyatakan merokok dalam jumlah 
sedang boleh-boleh saja sebagai kebiasaan sosial dan untuk 
menenangkan diri. 

Islam memberikan aturan bagi kehidupan manusia secara 
holistik, dan meyakni bahwa pikiran, tubuh, emosi, dan jiwa 
saling terhubung. Dan oleh karena itu, Islam memiliki hukum 
yang jelas mengenai makan dan minum. Allah berfirman dalam 
Surat Al-Baqarah ayat 172

يٰٓاَيَُّها الَِّذيَْن اَٰمُنْوا كُلُْوا ِمْن طَيِّبِٰت َما َرزَقْٰنُكْم َواْشُكُرْوا لِلِّٰه اِْن 

كُْنتُْم اِيَّاُه تَْعبُُدْوَن
Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah 

dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah 
kepada-Nya” (QS. Al-Baqarah [2]: 172). 

Dalam Islam dijelaskan bahwa makanan yang tayib (baik) 
adalah semua buah, padi-padian, dan sayur yang diproduksi 
secara alamiah dari tanah. Kebaikan mereka terletak pada 
manfaat gizi dan warna serta rasa menyenangkan yang berbeda-
beda seperti yang telah diciptakan Allah. Sebagian Muslim 
berpendapat bahwa tayib dalam pengertian termurninya berarti 
makanan organik yang tidak dimodifikasi secara genetik. 

Al-Qur’an melarang makan bangkai, darah, daging babi, 
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dan daging hewan apa pun yang tidak disembelih dengan nama 
Allah. Firman Allah dalam SuratAl-Baqarah [2] ayat 173.

َم َولَْحَم الِْخْنِزيِْر َوَمآ اُِهلَّ ِبٖه لَِغرْْيِ  َا َحرََّم َعلَيُْكُم الَْميْتََة َوالدَّ امَِّنَّ

اللِّٰه ۚ فََمِن اْضطُرَّ َغرْْيَ بَاٍغ وَّاََل َعاٍد فاَََلٓ اِثَْم َعلَيِْه ۗ اِنَّ اللَّٰه َغُفْوٌر 

رَِّحيٌْم
Artinya: ”Sesungguhnya Dia hanya mengharam kan 

atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan 
yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan 
tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

Kategori makanan yang juga diharamkan mencakup 
hewan karnivora, burung pemangsa, dan makanan yang sudah 
dimakan sebagian oleh hewan liar. Islam mengajarkan bahwa 
logika dibalik makanan haram hanya lah bahwa Allah semata 
melarang yang tidak baik bagi kesehatan dan kesejahteraan. 
Semua jenis daging lain: sapi, domba, unggas, dan ikan diterima 
sebagai makanan halal (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, 
tt.: 192).

Cara menyembelih hewan menjadi kontroversi. Akhir-
akhir ini telah menjadi kontroversi mengenai kesejahteraan 
hewan dengan mempertanyakan metode-metode penyembelihan 
hewan untuk dimakan. Islam selalu mendorong kesejahteraan 
hewan sehingga melarang metode penyembelihan apa pun yang 
menyebabkan hewan merasakan sakit atau stres. Menyembelih 
hewan hanya boleh dengan memotong leher hewan dalam sekali 
gorokan pisau, yang memutus tenggorokan dan urat nadi leher. 
Manusia harus berlaku baik kepada hewan saat hidup maupun 
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sudah mati. Kaum Muslim harus memelihara hewan ternak 
dengan benar dan tidak melulu dikurung. Memperlakukan 
mereka dengan baik saat disembelih. Jangan sampai hewan 
melihat pisau dan hewan lain tak boleh melihat hewan itu 
disembelih. Menyemeblih pun harus dengan membaca nama 
Allah (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 192).

Dalam konteks sosial-ekonomi, kita mengenal istilah riba. 
Syariah atau hukum Islam menjelaskan bahwa Allah Swt telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah 
[2]: 275, 276, 278, 279). 

الشَّْيٰطُن  ٰبوا اََّل يَقُْوُمْوَن اِاَّلَّ َكَما يَقُْوُم الَِّذْي يَتََخبَُّطهُ  اَلَِّذْيَن يَأُْكلُْوَن الّرِ
َم  ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ ٰبوۘا َواََحلَّ هّٰللاّٰ ا اِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الّرِ ۗ ٰذِلَك بِاَنَُّهْم قَالُْوٓ ِمَن اْلَمّسِ
 ِ بِّٖه فَاْنتَٰهى فَلَٗه َما َسلََفۗ َواَْمُرٗهٓ اِلَى هّٰللاّٰ ْن رَّ ٰبوۗا فََمْن َجۤاَءٗه َمْوِعَظةٌ ّمِ الّرِ
ٰبوا  الّرِ  ُ يَْمَحُق هّٰللاّٰ ٰخِلدُْوَن  فِْيَها  ُهْم   ۚ النَّاِر  ىَِٕك اَْصٰحُب  فَاُوٰلۤ َوَمْن َعادَ   ۗ
ُ اََّل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر اَثِْيٍم اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا  دَٰقِت ۗ َوهّٰللاّٰ َويُْربِى الصَّ
َواََّل  َربِِّهْمۚ  ِعْندَ  اَْجُرُهْم  لَُهْم  ٰكوةَ  الزَّ َوٰاتَُوا  ٰلوةَ  الصَّ َواَقَاُموا  ِلٰحِت  الصّٰ
َما  َوذَُرْوا   َ اتَّقُوا هّٰللاّٰ ٰاَمنُوا  الَِّذْيَن  ٰيٓاَيَُّها  يَْحَزنُْوَن  ُهْم  َعلَْيِهْم َواََّل  َخْوٌف 
َن  ّمِ بَِحْرٍب  فَأْذَنُْوا  تَْفعَلُْوا  لَّْم  فَِاْن  ْؤِمنِْيَن  مُّ ُكْنتُْم  اِْن  ٰبٓوا  الّرِ ِمَن  بَِقَي 
ِ َوَرُسْوِلٖهۚ َواِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءْوُس اَْمَواِلُكْمۚ اََّل تَْظِلُمْوَن َواََّل تُْظلَُمْوَن هّٰللاّٰ

Artinya:  ”Orang-orang yang memakan (bertransaksi 
dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang 
berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian 
itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama 
dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya 
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti 
sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi 
(transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka 
kekal di dalamnya. (276)  Allah menghilangkan (keberkahan 
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dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai 
setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (277)  
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, 
menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat 
pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih. (278) Wahai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (279)  
Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi 
perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika 
kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak 
berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. 
Al-Baqarah [2]: 275-279).

Fenomena dalam kegiatan perbankan di dunia termasuk 
di Indonesia memunculkan konsep dan implementasi perbankan 
menjadi sesuai dengan syariah Islam. 

Konsumen yang merupakan pengguna beragam produk 
baik yang dikonsumsi (dimakan dan minum) maupun dipakai 
(di luar) tubuh seperti kosmetik dan lainnya perlu dilindungi. 
Perlindungan konsumen selain terhadap higienis dan kandungan 
yang tidak merusak tubuh juga terhadap halal dan haramnya 
suatu produk. MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan 
lembaga yang memfasilitasi pemberian label halal (halal center) 
pada suatu produk. Implementasi hukum Islam (syariat) pada 
produk halal sekarang telah juga diselenggarakan oleh berbagai 
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pendirian pusat 
layanan halal (halal center) yang sekarang ini difasilitasi 
oleh perguruan tinggi di Indonesia dalam unit pelayanan dan 
pengabdian kepada masyarakat, di antaranya ada di Universitas 
Indonesia (UI) (https://m.republika.co.id/berita/pendidikan/
dunia-kampus/17/11/10/oz7n7s284-universitas-indonesia-
miliki-halal-center), Universitas Negeri Malang (UM) (https://
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um.ac.id/berita/halal-center-indonesia-di-launching-um/), 
Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Malang, 
Universitas Air Langga, dan perguruan tinggi lainnya. 

Masih banyak lagi hal-hal yang dapat diimplementasikan 
berdasarkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
Pelaksanaan syariat dalam kehidupan sehari-hari di antaranya 
yaitu tentang taharah, salat, zakat, puasa, muamalat, kuliner, 
dan persoalan-persoalan isu  kontemporer semua diatur dalam 
Islam. Pengaturan ini adalah untuk kebaikan, kesejahteraan, 
dan kebahagiaan manusia itu sendiri. 

Jalan yang paling benar dalam kehidupan (termasuk 
bermasyarakat) adalah berperilaku seperti akhlak Rasulullah. 
Selain menjalankan Rukum Islam dan Rukum Iman, dalam 
Kitab Syarah Riyadhush Shalihin (Imam an-Nawawi. 2012. 
Jakarta: Gema Insani) sunah yang hendaknya dihidupkan 
dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan syariat Islam, 
di antaranya: 1) Ikhlas dan niat dalam segala perbuatan, ucapan, 
dan kondisi; 2) Tobat; 3) Sabar; 4) Kebenaran dan kejujuran; 
5) Muqarabah (Merasa diawasi Allah); 6) Takwa; 7) Yakin 
dan tawakal; 8) Istiqamah; 9) Menafakuri keagungan ciptaan 
Allah, kebinasaan dunia, dan hal ikhwal akhirat; 10) Bersegera 
kepada kebaikan, menganjurkan orang yang menuju kebaikan, 
serta bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu; 11) Mujahadah 
(Bersungguh-sungguh); 12) Anjuran untuk banyak melakukan 
kebaikan pada usia senja; 13) Banyaknya jalan kebaikan; 14) 
Tidak berlebih-lebihan dalam beribadah; 15) Menjaga amal 
perbuatan; 16) Selalu menjaga sunah dan adab-adabnya; 17) Patuh 
terhadap hukum-hukum Allah; 18) Larangan berbuat Bid’ah 
dan mengada-adakan dalam urusan agama; 19) Balasan bagi 
orang yang memulai kebaikan dan kejahatan; 20 Menunjukkan 
kepada kebaikan; dan menjauhkan pada kesesatan; 21) Tolong 
menolong dalam kebaikan dan takwa; 22) Nasehat menasehati; 
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23) Menunaikan amanah; 24) Tidak zalim, saling menghormati; 
25) Menutup aib diri dan orang lain; 26) Memenuhi kebutuhan 
kaum Muslim; 27) Mendamaikan manusia; 28) Bersikap lembut; 
29) Kasih sayang; 30) Memberi nafkah; 31) Menginfakkan sesuatu 
yang disenangi; 32) Melaksanakan hak tetangga; 33) Tidak 
memutus tali silaturahim; 34) Berbuat baik kepada keluarga; 35) 
Memuliakan ahlul bait Rasulullah saw; 36) Memuliakan ulama, 
orang tua, pejabat; 37) Tidak menyakiti orang saleh, lemah, dan 
fakir miskin; 38) Zuhud di dunia; 39) Berpuasa karena Allah; 
40) Qana’ah; 41) Murah hati dan dermawan; 42) Bersyukur; 43) 
Berlomba-lomba dalam menyegerakan kebaikan; 44) Mengingat 
kematian dan memperpendek angan-angan; 45) Anjuran 
ziarah kubur; 46) Wara’; 47) Bergaul dengan orang baik; 48) 
Mengasingkan diri ketika zaman telah rusak; 49) Tawadhu; 
50) Sabar; 51) Memaafkan; 52) Tegar menghadapi gangguan; 
53) Adil; 54) Malu; 55) Memenuhi janji; 56) Berbicara baik dan 
berwajah manis; 57) Memuliakan tamu; 58) Shalat berjamaah; 
59) Istikharah dan bermusyawarah; 60) Menjenguk orang sakit, 
mengantar jenazah; 61) Mendahulukan anggota kanan dan 
segala perbuatan mulia; 62) Membiasakan salam; 63) Tatacara 
makan; 64) Tatacara tidur; 65) Adab bepergian; 66) Jihad; 67) 
Zikir; 68) Tidak menggunjing atau menyebarkan HOAKS; 69) 
Tidak berdusta; 70) Larangan saksi palsu; 71) dan lainnya.

2) Syariah Sebagai Sistem Hukum Islam

Kata syariah mempunyai makna hubungan hukum 
yang sepenuhnya mengandung nilai-nilai ilahiyah. Syariah 
sebagai sistem hukum Islam memuat pengertian bahwa syariah 
merupakan suatu hukum dan perundang-undangan yang 
mengatur tentang peribadatan (ritual) dan kemasyarakatan 
(sosial). Alquran dan assunah adalah sumber asasi dari 
ajaran-ajaran Islam dan sekaligus menjadi sumber hukum 
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dan perundang-undangan Islam yang mengatur secara cermat 
tentang masalah kehidupan manusia, baik yang berhubungan 
dengan Tuhan, antar sesama manusia dan alam. Allah 
menurunkan syariah agar manusia merasakan rahmatNya dan 
keadilanNya, hidup maslahat dan memiliki makna, bahagia di 
dunia dan akhirat. 

Kita mengenal hukum yang 5 dalam Islam antara lain:

(1) Fardhu atau wajib
(2) Sunnah atau mandub
(3) Jaiz atau mubah
(4) Makruh
(5) Haram

Tidak ada segi-segi kehidupan manusia, baik urusan 
kecil hingga urusan besar semua memiliki hubungan dengan 
salah satu dari ahkamul Khamsah. Adapun penerapan hukum-
hulum dalam kehidupan sehari-hari memiliki variasi. Misalnya 
hal-hal yang wajib dilaksanakan menurut standar kemampuan 
manusia jadi bersifat fleksibel dan elastic. Sedang yang haram 
harus ditinggalkan tanpa ditawar-tawar. Tetapi suatu saat yang 
harampun dapat berubah menjadi mubah (boleh) bahkan wajib 
manakala seseorang dalam situasi darurat yaitu menyelamatkan 
jiwa dan kshidupan manusia. Dengan demikian maka syariah 
(hukum-hukum Islam) bertujuan mengatur tertib perilaku 
manusia agar tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan dosa 
dan kehancuran.

Hukum syariah adalah jalan hidup yang menyeluruh 
untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariah tidak 
hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah’ tapi juga 
meliputibagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia 
dan alam. Islam punya sistem ekonomi sendiri. Al-Qur’an dan 
sunnah Nabi Muhammad menjelaskan sistem ekonomi berbasis 
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syariah, termasuk ketika berdagang dan sebagainya. Al-Qur’an 
juga menjelaskan aturan-aturan untuk para penguasa, juga 
untuk hakim ketika menghakimi. Islam mengatur bagaimana 
caranya seorang muslim memerintah. Al-Qur’an mengingatkan 
kepada setiap penguasa agar menegakkan hukum-hukum Allah 
dan Rasulnya dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Praktikkan dan buat lah data capaian perbuatan yang 
dilakukan secara kontinu setiap hari yang sesuai 
dengan syariat Islam! 

Aktivitas 2

D. Analisis Penerapan dan Garis Besar Ajaran Syariah

a. Analisis Penerapan Syariah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kategori 
syariat haram jauh lebih terbatas dalam masalah gaya hidup 
dan tabiat. Hukum ini tidak dirumuskan oleh ahli fikih. Al-
Qur’an sendiri yang menerangkan apa yang dilarang dan tidak 
boleh ada yang menambah-nambahinya. Nabi Muhammad saw 
menyatakan bahwa apa yang Allah izinkan dalam kitab-Nya 
berarti halal, sementara yang Dia larang berarti haram, namun 
yang Dia tidak atur berarti juga halal

Sebagai contoh, banyak makanan yang halal yang tersedia 
di muka bumi daripada yang haram. Buah dan sayur jauh 
lebih banyak tersedia daripada hewan yang bisa dikonsumsi 
manusia. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi 
hambanya, dan ternyata buah atau sayuran memiliki manfaat 
besar bagi kesehatan tubuh manusia. Berdasarkan penelitian 
dan pengamatan seorang ahli bedah asal Jepang yang menjadi 
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guru besar kedokteran di Albert Einstein College of Medicine 
USA, dr. Hiromi Shinya menyatakan bahwa perbandingan ideal 
dalam pola konsumsi harian adalah 85-90% makanan nabati 
(bersumber dari tumbuh-tumbuhan) dan 10-15%  makanan atau 
protein hewani (berasal dari hewan) (Tauhid Nur Azhar, 2009). 

Banyaknya hal yang halal yang dituangkan dalam ajaran 
Islam memberikan peluang kepada umat Muslim untuk menggali 
dan memanfaatkannya sehingga dapat menjadi kebaikan dan 
kesejahteraan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, dengan 
akal sehatnya, dapat memaksimalkan semua yang ada sesuai 
dengan kehendak Allah Swt, Sang Mahapencipta. Penggalian 
secara optimal di dunia ini diperintahkan, yang harus diingat 
adalah apa yang dilakukan umat Muslim tidak keluar dari etika 
yang telah ditetapkan.

Kelemahan umat manusia adalah sifat tamak atau 
serakahnya. Hukum yang telah ditetapkan terkadang diubah 
sesuai dengan kehendak nafsunya yang keluar dari perintah Allah. 
Sifat berlebih-lebihan tanpa disertai ilmu juga menjadi kelemahan 
manusia dalam hidupnya. Sifat berlebih-lebihan tanpa disertai 
ilmu terkadang menjadikan sikap dan tindakan ekstrim dalam 
syariat (hukum Islam). Misal, banyak hal yang halal tanpa ilmu 
yang cukup akhirnya menjadikan hal tersebut haram; begitu juga 
sebaliknya, ada yang haram kemudian dihalalkan. 

Bumi dan segala isinya diamanahkan kepada manusia yang 
beriman untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat. 
Itulah mengapa manusia diberi tugas sebagai khalifah. Untuk 
melaksanakan suatu hal tentu harus sesuai dengan syariat atau 
hukum Islam. Sifat, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan 
syariat akan mendapat ganjaran yang telah dijanjikan Tuhan 
Pencipta Seluruh Alam. 
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Bahwa Allah Swt membolehkan dan melarang sejumlah 
tindakan karena Kemahatahuan-Nya dan Dia tidak akan zalim 
terhadap makhluk-Nya.  Menjaga manusia untuk selalu ada 
pada jalur yang dibolehkan syariat menjadikan jiwa manusia 
terpelihara kesuciannya. Di sisi lain, atas kesungguhan manusia 
tetap menjalankan apa-apa yang dibolehkan dan menjauhi apa 
yang dilarang-Nya mengangkat dirinya pada maqam orang-
orang yang beriman dan bertakwa. 

Dalam menjalankan syariat secara baik dan benar telah 
memberi peluang kepada para mujtahid (orang yang berijtihad) 
untuk menerapkan suatu kesepakatan terhadap suatu masalah. 
Selain itu, lembaga keilmuan juga turut serta memberikan pusat 
layanan halal (halal center) kepada umat. Dengan demikian, 
kaum Muslim dapat menjalankan ibadahnya tetap sesuai dengan 
syariat Islam. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat memberi peluang dan kemudahan beberapa 
organisasi yang didirikan umat Muslim dalam memberikan 
layanan informasi tentang syariah. Media cetak mapun 
elektronik dewasa ini banyak yang telah memuat hukum Islam 
dengan beragam konten yang diperlukan masyarakat sebagai 
pengetahuan yang dapat dijadikan pijakan dalam menjalankan 
suatu ibadah.

Yang penting kaum Muslim lakukan adalah rajin membaca 
beragam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi hidup. 
Dengan pengetahuan yang luas, kita tidak akan tersesat dalam 
menjalankan amal saleh. Bila tidak cukup waktu untuk membaca, 
kita dapat mendengarkan penjelasan para ulama yang berakhlak 
baik, memiliki ilmu yang luas, dan bijaksana. Dengan demikian, 
kita tetap akan selalu ada pada jalur yang diridhai Allah Swt.  
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Tidak diragukan manfaat mempelajari dan mendalami ilmu 
syariah bagi kehidupan seorang Muslim. Kurangnya pemahaman 
terhadap syariah menjadikan banyak umat Muslim bersikap dan 
berperilaku ekstrim. Sikap atau tindakan ekstrem dan keterlaluan 
dalam pelaksanaan agama tentu tidak tepat. Barangkali niatnya 
sudah baik, yaitu ingin menjalankan ajaran agama, tetapi bila 
semangat itu tidak diiringi dengan ilmu syariah yang benar, 
sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan fatal yang merugikan 
(Ahmad Sarwat, Fiqih &  Syariah, tt: 14, Du Center).

Sumber:
https://
pixabay.com/id/
images/search/
game/

Gambar 3. 2. Permainan Game Online

Fenomena game online sangat marak di Indonesia, 
bagaimana hukum Islam yang berkaitan dengan hal 
tersebut. Laporkan hasil observasi dan analisismu di 
kelas! 

Aktivitas 3

b. Garis Besar Ajaran Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa syariah 
adalah satu system norma ilahi yang mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama 
manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah 
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syariah Islam yang mengatur hubungan langsung dengan Tuhan 
disebut kaidah ubudiyah atau ibadah khas atau ibadah mahdloh. 
Kaidah syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan 
selain Tuhan yakni dengan sesama manusia dan dengan alam 
disebut kaidah muamalah atau ibadah ghairu mahdloh. Lingkup 
syariah Islam meliputi 2 hal yaitu ibadah dan muamalah.

1) Ibadah
Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada 

Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. 
Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan 
mentaati segala perintahNya, menjauhi segala laranganNya, dan 
mengamalkan segala yang diijinkanNya. Ibadah ada yang umum 
dan ada yang khusus. Yang umum ialah; segala yang amalan yang 
diijinkan Allah sedangkan yang khusus adalah apa yang telah di 
tetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan rincian-rinciannya. 

Dalam urusan ibadah khusus tidak boleh ada “kreatifitas”, 
sebab yang mengcreat atau membentuk suatu ibadah tanpa 
anjuran Nabi dalam Islam dinilai sebagai bid’ah yang dikutuk 
Nabi sebagai kesesatan. Semisal menambah atau mengurangi 
praktek sholat 5 waktu di mana sholat 5 waktu termasuk ibadah 
yang tata cara mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah 
dan Rosulnya. Jadi dalam ibadah Mahdloh akal manusia tidak 
berhak campur tangan, melainkan hak dan otoritas milik Allah 
sepenuhnya. Kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi, 
mentaati, melaksanakan dan menjalankannya dengan pebuh 
ketundukan sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih 
kepadaNya.Ini selaras dengan makna Islam. 

a. Ibadah khusus atau ibadah mahdloh mencakup :

(1) Rukun Islam : mengucapkan syahadatain, sholat, zakat, 
puasa dan haji.

(2) Ibadah lainnya dan ibadah yang berhubungan dengan 
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rukun Islam.hal ini terbagi menjadi 2 : 

b.1 Ibadah badaniyah atau bersifat fisik ( bersuci meliputi 
wudhu,mandi,tayamum,pengaturan penghilangan 
najis, peraturan air dan lain-lain.

b.2. Ibadah maliyah seperti qurban, aqiqah, sedekah, 
wakaf,fidyah, hibah dll.

b. Muamalah atau Ibadaah ghoiru mahdloh  mencakup 2 hal:

(1)  Al-Qonunul khas (hukum perdata) meliputi hukum niaga,                    

     munakahat, pewarisan dll.

(2) Al-Qonunul ‘am (Hukum Publik) meliputi jinayah (hukum 
pidana), 

Khilafah (hukum Negara), jihad dll. Didalam hokum 
public ini juga termasuk konsep-konsep sosial, ekonomi, budaya 
dan politi Islam.

1) Muamalah

Muamalah Islam mengatur hubungan manusia dengan 
sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Islam memberikan 
perhatian yang cukup besar terhadap urusan muamalah 
disamping urusan ibadah, bahkan menekankan urusan 
muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang 
khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan 
sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama 
yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdi 
kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas 
daripada ibadah dalam arti yang khusus. 

Terdapat perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-
ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. 1 untuk 
ayat ibadah dan 100 untuk ayat muamalah atau masalah sosial. 
Bahkan ibadah yang komunal atau kemasyarakatan diberi 
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ganjaran lebih besar dari pada ibadah yang individual. Karena 
itu sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi 
nilainya dibandingkan sholat yang dikerjakan sendirian. Dengan 
ukuran 1: 27 derajat. 

Muamalah Islam mengatur hubungan seseorang dengan 
lainnya dalam hal tukar menukar harta, seperti: jual beli, 
simpan pinjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan, 
pengupahan, hutang piutang, pajak, warisan, hukum niaga, 
hukum Negara, dan lain-lain. Dengan demikian muamalah Islam 
meliputi system politik, ekonomi, soisal, budaya, dan sistem 
rumah tangga atau keluarga, dan lain-lain.

C. RANGKUMAN

Dalam pengambilan hukum yang wajib diikuti oleh semua 
kaum Muslim hanyalah Al-Qur’an, Hadits mutawatir yang qat’i 
dilalah, dan ijma’ mujtahidin. Syariat adalah hukum agama yang 
diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, ritual dan sebagainya 
yang bertalian dengan agama Islam. Syari’at bukan hanya 
sekadar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur perilaku 
lahir saja, melainkan juga menjelaskan terkait dengan keimanan, 
tauhid, cinta, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, 
serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Di 
dalam syari’at terkandung tiga hal, yaitu: pengetahuan (ilmu), 
praktik (amal), dan ikhlas. 

Hukum Islam dalam pengertian fikih sering kali salah 
dideskripsikan sebagai syariat yang dinyatakan kuno statis. Fikih 
yang bersumber hukum kepada Al-Qur’an dan Hadits ada yang 
berevolusi seiring tercapainya pemahaman-pemahaman syariat 
baru oleh para ahli fikih. Kaum Muslim percaya meskipun hukum 
Allah perlu ditegakkan di muka bumi, Allah sendiri lah hakim 
terakhir, yang akan menimbang semua tindakan menggunakan 
timbangan keadilan-Nya.
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Hubungan antara Allah dan manusia sebagai makhluk 
ciptaan-Nya dilaksanakan melalui syariat yang disampaikan 
dan dilaksanakan Rasulullah sebagai pembawa nilai-nilai ajaran 
Islam. Hukum-hukum Allah mengikat kaum Muslim dalam 
hubungan dengan-Nya melalui hukum-hukum ibadah, seperti 
shalat dan puasa, dan juga menautkan seorang individu dalam 
masyarakat melalui hukum-hukum muamalah, yang melindungi 
kepentingan publik, misalnya hukum pidana. Dalam hukum 
Islam, tindakan tidak dianggap sekadar wajib dan terlarang. Ada 
amalan yang dianggap sunah, boleh, dan makruh. Untuk mampu 
menjadi individu yang menjalankan syariat dengan baik, setiap 
kaum Muslim wajib mencari dan memiliki ilmu dan diutamakan 
dari orang yang berilmu, shaleh, dan bijaksana.  

Diskusi

1. Manusia mengetahui yang benar dan yang salah, tapi banyak 
diantara   mereka yang memilih tidak taat pada aturan Allah.

2. Manusia mengetahui bahwa sholat akan mencegah 
perbuatan keji dan  Mungkar. Akan tetapi banyak 
diantara mereka yang STMJ (sholat terus maksiat jalan)

3. Banyak muslim yang hablum minAllahnya tidak sejalan 
dengan hablum Minannas
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Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu menganalisis 
konsep akhlak Islam dan peranannya dalam pengembangan 
budaya dan saintek.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): S1, K.. P..

Konsep Akhlak dalam Pengembangan 
Budaya, Sain-Teknologi, Seni, dan Etos Kerja

Bab 4

Dalam KBBI Pusat Bahasa Edisi Keempat (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2011: 214-215) budaya adalah: 1) pikiran; 
2) akal budi; 3) adat istiadat; 4) sesuatu mengenai kebudayaan 
yang sudah berkembanag (beradab, maju); 5) sesuatu yang sudah 
menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sementara Dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (W.J.S. Poerwadarminta, 
2014: 180) budaya adalah: 1) pikiran; 2) akal budi. Yang dimaksud 
dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa 
berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
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A. Peranan Akhlak Islam dalam Pengembangan Budaya

َا بُِعثُْت أِْلمََُتَِّم َصالَِح اأْْلَْخاََلِق إمَِّنَّ
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang baik.” (HR. Ahmad)

إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إيََِلَّ َوأَقَْرِبُكْم ِمنِّي َمْجلًِسا يَْوَم الِْقيَاَمِة أََحاِسَنُكْم 

أَْخاََلقًا
“Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku 

cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat 
denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya.” 
(HR. Tirmidzi)

Sumber: https://pixabay.com/id/imag-
es/search/tangan%20membantu/

Gambar 4. 1. Tolong Menolong Merupakan Akhlak Mulia
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Baca dan tulislah QS. Al-Ahzab [33]: 21!
Buatlah analisis dan tunjukkan fakta bahwa akhlak 
Rasulullah saw adalah Al-Qur’an!

Aktivitas 1

Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw
dengan Akhlak Mulia

Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw diakui 
oleh banyak kalangan ahli sejarah sebagai keberhasilan yang 
spektakuler. Dalam waktu singkat, keberhasilan itu telah 
merambah seantero bumi jazirah Arab. Michael H. Hart, penulis 
buku Seratus Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah 
menempatkan sosok Nabi Muhammad saw pada peringkat 
pertama sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah.

Michael H. Hart mengakui salah satu faktor penting yang 
mendorong keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw adalah 
kemuliaan budi pekertinya terhadap sesama. Dengan akhlak 
karimah Nabi Muhammad saw telah berhasil menurunkan 
angka dekadensi moral, merubah tatanan kehidupan manusia-
manusia primitif (jahiliyah) menjadi masyarakat yang peduli 
dengan kehidupan sosial, beretika, dan berperadaban tinggi. 

Kitab-kitab samawi (ajaran langit atau Tuhan) yang 
diturunkan kepada para nabi terdahulu juga menyinggung 
tentang eksistensi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul 
terakhir yang memiliki ciri khas dakwah tersendiri, yaitu dakwah 
dengan mengedepankan unsur moralitas dan etika kepada 
segenap umatnya. 
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Kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi 
Muhamma juga banyak menggambarkan tentang kemuliaan 
akhlak dan etikanya dalam ragam kehidupan sosial, spiritual, 
dan ritual. Semua itu menunjukkan ketinggian dan kemuliaan 
budi pekertinya sebagai insan yang sempurna dan paripurna.
Sumber: Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw Dalam Ragam Hidup 1, Jilid 5. 
2011: 8. Jakarta: Lentera Abadi.

Akhlak adalah: 1) budi pekerti; 2) kelakuan (KBBI Pusat 
Bahasa, 2011: 27). Sementara dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2014: 18) akhlak adalah; 
1) budi pekerti; 2) watak; 3) tabiat. Kata akhlak juga memiliki 
sinonim atau persamaan kata dengan integritas, karakter, moral, 
etika, adab, sopan santun, kelakuan, dan perangai. 

Dalam bahasa Arab, kata untuk ”etika” adalah akhlaq 
(akhlak). Bentuk tunggal kata khuluq berarti sifat, namun dalam 
bentuk jamak bermakna moralitas atau etika. Akhlak digunakan 
untuk menyebut tabiat yang baik, sopan santun, keadilan, dan 
kebaikan hati. Islam mengajarkan bahwa hanya melalui perbaikan 
diri dan moralitas seorang Muslim bisa mendekatkan diri dengan 
Allah swt. dan bertambah imannya. Dalam sebuah hadits, Nabi 
Muhammad  saw bersabda, ”Aku diutus untuk memperbaiki 
akhlak,” yang berarti menempatkan etika dan moralitas di pusat 
kenabiannya. Al-Qur’an mejelaskan mengenai keluhuran akhlak 
Nabi Muhammad, ”Dan sesungguhnya engkau benar-benar 
berbudi pekerti yang luhur” (QS. Al-Qalam [68]: 4). Dalam suatu 
hadis dijelaskan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad 
bersabda ”kaum mukmin yang paling baik ialah yang paling 
baik akhlaknya”.(Sunan Abi Daud hadis no. 4682)

Akhlak adalah tata cara berperilaku dan berhubungan 
dengan orang lain. Akhlak yang luhur adalah Al-Qur’an, yang 
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tercermin dalam akhlak Nabi Muhammad saw. Beliau adalah 
sumber cahaya yang menerangi keangkaramurkaan (Kegelapan). 
(Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, tt.: 7. Kharisma Ilmu).  
Yahya Khan (2010) menyatakan bahwa karakter adalah sikap 
pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan 
dinamis, integrasi antara pernyataan dan tindakan.

Ajaran Islam berisi nilai-nilai yang dijadikan pedoman 
bagi umat Muslim. Nilai-nilai Islam yang dijalankan ini 
kemudian menjadi alat dalam pembentukan akhlak. Islam 
mengajarkan kepada manusia untuk melaksanakan segala yang 
diperintahkan Allah Swt dan menjauhi segala yang dilarangNya 
serta menjalankan sunah Rasul. Pelaksanaan perintah sesuai 
dengan kehendak Allah swt tanpa merasa terpaksa dan ikhlas 
inilah yang diebut akhlak mulia. 

Sebab segala sesuatu yang Allah swt perintahkan adalah 
untuk kebaikan hamba-Nya, maka dengan menjalankan perintah 
Allah swt menjadikan manusia berada pada kedudukan atau 
martabat yang mulia. Sebagaimana tertuang dalam undang-
undang di Indonesia bahwa karakter (akhlak) yang mulia dapat 
mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat (UU No. 19 
Tahun 2005, Pasal 4).  

Dengan demikian tidak mengherankan ketika jatuhnya 
suatu peradaban disebabkan oleh akhlak manusianya yang 
buruk. Karakter yang buruk dapat membawa kehancuran pada 

Akhlak digunakan untuk menyebut tabiat yang baik dan sopan 
santun. Sinonim akhlak adalah integritas, karakter, moral, 
etika, adab, sopan santun, kelakuan, dan perangai.
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dirinya sendiri, orang lain bahkan kehancuran peradaban suatu 
bangsa. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Dengan melalui 
pembentukan karakter sahabat-sahabatnya beliau mampu 
melahirkan suatu masyarakat madani, yakni masyarakat yang taat 
hukum dan memiliki peradaban yang tinggi (Helmawati, 2017: 7). 

Akhlak mulia merupakan inti dari pendidikan Islam (Al-
Abrasyi (1984). Mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan 
dari pendidikan yang sebenarnya. Begitupun misi diturunkannya 
Rasulullah Saw ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan 
akhlak manusia. Ajaran Islam adalah media pendidikan akhlak 
bagi manusia. Untuk membantu anak memiliki karakter, mereka 
perlu pendidikan. 

Proses pendidikan yang dilaksanakan dengan baik, 
benar, dan efektif mampu menumbuhkan kemampuan 
(budaya) beragama yang benar dan baik pada anak. Ajaran 
Islam mengajarkan bahwa pada setiap tindak-tanduk dalam 
berkehidupan semua berdasarkan pada penerapan akhlak mulia. 
Baik akhlak terhadap diri sendiri, Tuhan yang Maha Esa, orang 
tua, keluarga, maupun orang lain; baik tua maupun muda; semua 
interaksi adalah perwujudan akhlak seseorang. 

Sosok karakter yang dapat dijadikan contoh sepanjang 
masa adalah karakter Rasulullah Saw. Rasulullah memiliki akhlak 
mulia yang semuanya merupakan sifat-sifat yang diajarkan oleh 
Allah Swt. Sifat-sifat yang dapat diterapkan sebagai karakter 
manusia sebenarnya merupakan sebagian kecil karakter atau 
sifat-sifat yang dimiliki Allah swt. dalam asma’ul husna.

Sifat-sifat yang dimiliki Allah swt. kemudian diuraikan 
atau dijabarkan dalam Al-Qur’an. Kemudian diperjelas kembali 
oleh rasulullah saw dalam hadis . Karakter dalam Islam dapat 
dikelompokkan antara lain akhlak terhadap Tuhan, akhlak 
terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap 
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orang lain, akhlak terhadap masyarakat dan bangsa, serta akhlak 
terhadap lingkungan alam (termasuk binatang dan tumbuhan).

Sebagaimana telah diuraikan bahwa intisari dari perilaku 
manusia sebenarnya adalah sikap tauhid. Fungsi diterapkannya 
akidah dalam hidup seseorang di antaranya adalah: pertama, 
akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Sebab 
manusia yang dalam dirinya tertanam akidah/keyakinan yang 
kuat akan selalu merasa optimis dan merasa akan berhasil 
dalam segala usahanya. Keyakinan ini didorong oleh keyakinan 
yang lain bahwa Allah swt. sangat dekat padanya, bahkan 
selalu menyertainya dalam usaha dan aktivitas-aktivitasnya. 
Sementara orang yang tidak memiliki akidah yanag benar dan 
kuat tidak akan memiliki keyakinan yang kuat, jiwanya akan 
menjadi gersang dan hampa, dan selalu diliputi keraguan dalam 
bertindak. Sehingga jika tertimpa sedikit cobaan dan rintangan, 
ia menjadi gelisah, keluh kesah, yang sering kali berakhir dengan 
putus asa, karena ia tidak memiliki pegangan batin yang kuat di 
luar kemampuannya. 

Kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Disiplin 
dimaksud, seperti disampaikan oleh Yusuf Qardhawi adalah 
kepatuhan atau ketaatan dalam mengikuti semua ketentuan dan 
tata tertib yang berlaku, termasuk hukum alam (sunatullah) 
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Islam adalah 
agama yang sangat menekankan sikap disiplin. Bahkan, arti 
kata Islam itu sendiri mengacu pada kedisiplinan. Sebab Islam, 
secara generik juga berarti tunduk, patuh, dan berserah diri, 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sikap disiplin 
tersebut. Akidah yang mantap akan mampu menempatkan diri 
seseorang sebagai makhluk berdisiplin dalam kehidupannya. 
Disiplin adalah kata kunci untuk keberhasilan. Karena itu, bila 
seseorang ingin berhasil, ia harus berdisiplin. Tanpa disiplin, tidak 
mungkin seseorang dapat meraih kesuksesannya. Dalam konteks 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam120

peningkatan kualitas hidup disiplin sangat dituntut tertutama: a) 
disiplin waktu, artinya tertib dan teratur dalam memanfaatkannya 
baik pada saat melaksanakan ibadah mahdah maupun ghair 
mahdah; b) disiplin dalam bekerja, artinya seorang Muslim yang 
berakidah menyadari bahwa ia harus bekerja sebagai bentuk dari 
pelaksanaan tanggungjawab sebagai khalifah Allah swt, dan agar 
kerjanya berhasil, diperlukan sikap disiplin.

Ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos 
kerja. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap akan selalu 
berupaya keras untuk menghasilkan kerjanya sebagai bagian 
dari pemenuhan ketaatan kepada Tuhan (Syahrin Harahap dan 
Hasan Bakti Nasution, 2009: xvii).

Keyakinan terhadap tauhid mampu menumbuhkan budaya 
berpikir pada manusia. Akal yang merupakan kelebihan yang diberikan 
Allah swt. membantu manusia menentukan apakah dirinya akan 
menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beradab atau tidak. Dalam 
diri manusia dibekali dua potensi untuk menjadi baik atau buruk. 
Pengaktualisasian apakah baik atau buruk yang dilakukan manusia 
tergantung keputusan atau pilihan yang diambilnya. Kesemuanya 
tergantung seberapa besar seseorang dibentuk sejak dini untuk 
menggunakan akal sehatnya dalam mengambil keputusan. Semua tentu 
tidak terlepas dari pendidikan yang diperolehya. 

Pendidikan merupakan alat bagi terwujudnya akhlak 
mulia. Pendidikan dengan pembiasaan yang berkesinambungan 

Akidah membentuk akhlak dalam menumbuhkan budaya: 
optimis, disiplin, etos kerja, berpikir, menuntut ilmu, cerdas, 
kreasitif, benar, jujur, tanggung jawab, mandiri, tabligh, 
komitmen tinggi, amanah, toleran, dan lainnya.
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dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan dalam ajaran Islam 
akan menjadi budaya yang baik. Budaya yang baik ini lah yang 
kemudian mampu membuat individu, masyarakat, bangsa dan 
negara menjadi sejahtera, damai, dan bahagia.

Pembiasaan akan berdampak ketika diiringi dengan 
kesadaran dan kesungguhan. Kesadaran yang diiringi dengan 
ilmu pengetahuan (critical thinking) dapat merubah perilaku 
(mungkin yang sudah menahun). Dan pembiasaan tidak akan 
berdampak tanpa kesungguhan.  

Allah swt membentuk akhlak manusia dengan pembiasaan 
dan pengulangan-pengulangan. Untuk memberikan stimulus 
positif, Allah swt. memberikan motivasi berupa ganjaran atau 
pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan hamba-Nya. Semua 
ibadah bernilai di hadapan Allah swt. besar atau kecil setiap 
ibadah akan mendapat pahala atau ganjaran yang setimpal. 
Sebaliknya Allah swt memberikan ancaman berupa siksa bagi 
siapa saja yang melanggar larangan-Nya.

Melalui Nabi Muhammad saw, ajaran Islam memiliki 
andil besar dalam pengembangan budaya di dunia. Ajaran 
Islam menjunjung tinggi etika, budi pekerti, karakter, akhlak, 
dan lainnya melalui kepribadian yang sempurna. Budaya yang 
berkembang melalui ajaran Islam di antaranya sebagai berikut.

1. Bertauhid dan berakidah lurus (mengamalkan ajaran tauhid 
atau mengesakan Tuhan). Setiap Muslim tidak hanya 
berikrar dengan lisan terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga 
harus disertai dengan perbuatan nyata, sikap, dan tingkah 
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laku yang mencerminkan sebagai umat bertauhid, seperti 
melakukan berbagai aktivitas dan ibadah dengan diniatkan 
untuk mencari keridhaan Allah swt. (Ensiklopedia Nabi 
Muhammad Saw Dalam Ragam Hidup 1, 2011: 11). 

2. Bersikap dan bersifat benar. Orang yang membawa kebenaran 
tentunya ia sendiri harus bersifat selalu benar sehingga apa 
yang disampaikannya dapat diterima (QS. Az-Zumar [39]: 33) 
(Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw Dalam Ragam Hidup 1, 
2011: 12). 

3. Cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad yang dapat diambil 
contoh oleh umat Muslim dapat dilihat dari bagaimana beliau 
menyusun dakwah dan membuat strategi-strategi dalam hal 
berperang, berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya, 
mengamankan zona lintas jalan umum yang rawan dari aksi 
kejahatan, memprediksi masa depan, dan sebagainya (QS. 
Al-Fath [48]: 27) (Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw Dalam 
Ragam Hidup 1, 2011: 14). 

4. Menyampaikan dakwah Islam Universal (Tabligh). Satu 
di antara rahasia mengapa Islam menyebar dengan cepat 
ke seluruh pelosok adalah sifat tabligh yang dimiliki oleh 
Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya. Setiap Muslim 
merasakan bahwa dakwah atau menyampaikan Islam sebagai 
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di mana saja dan 
kapan saja. Artinya dalam keadaan bagaimana pun, umat 
Islam senantiasa menyampaikan risalah ini kepada siapa 
saja yang menerimanya. Apalagi dalam konteks kenabian 
dan kerasulan, Muhammad saw mengemban perintah Allah 
Swt untuk menyampaikan seluruh ajaran Islam kepada 
umat manusia. Selanjutnya mereka juga berkewajiban 
menyampaikannya kepada yang lain. (QS. Al-Mai’dah [5]: 
6-7) (Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw dalam Ragam 
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Hidup 1, 2011: 16). 

5. Komitmen dalam perjuangan dakwah (Iltizam). Nabi saw 
dan para sahabatnya dikenal dengan sikap komitmennya 
pada Islam. Komitmennya adalah sabar dan tidak merasa 
gentar sedikit pun dalam menghadapi berbagai cobaan dan 
tantangan dari kaum kafir dan musyrik. Sifat komitmen 
inilah yang perlu dipupuk pada diri setiap pribadi Muslim 
karena dengan sifat ini, nilai-nilai Islam menjadi terpelihara 
dengan baik. Tanpa komitmen orang akan mengalami 
perubahan, bahkan bisa menjadi sesat. Kemenangan sangat 
beriringan dengan sifat komitmen ini. Ada banyak  godaan 
yang membuat manusia tidak memiliki komitmen dengan 
Islam, bahkan karenanya orang sering tergelincir. Al-Qur’an 
kerap kali menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad 
saw dahulu sering disebut gila karena ia tetap berkomitmen 
dengan Islam dan sabar dari cobaan kesesatan dan tidak 
mengikuti orang yang mendustakan Allah swt. Para sahabat 
dan Muslim lainnya juga mendapat cercaan dan hinaan 
dari musuh-musuh Allah swt. Kendati begitu, mereka yang 
komitmen itu akan tetap mendapatkan ridha Allah swt. dan 
perlindungan-Nya. (QS. Al-Isra’ [17]: 74; Al-Qalam [68]: 1-8). 
(Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw dalam Ragam Hidup 1, 
2011: 18).

6. Berperilaku mulia. Sesuai dengan perintah Al-Qur’an. (QS. 
Al-Qalam [68]: 4). Diriwayatkan bahwa seorang sahabat 
bertanya kepada Aisyah ra, tentang bagaimanakah akhlak 
Rasulullah saw? Aisyah ra menjawab, ”Akhlaknya (Nabi 
saw) adalah Al-Qur’an” (Ensiklopedia Nabi Muhammad 
Saw dalam Ragam Hidup 1, Jilid 5. 2011: 20. Jakarta: Lentera 
Abadi).

7. Figur teladan. Pada diri Rasul terdapat contoh yang baik. 
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(QS. Al-Ahzab [33]: 21) (Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw 
dalam Ragam Hidup 1, 2011: 21).   

8. Terpelihara dari kesalahan. Manusia yang selalu berpegang 
kepada tali Allah swt. akan terpelihara dari kesalahan. 
Dengan berpegang kepada Al-Qur’an manusia mengetahuai 
apa yang baik dan harus dijalankannya serta yang buruk dan 
harus menjauhinya (QS. Al-Maidah [5]: 67). (Ensiklopedia 
Nabi Muhammad Saw dalam Ragam Hidup 1, 2011: 22).

9. Amanah. Ajaran Islam menyuruh manusia untuk menjadi 
individu yang amanah. Amanah secara umum berarti 
bertanggung jawab terhadap apa yang dibawanya, menepati 
janji, melaksanakan perintah, menunaikan keadilan, 
memberikan hukuman yang sesuai dan dapat menjalankan 
sesuatu yang disepakatinya. (QS. An-Nisa [4]: 58) 
(Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw dalam Ragam Hidup 
1, 2011: 24). Dari Samurah mengatakan bahwa Rasulullah 
saw bersabda, ”Sampaikanlah amanah kepada orang 
yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu 
mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Ahmad).

10. Shalat. Shalat lima waktu menjaga pribadi untuk selalu 
mengingat dan tunduk kepada perintah Allah swt. Tumbuh 
sikap disiplin dalam melaksanakan shalat. 

11. Shaum atau Puasa. Puasa mengajarkan kepada manusia 
untuk belajar menahan hawa nafsu.

12. Zakat. Mengeluarkan zakat mengajarkan kepada manusia 
berbagi kepada golongan yang berhak (fakir, miskin, amil, 
muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnus Sabil); 
toleransi terhadap sesama; memiliki sifat legowo, empati; 
simpati; dermawan; dan zakat juga dapat membersihkan 
hati. 
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Dari sisi sosial kemasyarakatan: a. Zakat merupakan sarana 
membantu memenuhi hajat hidup kaum fakir miskin yang 
merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di 
dunia; b. Zakat mendorong melahirkan kekuatan bagi kaum 
Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka karena di 
dalam kelompok penerima zakat disebut di antaranya adalah 
fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang dan memperjuangkan 
agama Allah swt, seperti kaum Mujahidin yang sedang 
berperang yang tidak digaji oleh baitul mal pada saat itu, 
misalnya; c. Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial 
pada strata msyarakat Muslim kelas bawah; d. Selain zakat 
bermanfaat memacu pertumbuhan ekonomi, juga dapat 
menumbuhkan nilai keberkahan yang berlimpah ruah bagi 
setiap pelakunya; dan e. Membayar zakat berarti memperluas 
peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta 
dibelanjakan, maka perputarannya akan semakin meluas 
dan lebih banyak pihak yang mengambil nilai manfaatnya. 
(Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw dalam Ragam Hidup 1, 
2011: 51).

Raana Bokhari dan Mohammad Seddon (tt.: 158) menyatakan 
Islam bertujuan menghasilkan masyarakat yang egaliter, di 
mana kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dan 
orang miskin dikurangi melalui pembayaran zakat. Rukun 
Islam ketiga adalah memberikan sebagian harta bagi yang 
membutuhkan (QS. 9: 103), dan melalui zakat tertanam 
budaya keadilan sosial. 

13. Haji. Budaya spiritual yang banyak melakukan serangkaian 
ritual spiritual, selain itu ibadah haji juga membutuhkan 
banyak biaya, waktu, fisik atau tenaga, berkurban dan 
pengorbanan. Hikmah berhaji, pengakuan akan keesaan 
Tuhan, yakin akan adanya perhitungan (hisab) dari setiap 
amalan, meyakini bahwa derajat setiap manusia sama, kecuali 
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tingkat keimanan dihadapan Allah swt.

14. Hidup Bersih. Mandi, berwudu, tayamum, bersiwak, 
merawat rambut, merupakan budaya yang diajarkan dalam 
Islam. ”Sesungguhnya Allah swt baik dan menyukai 
kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan 
menyukai kepada kemurahan hati, dermawan dan senang 
kepada kedermawanan. Karena itu, bersihkanlah halaman 
rumahmu dan jangan meniru-niru orang Yahudi”. (HR. 
Tirmidzi)

15. Etika Berpakaian. Rendah hati dalam berpakaian dan 
menjauhi pakaian yang akan menimbulkan fitnah, 
beralas kaki. ”Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah 
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu 
dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa 
ialah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian 
dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt. mudah-mudahan 
mereka selalu ingat” (QS. Al-A’raf [7]: 26). 

16. Gaya Hidup. Nabi saw mencontohkan hidup sederhana, rapi, 
membaca dan menutut ilmu. 

17. Budaya dalam hal makan. Memakan makanan halal, tidak 
makan saat masih kenyang, memberikan pembantu atau 
asisten rumah tangga bagian dari jamuan, memberikan 
hidangan pada para tetangga, membuat hidangan untuk 
saudara dan orang lain, tidak berlebihan dalam menyajikan 
hidangan. Islam pun mengajarkan budaya pada saat makan, 
seperti makan dengan menggunakan tangan, mencuci tangan 
sebelum makan, mengingat Allah swt. dengan membaca 
basmalah, tidak terburu-buru memulai makan, memulai 
dengan makan buah-buahan, makan dengan tiga jari, makan 
dari hidangan terdekat, menutup kedua bibir saat makan, 
dan lainnya.
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Sumber: https://seram-
bimata.com/2015/10/05/
foto-foto-dan-gambar-ala-
santri-ini-bikin-kangen-
pesantren/

Gambar 4.2. Budaya Membaca atau Mengaji

Carilah lagi hal yang belum ditulis dalam bahasan ini 
tentang akhlak Islam lainnya yang menjadi budaya di 
lingkungan sehari-hari!

Aktivitas 2
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Gambar 4.3. Islam dan Sains-Teknologi

B. Peranan Akhlak Islam dalam Pengembangan Saintek

Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata saintek (sains 
dan teknologi) dalam kehidupan sehari-hari. Manusia belajar 
ilmu pengetahuan (sains) agar tergali potensi dirinya dan mampu 
membuat hidupnya kelak menjadi mandiri dan sejahera. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi (saintek) yang dikembangkan sudah 
benar-benar semakin maju dari masa ke masa.  

Sains memiliki makna: 1) ilmu pengetahuan pada 
umumnya; 2) pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia 
fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, 
dan sebagainya; ilmu pengetahuan alam; 3) pengetahuan 
sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan 
uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip 
sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya (KBBI 
Pusat Bahasa, 2011: 1202). Sementara teknologi  adalah: 1) 
metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan 
terapan; 2) keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

Sumber: https://pixabay.
com/id/images/search/dna/
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barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan 
hidup manusia (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 1422).

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, manusia 
dilengkapi dengan indera dan akal. Alat indera merespon apa 
yang didengar, dilihat, dan dirasakan kemudian disimpan dalam 
memori. Akal bertugas sebagai alat yang mampu membedakan 
mana yang benar dan salah. Untuk menjalankan tugasnya 
dengan baik dan benar, manusia harus mengisi akal dengan 
pengetahuan yang luas. 

Akal pun memiliki keterbatasan, ia tidak mengetahui alam 
sekitarnya kecuali sedikit. Akal mungkin saja tahu bahwa alam 
semesta ini mempunyai Tuhan, manusia memiliki roh dan roh itu 
kekal, dan bahwa di sana ada kehidupan lain, setelah kehidupan ini 
akan mati. Tetapi ketika ia mencoba untuk memasuki persoalan-
persoalan tersebut secata mendetail, langkah akal terseok dan 
kedua kakinya tergelincir. Saat itu ia mencampuradukkan hakikat 
dengan mitos dan menutupi ilmu dengan kebodohan. Karena 
itu, akal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad Abduh, 
memerlukan penolong yang dapat membimbingnya ke jalan yang 
benar ketika ia melalui persimpangan jalan, jebakan-jebakan, dan 
kawasan asing bagi akal. 

Pembimbing ini akan mengajarkan kepadanya apa-apa 
yang masih belum ia ketahui dan membawanya keluar dari 
gelapnya kebingungan dan kontradiksi dalam persoalan yang 
membingungkan akal dan kerancuan pemikiran. Pembimbing itu 
akan memberikan perasaan damai kepada apa yang telah dicapai 
oleh akal, sehingga ia dapat memiliki cahaya di atas cahaya. 
Pembimbing akal ini adalah wahyu Ilahi. Wahyu diturunkan 
Allah swt. kepada Rasul menjadi petunjuk umat manusia, dan 
sunah Nabi menjelaskan dan menguraikan kandungannya 
(Yusuf Al-Qardhawy, 1998: 100).
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Al-Qur’an menerangi seluruh makhluk yang ada 
di bumi. Mukjizat Nabi Muhammad saw yang menarik 
kekaguman kalangan awam dan intelektual adalah Al-Qur’an. Ia 
merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur’an 
ilmu pengetahuan modern dapat diungkap dan dikuatkan 
(Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, tt.: 135).

Al-Qur’an memberikan gambaran tentang berbagai ilmu 
pengetahuan, diantaranya yaitu tentang: bintang-bintang di langit, 
gerhana matahari dan bulan, proses pembentukan bumi, kebulatan 
bumi, pengokohan bumi dengan gunung-gunung, tujuh lapis bumi, 
pembelahan bulan, rukyah bulan, Ka’bah adalah poros alam semesta, 
turun hujan, siklus hujan, siklus tahun, tanda-tanda hari kiamat, 
pelipatan langit, peringatan dari penyakit sapi gila interelasi organ tubuh, 
penyakit dan obat, hidup bersih dan suci, puasa dan kesehatan, manfaat 
siwak, keutamaan cuka, khasiat air zam-zam dan buah-buahan lainnya, 
larangan memakan susu dan daging hewan yang mengkonsumsi kotoran 
atau yang bertaring dan bercakar (predator). Laut yang mendidih, sendi 
dalam tubuh, penciptaan adam, sperma, fase-fase penciptaan manusia, 
rekayasa pengaturan jenis kelamin, pengaturan gen, keajaiban tulang 
ekor, dan lainnya telah dinyatakan dalam Al-Qur’an dan menjadi 
sumber ilmu pengetahuan modern (Zaghlul an-Najjar, 2011). 

Sebagaimana yang diperkuat pendapat Mulyadhi 
Kartanegara dan Syamsudin Areif (dalam Akhmad Alim, 
2014: 55), menegaskan bahwa ada beberapa faktor utama 
yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Al-Qurna menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia. 
Akidah Islam yang mendorong manusia untuk berpikir, 
membimbing pada pencapaian sains dan teknologi.
Dan Al-Qur’an menjadi petunjuk bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan modern.
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di dunia. Faktor tersebut di antaranya yaitu: 1) keimanan, 
keteguhan, kesungguhan, dan pemahaman yang memadai dalam 
mempraktikkan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an; 2) 
motivasi agama untuk umatnya wajib dalam menuntut ilmu; 3) 
apresiasi masyarakat; dan 4) dukungan penguasa.

Memperoleh ilmu haruslah dengan cara belajar. Karena 
tidak ada di dunia ini menjadi seorang pakar di bidang tertentu 
dengan cara instan tanpa melalui proses pembelajaran. Oleh 
karena itu, dalam rangka memperoleh ilmu diperlukan usaha 
belajar dengan gigih atau bersungguh-sungguh. Tanpa itu, 
mustahil ilmu tersebut akan diperoleh (Akhmad Alim, 2014: 16).

Manusia sebagai penggerak teknologi hendaknya memiliki 
karakter atau akhlak sebagai berikut (Akhmad Alim, 2014: 92):

1. Mentadabburi ayat-ayat Allah swt. (kauniyah dan qauliyah) 
untuk mengambil pelajaran dari ayat Al-Qur’an dan suatu 
peristiwa sejarah, serta mengambil i’tibar dari tanda-tanda 
kekuasaan Allah swt;

2. Memiliki ilmu yang mendalam (rasyihun fi ilmi);

3. Mampu membedakan antara yang haq dan yang bathil;

4. Senantiasa berbekal ketakwaan dalam hidupnya;

5. Memiliki akidah yang kuat;

6. Berorientasi ibadah dalam segala aktivitas;

7. Memiliki hikmah;

8. Melakukan amalan dengan cara yang terbaik (ahsanu amala);

9. Menegakkan hukum Allah swt. di muka bumi.

Ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam Al-Qur’an 
hendaknya digali, dikelola, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya 
untuk kemakmuran, kesejahteran, kebaikan dan kebenaran. 
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Pengelolaan dan pemanfaatan alam beserta isinya hendaknya 
digunakan dengan baik dan efektif untuk kemaslahatan umat 
(masyarakat), dan bukan hanya untuk kemakmuran dan 
kesejahteraan diri sendiri. 

Di sini lah pentingnya peran adab dalam berilmu. 
Sebagaimana yang dinyatakan Akhmad Alim (2014: 35) 
pentingnya integrasi adab dan ilmu yang keduanya ibarat koin 
yang tak terpisahkan. Ketiadaan adab membawa pada kerusakan 
di pelbagai sektor kehidupan baik kerusakan, individu, 
masyarakat, bangsa, dan negara.  

Sumber: https://pix-
abay.com/id/images/
search/reaktor%20
nuklir/

Gambar 4.4. Pencemaran Lingkungan Akibat Ulah Manusia 
yang Tidak Beradab

Prinsip-Prinsip dalam Mengembangkan Saintek
1. Prinsip Tauhid;
2. Prinsip Integrasi;
3. Prinsip Pengalaman;
4. Prinsip Pengajaran;
5. Prinsip Berpegang kepada Kebenaran;
6. Prinsip Kesesuaian dengan Agama;
7. Prinsip Terbuka;
8. Prinsip Manfaat.
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C. Analisis Penerapan Nilai Keislaman dalam 
Pengembangan Seni

Seni adalah 1) keahlian membuat karya yang bermutu 
(dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya); 
2) karya yang diciptakan dengn keahlian yang luar biasa, seperti 
tari, lukisan, ukiran (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 1273). 

Banyak manusia yang kurang pandai berkomunikasi. 
Semua rasa senang, bahagia, sedih tersimpan dalam hati. Tak 
kuasa lidah untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Berbagai 
ekspresi yang dilakukan adalah sebagai sarana berkomunikasi. 
Seni merupakan salah satu di antara media yang banyak 
digunakan untuk mencurahkan rasa atau isi hati dan pikiran. 
Pertanyaan umum yang kemudian muncul adalah bolehkah seni 
dalam Islam? 

Sumber foto http://int.
search.myway.com

Gambar 4.5. Maher Zain ”Penyanyi, Penulis Lagu,
Produser Musik Islam Modern

Qalbu adalah gudang rahasia. Melalui nyanyian, perasaan 
yang terdapat dalam qalbu (terungkap kebaikan atau keburukan). 
Al-Ghazali dalam Ihya’ ’Ulumiddin ”Akhlak Keseharian” 
(2011: 305) berpendapat berkenaan dengan berbagai pendapat 
mengenai mendengarkan nyanyian. Imam Syafi’i dalam 
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kitabnya, Adab al-Qadha (Adab Kehakiman), berkata bahwa 
hukum nyanyian sesungguhnya makruh karena menyerupai 
sesuatu yang sia-sia. 

Kata al-Ghina berarti lagu atau nyanyian, termasuk sama’ 
atau nyanyian religius. Biasanya, nyanyian berarti suara yang 
merdu. Nyanyian atau suara yang merdu dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu suara yang berirama dan suara yang tidak berirama. 
Suara yang berirama pun dibagi menjadi dua, yaitu suara yang 
dapat dipahami seperti sya’ir atau puisi dan suara yang tidak dapat 
dipahami seperti suara binatang dan bunyi barang keras yang 
jatuh atau bergesekan, dan lain sebagainya. Adapun mendengar 
nyanyian yang merdu tidak bisa diharamkan. Tersedia tujuh 
tempat di mana nyanyian yang dilantunkan di dalamnya 
berstatus disunahkan, yaitu: 1) nyanyian orang yang tengah 
berhaji, 2) para pejuang (mujahid yang sedang berperang), 3) 
dalam peperangan, 4) nyanyian sedih atau nyanyian berkabung, 
5) nyanyian pada saat perayaan, 6) nyanyian para pecinta (orang 
yang cinta kepada Allah swt), dan 7) nyanyian seseorang yang 
mencari kecintaan dan keridaan Allah swt dan merindukan 
pertemuan dengan-Nya adalah halal (Al-Ghazali, 2011: 311).

Seni dibolehkan 
selama mampu 
membangkitkan 
semangat bekerja 
dan rangka 
mengingat dan 
mengagungkan 
Allah swt. 

Sementara nyanyian yang 
potensial diharamkan yaitu: 1) 
mendengarkan nyanyian dari 
seorang wanita yang membangkitkan 
nafsu syahwat; 2) alat-alat musik 
dari nyanyian para pemabuk 
(berupa sebab dan genderang, 
tetapi tidak haram untuk rebana, 
seruling, dan lainnya), sebab alat 
musik itu mengingatkan pada benda 
yang haram dan perbuatan haram 
(meminum khamer dan mabuk); 
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3) mendengar sya’ir atau perkataan yang buruk; 4) apabila ada 
keinginan atau hasrat yang jahat dan tidak bermoral mucul dalam 
hati atau pikiran karena mendengarnya; 5) apabila mendengar 
nyanyian membentuk suatu kebiasaan sehingga berlebihan 
bahkan menjadi suatu keharusan. (Al-Ghazali, 2011: 314)   

Abdullah Nashih Ulwan menyatakan lagu hukumnya mubah, 
namun bagi lagu atau musik yang kemudian dapat membangkitkan 
gairah seks termasuk lagu yang syairnya berisi tentang anggota tubuh 
perempuan dan mempropagandakan ajaran menyimpang, serta prinsip-
prinsip yang sesat, hukumnya menjadi haram. Adapun lagu yang 
dihalalkan, berdasarkan penjelasan Al-Alim Syeikh Muhammad Al-
Hamid dalam risalahnya, Hukum Al-Islam fi Al-Ghina yang dinukil 
dari para ahli fikih, menyatakan bahwa lagu diperbolehkan jika untuk 
membangkitkan semangat dalam pekerjaan yang berat atau sebagai 
hiburan ketika dalam perjalanan menempuh padang pasir. Misalnya 
melagukan syair, sebab Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam dan 
para sahabat beliau melakukan hal itu saat membangun masjid dan 
menggali parit. 

Kemudian, syair lagu yang didendangkan oleh para 
perempuan (ibu-ibu) untuk menidurkan anak-anak juga 
termasuk diperbolehkan. Syair-syair asmara yang suci seperti 
yang biasa dikidungkan oleh penyanyi perempuan dalam 
acara pesta pernikahan dan tidak seorang laki-laki pun yang 
mendengarkannya, juga diizinkan oleh Rasulullah saw. Demikian 
pula syair-syair yang menggambarkan tentang keindahan alam, 
taman, keharuman bunga, keindahan sungai yang mengalir di 
lembah dan sebagainya, diperbolehkan selama tidak diiringi 
oleh alat-alat musik yang diharamkan. 

Kita semua mengetahui, umat Islam pada masa lalu tidak 
akan mencapai keagungan, kejayaan, kekuatan, dan kemakmuran 
di belahan dunia Barat maupun Timur, kecuali dengan cara 
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mencampakkan hal-hal yang kotor dan yang diharamkan 
oleh Islam. Mereka selalu memegang teguh peraturan Ilahi 
sebagai undang-undang dengan segenap kesungguhan yang 
menyelimuti setiap jiwa laki-laki, pemuda, anak kecil, dan 
orang dewasa, dengan kecintaan mereka akan kematian, seperti 
para musuh mereka yang mencintai kehidupan, serta dengan 
kesadaran generasi penerus akan tanggung jawab mereka 
terhadap agamanya. Umat Islam yang datang kemudian tidak 
akan mencapai kondisi yang baik, kecuali jika menjalankan 
serangkaian hal yang menyebabkan umat Islam di masa lalu 
menjadi baik (Abdullah Nashih Ulwan, 2006: 86-89). 

Mengingat Allah swt adalah ibadah yang terwujudkan 
dalam berbagai bentuk seni di seluruh dunia Islam. Yang paling 
nyata adalah arabesque (seni ornamen Islam), desain abstrak 
unik berupa pola-pola simetris yang saling terhubung, yang 
muncul dalam lukisan, arsitektur, kaligrafi, dan hortikultura. 
Arabesque didesain untuk merepresentasikan bukan Allah swt 
sendiri, melainkan justru kemustahilan-Nya diekspresikan. 
Karya kaligrafi modern oleh seniman-seniman, seperti Ahmed 
Moustafa, yang menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber dan ilham 
adalah buah dari mengingat dan mengelukan Allah swt. Serupa 
dengan itu, dendangan sasyid (Arab), sana (Turkomanik), dan 
qawwali (Asia Selatan) adalah hasil perenungan dan mengingat-
ingat Allah swt dalam musik (Raana Bokhari dan Mohammad 
Seddon,  tt.: 123).
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Sumber: https://pixabay.com/id/photos/dar-
wis-islam-agama-tari-vera-seni-4422194/

Gambar 4.6. Seni sebagai Saran untuk Mengingat Allah swt

Ekspresikan seni melalui saintek yang dapat Anda 
tunjukkan untuk mengingat Allah swt!  

Aktivitas 3

D. Menganalisis Kontribusi Akhlak Terhadap Etos Kerja

Etos kerja adalah 
semangat kerja 
yang menjadi 
ciri khas dan 
keyakinan 
seseorang atau 
suatu kelompok. 

Etos kerja adalah semangat kerja 
yang menjadi ciri khas dan keyakinan 
seseorang atau suatu kelompok (KBBI 
Pusat Bahasa, 2011: 383). Semangat 
kerja menjadi hal yang penting bagi 
keberhasilan suatu amanah atau tugas 
yang diberikan.

Tauhid merupakan intisari 
Muslim dalam berakhlak. Muslim 
yang berakhlak mulia dan berakidah 
kuat akan memiliki kesungguhan 
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dalam bekerja. Diterapkannya akidah dalam hidup seseorang di 
antaranya mampu menumbuhkan akhlak atau karakter:

1. Optimis.  Keyakinan bahwa Allah swt sangat dekat padanya, 
bahkan selalu menyertainya dalam usaha dan aktivitas-
aktivitasnya, maka Muslim akan sungguh-sungguh dalam 
bekerja. Ia merasa Allah swt selalu mengawasinya. Jadi ada 
pemimpin atau tidak, ia akan tetap bersungguh-sungguh 
dalam bekerja.

2. Disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah kepatuhan atau 
ketaatan dalam mengikuti semua ketentuan dan tata tertib 
yang berlaku, termasuk hukum alam (sunatullah) dengan 
penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sebab Islam, secara 
generik juga berarti tunduk, patuh, dan berserah diri, yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari sikap disiplin 
tersebut. 

3. Peningkatan etos kerja. Orang yang memiliki keyakinan yang 
mantap akan selalu berupaya keras untuk menghasilkan 
kerjanya sebagai bagian dari pemenuhan ketaatan kepada 
Tuhan.

4. Niat yang baik. Niat baik, sekecil apapun, selama dilandasi 
akidah atau keimanan akan mendapat ganjaran sesuai 
dengan apa yang telah dikerjakannya. QS. (Az-Zalzalah [99]: 
7-8; Al-’Anâm [6]: 160; Fissilat [41]: 8). 

5. Motivasi. Ganjaran yang akan diberikan Allah swt atas niat 
baik dan direalisasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan 
baik akan mendapatkan pahala. Begitu pula di tempat kerja, 
karyawan atau mendapat apresiasi atas suatu pekerjaan tentu 
sangat termotivasi dan akan mengerjakan pekerjaan dengan 
lebih baik lagi. Demikian pula dengan siswa yang belajar, 
ketika mendapat apresiasi dari guru atau dosen tentu akan 
lebih semangat lagi dalam belajarnya.
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6. Pembangkit akal. Keyakinan kepada Tuhan dan menjadikan 
Al-Qur’an sebagai pedoman dapat kemaksimalkan 
kemampuan akal. Tanda-tanda baik yang tertuang dalam 
ayat-ayat Al-Qur’an (qauliyah) dan ayat yang terdapat di alam 
(kauniyah). Perintah berpikir kritis, mengelola alam dan 
isinya untuk kemaslahatan umat menumbuhkan kreativitas-
kreativitas.

7. Jujur, amanah, adil dan tanggung jawab. Saat diri merasa 
diawasi Allah swt, maka akhlak mulia akan tampak dalam 
setiap pekerjaan yang dilakukan. Tetap jujur, amanah, adil 
dan tanggung jawab walaupun tidak ada manusia yang 
melihat atau mengawasi. 

8. Komunikasi efektif. Rasulullah mencontohkan komunikasi 
efektif dengan wajah cerah, antusias, dan nada bicara jelas, 
lembut namun tegas. Beliau juga menunjukkan sikap kasih 
sayang dan perhatian. 

9. Kolaborasi. Silaturahim dalam Islam menjadi jembatan 
untuk menjalin kerjasama dan penguat ukhuwah Islamiyah 
(persaudaraan Islam).

Apa pun pekerjaannya dan di mana pun, Muslim yang 
menjadikan tauhid sebagai dasar aktivitas akan bekerja dengan 
semangat, bersungguh-sungguh, kreatif, menjaga hubungan 
(silaturahim) baik, dan optimis. Selama pekerjaan yang 
dijalankan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam 
ajaran Islam dan diniatkan karena Allah swt, akan terasa damai 
dan bahagia. Materi bukan menjadi ukuran utama kebahagiaan, 
menjalankan perintah Allah swt dan ikhlas dengan ketetapannya 
itu lah yang membawa kebahagiaan kepada manusia. 
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Sumber: https://pixabay.
com/id/photos/petugas-ke-
bersihan-jakar

Gambar 4.7. Pekerjaan yang Dilaksnanakan dengan Kesungguhan Hati 
menjadi Amal Saleh bagi Pelaksananya

Setiap orang adalah pemimpin. Demikian juga seorang 
pemimpin dalam suatu organisasi. Pemimpin juga adalah 
pekerja. Pemimpim memiliki peran dalam meningkatkan etos 
kerja dirinya sendiri dan anggotanya. Sebagai makhluk sosial, 
tidak bisa seorang pemimpin bekerja seorang diri. Seseorang 
disebut seorang pemimpin sebab ia memiliki anggota yang 
dipimpinnya. 

Keuntungan Memiliki Etos Kerja Tinggi
di Tempat Kerja :
1. Akan mencapai target atau tujuan dalam 

pekerjaannya.
2. Cepat mendapat rekomendasi promosi jabatan 

atau kenaikan gaji.
3. Mendapatkan bonus atau insenif.
4. Dipercaya mampu mencapai tangga kesuksesan.
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Pemimpin bertugas merencanakan, mengorganisasikan, 
mengarahkan, dan mengendalikan agar suatu pekerjaan 
dalam organisasinya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. Pemimpin mengatur sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang tersedia dalam organisasinya sehingga 
tujuan tercapai secara efektif dan efisien.  

Walaupun tampaknya mudah dan menyenangkan menjadi 
pemimpin, namun dalam tataran lapangan penuh tantangan 
apabila seseorang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai pemimpin yang baik dan benar. Beragama problematika 
menghadapi karakater manusia yang beragam tentu tidak 
mudah. Kondisi ini tentu pernah dialami dan perlu dipahami 
oleh setiap pemimpin atau calon di tempat bekerja. 

Hakikatnya, walaupun setiap kebutuhan dan keinginan 
manusia itu berbeda-beda, akan tetapi ada kesamaan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan 
dasar manusia terpenuhi atau pekerja merasa sejahtera dan 
diperlakukan dengan baik, mereka akan bekerja dengan baik. 
Sebab itu, pemimpin hendaknya memiliki karakter dalam 
membantu membentuk pekerja agar memiliki etos kerja.

Karakter Pemimpin dalam Membentuk Etos Kerja Anggotanya
1. Pemimpin memberikan contoh rajin atau giat bekerja;
2. Pemimpin memotivasi pekerja dengan memberikan dukungan 

dalam bentuk materi maupun non-materi untuk meningkatkan 
kompetensi dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya;

3. Pemimpin memberikan penghargaan atas prestasi pekerja;
4. Pemimpin melakukan pengarahan, pengawasan dan 

pengendalian secara kontinu;
5. Pemimpin mendukung pekerja untuk menjadi orang yang 

beriman dan bertakwa sesuai agama yang diyakininya.
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Implementasikan dan tunjukkan etos kerja dalam setiap 
pekerjaan yang Anda lakukan!  

Aktivitas 4

E. RANGKUMAN

Kaum Muslim percaya bahwa konsep-konsep moral dan 
etika digariskan oleh hukum dan ajaran Islam. Konsep-konsep 
ini bukan hanya sekadar sebagai simbol saja, tetapi juga sebagai 
acuan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari. Melalui Nabi Muhammad saw, ajaran Islam memiliki 
andil besar dalam pengembangan budaya di dunia. Ajaran 
Islam yang menjunjung tinggi etika, budi pekerti, karakter, 
akhlak, dan lainnya melalui kepribadian yang sempurna. 
Budaya yang berlandaskan akidah Islam membentuk akhlak 
yang membudaya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akhlak juga menjadi faktor pendukung berkembangnya 
saintek. Ada beberapa faktor utama yang mendorong kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Faktor tersebut 

Kebiasaan Disiplin yang Dapat Dilaksanakan Saat Bekerja
1. Biasakan tepat waktu, baik pada saat bekerja ataupun pada 

saat mengadakan pertemuan-pertemuan.
2. Disiplin dalam mengerjakan dan menyerahkan tugas pada 

batas waktu yang ditetapkan.
3. Disiplin dalam menyimpan file dokumen atau data-data 

penting.
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diantaranya yaitu: 1) keimanan, keteguhan, kesungguhan, dan 
pemahaman yang memadai dalam mempraktikkan ajaran 
Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an; 2) motivasi agama untuk 
umatnya wajib dalam menuntut ilmu; 3) apresiasi masyarakat; 
dan 4) dukungan penguasa. Memperoleh ilmu haruslah dengan 
cara belajar. Karena tidak ada di dunia ini menjadi seorang pakar 
di bidang tertentu dengan cara instan, tanpa melalui proses 
pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh 
ilmu diperlukan usaha belajar dengan gigih atau bersungguh-
sungguh. Tanpa itu, mustahil ilmu tersebut akan diperoleh.

Manusia sebagai penggerak teknologi hendaknya 
mentadaburi ayat-ayat Allah swt, baik kauniyah maupun 
qauliyah, untuk mengambil pelajaran dari ayat Al-Qur’an dan 
suatu peristiwa sejarah, serta mengambil i’tibar dari tanda-tanda 
kekuasaan Allah swt; memiliki ilmu yang mendalam (rasyihun 
fi ilmi); mampu membedakan antara yang haq dan yang bathil; 
berbekal ketakwaan dalam hidupnya; memiliki akidah yang kuat; 
berorientasi ibadah dalam segala aktivitas; memiliki hikmah; 
melakukan amalan dengan cara yang terbaik (ahsanu amala); 
dan menegakkan hukum Allah swt di muka bumi.

Islam juga mengisyaratkan seni dalam kehidupan. Selama 
seni itu ditujukan untuk mengingat keagungan Allah swt dan 
menumbuhkan semangat serta mampu menjadi media lebih 
mendekatkan diri kepada Allah swt hukumnya boleh. Namun 
menjadi haram bila akhirnya menjauhkan diri dari Allah swt, 
menumbuhkan kemaksiatan dan hal lain yang menyimpang dari 
perintah Allah swt. Begitu pula dengan saintek. Saintek yang 
dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat 
adalah sunah, namun menjadi haram ketika dikembangkan 
bertujuan untuk merusak dan menghancurkan.
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Tauhid merupakan intisari Muslim dalam berakhlak. 
Muslim yang berakhlak mulia dan berakidah kuat akan memiliki 
kesungguhan dalam bekerja. Apa pun pekerjaannya dan di mana 
pun, Muslim yang menjadikan tauhid sebagai dasar aktivitas 
akan bekerja dengan semangat, bersungguh-sungguh, kreatif, 
menjaga hubungan (silaturahim) baik, dan optimis. 

Evaluasi

 Mahasiswa menunjukkan sikap dalam pengembangan 
budaya, saintek, seni, dan etos kerja.

 Penilaian dibuat dalam skala sikap.

Tugas Kontekstual

 Amatilah berbagai ragam seni budaya yang ada di Indonesia, 
serta klasifikasikan seni budaya islami dan tidak islami, 
kemudian tuliskan sikap dan pendapat kalian sebagai muslim 
yang berakhlak terhadap seni budaya dalam bentuk esai! 

Scan barcode tersebut untuk menonton 
video Prof. Dr. M. Quraish Shihab ”Pan-
dangan Islam tentang Budaya” dan buatlah 
ringkasan dalam bentuk video kemudi-
an upload pada akun media sosialmu! 
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Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu menganalisis 
konsep akhlak Islam dan peranannya dalam pengembangan 
budaya dan saintek.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): S1, K.. P..

Konsep Islam Dalam Pembinaan Masyarakat, 
Negara, dan Lingkungan Hidup

Bab 5

A. Konsep Islam Dalam Pembinaan Masyarakat

Kata pembinaan memiliki arti: 1) proses, cara, perbuatan 
membina (negara, dan sebagainya); 2) pembaharuan; 
penyempurnaan; 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang 
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil 
yang lebih baik (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 193). Sementara kata 
masyarakat secara harfiah adalah sejumlah manusia dalam arti 
seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 
anggap sama (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 885). Dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2014: 751) 
masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan 
orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-
ikatan aturan yang tentu.
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Membahas tentang 
masyarakat, berarti membahas 
tentang anggota-anggota yang ada 
di dalamnya. Anggota yang ada 
dalam masyarakat adalah keluarga-
keluarga. Dan anggota dari 
keluarga adalah individu-individu. 
Dengan demikian, tidak akan ada 
masyarakat tanpa ada individu di 
dalamnya, dan individu sendiri 
tumbuh kembang dalam keluarga. 

Lembaga yang menjadi 
fondasi organisasi masyarakat 
Muslim adalah keluarga. Islam 

Pembinaan 
Masyarakat adalah 
suatu usaha yang 
dilakukan secara 
efisien dan efektif 
terhadap sehimpunan 
orang yang hidup 
bersama dalam 
suatu tempat dengan 
ikatan-ikatan aturan 
yang tentu untuk 
memperoleh hasil yang 
lebih baik.

menetapkan rasa hormat-menghormati serta menghargai 
sebagai ciri kehidupan keluarga. Raana Bokhari dan Mohammad 
Seddon (tt.: 186) menjelaskan bahwa kehidupan keluarga Muslim 
sangat ditekankan untuk semua anggota keluarga berperan serta 
membentuk komunitas yang damai dan kohesif. 

Walaupun keluarga adalah inti masyarakat, Islam tidak 
membatasi keluarga hanya pada orang tua dan anak-anak saja, 
tetapi juga mencakup keluarga besar, yaitu kakek-nenek, paman-
bibi, dan sepupu. Lebih dari itu, dalam konteks persatuan dan 
kesatuan, Islam menyatakan bahwa sesama Muslim juga adalah 
saudara.    

Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Individu-
individu merupakan bagian inti dalam keluarga. Pembinaan 
masyarakat dalam Islam dimulai dari keluarga. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, (tt.: 
185), rumah adalah jantung kehidupan Muslim dan keluarga 
adalah landasan pembentukan masyarakat. 
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Kehidupan Nabi Muhammad saw dianggap sebagai 
contoh terbaik perilaku manusia dan ditiru dalam tata cara 
hidup di rumah. Keluarga adalah lembaga sosial yang tak hanya 
menyediakan rumah sebagai tempat berlindung, tetapi juga 
tempat memperoleh ilmu dan pengalaman. Keharmonisan 
dalam pernikahan melahirkan hubungan yang tenteram antara 
orang tua dan anak, dengan hak dan tanggung jawab yang jelas 
bagi setiap anggota keluarga. 

Siklus kehidupan berupa kelahiran, pernikahan, dan 
kematian dirayakan dengan ritual-ritual yang menandai 
peristiwa-peristiwa itu sebagai hal-hal yang berharga di mata 
Allah, kedatangan anggota baru dalam keluarga dan begitu juga 
ketika kembalinya jiwa kepada Allah. Setiap aspek kehidupan 
diatur oleh aturan syariat (halal, haram, sunah, mubah, makruh). 
Banyak hukum ini berkaitan dengan makanan dan hubungan 
sosial yang tidak berlebih-lebihan. Islam mengatur interaksi 
sosial antar manusia, terutama antara laki-laki dan perempuan, 
oleh karena alasan ini aturan berpakaian bagi laki-laki dan 
perempuan dianggap penting dalam Islam. 

Dalam keluarga, Islam mengajarkan hak dan kewajiban 
anak juga orang tua. Melalui keluarga, semua anggota dikenalkan 
pada realisasi ibadah yang sesuai dengan syariat Islam 
dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua sebagai penanggung 
jawab dalam keluarga mengenalkan etika bagaimana makan, 
berpenampilan, tanggung jawab, amanah, melawan ego, belajar 
berbuat adil, mempelajari Al-Qur’an, berakhlak mulia, berprilaku 
baik kepada keluarga, tetangga, rekan kerja, mengajarkan semua 
makhluk Allah harus dihargai, mengenal hukum, dan lainnya. 

 Kegiatan pembinaan manusia menjadi hamba Allah 
dan sekaligus khalifah di muka bumi, semua berawal dari 
keluarga. Prinsip saling mengingatkan untuk berbuat baik dan 
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menjauhkan kepada yang dilarang (amar ma’ruf nahi munkar) 
juga hendaknya diberikan dalam keluarga. Allah Swt berfirman, 
”Dan Tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Mâidah [5]: 2). 
Ditegaskan oleh Ahmad Tafsir (2017: 5) pendidikan keimanan 
berawal dari keluarga. Sebagaimana Nabi mengajarkan bahwa 
pendidikan keimanan itu pada dasarnya dilakukan oleh orang 
tuanya. Caranya ialah melalui keteladanan dan pembiasaan.    

Al-Qur’an, Sunah, Hukum adat setempat dalam praktiknya 
bersama-sama membentuk kumpulan aturan yang kini dikenal 
sebagai etika Islam. Aturan pertama yang dipraktikkan Nabi 
adalah menyingkirkan berhala dan berfokus pada monoteisme. 
Beliau kemudian menyeru para pengikutnya untuk menggantikan 
hubungan darah dan kesukuan dengan gagasan masyarakat 
Muslim yang lebih besar. Beliau mengajarkan bahwa akhirat 
lebih penting daripada warisan nenek moyang, dan bahwa 
kerendahan hati serta keadilan lebih mulia daripada kebanggaan 
dan citra diri. 

Untuk mencapai jalan kemuliaan, Al-Qur’an menyatakan 
bahwa setiap manusia harus memenuhi kode etik. Kode etik 
tersebut mensyaratkan (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, 
tt.: 213): 

1. Menyembah Allah yang tunggal; 

2. Berlaku baik kepada orang tua, terutama saat mereka lanjut 
usia;

3. Membantu musafir dan orang-orang yang membutuhkan;

4. Menghindari memboroskan harta, namun juga tidak pelit;

5. Berbicara baik-baik bahkan pada orang yang berbeda 
pendapat;
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6. Tidak membunuh anak-anak karena takut miskin; 

7. Tidak berzina; 

8. Tidak membunuh tanpa alasan yang dibenarkan; 

9. Tidak memakan harta anak yatim; 

10. Menakar dan berbisnis dengan adil; 

11. Tidak mengikuti hal yang tidak diketahui; dan 

12. Tidak berjalan di bumi dengan kesombongan. 

Syed Mahmudunnasir (2005: 389) menguraikan tentang 
syariah yang telah memberikan kaidah-kaidah tertentu tentang 
perilaku, juga untuk persaudaraan yang lebih luas. Berdasarkan 
kaidah ini, umat Islam harus saling membantu dan menyuruh 
berbuat kebaikan dan melarang kejahatan, dan menjaga agar 
kesesatan tidak meresap ke dalam masyarakat. 

Perilaku (akhlak) terpuji hendaknya dijalankan baik 
terhadap diri sendiri maupun dalam bermasyarakat. Akhlak 
terpuji diyakini dapat membawa pada kedamaian, kesejahteraan, 
dan kebahagiaan. Lebih lanjut Syed Mahmudunnasir 
mengungkapkan beberapa ketentuan Islam yang harus 
dijalankan, sebagai berikut. 

1. Islam melarang pergaulan bebas. Laki-laki dan perempuan 
memiliki kewajiban untuk memelihara moralitas pribadi 
mereka dan membersihkan jiwa mereka dari semua kotoran.

2. Islam memerintahkan untuk selalu mengenakan pakaian 
yang memadai, dan laki-laki tidak boleh memperlihatkan 
badannya dari lutu hingga pusarnya, begitu pula perempuan 
tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali muka dan 
telapak tangannya.

3. Hiburan dan rekreasi yang cenderung merangsang nafsu 
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syahwat dan merusak norma-norma moralitas tidak disetujui 
Islam.

4. Untuk mencapai persatuan dan solidaritas bangsa serta 
kesejahteraan masyarakat Islam, orang-orang yang beriman 
diperintahkan untuk menghindari permusuhan, pertikaian 
sosial, dan penggolongan segala corak dan warna. 

5. Ilmu dan sains sebagai warisan bersama umat manusia, dan 
umat Islam memiliki kebebasan penuh untuk mempelajari 
dan menerapkan ilmu dari manapun semua itu diperoleh. 

Sumber: https://pixabay.com/id/images/search/keluarga%20siluet/

    
Gambar 5.1. Pembinaan Masyarakat berawal dari Pembinaan Keluarga

 
Pembinaan masyarakat dalam konteks sejarah Islam 

disampaikan dalam bentuk dakwah. Setelah melakukan 
pembinaan dari keluarga, pembinaan diperluas kepada 
masyarakat sekitar. Dakwah yang merupakan media pembinaan 
umat ini diarahkan untuk terciptanya kesejahteraan dan 
ketenangan hidup. 

Peran sentral yang dituntut dari Adam bersama anak 
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cucunya dalam kehidupan dunia ini adalah menciptakan 
ketenangan batin dan kesejahteraan lahir. Sehingga ketika 
berbicara dakwah, maka dakwah yang sempurna seharusnya 
dapat menuntun umat guna tercapainya tujuan tersebut. Dakwah 
diharapkan dapat memberi jawaban-jawaban yang memuaskan 
bagi pertanyaan-pertanyaan yang menghadang penghayatan 
dan pengamalan agama dalam benak umat. Kemudian dapat 
mendorongnya untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin, 
sekaligus menyediakan sarana dan mekanismenya (M. Quraish 
Shihab, 2004: 241).

Cita-cita sosial Islam dimulai perjuangannya dengan 
menumbuhsuburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri 
pemeluknya. Ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap 
pribadi, keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya menciptakan 
hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat dan 
cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah (M. Quraish Shihab, 
2004: 242). 

Setiap pribadi bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, 
dan masyarakat. Kewajiban dan hak itu mencakup seluruh 
aspek kehidupan. Setiap orang dituntut untuk melaksanakan 
tugasnya dengan penuh dedikasi dan bekerja sesuai dengan 
kemampuannya. Di sisi lain, masyarakat bertanggung jawab 
untuk berpartisipasi aktif membantu menciptakan lapangan 
kerja bagi anggotanya sesuai dengan kemampuan sehingga 
dapat meraih kesejahteraan hidup lahir dan batin. 

Syahadat adalah awal kesaksian akan keesaan Allah Swt 
dan meyakini Rasulullah saw sebagai pembawa pedoman hidup 
bagi kehidupan umat manusia. Segala sesuatu di dunia ini berasal 
dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Kewajiban shalat lima 
waktu yang dijalankan merupakan pembentuk disiplin. Shalat 
membentuk disiplin kaum Muslim dan memberi kesempatan 
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menjalin hubungan transenden antara manusia (hamba) 
dengan Sang Mahapencipta yang dapat menenangkan pikiran. 
Bagi kaum Muslim, shalat bisa menjadi reorientasi spiritual 
maupun fisik yang hebat, sebab tubuh maupun jiwa sama-sama 
dilibatkan dalam salat. Bagi orang beriman, setiap gerakan 
salat mengandung makna spiritual mendalam, dengan setiap 
bagian tubuh dipusatkan menghadap Allah (Raana Bokhari dan 
Mohammad Seddon, tt.: 156). 

Realisasi pelaksanaan pembinaan masyarakat tentu 
diwarnai dengan beragam persoalan, terutama dalam persoalan 
sosial-ekonomi. Islam melarang praktik transaksi ekonomi 
yang dapat mengganggu keserasian hubungan antara anggota 
masyarakat. Di sisi lain, Islam menetapkan bahwa dalam harta 
milik pribadi terdapat hak orang-orang yang membutuhkan dan 
yang harus disalurkan kepada mereka, baik dalam bentuk zakat 
maupun sedekah, dan sebagainya. 

Persoalan kemasyarakatan yang banyak ditemui dewasa 
ini diantaranya: 1) lemahnya kemampuan kelembagaan dalam 
mengembangkan swadaya masyarakat, 2) keterbatasan lapangan 
kerja dan keterampilan khususnya di kalangan masyarakat 
miskin pinggiran dan pedesaan, dan 3) keterbatasan dana 
khususnya di luar kota-kota besar dan keterbatasan tersebut 
semakin besar dengan adanya pandangan sebagian masyarakat 
Muslim yang enggan menggunakan kredit perbankan. Dakwah 
bil-hal (bukan hanya dakwah bil-lisan) diharapkan menjadi 
media dalam mengatasi sekaligus dapat pula terpeliharanya 
identitas setiap Muslim. Dakwah bil-hal diharapkan menunjang 
segi-segi kehidupan masyarakat sehingga pada akhirnya ajaran 
Islam dapat dirasakan membumi di bumi ini, dengan demikian 
cita-cita sosial Islam dapat tercapai (M. Quraish Shihab, 2004: 
242). 
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Pembinaan individu berkaitan dengan pembinaan 
masyarakat. Pentingnya manusia memiliki kepribadian mulia 
disampaikan dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 204-205). Berdasarkan 
Al-Qur’an, nilai-nlai luhur sekalipun, jika tidak meresap 
dalam kepribadian seseorang, tidak akan menghasilkan apa-
apa kecuali slogan-slogan kosong yang diucapkan dengan 
sangat menakjubkan. Selain membahas tentang manusia 
sebagai totalitas, juga menekankan bahwa manusia-manusia 
yang dimaksud bukan dalam kedudukannya sebagai wujud 
perorangan, tetapi dalam kedudukannya sebagai seorang 
anggota masyarakat. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang harus 
diwujudkan dalam suatu landasan yang kokoh serta berkaitan 
erat dengannya, sehingga perubahan yang terjadi pada dirinya 
itu menciptakan arus, gelombang, atau paling sedikit riak yang 
menyentuh orang-orang lain (M. Quraish Shihab, 2004: 247). 

Inilah yang dimaksud bahwa pembinaan individu 
berkaitan dengan pembinaan masyarakat. Dan perubahan baru 
dapat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya 
nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan; dan adanya pelaku 
(pelaksanan nilai-nilai tersebut).

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. 
Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa 
atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah 
cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada 
masyarakat bangsa tersebut. Demi terpeliharanya kehidupan 
keluarga yang harmonis dan unit terkecil dari satu negara itu 
menjalankan fungsinya dengan baik, Islam melalui syariatnya 
menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Keluarga 
adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit 
lahirnya bangsa dan masyarakat.
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Keluarga adalah unit yang menjadi pendukung dan 
pembangkit lahirnya bangsa dan negara. Selama pemban-
gkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat lagi sehat, 
selama itu pula masyarakat bangsa akan menjadi sehat 
dan kuat. Keluarga mempunyai andil yang besar bagi ba-
ngun-runtuhnya suatu masyarakat. Walaupun harus diakui 
pula bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat mem-
pengaruhi pula keadaan para keluarga (M. Quraish Shihab, 
2004: 255).

Pembiasaan yang dilakukan berawal dari keluarga 
akan berdampak pada lingkungan sekolah/kampus  
dan masyarakat. Sebab itu, praktikkan lah selalu 
menyembah Allah yang tunggal; berlaku baik kepada 
orang tua, terutama saat mereka lanjut usia; membantu 
musafir dan orang-orang yang membutuhkan; 
menghindari memboroskan harta, namun juga tidak 
pelit; berbicara baik-baik bahkan pada orang yang 
berbeda pendapat; tidak membunuh anak-anak 
karena takut miskin; tidak berzina; tidak membunuh 
tanpa alasan yang dibenarkan; tidak memakan harta 
anak yatim; menakar dan berbisnis dengan adil; tidak 
mengikuti hal yang tidak diketahui; tidak berjalan di 
bumi dengan kesombongan. 

Aktivitas 1
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B. Konsep Islam Dalam Pembinaan Bernegara 

Carilah ayat Al-Qur’an atau Hadis yang membahas 
tentang pembinaan negara! Analisis dan diskusikan lah 
bagaimana Rasulullah membentuk pemerintahan Islami 
di Madinah!   

Aktivitas 1

Secara etimologi negara adalah: 1) organisasi dalam 
suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah 
dan ditaati oleh rakyat; 2) kelompok sosial yang menduduki 
wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah 
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai 
kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan 
tujuan nasionalnya. Bernegara berarti 1) mempunyai negara; 2) 
menjalankan pemerintahan negara (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 
956). Sedangkan secara terminologi, negara adalah suatu sistem 
yang hidup di dalam suatu wilayah atau ruang yang berisi warga, 
penduduk, atau rakyat dan pemerintah, pengurus atau pelayan 
warga. Mereka berhimpun di dalam suatu negara agar keamanan 
dan kesejahteraan terjamin (Samodra Wibawa, 2012: v). 

Sementara pemerintah (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 1057) 
artinya: 1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu 
negara atau bagian-bagiannya; 2) sekelompok orang yang 
secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk 
menggunakan kekuasaan; 3) penguasa suatu negara (bagian 
negara); 4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara 
(seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Islam memberikan inspirasi bagaimana pemimpin mengelola 
negara dengan baik; dan bagaimana agar masyarakat bernegara 
dengan baik. Kecerdasan mengelola negara sebagai amanah ditambah 
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dukungan masyarakat yang 
turut melaksanakan aturan yang 
ditetapkan dengan baik membawa 
pada kehidupan yang madani. 

Dalam literatur 
keagamaan dikenal ungkapan 
al-mar’ah ’imad al-bilad 
(wanita adalah tiang negara), 
maka pada hakikatnya tidak lah 
meleset bila dikatakan bahwa 
al-usrah ’imad al-bilad biha 
tahya wa biha tamut (keluarga 

Pembinaan bernegara 
adalah  usaha yang 
dilakukan dalam 
menjalankan 
pemerintahan 
negara secara efisien 
dan efektif untuk 
memperoleh hasil yang 
lebih baik. 

adalah tiang negara, dengan keluarga lah negara bangkit atau 
runtuh) (M. Quraish Shihab, 2004: 256). 

Dengan demikian suatu keluarga, sebagaimana halnya 
suatu bangsa, tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu 
peraturan, kendali, dan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam 
menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam 
kehidupan. Memimpin rumah tangga adalah satu tanggung 
jawab, demikian juga memimpin bangsa dan negara. 

Kepemimpinan suatu bangsa tidak mungkin mencapai 
sukses apabila langkah pemimpin-pemimpin daerah tidak 
searah dengan kepemimpinan di pusat. Kepemimpinan di setiap 
wilayah atau daerah tidak akan berhasil apabila langkah-langkah 
keluarga bertentangan dengan langkah pemimpin daerah itu. 
Demikian terlihat keterkaitan yang erat antara langkah keluarga 
dengan langkah seluruh bangsa dalam satu negara. Dan demikian 
pula terbukti betapa keluarga merupakan tulang punggung bagi 
tegaknya suatu bangsa. 

Bagaimana mungkin suatu bangsa akan bangkit tegak 
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apabila anggota masyarakatnya tidak memiliki kemampuan dalam 
berbagai bidang. Tanggung jawab pendidikan bermula dari setiap 
keluarga (M. Quraish Shihab, 2004: 256). Kemudian dinyatakan 
pula bahwa kepemimpinan, betapapun kecil dan sederhananya, 
membutuhkan perhitungan yang tepat. Jangankan mengelola 
satu bangsa, atau bahkan keluarga kecil, mengurus satu jamuan 
kecil pun harus ada perhitungannya, kemudian keseimbangan 
dan keserasian antara jumlah undangan, kapasitas ruangan, 
serta konsumsi dan waktu penyelenggaraan. Persoalan ini sudah 
tidak asing lagi bagi kita semua, sayangnya ia sering terlupakan. 
Padahal Allah Swt mengajarkan bahwa dalam mengelola alam 
raya ini penuh dengan keteraturan, keseimbangan, keserasian, 
dan perhitungan yang sangat teliti; dari yang terkecil sampai 
yang terbesar.  

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com
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Sumber: https://www.cnbcindonesia.com

Gambar 5.2. Pembinaan Bernegara

Peran ulama sangat besar dalam membangun negara 
ini. Ulama telah berperan aktif sebelum Indonesia merdeka, 
pada saat merdeka, dan setelah Indonesia merdeka. Sebelum 
merdeka, seluruh masyarakat Indonesia termasuk para ulama 
beserta jemaahnya (santri) berjuang melawan penjajah untuk 
merebut kemerdekaan bangsa. Pada saat merumuskan ideologi 
negara, ulama terlibat dalam memberikan fondasi pada 
Pancasila dan UUD akan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Kemudian, setelah merdeka pun, Ulama sebagai pewaris 
para Nabi turut menunjukkan keterlibatannya secara langsung 
dalam pembangunan bangsa. 

Keterlibatan ulama hendaknya bukan hanya terbatas pada 
memberikan nasihat dan fatwa (menyeru pada amar ma’ruf 
nahi unkar). Ulama juga hendaknya dilibatkan mulai kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta 
menilai baik-buruknya dampak yang diberikannya berdasarkan 
nilai-nilai yang diamanatkan Tuhan melalui Kitab Suci-Nya.
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Hal ini tentu selaras dengan ideologi bangsa dan negara 
ini. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang tertuang 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, di mana 
tujuan negara tertuang di dalamnya. Tujuan Negara Indonesia 
secara tegas dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Negara 1945, yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan 
umum; 3) mencerdaskan kehidpan bangsa; dan 4) ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan Negara Indonesia ini berlandaskan atas 
lima sila, yakni: 1) Ketuhanan Yang Mahaesa, 2) Kema-
nusiaan yang adil dan peradab, 3) Persatuan Indonesia, 
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyaratan perwakilan, dan 5) Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai-nilai yang ada di 
dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dia-
jarkan dalam Islam.

Pemerintah sebagai pengurus, pengelola, pelayan, 
dan abdi masyarakat tentunya harus bekerja dengan ber-
sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan negara tersebut. 
Bangsa yang memiliki 17.504 pulau, 1.128 suku, beragam 
bahasa, dan budaya serta beragam kekayaan alam yang ada 
di dalamnya, tidak dapat dikelola hanya oleh pemerintah 
sendiri saja. Untuk mewujudkan pembangunan menuju 
Indonesia yang sejahtera, semua masyarakat harus terlibat 
aktif dan saling mendukung.

Perencanaan yang baik yang telah dirancang para ahli 
yang kompeten di bidangnya tidak lah cukup untuk mewujudkan  
pembangunan bangsa ini. Untuk merealisasikan perencanaan 
yang baik diperlukan pemimpin yang baik dan kuat karakternya 
(strong leadership). Itu semua belum cukup tanpa keterlibatan 
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dan dukungan semua warga masyarakat sehingga seluruh proses 
pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan 
(Samodra Wibawa, 2012: xxiii).

Laju pertumbuhan perkembangan suatu wilayah tentu 
tidak lah sesederhana seperti yang kita banyangkan. Keberhasilan 
pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: 
kompetensi SDM, ketersediaan SDA, anggaran yang dimiliki, 
dan keamanan.  

Sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam, 
konteks kehidupan bernegara sehingga pembangunan berhasil 
diwujudkan dan terciptanya bangsa yang bermartabat, adil, 
makmur, sejahtera, aman, dan damai, kita hendaknya minimal 
berperilaku sebagai berikut ini.

1. Mentaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Bagi kaum Muslim, 
dalam bernegara adalah wajib mentaati Allah, Rasul, dan Ulil 
Amri.

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

2. Bersegera kepada kebaikan. Melaksanakan dan menganjurkan 
orang menuju pada kebaikan, serta bersungguh-sungguh 
tanpa ragu-ragu.

Allah Swt berfirman, ”Dan berbuat baik lah. 
Sesungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 
(QS. Al-Baqarah [2]: 195). ”Maka barang siapa mengerjakan 
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kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)
nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat 
zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (QS. Az-
Zalzalah [99]: 7-8). ”Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu 
berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat 
jahat, maka (kerugian) kejahatan itu untuk dirimu sendiri” 
(QS. Al-Isrâ’ [17]: 7).  

3. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan menjauhkan 
dari dosa dan permusuhan. Perilaku ini dapat membawa 
pada persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah 
(persaudaraan Islam) serta menjauhkan dari permusuhan 
atau perpecahan.

”Dan Tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Mâidah [5]: 2).   

4. Toleran. Tidak ada manusia yang benar-benar memiliki 
kemampuan atau keahlian sempurna, sebagaimana tidak 
ada akhlak manusia yang sesempurna akhlak Rasulullah 
saw. Beragamnya kemampuan (kompetensi), cara berpikir, 
budaya, bahasa, dan suku hendaknya disikapi secara toleran. 
Semakin umat Muslim memiliki ilmu pengetahuan yang luas, 
maka semakin toleran terhadap perbedaan. Dan kemudian 
yang dilakukan adalah fokus melaksanakan amalan yang 
diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya.

Katakanlah (Muhammad), ”Wahai orang-orang 
kafir!, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan 
aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 
sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah 
apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku 
agamaku” (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6). 
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 Dan di antara mereka ada orang-orang yang 
beriman kepadanya (Al-Qur’an), dan di antaranya ada 
(pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. 
Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-
orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka (tetap) 
mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah, ”Bagiku 
pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan 
aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu 
kerjakan” (QS. Yunus [10]: 40-41). 

Dan katakanlah (Muhammad), ”Kebenaran itu 
datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki 
(beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa 
menghendaki (kafir)biarlah dia kafir” (QS. Al-Kahf [18]: 29 ). 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang 
benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada 
tâgût dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah 
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak 
akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah [2]: 256). 

5. Teliti terhadap informasi. Berita yang tidak benar 
informasinya (hoaks) bila disebarkan tentu dapat merugikan, 
bukan hanya dapat  merugikan terhadap diri sendiri, bahkan 
dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini 
kita diperintahkan untuk teliti dalam menyikapi setiap berita 
yang diperoleh dan mengambil keputusan secara bijak dan 
tepat.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang 
yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka 
telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan 
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suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya 
kamu menyesali perbuatanmu itu” (QS. Al-Hujurât [49]: 6). 
“Maka jika engkau (Muhammad) berada dalam keragu-
raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, 
maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab 
sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu 
dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk 
orang yang ragu” (QS. Yunus [10]: 94). Dan apabila sampai 
kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 
ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. (Padahal) 
apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil 
Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 
(secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil amri)” (QS. An-
Nisa’ [4]: 83).

C. Konsep Islam dalam Menjaga Lingkungan Hidup

Dalam KBBI Pusat Bahasa (2011: 831) lingkungan adalah 
1) daerah (kawasan, dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya; 
2) semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. 
Sementara lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya yang memengaruhi perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
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Sumber: Foto Dokumenter

Gambar 5. 3. Alam Indonesia ”Raja Ampat”

Menjaga lingkungan 
hidup adalah suatu 
upaya menjaga semua 
benda, daya, keadaan, 
dan makhluk hidup, 
termasuk manusia 
dan perilakunya 
yang memengaruhi 
perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup 
lain.  

Allah telah mengaruniai 
manusia dengan kekuasaan atas 
makhluk-makhluk-Nya yang tidak 
terhingga banyaknya. Manusia  
menikmati hak untuk menggunakan 
makhluk-makhluk itu sesuka mereka. 
Akan tetapi Allah tidak memberikan 
hak itu tanpa batas. Dikatakan 
bahwa semua makhluk punya hak 
tertentu atas manusia. Manusia tidak 
boleh memubazirkan mereka atau 
pun menyakiti atau membahayakan 
mereka tanpa guna. Menggunakan 
makhluk-makhluk itu harus sedikit 
mungkin, dan menggunakan cara-
cara terbaik dan paling sedikit akibat 
buruknya dalam memanfaatkan 
mereka (Syed Mahmudunnasir, 2005: 
390). 
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Ajaran Islam memiliki andil dalam menjaga lingkungan 
hidup. Rasulullah saw yang mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam 
menyatakan kepada umat Muslim untuk mencintai lingkungan 
hidup, menghargai sesama makhluk hidup, tidak menyiksa 
binatang, pada saat berperang tidak boleh memonopoli atas tiga 
hal, yaitu padang rumput, air, dan api. Menolong makhluk yang 
jantungnya masih berdetak, dan lainnya (Ensiklopedia Nabi 
Muhammad Saw Dalam Ragam Hidup 1, 2011: 290). 

Dalam HR. Bukhari, dinyatakan, ” Barangsiapa yang 
memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya 
dengan tanaman-tanaman atau pepohonan. Kalau bukan 
dirinya sendiri melakukan, bolehlah diberikan kepada 
saudaranya untuk mengolahnya dan jangan mengijonkan 
dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat atau 
menukarkannya dengan bahan makanan”. Dari Abdullah bin 
Abbas ra, bahwa Rasulullah pernah melewati seekor kambing 
yang telah mati. Rasulullah saw bersabda kepada orang-orang 
yang berada di sekitarnya, ”Kenapa kalian tidak memanfaatkan 
kulitnya?” Mereka menjawab, ”Binatang itu sudah mati”. 
Rasulullah kembali bersabda, ”Yang diharamkan hanyalah 
memakannya” (HR. Bukhari).

Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata, Rasulullah saw 
bersabda, ”Tidak seorang Muslim pun yang menanam sebatang 
pohon lalu kemudian tanaman yang dimakan burung atau 
manusia atau binatang, kecuali dia akan memperoleh pahala 
sedekah” (HR. Bukhari). Dari Umar ra, menceritakan bahwa 
Rasulullah saw melarang menjual buah yang belum matang di 
pohonnya baik kepada penjual ataupun kepada pembeli (HR. 
Bukhari dan Muslim).

Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh 
manusia dalam melanjutkan evolusinya, sehingga mencapai 
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tujuan penciptaan. Semua diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan, 
”Kami tidak menciptkan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dengan sia-sia (tanpa tujuan)” (QS. Sâd [38]: 
27). Kehidupan makhluk-makhluk Tuhan saling kait-terkait. 
Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, 
maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut 
ikut terganggu pula. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 
keseimbangan dan keserasian. Karena itu, keseimbangan dan 
keserasian tersebut harus dipelihara, agar tidak mengakibatkan 
kerusakan (M. Quraish Shihab, 2004: 295).

Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan 
manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara 
penakluk dan yang ditaklukan atau antara tuan dengan hamba, 
tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah 
Swt. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah 
akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah Allah 
Swt. Ini tergambar antara lain dalam QS. Ibrâhîm [14]: 32; Az-
Zukhruf [43]: 13. ”Allah lah yang menciptakan langit dan bumi 
dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air 
hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai 
rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu 
agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah 
menundukkan sungai-sungai bagimu” (QS. Ibrâhîm [14]: 32).

Demikian itulah, sehingga kekhalifahan menuntut adanya 
interaksi antara manusia dengan sesamanya, dan manusia 
dengan alam. Interaksi itu bersifat harmonis sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk Ilahi yang tertera dalam wahyu-wahyu-Nya, 
dan yang harus ditemukan kandungannya oleh manusia sambil 
memperhatikan perkembangan dan situasi antara sesama 
manusia dan keharmonisan hubungan itu pula lah yang menjadi 
tujuan dari segala etika agama.
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Benar, semakin dalam manusia dan semakin mengenal 
alam raya, semakin banyak yang dapat diperolehnya. Namun 
bila hubungannya hanya terbatas di sana pasti hasil yang 
ditunjukkan adalah penderitaan dan penindasan manusia atas 
manusia atau manusia dengan alam itu sendiri (QS. Al-’Alaq [96]: 
6-7). Sebaliknya, bila semakin baik interaksi manusia dengan 
manusia, dan manusia dengan Tuhan, serta interaksi dengan 
alam, pasti akan semakin banyak yang dapat dimanfaatkan dari 
alam raya ini. (QS. Al-Jinn [72]: 16).

Islam menekankan agar umatnya mencontoh Nabi 
Muhammad saw yang membawa rahmat untuk seluruh alam. 
Dalam pandangan agama, manusia dituntut untuk mampu 
menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, dan terhadap 
apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengatur 
manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan 
perusakan atau dengan kata lain ”setiap perusakan terhadap 
lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia 
sendiri”. Sebagaimana Allah mengecam sikap perusakan di bumi 
(M. Quraish Shihab, 2004: 297).

Dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui Al-Qur’an 
dan Hadis, dikemukakan:

1) Tidak seorang Muslim pun yang menanam tanaman atau 
menyemaikan tumbuh-tumbuhan, kecuali buah atau hasilnya 
dimakan burung dan manusia. Yang demikian itu adalah 
shadaqah (baginya).

2) Barangsiapa yang memperbaiki (menyuburkan) tanah bukan 
milik seseorang, maka ia berhak memanfaatkan tanah itu.

3) Hindarilah dua macam kutukan, yaitu membuang kotoran di 
jalan dan di tempat orang berteduh.

4) Janganlah ada di antara kamu yang membuang air kecil pada 
air tergenang, kemudian mandi pula di sana.
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Demikian lah banyak hukum kemasyarakatan termasuk 
hukum alam yang ada di dalamnya, yang dikemukakan dalam 
ajaran Islam sebagai petunjuk pelaksanaan hukum kekhalifahan, 
sekaligus menjadi landasan interaksi manusia dengan makhluk-
makhlukNya.

Buatlah analisis tentang bagaimana manusia mengelola 
alam dewasa ini dan bandingkan dengan perintah Allah 
dan sunah Rasul agar berakhlak terhadap alam! 

Aktivitas 3

 

Biasakan lah Menjaga Kebersihan di Sekitar Kita

Langkah nyata dan termudah yang bisa dilakukan 
sekarang adalah:

- Buanglah sampah yang sudah kita gunakan pada tempatnya, 
di mana pun kita berada.

- Bersihkan dan tempatkan kembali apa pun yang sudah kita 
pergunakan seperti sebelumnya.

C. RANGKUMAN

Islam memberikan rambu-rambu dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, selain itu juga memberikan 
rambu-rambu bagaimana bersikap terhadap lingkungan alam 
sekitarnya. Pembinaan masyarakat berawal dari keluarga. Tidak 
akan ada masyarakat tanpa ada individu yang tumbuh kembang 
dalam keluarga. Pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara 
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efisien dan efektif terhadap himpunan orang yang hidup bersama 
dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tentu untuk 
memperoleh kondisi yang lebih baik. Pembinaan keimanan 
berawal dari keluarga. Sebagaimana Nabi mengajarkan bahwa 
pendidikan keimanan itu pada dasarnya dilakukan oleh orang 
tuanya. Caranya ialah melalui keteladanan dan pembiasaan, 
seperti: menyembah terhadap Tuhan yang Mahaesa, mentaati 
hukum atau syariat Islam (halal, haram, sunah, mubah, 
makruh), etika atau adab, hormat-menghormati serta 
menghargai, menumbuhkan asmosfer damai dan bersatu, tidak 
berlebih-lebihan, penegakkan hak dan kewajiban, mempelajari 
Al-Qur’an, berakhlak mulia, adil, tolong menolong dalam 
kebaikan, berlaku baik kepada orang tua, bersedekah, bertutur 
kata baik, tidak membunuh, tidak berzina, tidak memakan harta 
yang bukan haknya, dan lainnya. Individu yang tumbuh secara 
sempurna sesuai ajaran Islam itu lah yang akan menjadi anggota 
masyarakat yang beradab. Sebab itu lembaga yang menjadi 
fondasi organisasi masyarakat Muslim adalah keluarga. 

Upaya pembinaan bernegara berawal dari individu dalam 
keluarga dan di masyarakat. Negara merupakan himpunan dari 
warga atau penduduk untuk bersama-sama mencapai keamanan 
dan kesejahteraan. Ajaran Islam dalam konteks kehidupan 
bernegara sehingga pembangunan berhasil diwujudkan dan 
terciptanya bangsa yang bermartabat, adil, makmur, sejahtera, 
aman, dan damai, memberi rambu-rambu untuk mentaati Allah, 
Rasul, dan Ulil Amri,  bersegera dalam melaksanakan kebaikan, 
tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan menjauhkan 
dari dosa dan permusuhan, perbedaan yang dihadapi hendaknya 
disikapi secara toleran, dan teliti terhadap informasi yang 
diterima. 

Ajaran Islam mengajarkan untuk mencintai lingkungan 
hidup, menghargai sesama makhluk hidup, tidak menyiksa 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam170

binatang atau merusak tumbuhan termasuk air dan alam. 
Kehidupan manusia dan lingkungannya saling kait-terkait. 
Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan 
keserasian. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah 
satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup 
tersebut ikut terganggu pula. Karena itu, keseimbangan dan 
keserasian tersebut harus dipelihara, agar tidak mengakibatkan 
kerusakan.

Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas:
1. Bagaimana sikap terbaik seorang muslim dalam      
    kehidupan bermasyarakat.
2. Bagaimana sikap seorang muslim dalam kehidupan 
    berbangsa dan bernegara.
3. Bagaimana tuntunan Islam dalam menjaga 
    lingkungan hidup.
4. Apakah masyarakat muslim di Indonesia sudah 
    mencerminkan nilai nilai Islami dalam kehidupan 
    sehari-hari.
5. Apakah pemerintah Indonesia menjamin kehidupan 
    beragama yang bermartabat bagi para pemeluknya.

TUGAS KONTEKSTUAL

Sebuah bangsa dan negara tentunya memiliki keunikan 
tersendiri dengan berbagai problematika sosial budaya yang 
beragam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim 
tentunya mendapat sorotan dari masyarakat dunia terutama 
dalam sikap keberagamaanya, Islam adalah agama yang 
membawa perdamaian diuji keshahihannya dalam cerminan 
kehidupan masyarakatnya, sehingga Indonesia dengan penganut 
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Islam terbesar ini di harapkan bisa menjadi percontohan bagi 
negara lain dalam menjaga perdamaian dunia.

- Amati kehidupan bermasyarakat dan bernegara di berbagai 
dunia. bandingkan praktik kehidupan berbangsa, bernegara, 
dan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 
dengan berbagai negara Islam (mayoritas penduduk Muslim).

- Tulislah hasil analisis anda dalam minimal 500 kata.

- Simaklah video berikut ini dan buatlah kesimpulan singkat 
yang https://www.youtube.com/watch?v=5ABSN3R2v0Y
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Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu memahami 
dan menganalisis konsep hijrah, jihad, radikalisme agama, dan 
moderasi dalam beragama.

CPL(Capaian Pembelajaran Lulusan): S1, K.. P..

Konsep Islam Terhadap
Isu-Isu Kontemporer

Bab 6

Dalam era globalisasi, beragam informasi menyebar 
dengan cepat. Beragama budaya atau lifestyle (gaya hidup) 
merambah dengan sangat cepat di kalangan masyarakat. Budaya 
atau lifestyle yang positif tentu sangat baik untuk kemajuan 
dan kesejahteraan hidup umat manusia. Namun sebaliknya, 
bila budaya atau lifestyle yang tersebar dan direspon tersebut 
bernilai negatif yang diprediksi dapat merugikan, merusak, dan 
menghancurkan tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 
memberi rahmat bagi semesta alam. 

Dewasa ini, budaya atau lifestyle yang tidak sesuai dengan 
ajaran Islam dapat merusak bahkan menghancurkan masyarakat, 
bangsa, dan negara. Beberapa konsep yang perlu dipahami 
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secara proporsional agar tidak membahayakan dan merugikan 
masyarakat, bangsa, dan negara  ialah tentang konsep hijrah, 
jihad, radikalsme, feminisme, LBGT, dan korupsi. Pemahaman 
yang tepat tentang isu-isu tema tersebut sangat penting agar 
masyarakat, bangsa, dan negara ini terhindar dari perpecahan 
dan hancurnya peradaban bangsa. 

A. Analisis Konsep Hijrah, Jihad, Radikalisme Agama, 
dan Moderasi dalam Beragama

1.  Baca lah sejarah tentang hijrah, jihad Nabi, awal 
terjadinya radikalisme agama dan dampaknya pada 
kehidupan masa itu!

2.  Diskusikan apa sebab terjadinya hijrah, jihad, 
radikalisme agama, dan bagaimana syarat dalam 
ajaran Islam ketika harus menyatakan hijrah dan jihad!

3.  Bagaimana Anda menyikapi hijrah, jihad, radikalisme 
agama?

4.  Sampaikan solusi apa yang akan Anda 
rekomendasikan untuk menjadikan Indonesia 
mencapai kehidupan yang lebih baik (lebih sejahera, 
aman, dan damai)! 

Aktivitas 1

1. Hijrah dalam Konsep Islam 

Masalah terbesar yang dihadapi oleh kita saat ini adalah 
kesalahpahaman atau penyalahpahaman terhadap teks-teks 
agama. Kedua hal ini jauh lebih berbahaya dibandingkan 
ketidakpahaman tentangnya. Bila seseorang tidak paham 
maka dengan diberikan pemahaman dia akan menjadi paham, 
namun kesalahpahaman sulit untuk diperbaiki karena orang 
tersebut telah menyangka dirinya paham. Lebih bahaya lagi 
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penyalahpahaman, karena dia sudah mengetahui bahwa 
sebenarnya itu paham yang salah, namun karena satu dan 
lain hal, ia terus memaksakan agar orang lain menerima 
kesalahpahaman tersebut. 

Kesalahpahaman tentang konsep-konsep Islam tersebut 
membuat citra negatif tentang Islam dan umat Islam. Dampaknya 
Islam jadi terlihat memusuhi kemanusiaan dan peradaban, 
padahal syariah secara qath’iy menghormati manusia sebagai 
makhluk mulia. Dalam surat al-Isra 70 dijelaskan bahwa Allah 
telah memuliakan anak Adam (manusia). Ungkapan memuliakan 
dalam ayat ini berarti Allah telah memberikan berbagai 
piranti sebagai makhluk berbudaya seperti akal, pengetahuan, 
kemampuan berkomunikasi, motivasi untuk berubah menjadi 
lebih baik, dan sebagainya. 

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah hijrah 
milenial, komunitas hijrah, muhajirin modern, bahkan di 
beberapa kelompok pengajian sempalan sering pula didengar 
sitilah musyahadah hijrah (kesaksian untuk berhijrah). 
Ungkapan-ungkapan ini sepintas terlihat menarik dan agamis, 
karena menyaran pada ajakan untuk meninggalkan hal-hal 
yang buruk dan berpindah pada perilaku yang lebih baik. 
Apabila wacana hijrah ini dimaknai sebagai upaya memperbaiki 
diri dengan meninggalkan akhlak-perilaku tercela, maka kita 
memang harus terus berbenah diri menjadi lebih baik. 

Yang menjadi masalah adalah manakala kata hijrah ini 
dipolitisir sedemikian rupa sebagai bentuk perlawanan ideologis. 
Dalam hal ini hijrah dimaknai secara tekstual sepertihalnya 
baginda Nabi yang berhijrah meninggalkan Mekkah menuju 
Madinah. Kepindahan Nabi sebagai persitiwa historis yang 
terjadi akibat dinamika poilitik, sosial-budaya yang terjadi pada 
masa itu, diideologisasi menjadi sebuah strategi perlawanan 
terhadap realitas social-budaya yang ada.
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Seperti halnya kebiasaan kaum Islamis untuk menyesatkan 
dan mengkafirkan mereka yang berbeda, terma hijrah inipun 
dijadikan media untuk menstigmatisasi realita dan orang-
orang yang berbeda dengan mereka. Dalam pandangan mereka 
masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang telah 
berhijrah (muhajirin) dan orang-orang yang masih jahiliyah 
(belum berhijrah). Mulanya pembedaan dilakukan pada tataran 
akhlak, ketika ada orang yang sikapnya jauh dari moralitas 
Islam, maka ia dikatagorikan masih jahiliyah atau belum hijrah. 
Mereka yang dianggap sebagai masyarakat jahiliyah (belum 
berhijrah) bagi mereka adalah obyek dakwah yang harus diberi 
nasehat dan pengajaran agama agar mau berhijrah. Mereka 
yang mengaku sebagai “muhajirin” pun menganggap bahwa ia 
telah meninggalkan sikap jahiliyah dan melakukan pertobatan 
dengan hijrah. Selanjutnya, label jahiliyah kerap kali tidak hanya 
ditempelkan kepada mereka yang berprilaku dan bersikap di 
luar etika moral Islam saja. Label jahiliyah dan obyek dakwah 
juga disematkan kepada mereka yang ber-islam dengan baik, 
taat secara ritual, berakhlak baik, namun tidak satu pemikiran/ 
pemahaman (fikroh) dengan mereka. 

Meskipun tidak secara terang-terangan menyesatkan atau 
mengafirkan orang yang tidak sepandangan dengan mereka, 
namun ungkapan “obyek dakwah” (mad’u) secara implisit 
menunjukkan stigma tersebut. Dikotomi “kita” dan “mereka” 
untuk sesama muslim, membuat pengusung ideology hijrah 
ini menjadi semakin eksklusif. Ciri-ciri eksklusifitas mereka 
seringkali ditunjukkan dalam atribut dan symbol-simbol 
tertentu, seperti cadar, celana cingkrang, dan sebagainya. Atribut 
seperti itu pula yang seringkali mereka gunakan untuk menandai 
“mereka” (orang yang belum sefikroh).  Pemakaian cadar, celana 
cingkrang, atau jenggot pada dasarnya tidak dapat dijadikan 
ukuran untuk menyematkan label radikal kepada seseorang.  
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Namun pemakaian cadar, celana cingkrang, dan jenggot sebagai 
gerakan perlawanan di tengah mayoritas umat Islam yang dalam 
taraf tertentu telah menunjukkan ketaatan, dapat ditengarai 
sebagai radikalisme agama.

Pada tahap selanjutnya, hijrah disalahpahami 
sebagaimana halnya sikap mufaraqah (memisahkan diri) dalam 
sholat berjamaah. Artinya mereka menyatakan secara diam-
diam memisahkan diri (melawan) dari komunitas, masyarakat, 
atau negara dimana mereka berada.  Hal serupa dilakukan oleh 
beberapa kelompok Islam sempalan, seperti NII/ DI TII (negara 
Islam Indonesia/ darul Islam Tentara Islam Indonesia) yang 
melakukan prosesi musyahadah hijrah (persaksian hijrah) bagi 
setiap anggota baru. Dalam prosesi tersebut calon anggota baru 
diwajibkan membacakan proklamasi dan pernyataan kesetiaan 
terhadap Negara Islam Indonesia, sebagai negara dalam negara. 
Pernyataan hijrah ini juga disebut dengan baiat (bai’ah), yaitu 
janji untuk setia kepada kelompok islamis tertentu. Pernyataan 
hijrah dan baiat ini sangat efektif untuk membangun militansi 
anggota baru, sehingga mereka rela berkorban apa saja untuk 
memenangkan ideology mereka ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hijrah 
sebagai peristiwa sejarah telah dikonseptualisasikan secara 
ideologis oleh kelompok-kelompok islamis menjadi semacam 
strategi dakwah dan perlawanan terhadap tatanan sosial tertentu. 
Hijrah bukan hanya dimaknai sebagai tranformasi moral dan 
sikap, tetapi dipolitisir menjadi semacam gerakan perlawanan 
terhadap otoritas politik, otoritas keagamaan, otoritas keilmuan, 
dan otoritas-otoritas lainnya yang berlawanan dengan mereka 
secara fikroh. Hijrah sebagai sebuah peristiwa sejarah sangat 
berbeda dengan hijrah sebagai strategi politik/ dakwah. Sebagai 
peristiwa sejarah, hijrah tidak didesain atau direncanakan sejak 
awal sebagai strategi perlawanan. Artinya, hijrah bisa dikatakan 
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sebagai kebetulan sejarah belaka. Sebaliknya apabila dianggap 
sebagai strategi, maka hijrah adalah sesuatu yang siapkan 
dan direncanakan oleh Nabi, karena direncanakan maka ia 
merupakan bagian dari fase dakwah yang harus dilalui bahkan 
dilakukan.

Hijrah mulanya memiliki arti perpindahan Nabi 
Muhammad saw. bersama sebagian pengikutnya dari Mekah 
ke Medinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari 
tekanan kaum kafir Quraisy, Mekah. Definisi lain dari hijrah 
juga ialah berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu 
dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan 
tertentu (keselamatan, kebaikan, dan sebagainya). Kemudian, 
hijrah juga ditunjukkan untuk suatu perubahan (sikap, tingkah 
laku, dan sebagainya) ke arah yang lebih baik (KBBI Pusat 
Bahasa, 2011: 498).

Hijrah adalah 
berpindah dari suatu 
tempat atau kondisi 
pada kondisi yang 
lebih baik dalam 
rangka menjalankan 
perintah Allah Swt.

Setiap manusia tentu ingin 
berada atau mencapai suatu 
kondisi yang lebih baik dari 
sebelumnya. Untuk mencapai 
kondisi yang diinginkan tersebut, 
manusia harus berusaha, bergerak 
dari titik sebelumnya menuju titik 
yang ditargetkan. Perpindahan 
dari titik sebelumnya kepada titik 
yang ditetapkan tentu memiliki 
sebab-sebab. Ada yang pindah 
sebab ingin menghidari masa lalu 
(away from) untuk mencapai 
masa depan yang lebih baik; ada 
yang memang terpaksa (forced) 
sehingga akhirnya melakukan 
suatu perubahan; dan ada juga 
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yang memang pindah itu sebab tumbuh dari kesadaran (forward 
atau toward) untuk mencapai kondisi yang lebih baik. 

Sebab itu, setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang 
pasti mempunyai motivasi atau niat. Hal ini pernah ditegaskan 
oleh Nabi Muhammad saw ketika seorang sahabatnya berhijrah 
dari Makkah ke Madinah, ”Setiap pekerjaan harus atau pasti 
disertai oleh niat. Maka, barangsiapa hijrahnya dodorong 
oleh niat karena Allah, hijrahnya akan dinilai demikian. Dan 
barangsiapa berhijrah didorong oleh keinginan mendapat 
keuntungan duniawi atau karena ingin mengawini seorang 
wanita, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuan tersebut”. 

Ketika Nabi saw dan sahabat-sahabat beliau berhijrah, 
motivasi utama mereka adalah guna memperoleh rida Allah 
Swt, yang diyakini Mahakuasa lagi Mahabijaksana. Menjelang 
hijrah, kaum Muslim berada pada posisi yang sangat lemah 
dan teraniaya. Namun, keyakinan mereka akan datangnya 
kemenangan tidak pernah sirna. Hal ini disebabkan oleh tebalnya 
iman mereka kepada Allah Yang Mahakuasa. 

Pokok pertama yang ditanamkan Rasul saw kepada 
sahabat-sahabatnya jauh sebelum berhijrah adalah prinsip 
keimanan tersebut. Bukan saja karena keimanan kepada Allah 
merupakan ajaran dasar, tetapi juga karena iman membentengi 
manusia serta mengantarkan mereka kepada optimisme.

M. Quraish Shihab (2004: 346) menyatakan Muhammad 
Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar mengungkapkan, ”Iman 
membangkitkan sinar dalam akal, sehingga merupakan 
petunjuk jalan ketika berjumpa dengan gelap keraguan. Dengan 
iman, seseorang akan mudah mengatasi batu penghalang 
yang dapat menjatuhkannya ke jurang kebinasaan. Iman 
menumbuhkan dalam diri manusia suatu pusat penelitian atas 
tiap detak-detak hati yang terlintas dan setiap pandangan yang 
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terbentang. Dengan iman, seseorang dapat melihat tembus 
sesuatu yang tersirat dari kulit yang tersurat. Demikian itulah, 
Tuhan tidak menghasilkan sesuatu yang baik, kecuali dari 
yang baik pula”.

Memahami konsep hijrah yang tepat hendaknya 
berdasarkan pemahaman atas ilmu pengetahuan yang 
mendalam, benar, dan tepat.  Konteks perpindahan dari Mekah 
ke Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad saw. bersama 
sebagian pengikutnya adalah untuk menyelamatkan diri dari 
tekanan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah yang tidak 
menghendaki tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam pada 
saat itu. Hijrah juga dipahami sebagai suatu upaya  berpindah ke 
tempat lain atau menuju kondisi yang lebih baik. 

Sumber: https://www.brilio.net

Gambar 6.1. Menuntut Ilmu dengan Sungguh-Sungguh 
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Dan hijrah yang paling utama bagi umat Muslim sekarang 
ini, termasuk di Indonesia, yaitu pindah dari satu sikap atau 
tingkah laku yang kurang baik sehingga kemudian berubahan 
sikap dan tingkah lakunya menjadi baik atau lebih baik lagi 
sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, berpindah dari kebodohan 
menuju kepada cahaya ilmu (kecerdasan). Hijrah ini membawa 
umat Muslim pada kondisi yang lebih dekat dengan Rabb-nya.  

Dalam berhijrah, Muslim dibentuk memiliki sikap tawakal 
dan sabar. Tidak ada perjuangan yang tiba-tiba berhasil. Suatu 
upaya dalam rangka berpindah dari suatu maqam (level) satu ke 
level yang lainnya penuh tantangan dan cobaan. Hanya Muslim 
yang tawakal dan sabar dengan tetap memegang akidahnya 
dengan kuat dan penuh keyakinan lah yang akan mendapat 
hikmah yang tiada terhingga. 

Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa kaum 
itu mengubah nasibnya sendiri. Sebagaimana Allah 
berfirman, ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 
keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d [13]: 11).

2. Jihad dalam Konsep Islam 

Tidak hanya terma Hijrah, istilah “kafir” dengan 
berbagai derivasinya seringkali mengemuka dalam wacana 
yang dimunculkan oleh gerakan Islamisme (Islam politik/ 
Islam Transnasional). Senjata takfir menjadi pamungkas untuk 
mendiskreditkan lawan politik mereka. Melalui tuduhan kafir 
terhadap lawan-lawannya, kelompok ini bertujuan untuk 
mencari dukungan masyarakat dengan memposisikan dirinya 
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sebagai pembela Islam melawan pihak yang memerangi Islam. 
Penggunaan stigma kafir dilakukan secara gradual terhadap 
lawan politik, melalui penyebarluasan hoax, dan media framing. 
Di Indonesia stigma kafir tidak serta merta menggunakan 
kata kafir, namun bisa menggunakan tuduhan-tuduhan 
seperti: “penista agama”, “Islam sesat”, “liberal-sekuler’, 
“syiah”, “antek cina”, “komunis”, “agen Islam Nusantara”, dan 
sebagainya. Keseluruhan tuduhan tersebut secara tidak langsung 
memposisikan mereka yang dituduh dengan stigma-stigma 
tersebut sebagai lawan Islam. 

 Pada level selanjutnya, tuduhan-tuduhan kafir dengan 
berbagai derivasinya itu bisa dijadikan pembenaran untuk 
melakukan tindak kekerasan bahkan pelenyapan bagi lawan 
poltik tersebut (Al-Jufri 2015). Pengalaman di Timur Tengah 
menunjukkan bahwa Islamisme sangat lantang disuarakan 
melalui berbagai media dan mimbar-mimbar masjid dan 
seminar, sehingga seringkali membentuk opini massa secara 
efektif. Habib Ali al-Jufri menengarai bahwa seringkali para 
pendukung Islam yang ramah justru dicekam dengan ketakutan 
untuk menyuarakan pandangan yang berbeda dari kaum 
Islamisme tersebut. Akibat pendiaman yang dilakukan mayoritas 
umat Islam, kaum Islamisme mampu membajak Islam untuk 
dipolitisasi semau mereka dalam rangka mencapai agenda 
pragmatismenya (Al-Jufri 2015).

Dalam upayanya untuk membenarkan tindakan mereka 
dalam memerangi liyan (the other) salah satu konsep yang 
seringkali dipergunakan adalah konsep jihad. Jihad digambarkan 
oleh mereka sebagai kewajiban utama bagi setiap muslim 
untuk memenangkan dan membela Islam (Tuhan) dari musuh-
musuhnya. Celakanya, definisi musuh Islam atau musuh Tuhan 
di sini seringkali didistorsi sedemikian rupa sebagai mereka 
yang tidak sepandangan dan satu sikap politik dengan mereka. 
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Dengan klaim bahwa mereka 
adalah pembela Islam (atau 
Tuhan) maka mereka merasa 
berhak untuk menstigma 
lawan poltik mereka sebaga 
penista Islam atau musuh 
Allah yang harus disingkirkan 
bahkan dimusnahkan dengan 
mekanisme Jihad. 

Jihad adalah suatu 
upaya sunguh-
sungguh menuju 
apa yang Allah 
perintahkan.  

Bertolak dari realitas di atas, perlu adanya penjelasan secara 
utuh dan komprehensip tentang konsep jihad ini. Jihad adalah: 1) 
usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; 2) usaha 
sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta 
benda, jiwa, dan raga; 3) perang suci melawan orang kafir untuk 
mempertahankan agama Islam (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 584). Kata 
jihad sebenarnya berarti ”berusaha sungguh-sungguh”. Secara harfiah 
jihad berarti berusaha bersungguh-sungguh, dan menyiratkan upaya 
fisik, moral, spiritual, dan intelektual. Karena istilah jihad mencakup 
berbagai macam aktivitas yang berkenaan dengan upaya iman, sulit 
memberikan definisi tepat atas istilah tersebut (Raana Bokhari dan 
Mohammad Seddon, tt.: 208).

Dalam konteks Islam, jihad bermakna ”berjuang di jalan 
Allah” dan mencakup semua aktivitas yang dihubungkan dengan 
penegakan dan pembelaan Islam. Ini meliputi juga perjuangan 
seseorang demi kesempurnaan spiritual sampai membela 
negara, masyarakat, atau rumah dari penindasan dan serbuan. 
Pada tingkat perorangan, gagasan jihad adalah melawan ego 
dan menundukkan diri secara ikhlas kepada Allah. Pada satu 
peristiwa, sewaktu pulang dari pertempuran melawan kaum 
musyrik Arab, Nabi Muhammad saw memberi tahu kaum 
Muslim, ”Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar”, 
dan menjelaskan bahwa jihad besar adalah perjuangan terus-



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam184

menerus melawan ego dan hasrat rendah. (Raana Bokhari dan 
Mohammad Seddon, tt.: 207).

Lebih lanjut Raana Bokhari dan Mohammad Seddon 
menguraikan, Ulama menyatakan ada dua jenis jihad; al-jihad 
al-asghar (perjuangan kecil) dan al-jihad al-akbar (perjuangan 
besar). Al-jihad al-asghar (perjuangan kecil) berurusan dengan 
perlawanan terhadap penindasan dan tirani dengan konflik 
bersenjata yang bisa merenggut nyawa manusia. Al-jihad al-
akbar (perjuangan besar) adalah perjuangan dalam diri Muslim 
melawan hasrat fisik dan duniawi. Karena musuh dalam diri 
yang direpresentasikan oleh ego yang tak terkendali lebih sulit 
dikenali daripada musuh di medan tempur. Islam menganggap 
perjuangan dalam diri sebagai jihad yang lebih besar (Raana 
Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 208).

Jihad tidak hanya berlaku bagi konteks berperang terhadap 
orang-orang kafir saja. Banyak hal masuk dalam kategori jihad. 
Haji juga masuk dalam kategori jihad, berbakti kepada kedua 
orang tua, jihad dengan jiwa dan harta, orang yang berjaga di 
garis depan, orang yang bepergian di jalan Allah, menuntut 
ilmu, membantu dan menjaga keluarga yang berperang, puasa. 

Dua jenis jihad: 

1. Al-jihad al-asghar (perjuangan kecil) adalah berurusan 
dengan perlawanan terhadap penindasan dan tirani 
dengan konflik bersenjata yang bisa merenggut nyawa 
manusia.  

2. Al-jihad al-akbar (perjuangan besar) adalah perjuangan 
dalam diri Muslim melawan hasrat fisik dan duniawi.  
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Dikatakan juga, barangkali dalam kondisi tertentu berbakti 
kepada kedua orang tua lebih baik daripada jihad. Dalam 
melaksanakan suatu amalan utama, Rasul saw berkata yang 
paling sesuai dengan kondisinya dan paling bermanfaat bagi 
kehidupannya (Imam an-Nawawi, 2012: 28). 

Jihad yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia ialah 
pada waktu melawan penjajah. Segala daya upaya dilakukan 
untuk mencapai kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia bersatu 
dalam konteks perjuangan ”fî sabîlillah”, mengorbankan harta 
benda, jiwa, raga, dan intelektual dilandasi tauhid. Wujud dari 
perjuangan tersebut adalah kemerdekaan untuk menentukan 
nasib bangsa dan negara Indonesia di kemudian hari, guna 
mencapai kehidupan yang aman, damai, makmur, adil, dan 
sejahtera berdasarkan Pancasila.

Kesadaran bahwa bangsa ini merdeka sebab perlawanan 
para pejuang dengan sungguh-sungguh melawan penjajah. 
Semua rakyat bersatu tanpa melihat perbedaan suku, bahasa, 
dan agama agar merdeka. Semua saling menghargai, saling 
membantu, dan berjuang bersama di atas perbedaan. Kini tugas 
kita adalah berupaya mewujudkan cita-cita untuk kehidupan 
yang aman, damai, makmur, adil, dan sejahtera. 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa jihad 
tidak hanya berperang terhadap orang-orang kafir saja, suatu 
amalan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh disertai 
fisik, materi (harta), dan sepenuh jiwa juga merupakan bentuk 
jihad. Jihad masa kini yang dapat dilakukan diantaranya adalah 
menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh,  berbakti kepada 
kedua orang tua, puasa, dan haji. 
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Sumber: https://www.hidayatullah.com

Gambar 6.2. Berbakti kepada Orang Tua

3. Radikalisme Agama

Kata radikal dan radikalisme memiliki definisi yang 
berbeda. Hal ini sangat penting untuk dipahami. Radikal 
memiliki arti: 1) secara mendasar (sampai kepada hal yang 
prinsip); 2) (secara politik) amat keras menuntut perubahan 
(undang-undang, pemerintahan); 3) maju dalam berpikir atau 

للَُّهمَّ اْغِفْر ىِِل َولَِو الَِدىَّ َواْر َحْمُهاََم كَاََم َربَّيَا ىِِن َصِغرْْيًا

Artinya : Ya Allah, ampunilah aku dan kedua 
orang tuaku, baik ibu dan bapakku, kasihanilah 
keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu 
kecil.
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bertindak. Radikalisasi adalah proses, perbuatan meradikalkan 
(KBBI Pusat Bahasa, 2011: 1129-1130). Sementara  radikalisme 
artinya adalah: 1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; 
2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau 
pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau 
drastis; 3) sikap ekstrem dalam aliran politik. 

Berpikir tentang suatu persoalan sampai kepada dasar 
atau akar permasalahannya itu penting. Dengan berpikir radikal 
seperti itu, akan dapat ditemukan solusi atas suatu persoalan 
hingga akar masalahnya. berpikir seperti ini tentu sangat 
bermanfaat. Terlebih dalam mengambil suatu keputusan atau 
kebijakan yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan umat. 
Berpikir semacam ini biasanya dikenal dalam ilmu filsafat.

Sedangkan untuk konteks radikalisme, kita hendaknya 
bersikap hati-hati dan kritis. Sebagaimana telah dinyatakan 
sebelumnya bahwa radikalisme merupakan aliran atau paham 
dalam politik. Aliran atau paham ini menginginkan perubahan 
atau pembaharuan sosial dan politik namun dengan cara 
kekerasan atau drastis; aliran ini menunjukkan sikap ekstrem 
dalam aliran politik. Dalam artikel Nihaya (Jurusan Aqidah 
dan filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 
dalam https://www.researchgate.net/publication/316971422_
radikalisme_agama_dekonstruks) diungkap, radikalisme 
atas nama agama yaitu sikap keras yang  diperagakan oleh 
sekelompok penganut suatu agama, dengan dalih mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya.

Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap 
yang ditandai oleh empat hal. Pertama, sikap tidak toleran, tidak 
mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, 
sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap 
orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan 
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diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan. Keempat, sikap 
revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk 
mencapai tujuan. 

Dalam sejarah umat Islam, radikalisme sudah ada sejak 
zaman sahabat, yaitu ketika muncul kaum Khawarij setelah 
memuncaknya konflik antara para pendukung Ali bin Abi Talib 
ra. dan pendukung Mu’awiyah ra. Kaum Khawarij menganggap 
kedua pihak sama salahnya dan harus dibunuh. Mereka berhasil 
membunuh Ali ra. pada waktu subuh, tetapi tidak berhasil 
membunuh Mu’awiyah ra. Kaum Khawarij hanya bisa melukai 
Mu’awiyah ra. dan akhirnya kaum Khawarij tertangkap. 

Radikalisme khawarij pada masa awal kemunculannya 
telah menebar teror dan aksi-aksi anarkis terhadap umat Islam, 
seperti pembunuhan terhadap kaum muslimin, mengkafirkan 
terhadap orang yang tidak sepaham dengan mereka. Indikasi 
ini terjadi di era modern seperti sekarang ini. Sikap pemahaman 
terhadap agama yang tidak holistik, ekstrem, tidak menerima 
perbedaan, mudah mengkafirkan orang lain menebar kebencian, 
hingga melakukan pembunuhan.

Istilah fundamental biasanya digunakan untuk 
menyebutkan orang-orang yang mempercayai arti harfiah 
kitab sucinya. Dalam pengertian ini, seluruh kaum Muslim bisa 
dianggap fundamentalis karena mereka mempercayai Al-Qur’an 
sebagai firman Allah, namun salah bila menganggap mayoritas 
Muslim menafsirkan dan menerapkan kitab suci mereka secara 
harfiah. Tetap saja ada minoritas Muslim yang bersikeras bahwa 
hanya boleh ada satu tafsir Al-Qur’an, yaitu yang membagi dunia 
secara simplistik menjadi dua kategori: beriman (muslim) dan 
tidak beriman (kafir). Para penafsir harfiah itu menggunakan 
cara-cara ekstrem dan kejam yang bertentangan dengan ajaran-
ajaran Islam guna memaksakan pandangan sempit mereka 
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kepada mayoritas. Sering kali dimotivasi oleh tujuan-tujuan 
politik fanatik, para ekstremis ini memanfaatkan tafsir yang 
melenceng guna membenarkan tindakannya (Raana Bokhari 
dan Mohammad Seddon, tt.: 210).

Sejumlah kelompok fundamentalis Muslim ekstrem ini 
bahkan akan menyerang dan membunuh orang tak bersalah 
demi mencapai tujuan politik dan religius mereka. Tindakan 
terorisme semacam ini semakin sering dilaksanakan atas nama 
Islam oleh para penyerang atau pengebom bunuh diri beragama 
Islam. Tindakan-tindakan kekejaman semacam itu bertentangan 
dengan Islam. Al-Qur’an menyatakan bahwa ”Barangsiapa 
membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang 
lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia” (QS. [5]: 
32). Dan Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa kita tidak 
boleh menyakiti atau membalas menyakiti. Mayoritas ahli fikih 
Islam menyimpulkan bahwa Islam melarang tindakan bunuh 
diri dan pembunuhan atas orang tak bersalah. Bom bunuh diri, 
dan pembunuhan lebih merupakan gejala ketidakadilan politik, 
sosial, dan ekonomi, yang hadir di sejumlah negara Islam, 
bukan kekerasan atau agresi yang tertanam dalam Islam (Raana 
Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 211).  

Tindakan seperti ini tentu tidak benar, baik dari kacamata agama 
maupun negara. Ajaran Islam adalah agama damai. Sebagaimana definisi 
Islam itu sendiri yang berarti selamat; berserah diri. Diturunkannya 
Islam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Adapun Islam 
memerintahkan untuk mengangkat senjata adalah untuk membela diri 
dan agama sesuai dengan aturan (kode etik) yang ditetapkan Islam. Dan 
Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Sifat berlebih-lebihan 
tanpa disertai ilmu terkadang menjadikan sikap dan tindakan ekstrim 
atau anarkis.
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Dari konteks ”bernegara” sikap dan perilaku radikalisme 
tentu tidak diberi kesempatan untuk berkembang di negara 
Indonesia. Individu atau kelompok muslim yang terkontaminasi 
radikalisme memiliki cara pandang serta sikap keberagamaan 
dan politik yang kontradiksi dengan konteks Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Kelompok ini bertujuan mengganti 
ideologi negara Indonesia dengan ideologi yang mereka yakini 
dan membangun sistem yang berbeda. Tindakan kelompok 
radikalisme agama semacam ini tentu termasuk kategori makar. 

Perbedaan merupakan sunatullah. Tidak selaiknya 
perbedaan pada bangsa dan negara ini dibesar-besarkan sehingga 
dianggap sebagai hal yang bertentangan, kemudian dijadikan 
sebagai sebab melegalkan tindakan anakrikis, menyerang dan 
membunuh orang tak bersalah demi mencapai tujuan politik dan 
religius mereka. Paham semacam ini tidak seharusnya tumbuh 
dan berkembang di Indonesia. 

Berorganisasi atau berkumpul merupakan hak bagi 
setiap warga Indonesia dan dilegalkan dalam undang-undang. 
Yang kemudian harus dilakukan adalah, bersikap kritis dan 
selektif terhadap organisasi yang akan membahayakan dan 
menghancurkan bangsa dan negara kita. Banyak sejarah 
mencatat, sebab tumbuh suburnya radikalisme agama, negara 

 Makar  adalah 1) akal busuk; tipu muslihat; 2) perbuatan 
(usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) 
orang, dan sebagainya; 3) perbuatan (usaha) menjatuhkan 
pemerintah yang sah. 

 (KBBI Pusat Bahasa, 2011: 862)
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yang makmur dan sejahtera menjadi hancur. Kita tentu tidak 
menghendaki negara tercinta yang memiliki beragam sumber 
daya alam yang berlimpah, yang sejatinya dapat dikelola untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, hancur; sebagaimana 
hancurnya negara-negara di Timur Tengah. 

Sumber:https://www.idntimes.com

Gambar 6.3. Kota di Suriah Sebelum dan Setelah Hancur
 Sebab Radikalisme Agama

4. Moderasi dalam Beragama

Islam melarang fanatisme (ghuluw) dan/atau 
ketidakpedulian (zhalal). Menjadi seorang Muslim berarti 
tergolong ke dalam apa yang disebut Al-Qur’an ”Ummatun 
Wasatha” atau ”Umat yang moderat” dan mematuhi konsensus 
(ijma’) masyarakat yang lebih luas, para ulama dan pemimpin. 
Selama masa penyatuan dan persatuan, ketika kepemimpinan 
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politik dan spiritual Islam ditegakkan, umat bisa mengenali 
pemerintahan yang sah dan ortodaksi agama. 

Perpecahan dan keterpecahan dapat menyebabkan umat 
kehilangan arah, dan bahkan memunculkan kekerasan dan 
ekstremisme. Nabi Muhammad saw memperingatkan umatnya 
mengenai merosotnya kekuasaan Islam, dan menasihati mereka 
untuk selalu mengambil ”jalan tengah” dan setia kepada Al-
Qur’an dan Sunahnya. 

Islam adalah agama yang universal. Dalam Islam ummah (umat) 
merujuk pada sebuah kelompok Muslim secara ideologi. Umat tidak 
menggantikan identitas suku, budaya, atau bangsa, tetapi memiliki nilai 
lebih dibandingkan itu semua. Kaum Muslim mendeskripsikan dirinya 
dengan sebuah rasa memiliki yang kuat pada sebuah komunitas dengan 
menerobos batas geografis dan tanpa memerhatikan perbedaan budaya 
dan bahasa. Seluruh Muslim, pada masa lalu, kini, dan akan datang 
terlihat sebagai suatu komunitas. Islam adalah agama universal dan 
siapa saja boleh menjadi pengikutnya, tanpa memerhatikan ras, etnis, 
budaya, atau status ekonomi. Setiap pengikutnya adalah sama, yang 

Moderasi berarti 
sebagai pengurangan 
kekerasan; penghindaran 
keekstreman. Moderat 
artinya ialah selalu 
menghindarkan perilaku 
atau pengungkapan yang 
ekstrem;  erkecenderungan 
ke arah dimensi atau 
jalan tengah. (KKBI Pusat 
Bahasa, 2011: 924).

membedakannya di mata Allah hanya 
kesalehannya (Raana Bokhari dan 
Mohammad Seddon, tt.: 230).

Islam adalah agama damai 
dan penuh kasih sayang. Kaum 
Muslim mengklaim bahwa Islam 
adalah agama dakwah, namun 
hanya pada tingkat tersebut, 
dakwah yaitu ”mengajak seseorang 
untuk merasakan damainya Islam. 
Ajakan ini tidak bersifat memaksa: 
siapa pun yang diajak memiliki 
hak untuk menerima atau menolak 
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ajakan tersebut, sebagaimana disampaikan bahwa ”tidak ada 
paksaan dalam beragama” (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Untuk 
alasan ini, Islam meminta dengan tegas kepada umat beragama 
lain yang hidup di bawah peraturan Islam untuk diberi hak-
haknya dan dilindungi sebagai bagian dari kebijakan kaum 
Muslim (Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, tt.: 231).

Persaudaraan Islam Universal

”Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 
kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (QS. Al-
Hujurât [49]: 13).

”Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa: 
seorang Arab tidak memiliki keutamaan melebihhi 
orang non-Arab atau pun orang non-Arab tidak memiliki 
keutamaan melebihi orang Arab; orang kulit putih tidak 
memiliki keutamaan melebihi orang kulit hitam dan orang 
kulit hitam tidak memiliki keutamaan melebihi orang kulit 
putih; kecuali dengan kesalehan dan amal baik mereka. 
Setiap Muslim adalah bersaudara dan merupakan satu 
persaudaraan. Oleh karena itu, jangan kamu berbuat tidak 
adil pada dirimu sendiri”. 

Sumber: Khotbah terakhir Rasulullah saw (Raana Bokhari 
an Mohammad Seddon. Ensiklopedia Islam tt.: 231).
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Inti ajaran Islam adalah tauhid. Semua yang dilakukan 
umat Muslim hendaknya sesuai dengan aturan yang Allah 
tetapkan. Allah Mahamengetahui tentang makhluknya dan Allah 
Mahaadil dan tidak akan menzalimi makhluk ciptaannya. Aturan 
yang ditetapkan dalam Al-Qur’an merupakan pedoman hidup 
agar umat manusia hidup aman, damai, sejahtera, dan bahagia. 

Untuk mencapai kondisi yang diridai Allah tersebut 
umat Muslim harus: 1) menggunakan akalnya untuk berpikir 
dalam setiap sikap dan tindakan; 2) berpikir kritis-logis dalam 
beribadah (namun tidak berlebih-lebihan), baik ibadah mahdhah 
ataupun ghair mahdah); 3) berpikir disertai ilmu; 4) bertindak 
disertai niat untuk mendapat rida Allah Swt. Sikap seperti ini 
tidak hanya membawa kepada rida Allah namun juga membawa 
kepada persatuan dan kesatuan di bawah ajaran agama Tauhid.  

Islam bukan lah agama yang mempersulit umatnya. 
Muslim dibolehkan mengambil yang termudah dari dua urusan 
selama tidak mengandung dosa (berlaku moderat/fleksibel). 
Ajaran Islam memudahkan pemeluknya dalam segala urusan. 
Ajaran Islam tidak menyusahkan dan tidak kaku selama tidak 
mengandung dosa. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah 
hadis dari ‘Ibnu Mas’ud ra bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Aku 
akan mengabarkan kepada kalian tentang seseorang yang 
diharamkan baginya neraka dan diharamkannya neraka 
baginya. Yaitu mereka yang memiliki sifat pandai bergaul, 
fleksibel, dan selalu menjadikan setiap urusan adalah mudah 
dan ringan.” (HR. Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini baik). 

Muslim juga hendaknya bijak dalam mengambil urusan 
yang termudah dari dua urusan selama tidak mengandung 
dosa. Dari ‘Aisyah ra berkata: ”Telah menceritakan kepada kami 
Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah 
dari Hisyam dari Bapaknya dari ‘Aisyah dia berkata; “Apabila 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diberi pilihan dari 
dua urusan atau pekerjaan, yang salah satunya lebih mudah 
daripada yang lainnya, maka beliau memilih yang termudah, 
selama yang termudah itu tidak mengandung dosa. Jika perkara 
itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling 
menjauhkan diri dari padanya. Dan Telah menceritakannya 
kepada kami Abu Kuraib dan Ibnu Numair seluruhnya dari 
Abdullah bin Numair dari Hisyam melalui jalur ini, dia hanya 
menyebutkan sampai perkataan; ‘Maka beliau akan memilih yang 
termudah.’ Dan tidak ada kalimat lain setelah itu.” (HR. Muslim).

Sikap radikalisme agama membawa kepada kehancuran 
manusia dan peradabannya. Sedangkan sikap moderasi dalam 
beragama dan berlandaskan ”Tauhid” membantu menjaga 
dan menumbuhkan kesejahteraan dan peradaban manusia. 
Sebagaiman yang telah dikemukakan Al-Faruqi bahwa dalam 
dimensi metodologis terdapat tiga prinsip yang menentukan 
bentuk peradaban Islam, yaitu: kesatuan, rasionalisme, dan 
toleransi; dan dalam dimensi isi meliputi tauhid sebagai prinsip 
pertama metafisika, tauhid sebagai prinsip  pertama etika, 
tauhid sebagai prinsip  pertama aksiologi, tauhid sebagai prinsip  
pertama masyarakat, tauhid sebagai prinsip  pertama  estetika. 

Radikalisme muncul sebagai respon negatif terhadap 
modernisasi dan perubahan budaya yang begitu cepat. 
Situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya global yang 
semakin memojokkan kaum beragama disikapi dengan 
pemahaman agama yang fundamentalistik.  Syafii Maarif 
dalam pendahuluan tulisan Haedar Nashir mengatakan bahwa 
bangkitnya gerakan revivalis, fundamentalis, dan radikal 
dikondisikan dari ketidakhadiran kelompok-kelompok Islam 
mainstream dalam kontestasi Islam sebagai ideologi vis a vis 
modernisme dan westernisasi. Gerakan Islam mainstream gagal 
menegaskan identitas, posisi, dan orientasi perjuangannya 
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di tengah kuatnya intervensi politik global, liberalisme, dan 
sekularisme.1 Sedangkan A’la menulis bahwa ideologi radikal 
lahir dari amalgamasi beragam persoalan pelik yang dihadapi 
manusia kontemporer. Permasalahan diawali dengan globalisasi 
yang sarat dengan ketidakadilan hingga politisasi agama. 2

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa radikalisme 
agama muncul sebagai bentuk keberagamaan yang sakit 
akibat respon negatif umat beragama terhadap modernisasi 
dengan berbagai perniknya. Radikalisme juga muncul sebagai 
reaksi ketidakpuasan terhadap keberagamaan mainstream 
yang dianggap tidak responsif terhadap problematika global 
yang dianggap memarginalkan kaum beragama. Radikalisme 
merupakan respon teologis dan ideologis dari kaum beragama 
yang sakit terhadap modernisasi dan globalisasi.

 Modernisasi dengan berbagai implikasinya disikapi 
oleh umat beragama secara akomodatif ataupun reaktif. 
Euphoria terhadap modernisasi berlebihan di kalangan umat 
beragama melahirkan liberalisme dan sekularisme. Agama 
menjadi termarginalkan dan kehilangan elanvitalnya dalam 
berbagai sendi kehidupan manusia. Kelompok yang pertama 
ini mendefinisikan modernisasi sebagai bentuk pembebasan 
terhadap keterbelakangan, ketidakefisienan, takhayul, dan sikap 
reaksioner. Untuk itu, modernisasi menghendaki teologi rasional 
yang dilandasi dengan perspektif sosiologis historis, dialogis, 
dan terbuka sehingga dapat melahirkan nilai-nilai kebenaran 
baru yang tak tunggal.

 Sebaliknya, respon penolakan terhadap modernisasi 
melahirkan fundamentalisme dan radikalisme. Kelompok ini 
menolak modernisasi yang berkembang di Eropa karena telah 

1  Ahmad Syafii Maarif, Pengantar dalam Haedar Nashir, Islam Syariat, h. 15

2  Abd A’la, Jahiliyah Kotemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan, h.  viii
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mencabut akar-akar keimanan dalam kehidupan umat manusia. 
Tipologi ini meyakini teologi fideisme, bahwa kebenaran 
metefisik, moral, dan religius tidak dapat dimasuki oleh rasio 
manusia dan hanya bisa diterima melalui iman, yaitu sebuah 
keyakinan yang muncul dari sebuah otoritas tertinggi (Tuhan). 
Sebagai ganti dari modernisasi, kelompok ini menawarkan 
gerakan revivalis dengan menyebarluskan dan menghidupkan 
kembali ajaran agama seperti yang dipahami dan diterapkan 
pada masa salaf as-sholih (generasi awal yang terbaik).

 Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas, maka 
secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan muncul dan 
suburnya radikalisme dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Faktor 
Penyebab

Uraian

1 Kesehatan 
mental (psi-
kologis)

Radikalisme muncul sebagai  produk ke-
jiwaan dari jiwa yang rentan pada saat ia 
berupaya untuk mencari dan menegaskan  
jati dirinya

2 Kesenjangan 
ekonomi

Radikalisme dipacu oleh ketidakadilan dan 
kesenjangan ekonomi yang dialami oleh 
seorang individu, sehingga ia terdorong 
untuk melawan ketidakadilan tersebut se-
cara sistematis, bermula dari aspek ideolo-
gis dan teologis

3 Sosial-Poli-
tik

Radikalisme muncul sebagai respon ter-
hadap kondisi sosial politik global, yang 
cenederung semakin memecah belah ke-
hidupan umat manusia.
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4 Emosi keag-
amaan

Radikalisme muncul akibat interpretasi 
keagamaan yang mendorong individu me-
lihat adanya gap antara idealisme dan nor-
ma agama dengan realita umat

5 Kebijakan 
pemerintah

Radikalisme muncul sebagai akibat dari 
kebijakan pemerintah yang dianggap oleh 
komunitas beragama tidak mengacu pada 
nilai dan norma agama

 
Secara teoritis dikemukakan bahwa paham radikal terjadi 

karena terjadinya proses radikalisasi yang dipengaruhi oleh 3 
aspek yaitu:

1. Proses individu 

Yaitu proses perkembangan kepribadian untuk 
menemukan identitas seseorang. Proses individu dapat 
menjadi jalan masuknya radikalisme, ketika dalam pencarian 
identitasnya, orang tersebut memiliki ketidakpuasan terhadap 
situasi kondisi yang dihadapi, dan ia ingin melakukan perubahan 
drastis terhadapnya. Biasanya orang-orang yang memiliki 
semangat perubahan, kegelisahan sosial, dan keyakinan 
teologis yang tinggi dibarengi dengan tingkat keputusasaan 
dan ketidakpuasan dengan institusi sosial keagamaan yang ada, 
membuat mereka mudah menerima radikalisme sebagai solusi.

2. Dinamika interpersonal

Yaitu proses interaksi dan komunikasi antara individu 
dengan pihak-pihak lain yang terjadi secara intens dan massif, 
sehingga mampu mempengaruhi pemahaman individu untuk 
simpati dan empati kepada radikalisme. Individu yang mudah 
terpengaruh oleh paham radikalisme biasanya hanya memiliki 
lingkungan pergaulan yang terbatas, sehingga wacana keagamaan 
dan sosial politiknya cenderung didominasi oleh orang-orang di 
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lingkarannya yang secara intensif dan massif memasok wacana-
wacana tertentu. Dengan demikian, mereka yang mudah untuk 
menerima paham radikal adalah mereka yang cenderung 
tertutup dan eksklusif dalam bergaul.

3. Pengaruh lingkungan

Yaitu adanya tawaran-tawaran idiologis dan teologis yang 
ditawarkan oleh kelompok-kelompok atau organisasi tertentu 
(kebanyakan adalah organisasi tanpa bentuk) yang menurutnya 
dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan situasi yang 
menurutnya telah jauh dari idealime dan norma-norma Islam.  

Adi menyimpulkan bahwa proses radikalisasi memiliki dua tipe, 
pertama radikalisasi yang disebabkan oleh krisis identitas akibat 
kekhawatiran tentang kondisi makro seperti integrasi, kebijakan 
luar negeri, perkembangan politik, budaya, dan ekonomi global. 

 Krisis identitas terebut mendorong munculnya keyakinan bahwa  
kekerasan sebagai solusi, artinya perlu dilakukan tindakan 
revolusioner untuk mengubah kondisi politik, ekonomi, sosial-
budaya, dan keagamaan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan 
spirit Islam yang sesungguhnya. Sedangkan proses radikalisasi 
yang kedua dihasilkan dari dinamika interaksi sosial pada kondisi 
mikro yang dipengaruhi oleh media, teman sebaya, pemimpin, 
anggota keluarga, atau lingkungan sekitar, sehingga menerima 
sistem kepercayaan/pemahaman bahwa sesuatu dapat dan harus 
dilakukan untuk menghadapi hal – hal yang menjadi ancaman 
terhadap aliran kepercayaan atau pemahaman yang diyakininya. 
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B. Menganalisis Konsep Islam Tentang Feminisme Dan 
LGBT Serta Antisipasinya

1. Feminisme dalam Perspektif Islam

Wanita Berhijab yang Menginspirasi Dunia
di Tahun 2018

Ilhan Omar adalah seorang muslimah berhijab 
pertama yang berhasil duduk di kursi Kongres Amerika 
Serikat (AS). Perjalanan Omar untuk menjadi anggota 
parlemen Muslim Somalia-Amerika pertama di negeri 
Paman Sam dimulai di sebuah kamp pengungsi di Kenya.

Pada 2014, Omar bahkan dinobatkan sebagai bintang 
baru di Hall of Fame Partai Demokrat-Petani-Buruh. Dia 
menerima Penghargaan Kepemimpinan Komunitas 2015 
dari Mshale, outlet media imigran Afrika yang berbasis di 
Minneapolis. Pada 2017, Majalah Time menyebut Omar 
sebagai “Perempuan pertama yang mengubah dunia.” 
Keluarganya dinobatkan sebagai salah satu dari “lima 
keluarga yang mengubah dunia seperti yang kita kenal” 
oleh Vogue pada tahun 2018.
Sumber: https://www.islampos.com/ini-dia-5-wanita-berhijab-yang-
menginspirasi-dunia-di-tahun-2018-124580/

Sum
be Foto: bsm

knighterrant
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Mari kita pahami konteks feminis dan paham feminis itu 
sendiri dari sisi bahasa. Dalam KBBI Pusat Bahasa (2011: 390) 
feminin adalah mengenai (seperti, menyerupai) perempuan; 
bersifat perempuan. Feminisme adalah gerakan perempuan yang 
menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan 
dan laki-laki.

Wanita sebelum turunnya Al-Qur’an disampaikan dalam 
sejarah sebagai berikut (Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, 
tt.: 101. Kharisma Ilmu).

a. Wanita dalam pandangan masyarakat Yunani Kuno 

Wanita dianggap sebagai tempat pelampiasan nafsu 
semata. Wanita sama sekali tidak berharga. Dalam satu legenda 
tentang kisah Dewi Aphrodite disebutkan dia dengan mudahnya 
mengkhianati ketiga suaminya dan melahirkan anak bernama 
Koubid yang dianggap sebagai Dewa Cinta. Legenda tersebut 
merupakan bentuk penghianatan terhadap makna cinta dan 
status moral wanita dalam masyarakat.

b. Wanita dalam pandangan Romawi Kuno dan Mesir Kuno 

Pada masyarakat ini posisi wanita tidak jauh berbeda 
dengan kondisi mereka pada masa Yunani Kuno. Pria adalah 
sosok yang paling berkuasa dalam keluarga. Sementara wanita 
sama sekali tidak berdaya. Wanita dianggap sebagai anak asuh 
roh-roh jahat. Dalam komunitas tersebut seorang ayah tidak 
harus mengakui anaknya. Bila seorang wanita melahirkan, 
pihak keluarga wanita akan membawa bayinya ke hadapan 
sang ayah dan diletakkannya di bawah kakinya. Apabila si ayah 
mengangkat dan menggendongnya, maka nasib (silsilah) bayi 
tersebut mengikuti ayahnya. Kalau si ayah membiarkannya 
tergeletak, mereka akan memungut sang bayi dan meletakkannya 
di lapangan terbuka atau tempat ibadah. Apabila ada yang 
merasa iba dan memungutnya, bayi tersebut akan menjadi 
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budaknya; dijual; atau dibunuh. Bila tidak ada seorang pun yang 
memungutnya, maka bayi tersebut akan mati dengan sendirinya 
karena kehausan dan kelaparan. Dalam masyarakat ini seorang 
pria berhak menjual atau mengaiaya isteri dan anaknya. Ada 
satu prinsip yang diyakini, yaitu kaum wanita tidak dapat bebas 
bertindak. Selama hidupnya wanita tertawan, terikat, dan tidak 
pernah bebas, kecuali meninggal dunia.

c. Wanita dalam pandangan India Kuno 

Wanita hanya sebagai pengikut dan bayang-bayang suami. 
Jika suaminya meninggal, ia harus ikut meninggalkan kehidupan 
ini. Pengelana Arab, Ibnu Batutah menceritakan pengalaman 
yang pernah disaksikannya sendiri, yaitu ada tiga orang istri 
berusia muda dibakar hidup-hidup dalam pesta (prosesi besar-
besaran) setelah para suami mereka terbunuh dalam perang 
melawan suku lain.

d. Wanita dalam pandangan Nasrani

Dalam masyarakat ini wanita tetap diremehkan. 
Dinyatakan bahwa seorang Paus Sostam (tokoh suci agama 
Nasrani) berkata, ” Wanita adalah makhluk jahat yang tidak 
bisa dihindari. Ia adalah penyakit terkutuk yang akan menimpa 
laki-laki dengan penuh kesadaran. Ia adalah bencana besar yang 
dikemas dalam hiasan yang elok dan memikat”.

e. Wanita di Inggris 

Undang-undang Inggris sampai tahun 1805 masih 
membenarkan kaum pria memperdagangkan isterinya kepada 
siapa saja yang dikehendakinya. Ikatan pernikahan antara 
keduanya menjadi tidak sah setelah terjadinya transaksi jual beli. 

f. Wanita di Perancis 

Slogan persamaan, kebebasan, dan keadilan yang 
digaungkan Revolusi Perancis ternyata hanya berlaku bagi 
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kaum pria. Adapun wanita Perancis tetap seperti semula, tidak 
memiliki hak sebagai manusia. Undang-undang sipil Perancis 
juga tidak membolehkan wanita mengadakan perjanjian tanpa 
seizin walinya. Wanita Perancis baru mendapatkan hak-haknya 
setelah dikeluarkannya undang-undang tertentu pada tahun 
1938.

g. Wanita di masa Jahiliah

Wanita Arab jahiliah dan pra-Islam sangat tertindas dan 
terpinggirkan. Lahirnya seorang anak perempuan dianggap aib 
dan mendatangkan sial. Bagi seorang suami merupakan aib jika 
isterinya sampai melahirkan anak perempuan. Ia akan berusaha 
menghindar dari khalayak ramai dan mengubur si anak hidup-
hidup (QS. An-Nahl [16]: 58-59). Wanita pada masyarakat ini 
tidak mendapat jatah warisan, bahkan dirinya termasuk harta 
yang diwariskan. 

h. Kaum Wanita setelah turunnya Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an, wanita memiliki kesamaan pahala 
dan sanksi (Qs. At-Taubah [9]: 71, 72; Al-Mu’min/Gâfir [40]: 
40; Al-Ahzâb [33]: 58; Al-Mumtahanah [60]: 12). Al-Qur’an 
memosisikan seluruh wanita secara adil. Islam memberikan 
kebebasan dan aturan dalam realitas sosial bagi perempuan; 
wanita memiliki kesamaan hak dalam mencari ilmu sebagaimana 
kaum laki-laki. Al-Qur’an juga memberikan hal menerima 
warisan kepada mereka, baik sebagai isteri, anak perempuan, 
ibu, saudara perempuan, atau sebagai nenek. Wanita juga berhak 
diberi nafkah oleh suaminya. Sebaliknya, seorang suami tidak 
berhak menuntut nafkah dari isterinya meskipun sang isteri kaya 
raya, sedangkan suaminya miskin. Dengan dmikian, turunnya 
Al-Qur’an menjadi cahaya dan rahmat bagi umat manusia. 

M. Quraish Shihab (2004: 269), menyatakan bahwa satu 
diantara tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam204

adalah persamaan antara manusia, laki-laki dan perempuan; 
antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi 
dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang 
hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa (QS. Al-Hujurât [49]: 13).

Selanjutnya dikemukakan bahwa kedudukan perempuan 
dalam ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan 
sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya 
memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan 
terhormat kepada perempuan. 

Muhammad Al-Ghazali (Al-Islam wa Al-Thâqât al-
Mu’attalat, 1964: 138) dalam M. Quraish Shihab (2004: 269), 
seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, 
menuliskan, ”Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa 
sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan 
menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang 
tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. 
Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan 
keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja 
kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan 
bahan perbandingan”.

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin 
tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: ”Tabiat 
kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat 
(Dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada 
perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. 
Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan 
kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan 
yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan 
aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. 
Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya 
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dalam satu kerangka. Yang ini  (lelaki) menjual dan membeli, 
mengawinkan dan kamwin, melanggar dan dihukum, menuntut 
dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, 
dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, 
melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan” 
(Min Taujihat al-Islam, Kairo: Al-Idarat Al-’amat lil Azhar, 
1959: 193 dalam M. Quraish Shihab, 2004: 270).

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan 
serta memerosotkan kedudukan tersebut. Satu diantanya adalah 
kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang 
agama Islam diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang 
tidak dibenarkan itu. 

Bandingkan perbedaan konsep feminisme Islam dengan 
Barat!

Aktivitas 2

2. LGBT dalam Perspektif Islam dan Antisipasinya

LBGT merupakan gaya hidup yang sedang marak 
dipropagandakan ke seluruh dunia. LBGT adalah akronim dari 
Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Sinonim kata bagi 
lesbian atau gay biasanya disebut homo. Homo adalah melakukan 
perbuatan hubungan seks dengan pasangan yang sejenis (KBBI 
Pusat Bahasa, 2011: 506).

LGBT merupakan suatu perilaku yang menyukai sesama 
jenis atau beroritentasi seks terhadap sesama jenis. Secara tegas 
ajaran Islam menyatakan bahwa ini merupakan perbuatan keji. 
Al-Qur’an mengisahkan tentang perilaku semacam ini yang 
terjadi pada masa Nabi Luth as. Allah Swt berfirman, ”Dan 
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(Kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada 
kaumnya ’Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang 
belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di 
dunia ini)’. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu 
kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-
benar kaum yang melampaui batas” (QS. Al-A’râf [7]: 80-81). 

Dalam Tafsîr Al-Mishbâh ”Pesan, Kesan, dan Keserasian 
Al-Qur’an” (M. Quraish Shihab, 2002: 702) dinyatakan, perilaku 
homoseksual merupakan kebobrokan moral pada masyarakat 
kaum Nabi Luth as sudah merajalela sehingga telah menjadi 
kebiasaan umum. Ia bukan lagi yang dilakukan sembunyi-
sembunyi karena malu melakukannya, tetapi sudah terang-
terangan. Sikap ini persis seperti sikap dan padangan sementara 
orang, bahkan beberapa negara terutama di dunia Barat dewasa 
ini telah membenarkan secara hukum hubungan seks pria 
dengan pria, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal 
serta bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia).

Di Indonesia yang memiliki ideologi meyakini kepada 
Tuhan Yang Mahaesa dan dengan mayoritas penduduknya 
adalah umat Muslim, meyatakan tegas tidak melegalkan 
perilaku LGBT. MUI (Majelis Ulama Indonesia) berkaitan 
dengan fenomena ini mengeluarkan fatwa Nomor 57 Tahun 
2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan. Diantara 
rekomendasi yang ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah 
diantaranya untuk segera menyusun peraturan perundang-
undangan yang mengatur: 1) tidak melegalkan keberadaan 
kamunitas homoseksual, baik lesbian maupun gay, serta 
komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang; 
2) hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta 
aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai 
zawajir dan mawani’ (membuat pelaku menjadi jera dan orang 
yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya); 
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3) memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik 
umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur 
manusia; 4) melakukan pencegahan terhadap berkembangnya 
aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan 
sosialisasi dan rehabilitasi (https://lampung.kemenag.go.id/
files/lampung/file/file/MUI/xdob1460683589.pdf).

Allah sejatinya telah menciptakan makhluknya dengan 
penuh perhitungan dan keseimbangan. Selain itu, Allah telah 
menciptakan pasangan dari lawan jenis yang memiliki peran 
untuk saling melengkapi, agar manusia bersyukur. ”Dan segala 
seuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (Kebesaran Allah)” (QS. Adz-Zâriyât [51]: 49).  

Allah menciptkan setiap makhluknya berikut pasangannya 
(prinsip keseimbangan alam). Pasangan yang diciptakan adalah 
untuk saling melengkapi. Semua dalam rangka menjalankan 
ketetapan Allah sebagai hamba Allah dan bagi manusia selain 
sebagai hamba Allah juga adalah sebagai khalifah di muka bumi. 
Semua memiliki tugasnya masing-masing dalam rangka menjaga 
keseimbangan itu sendiri (yang ditetakna Allah Swt). 

Mengantisipasi perilaku menyimpang dalam masalah 
seks (LGBT) dituntut partisipasi semua pihak. Peran utama dan 
sangat penting sekali ialah peran orang tua dalam membina 
anak termasuk mengenal jenis kelamin dan bagaimana 
memperlakukan anak dalam keluarga. Selain keluarga Peran 
lingkungan juga sangat berdampak pada perilaku anak. Pada era 
globalisasi saat ini, di mana banyak orang tua yang dua-duanya 
pekerja, maka lingkungan masyarakat memiliki peran penting 
dalam membina anak-anak (setelah  lingkungan keluarga).  

Kemudian tindakan hati-hati atau waspada terhadap 
penggunaan media teknologi juga menjadi suatu keharusan. 
Pengaruh informasi dari media berbasis teknologi memberikan 
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beragam informasi yang dibutuhkan hanya dengan menekan 
tombola, maka dalam hitungan detik informasi telah tersedia. 
Penyalahgunaan media teknologi disebabkan penggunaan 
yang tidak bijak tentu dapat berpengaruh kepada perilaku 
menyimpang anak-anak.

Dampak LGBT dapat dirasakan baik oleh perlakunya maupun 
masyarakat. Sebab perilaku ini merupakan perilaku menyimpang 
dan dilarang, maka secara logis tentu memiliki dampak yang sangat 
merugikan atau bahkan menghancurkan. Dampak negatif dari 
perilaku LGBT, diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Kesehatan

Pergaulan bebas dan menyimpang berbahaya bagi 
kesehatan. Potensi mendapat penyakit dari perilaku LGBT 
sangat besar terutama rentan tertular virus HIV, dan penyakit 
lainnya.  

2. Lembaga perkawinan (keluarga)

Perilaku menyukai sesama jenis bahkan ada yang menikah 
sesama jenis tentu mencederai keberadaan lembaga keluarga. Inti 
keluarga adalah ayah, ibu, dan anak (Helmawati, 2014: 71). Lembaga 
keluarga memiliki fungsi untuk kemaslahatan hidup manusia itu 
sendiri sebagai makhluk beradab dan bermartabat. Fungsi keluarga 
diantaranya, yaitu: a fungsi keagamaan, b. fungsi cinta kasih, c. 
fungsi reproduksi, d. fungsi ekonomi, e. fungsi pembudayaan, f. 
fungsi perlindungan, g. fungsi pendidikan dan sosial, serta h. fungsi 
pelestarian lingkungan (Helmawati, 2014: 44).

3. Penyimpangan norma sosial (yang salah dianggap 
benar, dan yang benar dinilai buruk)

Seesorang yang telah terbiasa melakukan hal buruk dan 
menganggapnya normal, seringkali menilai kebaikan sebagai 
sesuatu yang buruk. Bukan saja karena jiwa mereka telah terbiasa 
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dengan keburukan, sehingga enggan mendekati kebaikan dn 
menilainya buruk, tetapi juga karena sesuatu yang telah terbiasa 
dilakukan pada akhirnya dianggap normal bahkan baik. M. 
Quraish Shihab (2002: 702) menelaah dari tinjauan sosiologis 
dikatakan bahwa “Apabila sesuatu yang makruf tidak lagi sering 
dilakukan, ia dapat menjadi munkar. Sebaliknya, apabila sesuatu 
yang munkar sudah sering dilakukan, ia dapat menjadi makruf”.  
Di sini terlihat perlunya melakukan amar makruf dan nahi 
munkar secara terus-menerus dan tanpa bosan (2002: 703).  

4. Kelangsungan umat (generasi yang akan datang)

Perilaku LGBT tidak berkontribusi terhadap 
kelangsungan umat. Generasi yang akan datang yang dapat 
mengembangkan peradaban dengan tetap menunjukkan 
nilai-nilai kemanusiaannya adalah generasi yang lahir dari 
lembaga keluarga yang sah dan legal di mata hukum negara dan 
agama. Kehancuran suatu umat atau kaum adalah akibat dari 
perilaku menyimpang yang mereka lakukan. Sementara agama 
yang dianut umat bermanfaat untuk menjaga stabilitas dan 
kelangsungan hidupnya. 

5. Mendapat azab (binasa dan kehancuran)

Sejarah telah memperlihatkan dan mengingatkan dampak 
atau akibat dari kebobrokan moral suatu kaum. “Maka ketika 
keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri 
kaum Luth, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu 
dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhamnu. 
Dan siksaan itu tidak lah jauh dari orang yang zalim” (QS. Hûd 
[11]: 82-83).  
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C. Konsep Islam Dalam Mengembangkan Budaya Anti 
Korupsi 

Perhatikan data berikut, bagaimana pendapat Anda 
tentang fenomena perilaku korupsi di Indonesia?

Aktivitas 3

Sumber: https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/
modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf

Gambar 6. 4. Trend Angka Korupsi di Indonesia

Penggunaan sesuatu yang bukan haknya tidak dibenarkan 
baik dari sisi hukum pemerintah maupun hukum agama. 
Demikian pula dengan tindak korupsi yang diyakini mampu 
membawa pada kerugian dan kehancuran bangsa dan negara. 
Agar bangsa dan negara terhindar dari kerugian apalagi 
kehancuran, perlu diupayakan gagasan untuk mencegah budaya 
korupsi di Indonesia.

Ironisnya, pelaku korupsi di Indonesia sepertinya tidak 
jera dan tiada habisnya. Setelah satu pejabat tertangkap, beberapa 
pejabat lain juga banyak yang terkena kasus serupa. Pelaku 
korupsi ternyata banyak orang-orang pintar dan berpendidikan 
tinggi; sebagian besar malah lulusan dari berbagai perguruan 
tinggi terbaik, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
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Presiden melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor  9  Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan 
Dan Pemberantasan Korupsi  Tahun 2011 dalam upaya 
percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi  Tahun 
2011 menginstruksikan kepada semua Kementerian, Lembaga, 
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh 
dan penuh tanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan setiap orang 
yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. Dan untuk mencepah tindakan korupsi 
ini perlu upaya penguatan kepemimpinan di setiap Kementerian, 
Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
agar mampu menggunakan kekuasaan dan kewenangannya 
secara proporsonal dan professional.

Pemahaman yang kurang tepat bahwa materi begitu 
sangat penting dan mampu memberikan kebahagiaan serta 
memperlancar suatu kegiatan (maksud) menjadi salah satu 
penyebab timbulkan bahkan berkembangnya perilaku korupsi 
dengan subur. Tidak heran para pejabat yang disinyalir mudah 
mendapatkan akses pada pengelolaan anggaran banyak menjadi 
pelaku korupsi. Iman yang kurang menambah mulusnya perilaku 
negatif tersebut terjadi. 

Sifat, watak atau tabiat manusia adalah sangat cinta harta 
dunia. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Fajr [89]: 20:
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ا َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ
“dan kamu mencintai harta 

dengan kecintaan yang berlebihan”. 

Sebenarnya bukan hanya 
uang yang banyak dikorupsi para 
pekerja atau para pejabat di tempat 
kerja. Ada hal lain yang juga dikorup 
dan mampu memberikan dampak 
merugikan, yaitu korupsi waktu. Al-
Qur’an menggambarkan manusia 
suka melalaikan waktu (QS. Al-
Mâ’ûn [107]: 4-5; Al-‘Asr [103]: 3).  

Korupsi adalah 
penyelewengan atau 
penyalahgunaan uang 
negara (perusahaan, 
organisasi, yayasan, 
dan sebagainya) 
untuk keuntungan 
pribadi atau orang 
lain.
(KKBI Pusat Bahasa, 
2011: 736).

Ajaran Islam melarang manusia untuk mengambil yang 
bukan haknya. Dalam QS. An-Nisâ’ [4]: 29 Allah Swt berfirman: 

 ٓ ِطِل إِاَّلَّ لَُكم بَْينَُكم بِٱْلبَٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا اََّل تَأُْكلُٓو۟ا أَْمَوٰ يَٰ
نُكْم ۚ َواََّل تَْقتُلُٓو۟ا أَنفَُسُكْم ۚ  َرةً َعن تََراٍض ّمِ أَن تَُكوَن تَِجٰ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما إِنَّ ٱهَّللَّ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu”.

Selanjutnya, dalam Hadis Riwayat Muslim No. 1015 
dinyatakan dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda, “Wahai 
sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah 
tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib 
(baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada 
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orang-orang mukmin seperti yang 
diperintahkan-Nya kepada para 
Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para 
Rasul! Makanlah makanan yang 
baik-baik (halal) dan kerjakanlah 
amal shalih. Sesungguhnya Aku 
Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.’ Dan Allah juga 
berfirman: ‘Wahai orang-orang 
yang beriman! Makanlah rezeki 
yang baik-baik yang telah kami 
rezekikan kepadamu.’” Kemudian 
Nabi saw menceritakan tentang 

Konsep ajaran Islam 
yang dapat diterapkan 
untuk meminimalisir 
budaya korupsi 
adalah dengan 
menggunakan 
pendekatan tasawuf.

seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, 
sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu 
mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai 
Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang 
yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya 
dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka 
bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” 

Perilaku korupsi berawal dari alam diri seseorang. Untuk 
mengembangkan budaya antikorupsi ada konsep dalam ajaran 
Islam yang dapat diterapkan. Konsep yang digagas untuk 
meminimalisir budaya korupsi adalah dengan menggunakan 
pendekatan tasawuf.

Esensi ajaran Islam terletak pada al-akhlâq al-karâmah, 
yakni akhlak mulia; dan akhlak mulia itu merupakan essensi 
tasawuf. Mempelajari tasawuf berarti mempelajari akhlak; dan 
mempelajari akhlak berarti mempelajari tasawuf (Azyumardi 
Azra, 2008: ix). Tentu tasawuf di sini adalah tasawuf yang sesuai 
dengan Al-Qur’an dan al-Sunah. 
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Tasawuf menekankan pada penyucian jiwa dan pendekatan 
diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, serta merasakan 
kehadiran Allah setiap saat, baik di dalam shalat, maupun di 
luar shalat. Seluruh ibadah di dalam Islam yang diatur di dalam 
syari’ah bertujuan guna mensucikan jiwa dan mendekatkan diri 
kepada Allah, serta merasakan kehadiran Allah dalam seluruh 
kehidupan ini dengan penuh kesadaran.

Tuhan bersifat immateri; maka bagian yang dapat 
mendekatkan diri kepada Allah adalah jiwa manusia yang 
bersifat immateri, bukan fisiknya yang bersifat materi. Allah 
Mahasuci; maka yang dapat diterima Tuhan untuk mendekatinya 
adalah jjiwa yang suci. Dengan demikian, manusia yang dapat 
mendekatkan diri kepada Allah adalah manusia yang jiwanya 
suci, dalam arti bersih atau bebas dari kekufuran, kemusyrikan, 
kemunafikan, dan berbagai perbuatan yang tergolong dosa 
besar, dosa kecil, sifat-sifat tercela, dan berbagai penyakit hati, 
serta berbagai perbuatan yang dibolehkan dalam agama tetapi 
tidak membawa manfaat.

Ada tiga kegiatan pokok dalam mengamalkan tasawuf. 
Bagian pertama tazkiyat al-nafs, bagian kedua taqarrub ilâ 
Allah, dan bagian ketiga adalah hudlur al-qlb ma’a Allah

1. Tazkiyat al-nafs. 

Tazkiyat al-nafs yakni membersihkan diri dari dosa besar 
maupun kecil, serta membersihkan diri dari berbagai penyakit 
hati dan sifat-sifat tercela. Singkatnya mengamalkan tasawuf 
berbarti memberikan perhatian dan melakukan langkah-
langkah yang sistematis dan berencana guna mensucikan jiwa 
dari berbagai penyakit hati. 

Empat langkah utama dalam melaksanakna program 
tazkiyat al-nafs, yaitu: 
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a. Al-’ibâdât. Yakni melakukan ibadah secara istiqamah-
mudawamah, yaitu secara konsisten dan berkesinambungan 
baik yang wajib maupun yang sunat. Ibadah vertikal dengan 
memperbanyak salat, zikir, wirid, tobat, membaca Al-Qur’an, 
puasa, haji dan umrah; maupun ibadah horizontal atau ibadah 
sosial, seperti menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa 
kepada anak-anak yang tidak mampu, dan membangun 
fasilitas umum guna mengembangkan taraf hidup umat 
Muslim.

b. Al-mujâhadât. Yakni perjuangan melawan berbagai 
dorongan nafsu dan bisikan syetan. Motif, ide, dan dorongan 
untuk berbuat maksiat bagaimanapun bentuknya harus 
dikendalikan, ditekan, dan dikurangi agar tidak menjadi 
kenyataan. Potensi untuk menuimpang dan berbuat maksiat 
ada pada setiap manusia selain Nabi dan Rasul. Manusia 
yang ingin membersihkan dirinya dari berbagai dosa besar 
maupun dosa kecil, serta ingin membersihkan dirinya dari 
berbagai penyakit hati dan sifat-sifat tercela harus melakukan 
Al-mujâhadât, yakni perjuangan guna menjauhan dirinya 
dari motif, ide, dan dorongan untuk berbuat maksiat agar 
potensi buruk itu tidak mennjadi aktual.

c. Melakukan al-riyâdlât, yakni latihan-latihan keruhanian. 
Adapun yang dimaksud dengan al-riyâdlât ialah melakukan 
berbagai ibadat sunat, seperti puasa, salat, zikir, dan wirid 
secara teratur. Pelatihan keruhanian tidak cukup dengan 
hanya melakukan berbagai ibadah sunat, tetapi juga harus 
diimbangi dengan latihan membudayakan kebiasaan baik. 
Misalnya, menjaga lidah agar pembicaraan tidak ngawur, 
tidak menyakiti orang lain, menjauhi fitnah, rumpi, dan gosip, 
juga membiasakan diri melakukan ibadah sosial dengan 
ikhlas.
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d. Mengorientasikan diri kepada prinsip bahwa hidup ini 
semata-mata untuk Allah. Maksudnya, harus membiasakan 
niat untuk mencari keridhoan Allah. Apa saja yang dilakukan 
sehari-hari tidak keluar dari niat untuk mencari keridhoan 
Allah. Manusia harus belajar ikhlas dalam melakukan 
pekerjaan. Ikhlas tidak akan datang tiba-tiba. Ikhlas adalah 
suasana hati. Dengan ikhlas pekerjaan yang berat akan terasa 
ringan, dan dengan ikhlas seseorang akan bekerja dengan 
perasaan senang. 

Qalbu atau hati adalah tempat terhujamnya niat, 
sedangkan niat merupakan ruh al-’amal, yakni jiwa dari berbagai 
amaliah atau aktivitas yang dilakukan setiap hari. Seluruh amal 
ibadah harus didasarkan atas niat. Bagi setiap orang yang 
beramal, memperoleh nilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. 
Syari’ah Islam tidak hanya mengatur pekerjaan lahiriah yang 
berhubungan dengan gerak fisik (al-jawârih), tetapi juga 
mengandung pekerjaan hati seperti sikap membenarkan (tasdîq), 
ikhlas, mengenal Allah (ma’rifah), kerelaan (al-ridhâ), cinta (al-
hubb), penyerahan (al-tafwîdh), dan merasakana pengawasan 
Allah (al-murâqabah). Semua perbuatan hati ini meskipun 
lembut dan tersembunyi tetapi berhubungan langsug dengan 
Allah Yang Maha Mengawasi segala rahasia. Dalam sebuah hadis 
dinyatakan, ”Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-
akan kamu melihat-Nya, sekalipun kamu tidak dapat melihat 
Allah; karena sesuangguhnya Allah senantiasa melihat kamu” 
(H.R.Bukhari Muslim).

2. Taqarrub ilâ Allah. 

Taqarrub ilâ Allah yakni memberikan perhatian serius 
kepada usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah 
dengan sedekat-dekatnya. Allah dekat dengan hamba-Nya 
bahkan lebih dekat daripada jarak antara manusia dengan urat 
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lehernya (QS. Qaf [50]: 16). 

Persoalan kedekatan Allah dengan manusia tidak selalu 
dapat dirasakan manusia. Manusia memiliki pengetahuan bahwa 
Allah dekat dengan hamba-Nya. Hanya saja pengetahuan itu 
hanya ada di dalam pikiran, tidak di dalam perasaan. Kesadaran 
tentang kedekatan Allah dengan manusia hanya muncul sewaktu-
waktu tergantung suasana hati, tempat, atau keadaan tertentu. 
Merasakan kedekatan dengan Allah berarti zikir kepada Allah. 

Secara lisan orang-orang yang beriman sering berzikir 
kepada Allah dengan melafalkan kalîmah tayyibah atau 
ungkapan zikir yang indah maupun dengan membaca Al-Qur’an. 
Namun, ungkapan itu sering berhenti pada pengucapan saja, 
tidak tembus ke dalam kalbu. Ironisnya, sedang berzikir pun 
kalbu tidak mengingat Allah. Sudah menjadi rahasia umum, 
banyak di antara kaum Muslim yang dalam keadaan salat pun 
perasaan dan pikiran terpaut dengan berbagai hal di luar salat. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam keadaan salat pun orang 
Msulim biasa masih jauh dari Allah, lebih-lebih di luar salat.

3. Hudlur al-qlb ma’a Allah. 

Hudlur al-qlb ma’a Allah yakni memfokuskan diri kepada 
usaha untuk merasakan kehadiran Allah dan melihat-Nya 
dengan mata hati; bahkan merasakan persatuan dengan Allah. 
setiap orang beriman setiap saat diharapkan dapat merasakan 
kehadiran Allah di dalam kalbunya, baik waktu salat maupun di 
luar salat. 

Ketiga kegiatan tasawuf ini sebagai suatu metodologi 
untuk menumbuhkembangkan potensi al-akhlâq al-mahmûdah 
atau akhlak terpuji yanag ada pada diri masing-masing, serta 
menekan, mengurangi, dan mengendalikan potensi al-akhlâq al-
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madzmûmah atau akhlak tercela yang ada pada diri masing-masing. 
Ketiga tasawuf yang bertumpu pada tazkiyat al-nafs, taqarrub ilâ 
Allah, hudlur al-qlb ma’a Allah ini harus senantiasa diletakkan di 
atas landasan akidah yang benar dan senantiasa ditopang kepatuhan 
mennjalankan ibadah sesuai dengan syati’at Islam. Di dalam Islam 
tidak ada tasawuf yang berdiri sendiri tanpa dipadukan dengan 
landasan akidah dan pengamalan syari’ah.

Teologi Islam mengajarkan bahwa ego (nafsu) dan jiwa 
(ruh) adalah komponen esensial bagi keberadaan metafisikal 
manusia. Meskipun kedua entitas dipercaya terkandung dalam 
tubuh fisik, nafsu, dan ruh memiliki konstitusi yang berbeda. 
Nafsu adalah sifat fisik dan duniawi manusia, sedangkan jiwa 
atau ruh memancar dari esensi Allah sendiri, atau cahaya (nur) 
ilahiah. Pada dasarnya sifat duniawi mansia yang sering membuat 
manusia tunduk kepada hasrat-hasrat rendahnya. Sedangkan 
kondisi rohaniah lebih mematuhi Allah (Raana Bokhari dan 
Mohammad Seddon. Ensiklopedia Islam tt.: 206). Perjuangan 
diri untuk menjadi lebih baik, yaitu melalui perjuangan internal 
(ego) manusia. Tazkiyah adalah cara menyingkirkan semua 
kebiasaan dan sifat buruk melalui ibadah dan menyembah 
kepada Allah. Nabi Muhammad saw menyarankan pengikutnya 
untuk hidup di antara masyarakat guna menyebar kebaikan 
dan melayani umat manusia. Metode-metode pengembangan 
diri Nabi Muhammad saw sendiri mencakup sejumlah ibadah 
spesifik, yaitu shalat malam (tahajud), berpuasa secara sukarela, 
sering mengaji, berzikir, serta beramal. 

Sikap zuhud disinyalir dapat menjauhkan para pemegang 
kekuasaan terutama di pemerintahan dari perilaku korupsi. 
Sebagaimana dinyatakan Sa’id Hawwa dalam bukunya Rambu-
Rambu Jalan Ruhani ”Syarah Al-Hikam Syaikh Ibnu ’Athaillah 
As-Sakandari” (1999: 80), pemerintahan sangat diperlukan 
manusia, tetapi orang yang mengetahui konsekuensi, adab, 
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dan kewajibannya pasti akan bersikap zuhud terhadapnya, bahkan 
akan berusaha menolaknya jika diserahkan kepadanya. Seandainya 
manusia zuhud terhadap kekuasaan niscaya tidak akan ada berbagai 
perebutan dan permusuhan manusia di sekitarnya. 

Sementara dalam Risalah Qusyairiyah (Naisaburi, 2007: 
147) wara’ merupakan permulaan dari zuhud, sedangkan 
qana’ah merupakan akhir dari keridhaan. Dan kehidupan yang 
paling baik adalah qana’ah. Abu Hurairah ra menyampaikan 
sabda Rasulullah saw, yang menyatakan ”Jadilah orang yang 
wara’, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli 
beribadah. Jadilah orang yang qana’ah, maka engkau akan 
menjadi orang yang paling ahli bersyukur. Cintailah orang 
lain sebagaimana engkau mencintai diri sendiri, maka engkau 
akan menjadi orang mukmin yanag baik. Berbuat baik kepada 
tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang Islam yang 
baik. Sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan 
mematikan hati” (Naisaburi, 2007: 221). 

Ada beberapa yang hendaknya diperhatikan dalam rangka 
mengurangi budaya korupsi di tempat kerja.

1. Melaksanakan kewajiban harus dengan penuh tanggung 
jawab. Dan sudah seharusnya kewajiban diimbangi dengan 
penerimaan hak secara proporsional.

2. Yakinlah bahwa kita perlu uang, namun uang bukan target 
utama yang harus kita tetapkan.

3. Melaksanakan kewajiban dan bersyukur atas hak yang 
diterima akan mengurangi pelaku tindak korupsi.

4. Keimanan mampu menjaga seseorang dari perilaku korupsi.

5. Perilaku saling mengingatkan baik dari anggota keluarga 
maupun rekan kerja dapat mengurangi tindakan korupsi.
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C. RANGKUMAN

Konsep-konsep dalam agama yang terealisasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hendaknya 
dipahami berdasarkan ilmu pengetahuan yang mendalam, benar, 
dan tepat.  Memahami secara komprehensif bahwa ajaran Islam 
tidak pernah mengajarkan nilai-nilai kekerasan atau kekejian 
dalam menjalin tali silaturahim. Ketegasan terhadap batas-batas 
antara mana yang baik dan benar dengan kebatilan dan larangan 
sangat lah jelas.

Dengan demikian, konsep hijrah penting untuk dipahami 
sebagai suatu upaya  berpindah ke tempat lain atau sikap menuju 
kondisi yang lebih baik; konsep jihad dipahami sebagai berjuang di 
jalan Allah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang utama, 
dalam melaksanakan suatu amalan, Rasul saw menyatakan bahwa 
yang paling sesuai dengan kondisinya dan paling bermanfaat bagi 
kehidupannya masuk dalam kategori jihad.

Berpikir tentang suatu persoalan sampai kepada dasar 
atau akar permasalahannya itu penting. Dengan berpikir radikal 
seperti itu, akan dapat ditemukan solusi atas suatu persoalan 
hingga akar masalahnya. Berpikir seperti ini tentu sangat 
bermanfaat ketika mencari solusi saat menghadapi masalah, 
terlebih dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang 
dapat bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Sedangkan untuk 

”Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaran lah 
kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingat lah 
Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-
Jumu’ah [62]: 10)
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konteks radikalisme, kita hendaknya bersikap hati-hati dan kritis. 
Radikalisme merupakan aliran atau paham yang muncul dalam 
politik. Aliran atau paham ini menginginkan perubahan atau 
pembaharuan sosial dan politik namun dengan cara kekerasan 
atau drastis; aliran ini menunjukkan sikap ekstrem dalam aliran 
politik. Di Indonesia konsep radikalisme hendaknya dihindari 
untuk mencegah perpecahan dan kehancuran masyarakat, 
bangsa, dan negara. 

Islam adalah agama universal dan siapa saja boleh menjadi 
pengikutnya, tanpa memerhatikan ras, etnis, budaya, atau status 
ekonomi. Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan 
antara manusia. Setiap pengikutnya adalah sama, baik laki-laki 
maupun perempuan, yang membedakan di mata Allah hanya 
kesalehannya. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian 
meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai 
pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia yang memiliki ideologi meyakini kepada 
Tuhan Yang Mahaesa dan dengan mayoritas penduduknya 
adalah umat Muslim, menyatakan dengan tegas tidak melegalkan 
perilaku LGBT. Dan perilaku hidup tidak berlebih-lebihan 
menjadi dasar larangan terhadap perilaku korupsi. Kehidupan 
yang dijalankan dengan pemahaman terhadap konsep ajaran 
Islam yang tepat dan benar mampu membawa kepada 
kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Evaluasi

- Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 
jelas

- Jelaskan syarat dan ketentuan terkait tentang jihad dalam 
makna qital (perang)!
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- Mengapa wacana hijrah perlu diwaspadai sebagai indikator 
radikalisme agama?

- Bagaimana pemahaman agama dapat memunculkan 
radikalisme bahkan terorisme?

- Bagaimana agama dapat berperan untuk menciptakan budaya 
anti korupsi?

TUGAS KONTEKSTUAL

Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di 
Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para dai yang membawa 
Islam ke Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokal 
(local wisdom) yang menjadi realitas kebudayaan dalam 
masyarakat Indonesia. Para Wali mempergunakan instrumen-
instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan 
Islam. Melalui media dan strategi dakwah yang memadukan 
ajaran Islam dengan ekspresi budaya local, banyak orang 
Indonesia yang memeluk Islam, bahkan Islam menjadi agama 
mayoritas bangsa Indonesia. Metode dakwah inkulturisasi Islam 
inilah yang berhasil menanamkan ajaran Islam yang sejalan 
dengan spirit dan ekspresi ke-Indonesiaan, sehingga Islam dan 
Indonesia menjadi satu tarikan nafas muslim Indonesia.

Tuliskan artikel singkat tentang pengaruh atau dampak 
inkulturisasi Islam dalam mencegah radikalisme agama dan 
sikap korup di Indonesia.

Scan barcode tersebut untuk 
menyimak video Dr. Andy Hadiyanto 
“Jihad dalam Konteks Kekinian” dan 
buatlah vlog berdurasi 3 (tiga) menit 
tentang “Jihad Bukan Hanya Perang”, 
kemudian unggah di media sosialmu!
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“Pokoknya, Islam harus menjadi dasar negara. Kita harus 
menganut sistem khilafah Islamiyah. Karena itu merupakan 
perintah Allah,” ujar Umar saat lagi nongkrong bersama 
teman-temannya di masjid seusai melaksanakan shalat 
Dhuhur. 

“Oh tidak bisa, karena para pendiri bangsa sudah sepakat 
bahwa dasar negara kita adalah Pancasila,” kata Andy, 
merespons pernyataan Umar tadi. 

“Lho, mendirikan negara Islam itu perintah Allah lho. Kamu 
mau ikut perintah Allah atau mau ikutan-ikutan konspirasi 
orang-orang kafir,” bantah Umar.

BELA NEGARA DALAM 
PERSPEKTIF ISLAM

Bab 7

A. PENDAHULUAN 

Dialog dalam cerita tersebut mungkin saja benar-benar 
terjadi, atau sekurang-kurangnya anda pernah mendengar narasi 
tersebut. Maka pertanyannya, bagaimana sebenarnya pandangan 
Islam terhadap pemerintahan dan negara dalam konteks bela 
negara? Apakah Allah memerintahkan kita untuk mendirikan 
negara Islam ataukah tidak? Lalu, bagaimana dengan Indonesia 
yang sudah menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan asas 
negara, apakah harus diubah menjadi negara Islam? 
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi pokok 
bahasan pada bab ini. Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan, 
mari kita awali dengan membaca doa sebagaimana doa Nabi 
Ibrahim yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 126 dan 
Surat Ibrahim ayat 35:

رَبِّ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آِمًنا
Artinya: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang 

aman sentosa

B. CPMK DAN SUB-CPMK

C. AKTIVITAS DAN TUGAS BELAJAR

Untuk mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah 
ini, ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, 
yaitu: 

R	Secara individual, mahasiswa membaca materi pembelajaran, 
mencatat hal-hal penting dan hal yang baru diketahui dari 
materi pembelajaran ini. Mahasiswa dapat menggunakan 
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tabel Belum tahu, Ingin tahu, Sudah tahu (BIS). 

Belum tahu 

diisi di awal 
pembelajaran

Ingin tahu

diisi di awal pembela-
jaran

Sudah tahu 

diisi di akhir 
pembelajaran

di isi di akhir 
pembelajaran

R	Mahasiswa secara berkelompok (masing-masing kelompok 
terdiri dari 3-5 mahasiswa) mendiskusikan catatan 
individual berdasarkan tabel BIS, kemudian membuat 
sejenis rangkuman pendek dalam bentuk infografis/teks 
dan disebarluaskan melalui media sosialnya masing-masing. 
Kemudian, kumpulkan tautan media sosial Anda yang berisi 
teks/infografis tersebut. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN

Untuk mencapai CPMK dan sub-CPMK tersebut, bacalah 
bahan bacaan berikut. 

UNIVERSALITAS NILAI POLITIK DENGAN LOKALITAS DAN 
TEMPORALITAS PRAKTIK POLITIK

Bahan Bacaan 1

Jika kita membuka kembali lembaran-lembaran al-Qur’an, 
tidak ada teks yang secara tegas memerintahkan umat Islam 
untuk mendirikan negara Islam. Adapun ayat-ayat al-Qur’an 
yang seringkali dijadikan dalil keharusan untuk mendirikan 
negara Islam adalah Surat Al-Maidah ayat 44, 45, 46, 47 dan 48.

Kecuali ayat 46 dan 48, semua ayat-ayat tersebut memuat 
kalimat sama kecuali pada ujungnya, yakni: َوَمْن لَْم يَْحكُْم مِِبَا أَنَْزَل اللَُّه 

الْكَاِفُرْوَن ُهُم   Di ayat 44 diakhiri dengan kata al-kafirun, di .َفأُولَِئَك 
ayat 45 diakhiri dengan al-dhalimun, dan 47 ditutup dengan 
kata al-fasiqun, yang bermakna bahwa barang siapa yang tidak 
memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah 
maka mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang dhalim dan 
orang-orang yang fasik. 

Ayat tersebut memerintahkan kepada segenap umat 
Islam untuk memberlakukan hukum yang telah diturunkan oleh 
Allah. Terhadap hal ini ada dua pertanyaan mendasar; apakah 
memberlakukan hukum Allah itu harus melalui pendirian negara 
Islam? Apakah Allah menurunkan hukumnya hanya bernama 
Islam atau al-Qur’an? 

Jika kita membaca secara utuh Surat al-Maidah ayat 44 
sampai 48 tersebut, maka tampak hukum-hukum Allah termuat 
dalam kitab Taurat dan Injil serta al-Qur’an. Jika pada ayat 44 
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dan 45 berbicara bagaimana keharusan menegakkan hukum-
hukum Allah yang ada dalam Taurat, maka pada ayat 46 Nabi 
Isa memberikan pembenaran terhadap hukum-hukum Taurat 
tersebut. Sementara ayat 48 berbicara bahwa al-Qur’an yang 
membenarkan kitab-kitab terdahulu; yakni Taurat dan Injil. Dari 
sini nampak jelas bahwa penegakan hukum Allah pada ayat-ayat 
tersebut tidak semata-mata penegakan hukum Taurat dan Injil 
tetapi juga penegakan hukum al-Qur’an. Karena pada prinsipnya, 
hukum-hukum Allah tersebut tidak bertentangan satu sama lain. 
Ini bisa dibaca pada penggunaan kata اااااااااا 
(dalam bentuk tunggal, bukan kutub dalam bentuk jamak) pada 
ayat 48, yang bermakna bahwa hukum-hukum tersebut sama 
dan bersumber tunggal, yakni Allah. 

Terlebih, jika kita merujuk sebab turunnya ayat tersebut 
(asbab nuzul). Dalam Tafsir Ibn Katsir—sebagaimana juga 
banyak diriwayatkan dalam sejumlah hadist—disebutkan bahwa 
ayat ini turun terkait dengan konteks di mana orang Yahudi 
mengubah hukum Allah yang termaktub dalam kitab Taurat 
perihal hukuman terhadap pelaku zina yang antara lain hukum 
rajam bagi pezina muhsan. Mereka mengubahnya menjadi 
pukulan seratus kali dan mencoreng mukanya dengan arang, 
dan dinaikkan ke atas keledai secara terbalik untuk di bawah 
ke sekeliling kota. Karena mengubah hukum Allah tersebut, 
terjadilah perselisihan di antara mereka. Kemudian, mereka 
hendak bertanya kepada nabi dengan tujuan tertentu; yakni 
jika nabi Muhammad memberikan keputusan hukuman yang 
sama maka harus dijadikan hujjah (dalil), namun jika nabi 
memutuskan rajam maka keputusan nabi tersebut harus ditolak. 
Menghadapi ini, sahabat nabi Abdullah Ibn Salam mengambil 
dan membuka kitab Taurat bagian ayat rajam. Atas kejadian 
ini, turunlah ayat-ayat di atas sebagai peringatan agar tetap 
mematuhi perintah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah 
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yang ada dalam kitab Taurat, Injil maupun al-Qur’an. 

Lalu, siapa yang harus menegakkan syariat Allah tersebut? 
Apakah harus melalui pembentukan negara Islam? Sebagai 
umat Islam, tentu wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan 
seluruh perintah Allah sebagaimana yang terkandung dalam al-
Qur’an. Tak ada yang dapat membantah bahwa setiap Muslim 
wajib melaksanakan shalat, berpuasa, membayar zakat dan 
berhaji jika mampu. Begitu juga, setiap muslim wajib melakukan 
dan menasehati kebaikan dan menolak kejahatan (amar ma’ruf 
nahi munkar). Karena pada pokoknya syariah adalah cara hidup 
Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi. Jadi, ia tidak 
hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensial, 
tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga 
kesehatan personal dan tata krama yang baik (An-Na’im, 1993). 

Indonesia sebagai negara telah menerbitkan Undang-
Undang terhadap ajaran-ajaran pokok Islam seperti UU 
Perkawinan, UU Zakat, UU Haji, dan Kompilasi Hukum Islam. 
Akan tetapi, sebagian umat Islam menganggap bahwa penegakan 
syariat harus melalui jalur negara, kemudian dianggap perlu untuk 
mendirikan negara Islam. Ini tentu perlu disikapi secara kritis.

Dalam menegakkan syariat Allah di Indonesia yang 
beragam suku, bangsa, dan agama ini apakah harus melalui 
pembentukan negara Islam? Sementara nilai-nilai yang 
terkandung dalam konsep kebangsaan yang termaktub dalam 
pembukaan UUD 1945 sangat nyata bahwa Indonesia adalah 
negara Islami, dalam pengertian nilai-nilai Islam menjadi spirit 
dan dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 

3 Pandangan Tentang Islam dan Negara

Secara teoretis, Munawir Sjadzali (1993), membagi 
paradigma hubungan Islam dan negara ke dalam tiga bagian. 
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Pertama, kelompok ini memandang karena Islam memiliki watak 
yang holistik dan karena Islam adalah agama mayoritas bangsa 
Indonesia, maka Islam harus menjadi dasar negara. Islam adalah 
din wa dawlah (Musa, 1963). Tokoh yang sangat populer dalam 
kelompok ini adalah Sayyid Quthb (1967), Abu A’la al-Maududi, 
Hasan Turabi (1983) dan tokoh-tokoh Islam lainnya. 

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam harus 
terpisah dari negara (politik) dan Muhammad bukan sebagai 
kepala negara, melainkan hanya sebagai pimpinan agama. Karena 
itulah, memisahkan agama—sebagai urusan privat manusia 
dengan Tuhannya—dan negara—sebagai wilayah publik yang 
profan—adalah niscaya. Al-Qur’an bukan kitab tata negara yang 
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. 
Bagi kelompok ini, jika Islam tidak dipisahkan dari negara maka 
politisasi Islam akan terjadi, bahkan mendistorsi Islam itu 
sendiri. Tokoh yang sangat terkenal dalam aliran ini adalah Ali 
Abd Raziq (1966) dan Muhammad Sa’id al-Asymawi (1990). 

Ketiga, aliran yang beranggapan bahwa Islam harus tampil 
dalam setiap kehidupan, tetapi tidak secara legal dan formal. 
Artinya, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, 
tetapi ia hanya menyediakan seperangkat nilai, moral, etika 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dan etika 
dalam Islam harus diimplementasikan oleh segenap muslim 
dalam setiap kehidupan, bukan menjadikan Islam sebagai dasar 
negara. Kelompok ini cenderung menafsirkan watak holistik 
Islam secara subtansialistik. Hal ini dalam pengertian bahwa 
Islam tidak harus dibangun dalam pola yang legal dan formal, 
tetapi substansi dan esensi dari Islam harus tetap hadir. Para 
pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad 
Husayn Haykal (1993), Fazlurrahman (1982) dan sejumlah 
pemikir lainnya. 
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ISLAM DAN NEGARA DALAM KONTEKS INDONESIA

Bahan Bacaan 2

Sesungguhnya, diskursus apakah Indonesia menjadi 
negara berasaskan (syariat) Islam ataukah Pancasila adalah 
perdebatan klasik yang sampai hari ini masih sering dihidupkan 
kembali. Kelompok yang pro Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dengan berasaskan Pancasila dan kelompok yang kontra 
masing-masing membangun argumentasinya. Bagi yang kontra, 
Indonesia harus menjadi negara dengan sistem khilafah Islam 
dengan alasan teologis dan sosiologis. Secara teologis, kelompok 
ini menganggap bahwa mendirikan negara Islam diperintahkan 
oleh Allah sebagai wadah untuk menjalankan syariat Islam dengan 
bertopang pada dalil-dalil al-Qur’an di atas (Q.S. Al-Maidah 44-
48) dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad di Madinah. 
Secara sosiologis, karena Islam adalah agama yang secara 
mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia harus 
menjadi negara Islam dengan sistem khilafah dan menerapkan 
syariat Islam secara legal-formal.

Belakangan ini, kelompok-kelompok yang kontra NKRI 
dan Pancasila ini tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pada dua alasan tersebut di atas, melainkan juga lebih kepada 
alasan ideologis dan transnasional. Di tangan mereka, Islam 
sebagai syariah (jalan) diubah menjadi ideologi politik, yang 
dampaknya adalah pemahaman yang berbeda dengan mereka 
akan dengan mudah dituduh bertentangan dengan Islam  
(Wahid, 2009). Gerakan-gerakan kontra NKRI dan Pancasila 
ini banyak disusupi dan dimotori oleh Wahabi dan Ikhwanul 
Muslimin. Kehadiran organisasi semacam Islamic State of Iraq 
and Syiria (ISIS), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Hizbut 
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Tahrir Indonesia di Indonesia yang turut menolak NKRI dan 
Pancasila mempertegas bahwa ideologi yang mereka impor dari 
Timur Tengah bertentangan dengan tujuan dan cita-cita bangsa 
Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan 
UUD 1945. 

Namun demikian Gus Dur (Wahid, 2009) mencatat selalu 
ada mayoritas bangsa Indonesia yang setuju dan tetap menjaga 
keutuhan NKRI dan Pancasila. Sikap organisasi-organisasi 
masyarakat (ormas) seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 
Persis, Ijabi serta partai politik yang berhaluan kebangsaan yang 
menyatakan bahwa NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan 
UUD 1945 sebagai bentuk final dan konsensus nasional, adalah 
kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis, budaya, 
dan tradisi bangsa serta substansi ajaran agama. 

Ormas-ormas moderat yang memiliki kontribusi besar 
terhadap pembentukan dan pembangunan bangsa tersebut 
memiliki argumen yang tidak mudah dibantah. NU, misalnya, 
melalui muktamarnya di Banjarmasin pada tahun 1935 telah 
memutuskan untuk tidak mendukung terbentuknya Negara 
Islam melainkan mengajak umat Islam untuk mengamalkan 
ajaran-ajarannya sehingga terbentuk masyarakat yang Islami 
(Wahid, 2009). Begitu pula dengan Muhammadiyah yang sedari 
awal terlibat dalam pergerakan kemerdekaan menegaskan 
pendiriannya terhadap negara Pancasila yang maju, adil, 
makmur, bermartabat dan berdaulat dalam lindungan Allah 
SWT (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Keterlibatan 
tokoh Ahmadiyah seperti H. Ahmad Djoyo Sugito dalam proses 
kemerdekaan RI juga menjadi bukti bahwa ormas ini mendorong 
lahirnya NKRI. Penelitian Reslawati (2016) di Jawa Barat dan 
Banten terhadap Persis dan Ijabi menyimpulkan bahwa kedua 
ormas tersebut Pancasila merupakan dasar negara yang ideal 
saat ini dan NKRI sudah final dan tidak akan diganti dengan 
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yang lainnya. Bahkan, kedua ormas ini menentang paham dan 
gerakan-gerakan yang hendak mengganti negara Pancasila ini. 

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh ormas-ormas 
tersebut tak semata-mata argumen sosiologis dan politik 
melainkan juga agama. Secara sosiologis dan politik, bangsa 
Indonesia sangat beragam baik dari sisi agama, etnis dan bahasa. 
Karena itu, masing-masing kebhinekaan tersebut tidak bisa 
dijadikan payung yang dapat menampung keberbagaian tersebut, 
sehingga membutuhkan payung yang dapat mengakomodasi 
keragaman tersebut, yang belakangan bernama Pancasila. 
Maka dirumuskanlah nilai-nilai yang dapat memayungi seluruh 
keragaman tersebut. Sebagai bangsa yang sejak awal taat 
terhadap aturan-aturan agama, maka konsep kebangsaan yang 
dirumuskan para pendiri bangsa tersebut merupakan nukilan 
dari tradisi, budaya dan agama leluhur. Alih-alih bertentangan, 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merefleksikan 
pesan-pesan utama yang ada dalam ajaran Islam, dikenal dengan 
maqashid al-syariah, yakni kemaslahatan umum (al-mashlahat 
al-ammah, the common good). 

Secara teologis, Allah memang menciptakan manusia 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sebagaimana yang terekam 
dalam Surat al-Hujurat ayat 13 dengan tujuan saling mengenal 
(ta’arafu). Untuk mencapai tujuan tersebut, masing-masing 
bangsa perlu menghimpun diri ke dalam perkumpulan bangsa-
bangsa yang dapat disebut sebagai negara. 

Singkatnya, Indonesia bukanlah negara agama melainkan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 
Pancasila. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam 
konsep kebangsaan yang termaktub dalam pembukaan UUD 
1945 sangat nyata bahwa Indonesia adalah negara Islami, dalam 
pengertian nilai-nilai Islam menjadi spirit dan dasar dalam 
kehidupan bernegara dan berbangsa. 
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Nasionalisme dan Ketaatan Konstitusi

Sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, tentu 
seluruh umat Islam diperintahkan untuk menaati pemimpinnya 
serta mencintai tanah airnya (negaranya). Secara terminologi, 
istilah nasionalisme tidak dikenal dalam Islam klasik karena 
paham ini baru mengemuka pada akhir abad 18. Islam klasik 
biasanya membagi wilayah ke dalam dua bagian: wilayah damai 
(darul Islam) dan wilayah perang (darul harb). 

Walaupun demikian, bukan berarti konsep nasionalisme 
tidak dapat ditemukan rujukannya dalam Islam. Islam mengenal 
konsep ummah yang oleh al-Asfahani (tanpa tahun) dimaknai 
sebagai perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan 
tertentu baik faktor agama, waktu yang sama ataupun tempat 
yang sama. Bagi Ibn Khaldun (Fattah, 2004), terma ummah ini 
sebagai dengan kata wathan yang bermakna hubungan tertentu 
kelompok masyarakat yang mendiami wilayah teritorial tertentu. 

Secara konseptual, al-Qur’an pun merekam bagaimana 
Nabi Ibrahim karena kecintaannya kepada negerinya berdoa 
sebagaimana yang terekam dalam Surat al-Baqarah 126 dan 
Surat Ibrahim 35, yang artinya Ya Tuhanku, jadikanlah negeri 
ini, negeri yang aman sentosa. 

Salah satu cara mewujudkan negeri yang aman sentosa 
sebagaimana yang ada dalam doa Nabi Ibrahim AS adalah: 

1. Seluruh elemen bangsa harus menjaga persatuan dan 
kesatuan, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam 
Surat Ali Imran ayat 103.

2. Sebagai konsekuensi, bangsa Indonesia berada dalam satu 
ummah di mana menurut Ali Syariati (1995) bahwa ummah 
itu mengandaikan adanya pemimpin, maka seluruh ummah 
Indonesia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin 
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sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Surat 
Annisa ayat 58. Kehidupan ummah Madinah ketika dipimpin 
oleh Nabi Muhammad juga menunjukkan bagaimana setiap 
komunitas di Madinah tunduk kepada Nabi Muhammad. 
Ketundukan orang-orang selain beragama Islam di Madinah 
bukan dalam pengertian ketundukan terhadap agama yang 
di bawah oleh Nabi Muhammad melainkan ketundukan 
kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi negara 
Madinah.

3. Kehidupan damai dan aman juga dapat diwujudkan melalui 
kesepakatan atau peraturan bersama antar beragam 
komunitas yang harus ditaati bersama sebagaimana yang 
dapat dilihat dalam Piagam Madinah. Dalam pasal 25 Piagam 
Madinah, misalnya berbunyi: “Sesungguhnya Yahudi Bani 
Awf satu umat bersama orang-orang Mukmin, bagi kaum 
Yahudi agama mereka dan bagi orang muslim agama mereka, 
termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-
orang yang berlaku dzalim dan berbuat dosa atau berkhianat. 
Karena sesungguhnya yang demikian hanya akan melecehkan 
diri dan keluarga.”

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, 
peraturan bersama yang telah disepakati bersama oleh para 
pendiri bangsa itu adalah Pancasila dan UUD 1945 beserta 
undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan 
adanya peraturan bersama, maka satu kelompok tidak boleh 
mengusir kelompok lain. Dus, untuk menghasilkan kesepakatan 
atau peraturan bersama itu maka masing-masing kelompok atau 
perwakilannya perlu duduk bersama untuk bermusyawarah. 
Al-Qur’an benar-benar memberi tuntunan yang sangat baik 
bagaimana berinteraksi dengan kelompok lain yang harus lemah 
lembut, tidak keras kepala dan memberikan maaf kepada mereka 
yang bersalah serta mengedepankan musyawarah, sebagaimana 
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yang terangkum dalam Surah Ali Imran 159.

Mengambil keputusan secara bersama-sama dalam suatu 
ummah belakangan ini disebut sebagai demokrasi. Mengapa 
demikian, dalam demokrasi, kekuasaan tidak dipegang dan 
ditentukan oleh satu orang ataupun satu kelompok, melainkan 
diatur bersama dan untuk kepentingan bersama. Sebagai sebuah 
sistem, demokrasi tentu memiliki kekurangan dan hambatan-
hambatan dalam implementasinya. Tetapi, atas kesepakatan 
bersama, setiap ummah dapat melakukan revisi terhadap sistem 
demokrasi, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia mulai 
dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi 
Pancasila, bahkan di era reformasi ini setiap warga negara 
memiliki hak suara yang sama untuk menentukan pemimpinnya 
dalam pesta demokrasi yang bernama Pemilihan Umum.

Mengelola Kebhinekaan dan Kewarganegaraan

Sebagaimana yang termaktub dalam Surah al-Hujarat 
bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, tidak tunggal, maka 
kebinekaan ini adalah bagian dari sunnatullah dan kekuasaan Allah 
dan dimaksudnya agar tercipta interaksi, saling mengenal dan 
melakukan kerja sama dengan baik (sebagaimana Q.S. 30: 22).

Bahkan, di Jazirah Arab, sebagai tempat turunnya Islam, 
ada berbagai macam budaya, etnis dan agama. Di wilayah Arab 
ada beberapa komunitas Yahudi yang hidup terpencar-pencar, 
dan beberapa orang sekurang-kurangnya disebut Kristen, serta 
beragam kepercayaan lainnya. Kedatangan Islam dengan 
berpegang pada kitab suci al-Qur’an ke muka bumi ini tidak lain 
untuk memberi petunjuk (Q.S. 2: 185, 6: 71, 7: 52, 16: 89) kepada 
segenap manusia. Tujuan adanya syariat ini dalam kajian Ushul 
Fiqh disebut dengan Maqashid al-Syariah. Menurut al-Syatibi  
bahwa sesungguhnya tujuan syariat tidak lain kecuali untuk 
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kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat )أن وضع 

واآلجل العاجل  يف  العباد  ملصالح  هو  إمَّنا   Syatibi, lebih lanjut .) الرشائع 
menjelaskan, kemaslahatan manusia ini dapat diwujudkan 
apabila lima unsur pokok diwujudkan dan dipelihara, yaitu: 
memelihara agama  (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), keturunan 
(hifdz al-nasl], harta [hifdz al-mal], akal [hifdz al-‘aqal], (Al-
Syathibi, T.th) 

Karena Islam hadir dalam aneka spektrum budaya dan 
agama yang berbeda-beda, maka persinggungan dan dialektika 
di antaranya adalah sebuah keniscayaan. Karena itulah, respons 
terhadap keragaman ini bukan saja dapat dilacak dalam pola 
dan model hubungan Nabi Muhammad dengan agama lain 
melainkan ditemukan dalam sejumlah ayat al-Qur’an. 

Secara praktis, rasa hormat Muhammad terhadap tradisi 
al-kitabiyah (Nasrani dan Yahudi) dipertontonkan dalam 
ajarannya bahwa selama berdoa seseorang harus menghadap 
ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Muhammad memerintahkan 
perubahan arah kiblat ke Mekkah ketika komunitas Yahudi 
menolak untuk menerima Muhammad sebagai pemimpin 
tunggal dari satu komunitas Arab (Coward, 1989). Dalam sejarah 
Islam, selama memerintah di Madinah Muhammad tidak pernah 
memaksa masyarakat non-muslim untuk mengikuti agama 
penguasa (Islam). Bahkan, melalui perjanjian di antara semua 
penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi 
terwujudnya perdamaian dan kerukunan (Rahman B. M., 2001). 
Untuk itu, Islam sebagai agama dakwah, tidak boleh tidak harus 
bisa memahami dan mempelajari agama lain (other religions) 
atau ahl Kitab. 

Sebagai pelaksana al-Qur`an di lapangan, Muhammad 
SAW pernah memberi tauladan yang sangat inspiring. Sejarah 
mencatat, Nabi pernah mendapat ancaman eks-komunikasi 
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hingga ia eksodus ke Madinah. Ia hijrah ke Madinah untuk 
beberapa lama dan kemudian kembali lagi ke Mekkah. Peristiwa 
ini dikenal dalam sejarah Islam dengan Fathu Makkah. Dalam 
peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil 
langkah balas dendam kepada siapa pun yang telah mengusirnya 
dahulu dari tanah Mekkah, tetapi Nabi malah mengatakan 
antum al-thulaqa’, kalian semua bebas (Abdullah, 2004).

Peristiwa ini seharusnya memberi pesan kuat bagi 
penganut agama Islam bahwa Nabi telah menjadi sebuah 
teladan yang cukup tepat perihal bagaimana bertoleransi baik 
pada aras praksis maupun konseptual. Bahkan, tanpa di dahului 
polemik pergumulan filosofis-teologis yang panas, Nabi tidak 
menuntut truth claim atas nama dirinya. Ia mengambil sikap 
agree in disagreement (istilahnya H.M. Mukti Ali). Dia tidak 
mendesakkan agamanya untuk diterima oleh umat agama lain. 
Di situ Nabi sangat mengakui keberadaan agama-agama lain, 
selain Islam (Abdullah, 2004).

Salah satu dokumen penting bagaimana nabi menjadi 
pemimpin komunitas Madinah dapat ditemukan dalam Piagam 
Madinah. Ilahi dan Hefni (2007) merumuskan beberapa prinsip 
pokok: 1) Masing-masing komunitas agama harus hidup secara 
damai dan bebas dalam menjalankan ajaran agamanya masing-
masing. 2) Apabila terdapat salah satu kelompok yang diserang, 
maka kelompok lain wajib membantu kelompok yang diserang 
tersebut. 3) Saling mengingatkan, dan saling berbuat kebaikan serta 
tidak akan saling berbuat kejahatan. 4) Wajib tolong menolong 
dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama, 5) 
Jika terjadi perselisihan antar komunitas maka dikembalikan 
kepada nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi. 

Lalu, bagaimana jika menyikapi perbedaan di internal 
umat Islam, seperti di bidang Tafsir, Fiqh, dan Ilmu Kalam? 
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Perbedaan diinternal umat Islam ini dapat dibagi ke dalam 1) 
perbedaan di bidang pokok (ushul), dan 2) perbedaan dibidang 
cabang (furu’). Bidang pokok ini meliputi akidah, tauhid, 
termasuk rukun iman, seperti tentang keesaan Allah, keyakinan 
akan kebenaran al-Qur’an, kepercayaan bahwa Nabi Muhammad 
adalah utusan Allah. Terhadap hal-hal yang sifatnya pokok ini 
tidak boleh ada perbedaan (ikhtilaf) karena sifatnya muhkam 
(jelas, penafsiran tunggal), sharih (jelas) dan qath’i (pasti). 

Sementara hal-hal apakah seorang muslim wajib 
mendirikan negara Islam,  bagaimana tata cara melaksanakan 
shalat, soal mu’amalah adalah masuk kategori furu’. Terhadap 
hal-hal yang furu’, Islam sangat menghargai perbedaan karena 
kata Nabi Muhammad  رحمة امتي   perbedaan di antara) اختاَلف 
ummatku adalah rahmat). Karena itulah, terhadap hal-hal furu’ 
(cabang) ini kita tidak diperkenankan untuk mengklaim bahwa 
pendapat kita paling benar sementara pendapat orang lain salah 
bahkan sesat dan kafir. Karena dalam soal furu’ (cabang) ruang 
ijtihad terbuka lebar, di mana para ulama dimungkinkan untuk 
menggali produk hukum sendiri melalui al-Qur’an dan hadist. 
Bukankah dalam Islam terdapat beragam tafsir al-Qur’an, ada 
al-Thabari, Ibn Katsir, Al-Razi, bahkan Quraish Sihab. Imam 
Syafi’ie sendiri pernah berujar bahwa “pendapat saya benar 
tetapi dimungkinkan mengandung kesalahan, sedang pendapat 
orang lain salah tetapi dimungkinkan mengandung kebenaran” 
واَب)     .)رأيي َصواٌب يَحتَِمُل الَخطأ، و رأُي َغرْيي َخطأ يَحتَِمُل الصَّ

Dalam konteks negara Indonesia di mana terdapat 
kebhinekaan dalam bidang agama,  ras, suku dan bahasa, negara 
harus bersikap adil kepada seluruh warga negaranya dengan 
memenuhi hak dan kewajibannya tanpa membedakan satu 
kelompok dengan kelompok lain. 
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Menjadi Muslim Indonesia

Banyak umat Islam menganggap bahwa sistem demokrasi 
bertentangan dengan syariat Islam. Tidak hanya bertentangan, 
demokrasi juga dituduh sebagai sistem thaghut ciptaan manusia 
yang penuh hawa nafsu. Sementara Islam menghendaki agar 
segala seluk beluk kehidupan umat Islam termasuk sistem 
negara harus menyatu. Karena itu marak tawaran sistem politik 
Islam yang disebut sebagai khilafah. Konon, khilafah ini sebuah 
sistem negara yang paling benar karena diatur langsung oleh 
Allah melalui al Qur’an dan hadits. Begitukah?

Al Qur’an dan Hadits merupakan kitab suci yang harus 
dihormati dan diyakini kebenarannya. Umat Islam pasti 
mempercayai itu. Namun menjadikan al Qur’an dan hadist 
sebagai sistem negara tentu memiliki masalah sendiri. Pertama, 
sakralitas al Qur’an dan hadits. Tak dapat dipungkiri bahwa 
bagi umat Islam keberadaan al Qur’an dan hadits merupakan 
kitab sakral yang tidak bisa dilecehkan. Dalam soal politik yang 
bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan, 
penggunaan al Qur’an dan hadits sebagai dasar negara justru 
menghilangkan sakralitas kedua kitab suci itu. Al Qur’an dan 
hadits bisa dijadikan dasar untuk berbuat kesalahan. Bisa jadi, 
banyak orang melindungi kejahatannya memakai ayat-ayat al 
Qur’an dan hadits. Akibatnya, kesucian al Qur’an pun tercederai 
atau bahkan sirna. Tentu tidak halal jika terjadi sakralitas al 
Qur’an seperti ini.

Kedua, multitafsir. Al Qur’an dan hadits adalah kitab 
terbuka bagi penafsiran. Tidak ada kata tunggal dalam memahami 
dan memaknai al Qur’an. Lebih-lebih ketika dihadapkan kepada 
ayat-ayat mutasyabih atau ayat musytarak yang memungkinkan 
dimaknai dari berbagai aspek. Al Ashfahani, misalnya, dalam 
“al Mufradat fi Gharib al Qur’an” menuturkan betapa peliknya 
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memahami ayat-ayat al Qur’an. Sehingga tidak mungkin hanya 
ada satu tafsir. 

Sementara negara sebagai wadah untuk hidup bersama 
membutuhkan satu kepastian sikap dan hukum yang menutup 
segala kemungkinan tafsir. Jika kitab undang-undang hukum 
negara bagaikan al Qur’an yang bisa ditasfiri dengan berbagai 
bentuk tentu akan menciptakan kekacauan. Setiap orang akan 
bebas memakai untuk kepentingannya sendiri. Jangankan al 
Qur’an, kitab-kitab fiqh pun yang berbicara tentang hukum-
hukum Islam tidak satu macam. Lalu hukum yang mana yang 
akan diterapkan, akan membutuhkan banyak energi dan 
percekcokan yang panjang. 

Dan ketiga adalah al Qur’an tidak secara terperinci 
membahas kehidupan. Hal ini disebabkan karena al Qur’an 
dan hadits hanya merespon apa yang terjadi pada ssaat itu. 
Sementara banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh al Qur’an 
dan hadits secara detail sehingga membutuhkan pemikiran yang 
serius di luar teks-teks al Qur’an dan hadits. Lalu bagaimana 
menempatkan al Qur’an dan hadits dalam konteks berpolitik 
Islami jika tidak ada dalil agama sama sekali (al siyasah al 
syar’iyyah mala nashsha fihi)

Ibn al Qayyim dalam “al-Thuruq al-Hukmiyyah” 
menjawab persoalan ini. Ibn al Qayyim mengatakan “annal ‘adl 
huwa maqshud al syari’ min al syari’ah, fahaitsuma asfara wajhul 
haqqi biayyi thariq kana, fatsamma syar’ullah wa dinuhu.” 
Bahwa keadilan adalah kunci pokok dalam tujuan syariah dari 
Allah. Di mana pun ada keadilan maka di sana ada syariah Allah 
dan agamaNya; Islam. Hal ini karena keadilan merupakan dasar 
dari penciptaan langit dan bumi. 

Lebih spesifik Ibn Uqail sebagaimana dikutip oleh Ibn 
Taimyyah dalam “al-Siyasah al Syar’iyyah fi Ishlah al Ra’ie wal 
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Ra’iyyah” mengatakan bahwa kebijakan negara merupakan 
sebuah sikap dan keputusan yang lebih mengarah kepada 
kedamaian umat dan menghindari kerusakan walaupun tidak 
ditetapkan oleh Nabi dan tidak ada wahyu al Qur’an yang 
menunjukkan kebijakan tersebut. Ma kana fi’lan yakunu ma’ahu 
al nas aqrab ila al shalah wa ab’ad ila al fasad, wain lam yadha’hu 
al rasul wala nazala bihi wahyun. 

Dari sini jelas bahwa sistem bernegara tidak mewajibkan 
mengikuti satu sistem agama. Tapi lebih kepada kebijakan 
yang mengutamakan kemashalahatan umat dan menghindari 
kerusakan di muka bumi ini. Maka upaya mengusung sistem 
khilafah sebagai amanat agama bisa ditolak. Islam tidak 
mengajarkan agar agama dijadikan dasar negara melainkan harus 
dijadikan spirit dalam bernegara dan berpolitik. Sebaliknya, 
keputusan-keputusan itu ditata dan ditentukan bersama secara 
adil tanpa diskriminasi. 

MODERASI ISLAM DAN BELA NEGARA

Bahan Bacaan 2

Pengantar

Telah banyak orang paham bahwa keberagamaan umat 
Islam saat ini berada pada tarik ulur antara paham ekstremisme 
radikal dan liberal. Umat Islam, khususnya para pelajar 
seringkali terjebak pada pemahaman yang tidak seharusnya. 
Pertanyaan yang sering kali muncul adalah apakah kita sebagai 
umat Islam hendak menerapkan ajaran agama secara total 
sembari melepaskan dari hukum-hukum keindonesiaan, atau 
justru sebaliknya yakni melepas diri dari belenggu agama 
dengan keyakinan bahwa konsensus masyarakat sudah mewakili 
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hukum Tuhan? Bagaimana kita umat Islam menempatkan diri 
di tengah-tengah hukum-hukum dilematik antara Islam dan 
Negara semisal antara hukuman penjara dan potong tangan bagi 
pencuri? 

Hal di atas memang tidak mudah diselesaikan. Karena 
posisi agama yang kedudukannya pada sisi pembebanan (taklif), 
dengan ancaman siksa neraka jika melepaskan diri dari sendi-
sendi agama pada satu sisi, dan realitas yang terus berubah yang 
terkadang sulit diikuti secara ajaran agama pada sisi yang lain. 
Mereka yang lebih suka memegang erat agama Islam secara ketat 
memiliki dampak problematik dan berbahaya, dari radikalisme 
menuju terorisme. Akibatnya agama yang seharusnya menjadi 
ruang aman dan damai bagi setiap pemeluk justru memunculkan 
polemik. Pengeboman, perusakan, pembunuhan bermotif ajaran 
agama muncul di mana-mana. Agama Islam pun menjadi 
tertuduh sebagai biang perusak kebinekaan. 

Sementara jika memilih pada pandangan yang lebih 
mengedepankan kesepakatan sosial tanpa pelibatan agama, 
tentu banyak umat Islam yang menolaknya. Karena dianggap 
tidak hanya menyepelekan ajaran yang sakral dan adi luhung 
melainkan juga sebagai janji penuh umat Islam kepada Allah 
sebagai hamba-Nya (‘abd Allah). Bahwa kehidupan di dunia 
ini bukan hanya persoalan manusia sebagai pengatur dan 
pemakmur bumi (khalifah fil ardh) tapi juga ada amanah untuk 
tunduk patuh pada ajaran yang ada dalam al Qur’an dan hadits.

Pergulatan dan perdebatan batiniah keimanan itu 
membutuhkan kajian pengurai guna memberikan ruang nyaman 
bagi umat Islam dalam beragama dan bernegara. Pelerai paham 
ekstrimisme dan liberalisme agama itu adalah pendidikan 
berbasis moderat. Pendidikan ini hendak mengetengahkan 
sebuah penjelasan bahwa di antara teks-teks yang kaku dan 



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 243

realitas yang terus melaju ada ruang dialektis dan dinamis. 
Gerak ritmik pemikiran (aql) mencoba untuk mendialogkan 
antara ajaran agama (nash) dan realitas kehidupan ini (waqi’).

Istilah moderasi Islam atau Islam moderat masih 
tergolong baru. Namun secara praktik dan pola pikir moderasi 
Islam telah lama berkembang dalam dunia Islam. Lahirnya 
moderasi Islam pasca meninggalnya Nabi setelah terjadi bentrok 
pemikiran antara kaum khawarij yang Jabariyah fatalistis dan 
Mu’tazilah yang deterministis. Kelompok Khawarij cenderung 
berpikir bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. 
Manusia tinggal menjalankan apapun yang ada dalam al Qur’an 
dan hadits. Oleh karena pola pikirnya yang cenderung tekstual 
itulah, para pemikir Khawarij lebih cepat memvonis seseorang 
sebagai kafir jika berbeda pandangan dengan dirinya. Pada 
gilirannya, Khawarij ini melahirkan pola pikir ekstrimis radikal. 
Ditengarai, terorisme berangkat dari manhaj Khawarij ini. 

Sementara kelompok Mu’tazilah yang dikomandani oleh 
Washil bin Atha’ Al-Makhzumi Al-Ghozzal ini mengarah pada 
penggunaan rasio secara total. Sehingga banyak pemikiran yang 
dianggap melenceng dari ajaran Islam. Hal yang paling terkenal 
dari kelompok Mu’tazilah ini adalah bahwa manusia memiliki 
kekuasaan penuh dengan dirinya sehingga nasib dan takdir 
bukan ditentukan oleh Allah tapi oleh manusia. Segala perbuatan 
manusia bukanlah perbuatan Allah sehingga apabila dihisab dan 
disiksa di neraka murni karena perbuatannya. 

Perdebatan antara kelompok Khawarij yang ekstrem 
kanan dan Mu’tazilah yang ekstrem kiri, ada juga pemikiran 
penengah, yakni kelompok al-Asy’ariyah. Kelompok ini berusaha 
menyelesaikan persoalan teologis yang pelik antara Mu’tazilah 
dan Khawarij dalam soal teologi. Inilah cikal bakal pola pikir 
moderasi Islam. Namun saat ini wacana moderasi Islam tidak 
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lagi sebatas teologi melainkan lebih kepada pemikiran-pemikiran 
sosiologis yang sering kali dialami oleh umat Islam. Perbedaan 
agama, suku, ras, dan lain-lain membutuhkan sikap dan pola 
pikir moderat ini. Indonesia memiliki perbedaan yang sangat 
banyak sekali. Itu artinya, membutuhkan pendidikan berbasis 
moderasi Islam. 

Pengertian Moderasi Islam

Moderasi Islam dalam bahasa arab biasa disebut al-
washatiyah al-Islamiyyah. Al-Qaradawi menyebut beberapa 
kosakata yang sepadan dengan moderasi Islam, antara lain: 
tawazun, i’tidal, ta’adul, dan istiqamah (Al-Qaradawi, 2011: 13). 
Sementara moderasi Islam dalam dalam pandangan Wahbah 
Zuhaily merupakan keseimbangan antara keyakinan, sikap, 
perilaku, dan tatanan, mu’amalah, dan moralitas. Ini berarti 
bahwa Islam bahwa Islam merupakan agama yang sangat 
moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak belebihan 
dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh, 
lemah lembut, dan lain-lain (Misrawi, 2010: 5).

Dalam menghadapi segala perbedaan manusia, Islam 
moderat lebih mengedepankan sikap santun dan toleran dalam 
berinteraksi secara sosial terhadap siapa pun. Hal ini karena 
adanya kesadaran bahwa perbedaan itu nyata dan diciptakan 
oleh Allah. Dalam al-Qur’an Allah menyatakan bahwa Dia 
menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
untuk saling mengenal. Tepatnya perbedaan sebagai identitas 
(Q.S. 49: 13). Dalam diri manusia pun, ada laki-laki dan juga 
ada perempuan. Itu perbedaan namun masih bisa disatukan 
dalam bingkai pernikahan. Begitu juga dalam soal lain seperti 
perbedaan agama, ras, dan suku yang harus disadari sebagai 
identitas yang harus dikenali. Lebih lanjut, Allah juga berfirman 
bahwa keagamaan memang tidak diciptakan tunggal, Islam. 
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Namun ada ada banyak agama sejak Nabi Adam hingga kini. 
Perbedaan agama itu adalah takdir dari Allah. Dan karenanya 
tidak boleh ada kebencian antar umat beragama (Q.S. 5: 48). 

Intinya moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah 
(wasathiyah) antara penggunaan teks (naqliyyah) dan realitas (al 
waqi’) melalui pertimbangan rasio (‘aqliyyah) sehingga problem 
dilematis berbasis teologis bisa diselesaikan dengan baik selama 
tidak bertentangan dengan doktrin dan prinsip agama. Artinya, 
Islam wasathiyyah tidak hanya menerima teks secara fatalistis 
melainkan mendialogkan dan kontekstualisasi terhadap realitas. 
Moderasi Islam lebih mengedepankan ijtihad kontemplatif dan 
istinbath naratif dalam memahami segala persoalan kehidupan, 
khususnya pluralitas realita. 

Prinsip-prinsip Moderasi Islam

Allah berfirman dalam al Qur’an abhwa jangan ekstrim 
(ghuluw) dalam beragama dan jangan pula mengikuti kehendak 
hawa nafsu secara bebas. (Q.S. 5: 77). Dalam hadits yang 
diriwayatkan dari `Abdullah bin Abbâs Radhiyallahu anhu, dia 
berkata: “Pada pagi hari di Jumratul Aqabah ketika itu Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di atas kendaraan, beliau 
berkata kepadaku: “Ambillah beberapa buah batu untukku!” 
Maka aku pun mengambil tujuh buah batu untuk beliau yang 
akan digunakan melontar jumrah. Kemudian beliau berkata:

يِن  يَّاكُْم َوالُْغلُوَّ يِف الدِّ  أَْمثَاَل َهؤاَُلَِء فَارُْمْوا ثُمَّ قَاَل يَا أَيَُّها النَّاُس إِ

يِن فَِإنَُّه أَْهلََك َمْن كَاَن قَبْلَُكُم الُْغلُوُّ يِف الدِّ
“Lemparlah dengan batu seperti ini!” kemudian beliau 

melanjutkan: “Wahai sekalian manusia, jauhilah sikap ghuluw 
(melampaui batas) dalam agama. Sesungguhnya perkara yang 
membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghuluw 
mereka dalam agama.
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Baik ayat al Qur’an maupun hadits di atas, sama-sama 
melarang untuk melampui batas (ekstrem) dalam beragama, 
baik memihak ke kanan atau pun ke kiri. Dengan tidak ekstrim 
seperti itu maka Islam dimungkin menjadi rahmat bagi seluruh 
alam (rahmatan lil alamin) dan bersama orang lain dalam 
mengantarkan manusia untuk hidup rukun dan damai dalam 
segala perbedaan. 

Untuk mencapai itu semua maka moderasi Islam memiliki 
prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Al-‘Adalah (keadilan)

Pengertiaan adil di sini adalah berpihak pada kebenaran. 
Bersikap adil tidak selamanya ada di tengah melainkan lebih 
mementingkan pada hak setiap orang, baik yang salah atau 
yang benar. Itulah kenapa, adil harus disertai dengan sikap 
ihsan. Yakni melihat dan memahami sesuatu secara mendalam 
sekaligus  ada tanggung jawab ilahiyah yang tidak boleh 
diabaikan. Karena itu, moderasi Islam merupakan perlakuan 
adil terhadap siapa pun khususnya yang berbeda agama. Dalam 
al Qur’an Allah berfirman bahwa dalam menghadapi perbedaan 
agama hendaknya didapatkan titik (kalimat sawa’) dengan 
mengedepankan kesopanan dan rendah hati (QS. 3: 3).

Kalimatin sawa’ dalam masalah ini antara lain menyangkut 
problem-problem sosial yang bias diatasi bersama antar pemeluk 
agama. Bencana alam, misalnya, menimpa semua orang, apa 
pun agamanya. Karenanya harus diatasi secara bersama-sama. 
Dengan demikian, kalimatin sawa’ ini tidak hanya melahirkan 
kesepakatan semata melainkan timbulnya harmoni antar 
pemeluk agama. Problem-problem sosial yang melilit setiap umat 
akan mudah diatasi dengan kerja sama antar agama. Sebaliknya, 
kalimatin sawa’ tidak boleh masuk pada ranah teologi yang 
memang beda dan tidak mungkin didapatkan kesepakatan. 
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Dengan demikian, moderasi Islam dalam kaitannya 
tindakan dan sikap adil ini meliputi lima hal (Nurdin, 2011: 
122). Pertama, tidak mengurangi atau melebihi dari apa yang 
seharusnya ada. Kedua, tidak memihak dan memberi keputusan 
berat sebelah. Misalnya, karena kedekatan, kerabat atau segama 
kemudian mendapatkan perlakuan yang lebih maka hal ini 
melanggar prinsip  keadilan. Ketiga, sesuai dengan tingkatan, 
kedudukan, dan kemampuan. Keempat, berpihak dan berpegang 
pada kebenaran. Dan kelima, tidak sewenang-wenang. Ke-lima 
hal ini harus menjadi fondasi keagamaan setiap orang lebih-lebih 
ketika menyelesaikan persoalan yang menyangkut kerukunan 
umat beragama. 

2. Al-Tasamuh (toleransi)

Secara bahasa, tasamuh memiliki makna juud (kemuliaan), 
tasahul (ramah dan suka memaafkan), dan sa’d al shadr (lapang 
dada). Pemaknaannya kemudian berkembang menjadi sikap 
lapang dada dan terbuka dalam menghadapi segala perbedaan 
yang bersumber dari prinsip-prinsip kepribadian yang kokoh 
(Afroni, 2016:13). Dalam al-Qur’an, Allah menyatakan bahwa 
manusia memang diciptakan berbeda baik suku, agama, maupun 
rasnya. Karena dari perbedaan itu diarahkan untuk saling 
mengenal dan memahami. 

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

Di ayat lain, Allah juga melarang umat Islam menghina 
apa yang disembah oleh orang lain. 
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“ Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 
Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kem-
bali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang 

dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. 6: 108).

Karena itu, toleransi dalam moderasi Islam merupakan 
prasyarat mutlak yang harus dimiliki yang mengharapkan satu 
kehidupan bersama yang aman, damai dan rukun (Moqsith: 
2016;34).

Bela Negara Sebagai Implementasi Moderasi Islam

Moderasi Beragama atau Moderasi Islam untuk umat Islam 
senantiasa mengamanahkan keseimbangan. Dalam konteks 
berbangsa, membela negara adalah bagian dari implementasi 
moderasi Islam.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela 
Negara, Bela Negara didefisinikan sebagai tekad, sikap dan 
perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan 
maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh 
kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup  bangsa dan 
negara dari ancaman.

Bela Negara memuat lima nilai dasar yaitu cinta tanah 
air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai 
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ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara dan 
memiliki kemampuan awal bela negara.
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