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11Panorama Pemikiran Islam 2

 Kata Pengantar

Kecenderungan kepada agama dan spiritualitas merupakan 

bawaan sejak lahir dan mengakar pada ! trah manusia. Agama 

merupakan panggilan terhadap setiap pendengaran jiwa. Di mana 

pun manusia tinggal, di situ pula ada kecenderungan pada agama. 

Karena itulah, meskipun agama dan kehidupan beragama di 

belahan barat bumi sempat redup, namun masyarakat, para pemikir, 

institusi ilmiah dan penelitian di Barat kembali menunjukkan minat 

mereka kepada agama. Tak kurang, Majalah Time tahun 1980 saat 

melaporkan kebangkitan           kembali minat masyarakat kepada 

kajian-kajian ! lsafat agama menyebutkan, “Tuhan Datang Lagi.”1 

Karena itu, alih-alih distigma sebagai bentuk mitos atau sesuatu 

yang bersumber pada problem kejiwaan manusia, agama justru 

dipandang sebagai fenomena besar dan patut mendapat perhatian 

secara saksama.

Beranjak dari realitas ini dan dengan kesadaran akan adanya 

desakan dari perkembangan situasi zaman, para pengkaji agama 

terdorong untuk menemukan teori berikut pendekatan rasional 

dan logis atas berbagai persoalan keagamaan dan keimanan. Ini 

berarti cahaya mentari agama memang diharapkan dapat terus 

menyinari kehidupan umat manusia.  Proses di dalamnya, selain 

pendekatan rasional dan logis, terdapat petunjuk dan keterangan 

berharga dari wahyu yang juga diangkat ke permukaan. Pada 

kondisi demikian, jalan yang mesti kita tempuh antara lain ialah 

pendalaman keyakinan keagamaan dengan menggairahkan minat 

1 Lihat, Michael Peterson, Aql va Iqtiqadat-e Dini (Akal dan Keyakinan 
Religius).
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12 Prof . J . Subhani

masyarakat pada kajian rasional (aqli) dan tekstual (naqli). Dalam 

konteks itu, para pemikir muslim telah menunjukkan antusiasme 

tinggi dalam merespons kemunculan isu-isu krusial keagamaan, 

yang secara praktis juga sangat menunjang perkembangan 

keyakinan keagamaan di Dunia Islam.

Penyusunan subjek-subjek edukatif yang memadai 

tentu merupakan sebuah faktor yang dominan dalam upaya 

pemasyarakatan dasar-dasar pemikiran Islam. Selanjutnya, 

mengingat besarnya sambutan mahasiswa dan kalangan akademik 

terhadap kajian keislaman, sudah sepatutnya disusun buku-buku 

pendidikan keagamaan secara lebih variatif agar tenaga-tenaga 

pengajar bisa lebih leluasa memilih buku pegangan yang tepat 

sesuai kondisi masyarakat dan berbagai faktor lain.   

Dalam rangka ini, berkat jerih payah seorang ustad muhaqqiq, 

Ayatullah Ja’far Subhani, salah satu pemikir besar di Bidang Teologi 

di Hauzah Ilmiah Qum, serta Dr. Mohammad Mohammad Rezai, 

dosen pembantu bidang ! lsafat Universitas Tehran, maka buku 

berjudul “Pemikiran Islam—Seri Kedua” (Andisye-e Islami 2) ini 

berhasil kami terbitkan.

Seraya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada 

para penulis yang mulia dan seluruh personel yang turut berperan 

dalam penerbitan buku ini, Lembaga Perwakilan Pemimpin 

Revolusi Islam pada Universitas Iran akan menyambut baik segala 

bentuk masukan, saran dan kritikan dari para pemikir, dosen dan 

mahasiswa sekalian. Terima kasih..
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13Panorama Pemikiran Islam 2

(Bidang Riset Kelompok Dasar-Dasar Pemikiran Islam, Pusat 

Pemrograman dan Penyusunan Buku Pelajaran, Lembaga Perwakilan 

Pemimpin Revolusi Islam pada Universitas-Universitas Iran)
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14 Prof . J . Subhani

Pust
ak

a 
Syi

ah



15Panorama Pemikiran Islam 2

Mukadimah

Berbagai artefak masa lalu yang ditemukan para arkeolog 

menunjukkan bahwa kehidupan manusia berjalan seiring 

dengan agama dan religiusitas, meskipun fenomena itu muncul 

dalam bentuk-bentuk yang khas pada setiap era dan tempat. 

Al-Quran juga mengakui bahwa sepanjang sejarah, Islam (dari 

kata “taslim” yang berarti kepasrahan kepada Tuhan) adalah 

agama yang muncul dalam berbagai bentuk syariat sesuai 

perkembangan kondisi, ruang dan waktu, atau lebih tepatnya 

sesuai dengan tingkat kemampuan daya serap tiap umat 

atasnya. Masing-masing bentuk itu adalah paling sempurna 

pada zamannya. Hanya saja, Islam yang dibawa oleh Nabi Besar 

Muhammad saw pada akhirnya adalah agama yang ! nal dan 

paripurna, yang melingkupi seluruh agama Ilahi lainnya. 

Dengan mukjizat abadi berupa kitab suci al-Quran, Islam 

sejak awal menegaskan bahwa ! trah dan akal merupakan dasar 

bagi ajarannya. Suatu syariat yang sejalan dengan desakan 

! trah insani dan fondasi akal sehat sudah pasti akan bertahan 

kekal. Karena ini pula mengapa Islam tetap lestari. 

Al-Quran sendiri merupakan panduan terapi untuk 

kesucian manusia. Ia adalah pancaran cahaya nan cemerlang 

yang tak pernah redup dan padam. Karena itu, al-Quran akan 

selalu menjadi pedoman bagi manusia yang jujur dengan 

! trahnya dan mau mengikuti akal sehatnya . Hanya saja, al-

Quran dengan segala petunjuk yang ada di dalamnya adalah 
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16 Prof . J . Subhani

ibarat konstitusi yang mengandung keterangan-keterangan 

yang bersifat general serta memerlukan penafsiran, penjelasan 

dan implementasi lebih lanjut sesuai kebutuhan umat. 

Tugas penafsiran dan upaya implementasi ini adalah tugas 

yang dibebankan ke pundak Nabi Muhammad saw dan lalu 

dilimpahkan secara estafet ke pundak para imam maksum.  

Sebagaimana terekam dalam nash (teks riwayat), Rasulullah 

saw telah menegaskan perihal dua pusaka yang sangat vital 

sebagai cahaya hidayah manusia; yaitu kitab suci al-Quran 

dan itrah atau keluarga suci (Ahlulbait) beliau. Rasulullah saw 

memastikan bahwa umat Islam akan terjamin serta selamat 

dari penyimpangan dan ketersesatan selagi mereka berpegang 

teguh pada keduanya. Sabda Nabi saw ini dengan sendirinya 

merupakan satu isyarat indah tentang kebersandingan antara 

al-Quran dan Ahlulbait—selaku penjelas dan penafsir ajaran al-

Quran. 

Islam menjawab dan memenuhi semua kebutuhan 

manusia. Di era kegaiban Imam Mahdi pun, Islam mengajukan 

konsep tersendiri menyangkut penjelasan dan implementasi 

ajaran al-Quran dan sunah para maksum serta penyelenggaraan 

pemerintahan umat Islam. Islam melimpahkan tugas ini kepada 

para ulama dan fukaha yang memenuhi syarat dan kelayakan 

untuk menunaikan tugas pemerintahan tersebut dengan misi 

yang sama seperti misi Nabi saw dan para imam maksum 

as. Dengan kata lain, kewenangan (wilayah) mereka adalah 

pantulan dari wilayah Nabi saw dan para imam maksum. Hanya 

saja, realisasi pemerintahan sedemikian itu—di era kegaiban 
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17Panorama Pemikiran Islam 2

Imam Mahdi as—memerlukan restu, persetujuan dan loyalitas 

rakyat. 

Dalam buku berjudul “Pemikiran Islam—Seri Kedua” ini, 

sebagaimana terlihat dari tema-tema yang termuat dan sudah 

mendapat pengukuhan di dalamnya, kami berusaha maksimal 

menyentuh berbagai persoalan yang mengemuka, termasuk 

isu-isu kekinian.  Karena itu pula kami tentu berharap mendapat 

masukan dari para dosen, pakar dan mahasiswa yang mulia 

guna menjadikan buku ini semakin berbobot. 

Terakhir, kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada 

seluruh tenaga yang bekerja di Pusat Pemrograman dan 

Penyusunan Buku Pelajaran, Lembaga Perwakilan Pemimpin 

Revolusi Islam pada Universitas-Universitas Iran, yang telah 

berperan dalam proses penerbitan buku ini, khususnya 

Kepala Pusat dan Direktur Bidang Riset Kelompok Dasar-Dasar 

Pemikiran Islam yang selama ini telah menjadi mitra kami. 

Ja’far Subhani – Muhammad Muhammad Rezai
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LATAR BELAKANG AGAMA &     

 KENABIAN

 » De�inisi dan Latar Belakang Sejarah Agama

 » Sejarah Yahudi dan Kristen

 » Mengenal Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian 

Baru Serta Perbandingannya dengan al-Quran

 » Antara Pengaruh Kristen pada Masyarakat Barat 

dan Pengaruh Islam pada Kemunculan Peradaban 

Islam       
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23Panorama Pemikiran Islam 2

A. Definisi dan Latar Belakang Sejarah Agama

Defi nisi Agama

“Din” (agama) secara etimologis berarti kepatuhan, 

ketundukan, keikutan, kepasrahan dan balasan. Sementara 

secara terminologis, agama berarti serangkaian akidah, hukum 

dan ketentuan yang diturunkan Allah melalui para nabi untuk 

memberi petunjuk kepada manusia—demi kebahagiaannya—

dari berbagai aspek; seperti pengetahuan, pendidikan, moral, 

individual, ibadah, pemerintahan, ekonomi, hukum, emosional, 

psikologis dan cita-cita. Agama demikian, jika bersih dari 

penyelewengan, disebut sebagai agama yang benar. Sedangkan 

jika sebagian muatannya mengalami penyimpangan maka 

disebut agama yang batil.

De! nisi agama menurut al-Quran: Agama di sisi Allah adalah 

“Islam”, yakni kepasrahan kepada Allah. Karena itu, memeluk 

agama selain Islam tidak akan diterima.

Latar Belakang Sejarah Agama

Sejarah agama (baca: Islam) bermula sejak manusia 

diciptakan. Ketika Adam hidup hanya bersama Hawa, ia adalah 

sosok nabi yang menerima wahyu dari Allah. Hanya saja, 

agama Adam as tentu masih sederhana dan hanya mencakup 

persoalan-persoalan universal; seperti keyakinan pada tauhid 

(ke-Esaan Tuhan), kebangkitan (kehidupan akhirat yang abadi) 

dan Kenabian (untuk memberi petunjuk bagi manusia), serta 

beberapa kaidah moral atau akhlak dan hukum praktis.
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24 Prof . J . Subhani

Kefi trian Agama

Agama adalah sesuatu yang bersifat ! tri. Artinya, agama 

merupakan serangkaian keyakinan dan amalan yang mengakar 

pada desakan nurani dan hakikat manusia serta menjadi 

faktor kunci bagi pengembangan berbagai potensi dirinya. 

Tidak diragukan bahwa keyakinan pada tauhid, kenabian 

dan kebangkitan—yang menjadi elemen utama agama—

merupakan tuntutan ! trah manusia. 

Makrifat dan kecenderungan kepada Allah Swt sudah 

tertanam dalam jati diri manusia dan tidak mungkin dipisahkan. 

Begitu pula hasrat untuk hidup selamanya dan menikmati 

kebahagiaan secara mutlak—yang itu hanya bisa diperoleh di 

akhirat—juga merupakan panggilan ! trahnya sebagai makhluk 

berakal. Sedangkan (dari sisi luar, peny.), ada ajaran agama yang 

memberikan andil dan dorongan terkait dengan peribadatan 

kepada Allah, berisi serangkaian perintah berkenaan dengan 

tatanan diri dan sosial yang sejalan dengan desakan ! trah 

manusia tersebut. Karena itu, orang yang tidak mengabaikan 

panggilan ! trahnya pasti akan sangat berhasrat pada ajaran 

agama. Jadi, ke! trian agama berarti keselarasan muatan agama 

dengan kesejatian eksistensial manusia. 

Gradasi Agama

Berbagai syariat dan ajaran agama yang ada sepanjang 

sejarah mengandung satu hakikat yang sama, yaitu “Islam”, yang 

bermakna kepasrahan diri hanya kepada Allah Swt, Pencipta 

alam semesta. Sedangkan gradasi yang timbul hanyalah 
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25Panorama Pemikiran Islam 2

berkenaan dengan tingkat kesempurnaannya, yang mengacu 

pada taraf potensi manusia di masa lalu dan masa yang mengikuti 

kemudian. Berbagai syariat yang ada dapat diibaratkan seperti 

jenjang pendidikan, atau tahap-tahap penyembuhan bagi 

seorang pasien. Seluruh tahap penyembuhan yang ditentukan 

dokter memiliki tujuan sama. Tahap-tahap yang dibuat dan 

ditentukan merupakan konsekuensi logis dari berbagai kondisi 

penyakit dan faktor-faktor yang memengaruhi si pasien.

Perbedaan kondisi inilah yang menjadi sebab mengapa al-

Quran menyebutkan, Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami 

berikan aturan dan jalan yang terang.(QS. al-Maidah [5]:48)

Semua aturan, tatacara dan jalan tersebut tidak lain adalah 

jalan untuk mencapai prinsip dan tujuan umum yang sudah 

disesuaikan dengan latar belakang dan kesiapan umat-umat 

dan para nabi yang bersangkutan. Semua aturan dan metode 

itu juga berfungsi saling melengkapi, bukan sebatas selaras satu 

sama lain. Tahap pertama dari jalan dan tatacara yang benar 

itu diajarkan oleh Nabi Adam as kepada putera dan puterinya. 

Selanjutnya, melalui Nabi Nuh as, Allah Swt menurunkan syariat 

pertamanya guna membimbing perjalanan umat manusia. 

Sedangkan syariat yang paling sempurna adalah syariat yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
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B. Sejarah Yahudi dan Kristen

Sejarah Yahudi

Yahudi adalah nama agama yang dibawa Nabi Musa as. 

Sedangkan Bani Israil merupakan kaum yang merasa bahwa 

agama Yahudi adalah untuk dan milik mereka. Israil adalah 

salah satu sebutan atau nama Nabi Ya’kub as yang juga sebagai 

salah satu cucu Nabi Ibrahim as. Karena itu, kaum yang juga 

menganggap Nabi Ibrahim as sebagai bapak leluhurnya itu 

mengklaim dirinya sebagai kaum Israil atau Bani Israil. Ada pula 

sebutan lain yang juga populer untuk kaum ini, yaitu bangsa 

Ibrani, yang mengacu pada bahasa Ibrani, yakni bahasa khas 

agama Yahudi, yang digunakan oleh kaum atau bangsa Israil.

Sebagian ahli berpendapat bahwa kata “Ibrani” pertama 

kali dilontarkan oleh penduduk Kan’an terhadap Nabi Ibrahim 

as setelah ia masuk ke negeri Kan’an. Mereka menyebut dan 

memanggil Ibrahim as sebagai orang Ibrani. Panggilan itu 

kemudian melekat padanya dan berlanjut pada keturunannya. 

Kata “ibrani” sendiri berasal dari kata “’abara” yang berarti 

penyeberangan. Nabi Ibrahim as mendapat julukan demikian 

karena telah menyeberangi Sungai Furat sebelum masuk ke 

negeri Kan’an. Ada pula sebagian kalangan yang berpendapat 

bahwa sebutan “Ibrani” berasal dari “Abir”, yaitu nama kakek 

Nabi Ibrahim as.2

Di masa kekuasaan Nabi Yusuf as, Nabi Ya’kub as bersama 

anak-anaknya yang lain datang ke Mesir. Nabi Yusuf as selaku 

2 Husain Taufi qi, Asyna’i Ba Adyan-e Buzurg, hal.72; Abdurrahim Sulaimani, 
Yahudiyyat, hal.18.
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penguasa di Mesir membebaskan mereka dari bencana 

kelaparan. Menurut keterangan dalam Taurat, saat itu keluarga 

besar Israil berjumlah 70 orang.  Keluarga Bani Israil kemudian 

berkembang pesat menjadi 12 kabilah yang disebut sebagai 

“Asbath”. Mereka juga mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran 

pada Raja Fir’aun (Ramses II) sehingga Bani Israil sering diganggu 

dan dianiaya. Pada puncaknya, Fir’aun menerima ramalan dari 

para ahli ramal bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh 

seorang pria Bani Israil yang akan segera lahir ke dunia. Ramalan 

ini tak pelak menimbulkan kepanikan pada Fir’aun sehingga (ia) 

mengeluarkan perintah supaya membunuh setiap bayi laki-laki 

dari Bani Israil yang baru lahir.

Namun demikian, kehendak Ilahi berkata lain. Seorang bayi 

dari Bani Israil bernama Musa (as) yang lahir di tengah situasi 

kezaliman itu justru bisa tumbuh besar di dalam istana Fir’aun. 

Allah Swt menyelamatkan Hazrat Musa agar Bani Israil bisa 

selamat, sedangkan Fir’aun dan kaumnya pun binasa. 

Ketika Musa as lahir ke dunia, Allah Swt menurunkan ilham 

pada ibunya supaya meletakkan bayi suci itu dalam sebuah peti 

atau keranjang dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Ketika 

hanyut itulah peti berisi bayi Musa diambil oleh Fir’aun dan 

isterinya. Isteri Fir’aun tertarik pada bayi yang ada di dalamnya 

dan melarang membunuhnya. Ia berkata, “Bayi ini mungkin 

justru akan membawa keberuntungan bagi kita, atau sebaiknya 

kita angkat dia sebagai anak.” Singkat cerita, akhirnya ibunda 

Pust
ak

a 
Syi

ah



28 Prof . J . Subhani

Musa pun bisa terbimbing masuk ke istana Fir’aun dan merawat 

Musa as hingga usia remaja. 

Suatu hari Musa as keluar istana dan terlibat serangkaian 

peristiwa yang membuatnya terpaksa pergi meninggalkan Mesir 

dan bergerak ke arah negeri Madyan. Di Madyan ia menikah 

dengan salah satu puteri Nabi Syu’aib as, dengan syarat Musa 

as bersedia bekerja pada Nabi Syu’aib as selama delapan tahun, 

atau ditambah dua tahun lagi dengan sukarela. 

Setelah 10 tahun menetap di Madyan, Musa as memutuskan 

untuk datang lagi ke Mesir. Di tengah perjalanan ia melihat api. 

Saat menghampiri api itu, di sebelah kanan lembah ia mendengar 

suara dari arah sebuah pohon: “Hai Musa, Akulah Tuhan semesta 

alam, Aku menunjukmu sebagai nabi, maka dengarlah apa yang 

akan diwahyukan kepadamu.” Allah Swt menganugerahkan 

dua mukjizat kepadanya, yaitu keajaiban tongkat dan keluar 

cahaya putih dari tangannya. Mukjizat itu sebagai salah satu 

senjata guna menyukseskan risalah yang dibawanya. Misi yang 

diemban Musa as antara lain menyeru Fir’aun dan kaumnya 

agar menyembah Allah Swt dan membebaskan Bani Israil dari 

kekejaman si penguasa tiran itu serta membawa mereka ke 

negeri yang dijanjikan. Dalam menunaikan misi tersebut Nabi 

Musa meminta kepada Allah supaya ditemani oleh saudaranya, 

Harun as. Allah Swt menerima permohonan itu, dan Harun pun 

diangkat sebagai nabi. 

Keduanya lantas mendatangi Fir’aun dan menyerunya agar 

menyembah Allah Swt. Untuk membuktikan kenabiannya, Musa 

as menunjukkan mukjizatnya. Namun Fir’aun tetap menolak 
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seruan Nabi Musa dan menganggap mukjizat itu sebagai sihir 

belaka. Fir’aun bahkan mengerahkan para penyihirnya untuk 

melawan, namun mereka gagal. Setelah merasa tak berdaya 

menghadapi mukjizat Ilahi itu, mereka bahkan bersujud di 

hadapan Nabi Musa as sambil berucap, “Kami beriman kepada 

Tuhan Harun dan Musa.”

Fir’aun kehabisan akal untuk mengandaskan misi Nabi Musa 

as. Akhirnya, Fir’aun memerintahkan pembunuhan terhadap 

Nabi Musa dan penyiksaan terhadap para pengikutnya. 

Sementara itu, Fir’aun dan kaumnya sendiri sudah berulangkali 

mendapat azab dari Allah Swt berupa kekeringan, badai, 

serangan serangga dan berubahnya air menjadi darah. Setiap 

kali mendapat azab, mereka berkata, “Hai Musa, berdoalah 

kepada Allah demi misi yang ada padamu, dan kami akan 

beriman kepadamu dan akan membebaskan Bani Israil jika 

malapetaka yang menimpa kami berakhir.” Namun, mereka 

tidak pernah menepati janji setiap kali malapetaka itu reda. 

Ketika Fir’aun mengambil keputusan untuk membasmi 

Bani Israil, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Musa as 

agar mengeluarkan Bani Israil dari Mesir pada malam hari 

menuju tempat yang aman sehingga Fir’aun dan kaumnya 

tidak mampu lagi menzalimi mereka. Nabi Musa as akhirnya 

bergerak meninggalkan Mesir bersama Bani Israil. Saat matahari 

terbit mereka tiba di tepi laut, sementara Fir’aun yang akhirnya 

mengetahui bahwa Bani Israil telah melarikan diri segera 

mengejar dengan mengerahkan segenap kemampuannya. 
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Ketika pasukan Fir’aun sudah mendekati posisi Bani Israil, Allah 

Swt memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke 

laut. Begitu tongkat dipukulkan tiba-tiba laut terbelah, dasarnya 

pun mengering dan memadat sehingga Bani Israil dapat 

dengan mudah melintasinya hingga aman sampai di seberang. 

Fir’aun dan pasukan terus mengejar melalui jalan yang sama. 

Namun mereka tak sempat sampai ke tepi, karena rekahan laut 

itu tiba-tiba menutup kembali dan menenggelamkan Fir’aun 

dan pasukannya. Saat tenggelam itulah Fir’aun menyatakan 

keimanannya, namun keimanan menjelang detik kematian 

adalah kesia-siaan belaka. Kebinasaan Fir’aun pun menjadi 

pelajaran bagi manusia yang datang di kemudian hari. 

Setelah sekian tahun hidup menderita, Bani Israil akhirnya 

menemukan kemerdekaan dan kebebasan. Mereka memilih 

untuk menetap di tanah yang dijanjikan serta mendapat 

curahan rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Allah Swt 

bahkan menjadikan awan sebagai payung yang meneduhi 

serta menyediakan makanan berupa manna dan salwa untuk 

mereka. Di tengah suasana demikian, Nabi Musa as mendapat 

perintah dari Allah agar meninggalkan kaumnya selama 30 

hari serta menetap di sebuah tempat bernama Thur. Sebelum 

meninggalkan mereka, ia menetapkan Nabi Harun as sebagai 

penggantinya. Setelah masa 30 hari tuntas, Nabi Musa as 

mendapat perintah lagi untuk menetap 10 hari di Miqat. Setelah 

genap 40 hari ia menerima kitab suci Taurat lalu kembali kepada 

kaumnya. 
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Kepergian Nabi Musa as yang jauh dari Bani Israil dan 

berlangsung relatif lama itu rupanya dimanfaatkan oleh 

seorang Bani Israil bernama Samiri untuk menghidupkan 

kembali tradisi penyembahan berhala di tengah Bani Israil. Ia 

membuat patung anak lembu terbuat dari emas yang dapat 

mengeluarkan suara lalu menyeru Bani Israil menyembah 

patung itu. Seruan itu berhasil memengaruhi Bani Israil 

sedemikian rupa sehingga Nabi Harun yang menempuh 

berbagai upaya untuk mencegahnya pun tak berhasil. Apalagi 

akidah mereka memang masih lemah. Mereka pun akhirnya 

menyembah patung buatan Samiri. Sementara itu, Nabi Musa 

as yang masih berada di Thur Sina mendapat berita dari Allah 

perihal ulah Samiri dan sikap Bani Israil. Setelah masa uzlahnya 

berakhir Nabi Musa pulang menuju kaumnya dalam keadaan 

gundah bercampur marah.

Mula-mula Nabi Musa as menyalahkan wakilnya, Harun 

as. Namun Nabi Harun menjawab, “Aku khawatir terjadi 

perpecahan di tengah Bani Israil. Selain itu, Bani Israil telah 

melemahkan posisiku di tengah ketiadaanmu dan mereka 

nyaris membunuhku. Karena itu maklumilah aku, jangan buat 

musuh-musuhku bergembira, dan jangan kau golongkan aku 

ke dalam golongan orang-orang yang zalim.”

Ketika amarahnya mereda Nabi Musa as mengambil kitab 

suci lalu mendatangi kaumnya. Ia mencela mereka dan berseru, 

“Bukankah Allah telah menjanjikan kebaikan kepada kalian? 

Mengapa kalian tidak bersabar?”  Mereka menjawab, “Kami 

mengingkari ikrar kami bukan berdasar ikhtiar kami.” Mereka 
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akhirnya bertobat serta memohon ampunan dari Allah, dan 

Allah menerima tobat mereka. Sedangkan Samiri yang menjadi 

biang kesesatan selain mendapat ancaman azab di akhirat juga 

tertimpa azab berupa penyakit yang membuatnya tidak berani 

berjumpa dengan masyarakat. Nabi Musa as lantas membakar 

patung anak lembu itu dan membuang serpihannya ke laut.

Allah Swt kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi 

Musa as supaya Bani Israil dibawa ke tanah suci yang dijanjikan 

di Palestina demi menyempurnakan nikmat dan berkah Allah 

untuk mereka. Namun demikian, dalam proses ini Bani Israil 

ternyata mengalami dekandensi moral lagi dan memilih 

kehinaan sehingga proses menunaikan perintah suci untuk 

menempati negeri yang dijanjikan itu menghadapi banyak 

kendala. Mereka berkata kepada Nabi Musa as, “Di negeri itu 

terdapat kaum zalim, dan karena itu kami tidak mungkin akan 

mendatanginya kecuali jika mereka meninggalkan negeri itu.” 

Dua orang Bani Israil yang memiliki keimanan lebih kuat pun 

tak sanggup meyakinkan mereka untuk bertekad mendatangi 

negeri tersebut. 

Pada puncaknya, mereka berkata dengan nada keras 

kepada Nabi Musa as, “Hai Musa, selagi penduduk negeri itu 

masih bertahan di sana, kami tidak akan mendatanginya. 

Silakan kamu dan Tuhanmu pergi ke sana dan berperang 

melawan mereka, sedangkan kami tetap akan bertahan di sini.” 

Nabi Musa as tak dapat mengubah pilihan mereka. Dengan 

nada lirih ia berucap, “Ya Allah, hakimilah antara kami dan 
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orang-orang fasik, dan pisahkan kami dari mereka.” Rintihan ini 

terkabul dan turun wahyu yang menegaskan bahwa mereka 

tidak akan memasuki negeri yang penuh berkah materi dan 

spiritual itu, dan bahwa mereka akan tinggal di gurun sahara 

sampai 40 tahun lagi hingga datang generasi lain yang layak 

dan lebih pantas untuk membebaskan negeri itu. 

Dalam Taurat disebutkan bahwa Nabi Musa as wafat pada 

usia 120 tahun di sebuah tempat bernama Mauab di dekat Laut 

Mati. Bani Israil berkabung selama 30 hari atas kepergiannya. 

Makamnya hingga kini tidak diketahui. Di kemudian hari, Yusya’ 

bin Nun berhasil membebaskan Baitul Maqdis.3

Kemunculan Zionisme & 

Berdirinya Pemerintahan Israel

Dalam kamus Yahudi tidak ada kata dakwah. Sebab, kaum 

Yahudi beranggapan bahwa agama mereka adalah anugerah 

Tuhan yang dikhususkan hanya untuk etnik Bani Israil. Meski 

demikian, mereka tidak menolak jika ada orang lain memeluk 

agama Yahudi. Sebagian besar kaum Yahudi menyerukan 

paham Zionisme kepada khalayak, sedangkan sebagian lainnya 

justru menolak paham ini. Zion sendiri adalah nama sebuah 

bukit di Jerusalem yang pernah menjadi markas pasukan Bani 

Israil di masa keemasan mereka di bawah kepemimpinan Nabi 

Daud as dan Sulaiman as. Nama itu selalu mengingatkan pada 

kejayaan mereka. Sedangkan Zionisme adalah nama sebuah 

3 Lihat QS. al-A’raf [7]:102-160; QS. al-Qashash [28]:1-43; QS. Thaha [20]:9-
99; Ja’far Subhani, Mansyur-e Javid  (Kupasan dan Analisis Sejarah 
Hidup Para Nabi, dari Syu’aib as hingga Musa as) juz 12, hal.25-261; 
Abdullah Jawadi Amuli, Sirah-e Payambaran dar Qur’an (Tafsir Tematik 
al-Quran al-Karim) hal.98-109.
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gerakan yang mencanangkan pengembalian kaum Yahudi ke 

tanah Palestina dan pembentukan negara khusus Bani Israil di sana. 

Pendiri gerakan Zionisme di era modern adalah Theodor Herzl 

(1860–1904 M).

Di penghujung abad ke-19, sekelompok besar warga Yahudi 

terusir keluar dari Rusia. Sebagian dari mereka menetap di 

Eropa Barat sedangkan sebagian lainnya mendatangi Palestina. 

Seiring dengan kemunculan Zionisme yang berimplikasi pada 

penggerakan kaum Yahudi supaya kembali ke Palestina itu, 

pemerintah Inggris pada 1917 merilis Deklarasi Balfour, yang be 

risi persetujuan atas pendirian pemerintahan merdeka Yahudi di 

wilayah Palestina. Pasca Perang Dunia II, pada 1948, Perserikatan  

Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara untuk pemecahan wilayah 

Palestina dan pendirian negara merdeka Yahudi dengan dalih 

warga Yahudi mendapat tekanan keras dari kaum Nazi Jerman. 

Akhirnya, di tahun itu pula kaum Yahudi Zionis mendeklarasikan 

negara merdeka bernama Israel. 

Dalam proses itu kaum Zionis dengan serta merta melupakan 

kesantunan umat Islam Palestina saat pertama kali menyambut 

kedatangan mereka. Kaum Zionis menerapkan aksi brutal untuk 

menduduki tanah Palestina. Mereka bahkan tak segan-segan 

merampas beberapa bagian negara Islam yang bersebelahan 

dengan Palestina. Padahal kitab suci Taurat mewanti-wanti mereka 

agar tidak berbuat tamak, apalagi sampai menjarah harta benda 

orang lain. Taurat bahkan melaknat orang yang berani mengubah 

batas tanah tetangganya.4

4 Keluaran 20/17; Ulangan 5/21 dan 27/17; Hasan Taufi qi,  Asyna’i ba Adyan-e 
Buzurg, hal.108.
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Sejarah Kristen

Nabi Isa as adalah salah satu nabi besar (ulu al-azmi) yang 

membawa kitab suci, syariat dan berbagai mukjizat. Isa Masih 

as lahir dari rahim seorang wanita suci bernama Maryam as. 

Maryam adalah puteri pasangan Imran dan Hannah yang juga 

merupakan sosok suci dan mulia. Sebelum melahirkan Maryam, 

Hannah adalah wanita yang lama tidak mendapat anugerah 

anak. Namun ia rajin berdoa dan berharap mendapat anugerah 

seorang putera. Hannah bahkan bernazar, apabila doanya 

terkabul maka puteranya akan dipersembahkan sebagai khadim 

(pelayan) dan pemelihara Baitul Maqdis. 

Doa itu terkabul, namun Allah Swt tidak menganugerahkan 

bayi laki-laki, melainkan bayi perempuan yang kemudian diberi 

nama Maryam. Ketika Maryam lahir ke dunia, ayahandanya 

meninggal dunia. Sang ibu berpikir sekian lama bahwa puterinya 

tidak mungkin dapat bekerja sebagaimana laki-laki dalam 

pemeliharaan Baitul Maqdis. Tapi akhirnya ia memutuskan 

mengirim Maryam menjadi khadim di tempat suci peninggalan 

Nabi Sulaiman as itu. 

Menyusul keputusan itu, para agamawan yang berwenang di 

Baitul Maqdis terlibat perselisihan pendapat dan berebut untuk 

menjadi wali dan pengasuh Maryam. Mereka memperebutkan 

pengasuhan atas Maryam karena ayahanda Maryam adalah 

sosok agung, terhormat dan bahkan pemuka mereka. Ketika 

para pemuka agama itu bersikeras untuk mendapat kehormatan 
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sebagai pengasuh Maryam, kemudian mereka memilih jalan 

keluar persoalan melalui cara diundi. Dalam penentuan dengan 

undian itu, nama yang keluar adalah Zakaria as. 

Nabi Zakaria as mengawasi Maryam dengan sangat 

cermat. Setelah melalui beberapa waktu, Nabi Zakaria takjub 

ketika melihat di tempat peribadatan Maryam selalu tersedia 

makanan secara ajaib. Ia bertanya kepada Maryam, “Dari mana 

makanan ini berasal?” Maryam menjawab, “Dari Allah, dan Allah 

memberikan rezeki yang melimpah kepada siapapun yang Dia 

kehendaki.” 

Ringkas cerita, Maryam tumbuh besar hingga memasuki 

usia remaja dalam keadaan kalbu yang semakin terterangi 

cahaya makrifat dan ketakwaan. Suatu hari ketika menjalankan 

rutinitas ibadahnya, ia terguncang dan merasakan kegelisahan 

yang luar biasa. Dalam keadaan demikian tiba-tiba satu malaikat 

turun menyerupai seorang laki-laki di hadapan Maryam. 

Memandang sosok laki-laki tak dikenal, Maryam memohon 

perlindungan kepada Allah. Pria itu lantas menatap Maryam 

dengan tajam sambil berucap, “Jangan takut, aku adalah utusan 

Tuhanmu yang membawa tugas menganugerahkan kepadamu 

seorang anak laki-laki nan suci.” 

Maryam terkejut mendengar kata-kata itu dan berkata, 

“Bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak laki-

laki itu sedangkan tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku, 

dan aku juga bukan perempuan asusila?!” Malaikat menjawab, 

“Tuhanmu telah berkehendak demikian, dan ini bagi-Nya adalah 

perkara yang mudah. Allah menghendaki demikian sebagai 
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tanda dan rahmat-Nya untuk manusia. Kelahiran anak laki-laki 

ini sudah menjadi kehendak dan ketentuan Ilahi.” 

Beberapa lama kemudian Maryam merasakan tanda 

kehamilan pada dirinya sehingga ia pergi ke suatu tempat 

untuk menjauh dari masyarakat. Di tempat itu ia melahirkan 

puteranya. Dalam keadaan serba kesukaran dan ketakutan 

ia bersandar di pokok sebuah pohon kurma yang sudah mati 

dan kering. Sedemikian terguncangnya Maryam hingga ia 

mengeluh dan merasa lebih baik mati dan dilupakan orang 

daripada mengalami keadaan demikian. Rahmat Allah 

pun kembali menghampirinya. Maryam mendengar suara, 

“Janganlah bersedih hati karena rahmat Allah senantiasa 

bersamamu. Lihatlah tanah di bawah telapak kakimu, niscaya 

kamu akan mendapatinya memancarkan mata air yang dapat 

kamu minum bersama bayimu. Tepuklah pula pohon kurma 

kering itu agar menghasilkan buah kurma yang segar untukmu. 

Makanlah kurma itu dan minumlah air itu. Cerahkanlah kedua 

matamu memandang bayimu dan pilihlah diam ketika kamu 

berhadapan dengan cemoohan orang. Biarkan bayimu yang 

berbicara, karena ia mampu berbicara sejak dalam buaian.” 

Mendengar suara itu Maryam menemukan lagi rasa tentram, 

lalu kembali kepada kaumnya. 

Tiba di tengah kaumnya, ia mendapat cemoohan dari 

masyarakat. Di antara mereka ada yang berseru, “Perbuatan apa 

ini?! Ayahmu bukan orang keji, dan ibumu juga bukan wanita 

asusila.” Maryam menghadapi mereka dengan aksi bungkam 

tanpa sepatah kata pun. Ia hanya memberi isyarat kepada 

Pust
ak

a 
Syi

ah



38 Prof . J . Subhani

mereka supaya bertanya kepada bayinya. Tapi aksi Maryam as 

itu tak urung semakin memojokkannya, karena masyarakat 

menganggap tindakannya sebagai mengolok-olok warga. 

Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kita berbicara dengan 

bayi yang masih dalam buaian?!”  Namun dengan izin Allah Swt, 

bayi dalam gendongan Maryam itu pun berbicara, sebagaimana 

disebutkan dalam ayat al-Quran berikut: 

Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al-Kitab 

(Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan 

aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 

memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) 

zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak 

menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.5

Keajaiban ini membuat masyarakat yakin bahwa bayi Isa 

Masih bukan manusia biasa, melainkan manusia agung yang 

diciptakan tanpa perantara ayah atas kehendak Allah Swt. Karena 

itu mereka pun mau tidak mau berhenti mencemooh Maryam. 

Ketika Isa as menginjak usia 30 tahun, malaikat turun 

kepadanya membawakan risalah. Nabi Isa as yang mengakui 

kebenaran Taurat kemudian menerima kitab suci Injil. Ia 

menerima syariat dalam Injil sebagai penyempurna Taurat. 

Karena itu syariat Nabi Isa as menerima semua yang disyariatkan 

dalam Taurat, kecuali beberapa hal yang semula diharamkan 

akhirnya dihalalkan dalam Injil. Selain itu, ia juga membawa 

kabar gembira tentang nabi lain yang akan datang setelahnya, 

yaitu Muhammad saw.

5 QS. Maryam [19]:30-32.
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Nabi Isa as berjuang mengarahkan umat Yahudi dari 

penyimpangan kepada jalan yang benar, karena mereka telah 

melakukan penyelewengan terhadap ajaran Nabi Musa as. 

Perjuangan yang berkonsekuensi membongkar penyelewengan 

dan kesesatan para pemuka Yahudi ini mendapat perlawanan 

sengit dari para pemuka agama yang culas tersebut. Mereka 

mendustakan seruan Ilahi. Namun demikian, Nabi Isa as tetap 

gigih menunaikan risalahnya. 

Karena Isa Masih as mengaku sebagai nabi dan rasul Allah, 

umat Yahudi meminta bukti kenabian berupa mukjizat. Nabi 

Isa as pun melayani mereka dengan menunjukkan berbagai 

mukjizat. Ia mencetak tanah liat dalam bentuk burung lalu 

meniupnya. Tanah itu tiba-tiba bergerak dan terbang menjadi 

seekor burung sungguhan. Selain itu, ia juga menunjukkan 

mukjizatnya dengan menyembuhkan para penderita buta 

sejak lahir hingga dapat melihat. Ia juga menyembuhkan para 

penderita penyakit sopak dan bahkan menghidupkan orang 

yang sudah mati dengan izin Allah Swt. Selain itu, ia dapat 

menebak barang apa saja yang tersimpan di rumah setiap orang.  

Namun sayangnya, meskipun umat Yahudi sudah melihat 

berbagai macam mukjizat sebagai bukti yang benderang itu, 

tidak banyak di antara mereka yang beriman kepada Nabi Isa as. 

Dalam upaya menyebarkan ajarannya, Nabi Isa as 

mendatangi berbagai kawasan dan menyerukan kepada 

masyarakat setempat agar beriman kepada ajaran yang 

dibawanya. Perjuangan berat itu ia lakukan tanpa mengenal 

lelah hingga jumlah para pengikutnya bertambah. Kenyataan 

ini membuat para agamawan Yahudi semakin gusar hingga 
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mereka bersepakat untuk menyiksa atau bahkan membunuh 

Nabi Isa as. Mereka juga berusaha membangkitkan kebencian 

penguasa kepadanya dengan cara mengingatkan pihak 

penguasa bahwa ajaran Nabi Isa as dapat menghancurkan 

istana kekaisaran. 

Pada puncaknya, para agamawan Yahudi di Baitul Maqdis 

menggelar pertemuan untuk mengambil keputusan tentang 

apa yang harus mereka lakukan untuk menghabisi Nabi Isa as. 

Mereka lantas memutuskan untuk menyalibnya. 

Umat Kristiani meyakini bahwa Nabi Isa as terbunuh 

dengan cara disalib. Namun, Allah Swt dalam al-Quran menepis 

keyakinan itu dengan ber! rman:

“Mereka mengira bahwa mereka telah membunuh Isa, 

namun mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, 

melainkan seseorang telah diserupakan dengannya sehingga 

mereka mengiranya Isa. Allah telah menghendaki Isa selamat dari 

cengkeraman Yahudi sehingga ia selamat dan dibawa ke sisi-Nya, 

dan Allah Mahaperkasa dan segala urusan-Nya diatur berdasar 

hikmah.” (QS. al-Nisa [4]:157-158]

Dengan demikian, berakhirlah tugas dan risalah salah satu 

nabi Ulul Azmi yang membawa syariat dan kitab suci itu.6

6 Silakan meninjau al-Quran dalam surat-surat, Maryam; Ali Imran [3]: 45-
59; al-Baqarah [2]: 253; dan al-Maidah. Juga dalam, Ja’far Subhani, 
Mansyur-e Javid, juz 12 hal.436-351; Abdullah Javadi Amali, Sireh-e 
Payambaran dar Qur’an (Tafsir Tematik al-Quran al-Karim) hal.90-343.
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C. Mengenal Kitab Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru serta Perbandingannya dengan 

Al-Quran

Disebut “al-Kitab”, yaitu kitab berupa kumpulan beberapa 

tulisan pendek dan panjang, yang diyakini seluruhnya oleh 

umat Nasrani dan diyakini sebagiannya oleh umat Yahudi 

sebagai kitab suci. Nama yang paling populer untuk kitab itu 

dalam bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya adalah “Bible”, 

yaitu kata yang berasal dari kata “biblia” yang berarti “kitab-

kitab” dalam Bahasa Yunani.7

Dalam Bahasa Persia dan Arab, kata yang dipakai untuk 

menyebut kitab tersebut adalah “’Ahdain” (Dua Perjanjian). Kata 

ini dipakai karena sesuai keyakinan umat Nasrani yang mengacu 

pada dua perjanjian yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. 

Pertama adalah “Perjanjian Lama”, yaitu perjanjian di mana Allah 

telah mengambil janji manusia untuk memikul dan menunaikan 

syariat Ilahi. Ikrar atau janji ini dinyatakan pertama kali oleh Nabi 

Ibrahim as dan kemudian diperbaharui dan dikukuhkan lagi 

pada masa Nabi Musa as. Namun, janji itu berakhir pada masa 

Hazrat Isa as dan digantikan dengan perjanjian lain yang disebut 

“Perjanjian Baru”. Perjanjian tersebut merupakan anugerah dan 

kecintaan Allah kepada manusia melalui perantaraan Isa Masih 

as. Dengan demikian, umat Nasrani meyakini ada dua periode: 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 

Mengacu pada pembagian inilah kitab-kitab yang isinya 

berkenaan dengan periode pertama, mereka sebut sebagai 

7 Thomas Michael, Kalam-e Masihi, hal.23.
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Perjanjian Lama. Sedangkan kitab-kitab yang isinya berkenaan 

dengan periode baru disebut sebagai Perjanjian Baru. Keduanya 

sama-sama suci dan valid di mata mereka. Dengan demikian, 

penamaan kitab itu berasal dari umat Nasrani sendiri. Nama 

“Perjanjian Lama” dicetuskan pertama kali oleh Mileto, seorang 

Uskup Sardis, pada tahun 80 M, sedangkan nama “Perjanjian 

Baru” pertama kali dicetuskan oleh Tertullian pada tahun 200 M. 

1. Perjanjian Lama

Perjanjian Lama yang terdiri atas hampir tiga perempat dari 

total isi al-Kitab adalah bagian yang diterima oleh umat Yahudi. 

Bagian yang konon ditulis oleh sejumlah penulis dalam kurun 

waktu beberapa abad itu mengandung berbagai materi seperti 

sejarah, syariat, hikmat, doa, syair dan ramalan. Sejak beberapa abad 

sebelum Masehi (SM), dari sekian manuskrip Perjanjian Lama yang 

tersisa hanya dua manuskrip, satu di antaranya berbahasa Ibrani 

dan yang lain berbahasa Yunani.8

Seperti diketahui umum, manuskrip asli Perjanjian Lama 

menggunakan Bahasa Ibrani dan belakangan baru diterjemahkan ke 

Bahasa Yunani, yaitu pada abad III SM. Karena para penerjemahnya 

yang terdiri atas 70 rabi Yahudi, hasil terjemahan itu disebut 

“Septuaginta” yang dalam Bahasa Latin berarti 70 (LXX), sesuai 

dengan jumlah penerjemah. 

Terdapat beberapa perbedaan antara manuskrip asli dan 

manuskrip terjemahan. Di banding manuskirp asli, manuskrip 

Septuaginta mengalami beberapa penambahan, baik dalam 

bentuk kitab-kitab secara terpisah yang tidak ada dalam manuskrip 

8 Abdurrahim Sulaimani, Kitab-e Muqaddas, hal.19-20.
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asli maupun dalam bentuk sisipan pada bagian-bagian tertentu 

manuskrip Septuaginta yang kandungannya tidak tertera dalam 

manuskrip Bahasa Ibrani. Perbedaan lain ialah berkenaan dengan 

susunan dan pembagian kandungannya. 

Umat Yahudi hanya menerima isi yang sesuai dengan 

manuskrip Bahasa Ibrani. Karena itu mereka tidak menganggap 

tambahan-tambahan yang ada pada manuskrip Septuaginta 

sebagai bagian dari kitab suci mereka. Sedangkan umat Nasrani 

semula mengakui manuskrip Septuaginta sebagai bagian dari 

kitab sucinya. Mereka menyebut tambahan-tambahan pada 

manuskrip Bahasa Yunani yang disebut “Aprokrifa” yang berarti 

“tersembunyi” dan “terselubung” itu sebagai kitab-kitab kanonik 

sekunder. Belakangan, kalangan Kristen Protestan mengakui 

manuskrip berbahasa Ibrani dan mengeluarkan kitab-kitab 

Aprokrifa dari kitab sucinya. 9

Kitab suci Yahudi terbagi menjadi tiga bagian sebagai 

berikut:

Pertama, syariat Musa as atau Taurat yang merupakan “Lima 

Kitab” pertama al-Kitab yang dikenal dengan “Lima Kitab”, yaitu 

Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan dan 

Kitab Ulangan. Umat Yahudi meyakini kitab itu berasal dari Nabi 

Musa as hanya berdasarkan tradisi. Sebab, bagian akhir kitab itu 

bercerita tentang wafatnya Nabi Musa as dan berkabungnya 

Bani Israil. Keyakinan itu jelas bermasalah bukan saja dari aspek 

kesusasteraan, melainkan juga dari aspek rasionalitas bahwa 

9 Michel Thomas, Kalam-e Masihi, hal.39; Abdurrahim Sulaimani, Yahudiyyat, 
hal.175.
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Nabi Musa as tidak mungkin sejak awal dapat memastikan 

waktu wafatnya. 

Kedua, bagian yang dikenal sebagai berasal dari para nabi. 

Bagian ini meliputi kitab-kitab Yoshua, Hakim-Hakim, Samuel, 

Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan sepuluh nabi kecil. 

Kitab-kitab ini diyakini dibawa oleh para nabi dan beberapa 

tokoh lain dan hanya itu yang dikoleksi dan dihafal oleh Ezra 

dan para penulis pasca peristiwa penawanan di Babel.  

Ketiga, tulisan-tulisan yang meliputi Mazmur, Amsal, 

Samuel, Rut, Ratapan, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia dan Tawarikh. 

Himpunan resmi tulisan suci ini tidak pernah mencapai titik ! nal 

di masa Isa Masih dan sepeninggalnya hingga paruh pertama 

abad kedua Masehi. 10

2. Perjanjian Baru

Bagian kedua al-Kitab adalah Perjanjian Baru yang diakui 

hanya oleh umat Nasrani (atau Kristiani) dan ditolak oleh umat 

Yahudi. Perjanjian Baru juga merupakan himpunan beberapa 

kitab dan risalah dengan berbagai tema. Perjanjian Baru ditulis 

dengan bahasa Yunani, padahal Nabi Isa as dan Hawariyun 

berbicara dengan bahasa Aram, salah satu dialek bahasa Ibrani. 

Perjanjian Baru secara umum terbagi menjadi empat 

bagian sebagai berikut:

Pertama, riwayat hidup dan sabda-sabda Nabi Isa as. 

Bagian ini sendiri terdiri atas empat Injil yang disebut-sebut 

sebagai tulisan Matius, salah satu pengikut terdekat Nabi Isa 

10 Roderick Ninian Smart, Tajrebeh-e Dini-e Basyar, juz 1, hal.7. 
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as (yang disebut kaum Hawariyun); Markus, murid terdekat 

Petrus Hawari; Lukas, murid Paulus Hawari yang beriman 

sesudah kepergian Nabi Isa as; dan Yohanes, salah satu anggota 

Hawariyun yang pada masa hidup Nabi Isa as masih berusia 

kanak-kanak. Pada hakikatnya, empat kitab ini merupakan 

riwayat hidup dan tutur kata Nabi Isa as yang diriwayatkan oleh 

individu-individu. 

Tiga Injil pertama memiliki bobot sama dan berisi materi-

materi yang harmoni satu sama lain serta tidak banyak berbeda 

dengan budaya kaum Yahudi. Dalam tiga Injil pertama ini 

tidak ada materi tentang ketuhanan Isa Masih. Sedangkan 

Injil keempat mengandung materi-materi yang berbeda dengan 

tiga Injil pertama, tidak sejalan dengan kultur kaum Yahudi dan 

mengangkat tema ketuhanan Isa Masih. Tiga Injil pertama disebut 

“Injil Synoptik”.11 Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa Injil 

yang tertua ditulis pada lebih dari 30 tahun pasca pengangkatan 

Nabi Isa as. 

Tentang ini John B. Noss menyebutkan: “Injil Markus ada 

sebelum dua Injil, Matius dan Lukas, dan ditulis sekitar tahun 65 

hingga 70 M. Sedangkan Injil Yohanes ditulis paling belakangan, 

yaitu di penghujung abad pertama, dan sebagian besar bercerita 

tentang kematian dan kehidupan Hazrat Isa as.”12

J.B. Noss juga menyebutkan: “Tak diragukan lagi bahwa 

Isa sendiri tidak menuliskan ajaran-ajarannya, melainkan ia 

memercayakan kepada murid-muridnya dan memerintahkan 

11 Abdurrahim Sulaimani, Kitab-e Muqaddas, hal.33-34.
12 John B. Noss, Tarikh Jami’ Adyan, hal.576.
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mereka supaya menyebar ke berbagai penjuru dunia untuk 

mengajarkan apa-apa yang sudah mereka pelajari dan mereka 

simpan dalam ingatan. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan 

terjadi penambahan kata-kata yang terjadi karena lupa atau keliru 

lalu dinisbatkan kepada Isa as.”13

Kedua, perjalanan para misionaris Kristen untuk menyebarkan 

ajaran Kristen. Pada bagian ini hanya satu kitab bernama “Kisah Para 

Rasul” yang bercerita perihal apa yang dilakukan para Hawariyun 

dan para Kristiani lainnya, terutama Paulus. 

Ketiga, surat-surat kaum Hawariyun dan para rasul Kristen abad 

pertama. Surat-surat itu dilayangkan ke berbagai kota dan ditulis 

oleh banyak orang yang dua puluh satu di antaranya termuat dalam 

Perjanjian Baru. 

Keempat, wahyu (mimpi dan penyingkapan). Bagian ini 

hanya ada pada satu kitab yang dinisbatkan pada Yohanes dan 

diletakkan di bagian akhir Perjanjian Baru.14 

D. Keabsahan Al-Kitab di Mata Para Pemikir 

Yahudi & Kristen

1. Tinjauan kritis terhadap persepsi klasik tentang penulisan 

dan perihal penulis al-Kitab dimulai sejak Abad Pertengahan. 

Saat itu, untuk pertama kalinya para cendekiawan Yahudi 

menyoal persepsi tersebut. Tokoh paling tersohor yang 

memasalahkan persepsi klasik itu, terutama berkenaan 

dengan Lima Kitab Taurat, adalah Rabbi Abraham ben 

Meir bin Ezra (1089 –1164 M). Ia mengungkapkan tinjauan 

13 Ibid..
14 Ibid., hal.575; Abdurrahim Sulaimani, Kitab-e Muqaddas, hal.34.
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kritisnya itu dalam buku tafsirnya atas Kitab Ulangan. 

Karena tidak berani berbicara secara blak-blakan, ia sengaja 

menuliskan materi-materinya secara samar dan penuh 

teka-teki. 

Rabbi Abraham mengupas beberapa materi yang ada dalam 

Lima Kitab Taurat yang  mengisyaratkan bahwa penulis Lima 

Kitab yang sesungguhnya bukanlah Nabi Musa as, melainkan 

orang lain yang dipastikan hidup beberapa abad sepeninggal 

Nabi Musa as.15

2. Pada abad 19, menyusul Abad Pencerahan terkait al-Kitab, 

muncul pula sebuah gerakan di Barat yang kini terkenal 

dengan sebutan “Biblical Criticism” (Studi Kritis al-Kitab). 

Teori-teori yang mengemuka menyebutkan bahwa Nabi 

Musa as tidak pernah membuat materi-materi Taurat secara 

solid dan ! nal.16

3. Gerakan Studi Kritis al-Kitab menunjukkan adanya pandangan 

skeptis yang serius terhadap keabsahan al-Kitab. Tentang ini 

seorang penulis Kristen menyebutkan: 

“Tidak seperti hasil jajak pendapat, para kritikus berkeyakinan 

bahwa penulis Lima Kitab pertama al-Kitab bukanlah Musa, 

melainkan orang-orang yang jumlahnya minimal empat orang. 

Keyakinan ini antara lain menyatakan bahwa dalam Kitab 

Kejadian terdapat dua keterangan yang berlainan mengenai 

penciptaan. Para Kritikus meyakini bahwa kitab-kitab yang di 

dalamnya terdapat nubuat tentang peristiwa-peristiwa yang 

15 Abdurrahim Sulaimani, Yahudiyyat, hal.187.
16 Kael Yates, Din-e Yahud dar Jahan-e Mazhabi. Juz 2 hal.604.
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akan datang ditulis justru setelah terjadinya peristiwa-peristiwa 

itu... Yang krusial berkenaan dengan semua persoalan detail 

ini ialah munculnya keraguan terhadap keterangan al-Kitab 

berkenaan dengan apapun.”17

4. Mengenai Studi Kritis al-Kitab, Roderick Ninian Smart (1927-

2001 M) menyebutkan: 

“Abad ke-19 tak hanya menghasilkan berbagai gerakan 

revivalisme, tapi juga membuat umat Kristiani berhadapan 

dengan krisis teori sejarah dalam skala terbesar. Meski al-Kitab 

selama ini dipandang bukan sebagai hakikat lafazh yang mutlak 

(yakni, teks-teks al-Kitab adalah wahyu) tapi kenyataannya tetap 

saja diperhitungkan sebagai wahyu selama berabad-abad. 

Masyarakat boleh jadi berbeda pendapat soal mekanisme yang 

menjadi dasar bahwa para penulis al-Kitab telah menerima 

wahyu dan ilham, tapi secara umum sudah ada kesepakatan 

bahwa al-Kitab merupakan penjelasan secara detail atas wahyu 

Tuhan. 

“Namun demikian, kajian kritis atas al-Kitab yang menyoal 

beberapa keyakinan yang selama ini dijunjung tinggi, 

meragukan kebenaran cerita sejumlah peristiwa yang termuat 

dalam teks al-Kitab dan mengecilkan aspek mukjizat sejarah al-

Kitab. Kajian yang menghasilkan banyak tulisan dan pertemuan 

ini hingga batas tertentu telah menjelaskan adanya proses yang 

panjang serta membuka kemungkinan tercecarnya sejarah 

terhadap pencitraan Isa secara sahih. Peneliti terkemuka seperti 

David Friedrich Strauss (1801-1874 M) berhasil membangun 

17 William Hordern, Rahnema-e Ilahiyyat-e Protestan, hal.38.
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argumentasi bahwa unsur-unsur meta! sik yang ada dalam Injil 

terjadi karena mitos-mitos yang bermunculan pada periode 

antara kematian Isa dan Abad Kedua Masehi. Para peneliti 

pengikut paham Tubingen yang didirikan oleh Ferdinand Cristian 

Baur (1792-1860 M) akibat pengaruh teori Hegel (1770-1830 M) 

berargumentasi bahwa dalam tradisi Kristen bahkan tidak ada 

satupun narasi sejarah dari peristiwa dan perkembangan yang 

terhubung langsung pada ! gur Isa. Sebagian besar muatan 

agama yang ada belakangan berasal dari Paulus, bukan dari Isa 

Masih.”18

Di bagian lain ia juga menyebutkan: “Tinjauan kristis terhadap 

teks-teks suci di Dunia Kristen muncul bukan hanya pada sekte 

Protestan, sebab pengaruh kajian-kajian ilmiah terkini tentang 

al-Kitab juga telah menjalar pada kalangan Katolik Roma. Tokoh 

termasyhur seperti Alfred F. Loisy (1857-1940 M) berkesimpulan 

bahwa meskipun ritus-ritus keagamaan yang ada diletakkan bukan 

oleh Masih namun hingga kini tetap memiliki nilai praksis dalam 

tradisi Katolik.”

5. Dari Perjanjian Lama tersirat bahwa Taurat pernah hilang sekian 

lama tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang mengaku 

menemukannya.19

Dengan demikian, banyak bukti bahwa al-Kitab tidak dapat 

disebut sebagai wahyu Ilahi maupun ajaran Nabi Musa as dan Nabi 

Isa as.

18 Roderick Ninian Smart, Tajrebe-e Dini-e Basyar, juz 2, hal.252-255.
19 Ibid., hal.257.
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Al-Kitab dalam Perspektif al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw dalam bentuk yang orisinal dan sesuai 

sepenuhnya dengan wahyu yang turun kepadanya. Kitab suci 

ini sampai sekarang ada di tangan kita tanpa ada sedikitpun 

perubahan dan penyelewengan (tahrif) sebagaimana akan kita 

ulas dalam tema tersendiri. 

Dalam pandangan al-Quran, Taurat dan Injil adalah dua kitab 

samawi yang diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israil dan 

umat manusia lainnya. Al-Quran menyebutkan, Dia menurunkan 

al-Kitab (al-Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan 

kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat 

dan Injil, sebelum (al-Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan 

Dia menurunkan al-Furqaan.20

Dalam ayat, Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab 

Taurat yang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang 

menerangi).21

Juga, “…dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil 

sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi).22

Namun demikian, dalam beberapa ayat lainnya al-Quran 

menyebutkan bahwa pada Taurat dan Injil telah terjadi distorsi 

atau perubahan (tahrif). Ayat- ayat al-Quran itu antara lain sebagai 

berikut, Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan 

dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi 

20 QS. Ali Imran [3]:3-4
21 QS. al-Maidah [5]:44
22 QS. al-Maidah [5]:46
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kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): 

“Dengarlah”, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. 

Dan (mereka mengatakan): “Raa’ina”, dengan memutar-mutar 

lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: 

“Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah 

kami”, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan 

tetapi Allah mengutuk mereka, karena keka! ran mereka. Mereka 

tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.”23

Al-Quran juga menegaskan bahwa kemunculan agama 

Islam dan nama suci “Ahmad” atau “Muhammad” (saw) sudah 

dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Karena itu, menurut al-

Quran, Ahlulkitab sebenarnya sudah mengetahui kabar itu dan 

memandang nabi pembawa Islam seperti mereka memandang 

anak-anak mereka. Namun mereka menyembunyikan hakikat 

tersebut. Dalam al-Quran Allah Swt ber! rman:

“…dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: “Hai 

Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, 

membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar 

gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang 

sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala 

rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti 

yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.”24 

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi 

yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil 

yang ada di sisi mereka.”25

23 QS. al-Nisa [4]: 46
24 QS. al-Shaf [61]:6
25 QS. al-A’raf [7]:157.
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Dengan demikian, seandainya para pemuka agama Yahudi 

dan Nasrani tidak melakukan tahrif terhadap kitab suci maka 

mereka harus menerima risalah Nabi Muhammad saw yang 

sudah dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Namun mereka 

melakukan tahrif, mencampuraduk antara hak dan batil serta 

menyembunyikan hakikat, sebagaimana disebutkan dalam 

al-Quran, Hai Ahlulkitab, mengapa kamu mencampur-adukkan 

yang haq dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, 

padahal kamu mengetahuinya?”
26

Dalil lain bahwa Taurat dan Injil sudah diselewengkan 

ialah penisbatan beberapa karakter dan predikat yang sangat 

tidak terpuji kepada nabi; karakter dan predikat yang dalam 

pandangan al-Quran jelas jauh dan tak patut untuk seorang 

nabi. Karena al-Quran sendiri tidak mengalami tahrif dan 

merupakan wahyu yang orisinal, maka segala keyakinan yang 

bertolak belakang dengan al-Quran tidak patut dinisbatkan 

Allah Swt. Dengan demikian, al-Kitab (Taurat dan Injil) sudah 

pasti mengalami tahrif. 

Di samping itu, berbagai dalil rasional juga mengukuhkan 

bahwa para nabi adalah manusia yang terjaga (maksum) dari 

segala dosa, cela, lupa dan kekeliruan, karena mereka diutus 

dengan tujuan membina dan membimbing manusia. Bahkan, 

dan hal itu menjadi salah satu faktor kesuksesan dari upaya 

sungguh-sungguh para insan pilihan itu ialah keterpeliharaan 

mereka dari dosa, dan kepastian bahwa mereka mengamalkan 

segala yang mereka katakan. 

26 QS. Ali Imran [3]:71.
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Al-Quran memandang para nabi sebagai ! gur-! gur 

maksum, sedangkan al-Kitab malah menyandangkan berbagai 

sifat dan perbuatan tercela pada para nabi, seperti menenggak 

minuman keras, mabuk, berdusta, tak bermartabat, memuja 

syahwat, bebas tanpa batas dan tidak hormat kepada kedua 

orang tua. Dengan membandingkan antara pencitraan mereka 

oleh al-Quran dan pencitraan mereka oleh al-Kitab akan terlihat 

jelas bahwa al-Kitab tidak layak diyakini sebagai ajaran para 

nabi dan wahyu ilahi.27

E. Antara Pengaruh Kristen Pada Masyarakat 

Barat dan Pengaruh Islam Pada Kemunculan 

Peradaban Islam

1. Pengaruh Kekuasaan Kristen pada Masyarakat 

Barat

Kekuasaan gereja atas masyarakat Barat pada Abad 

Pertengahan sedemikian masif sehingga masyarakat pun 

mengalami fobia terhadap agama yang saat itu direpresentasikan 

oleh Kristen—yang notabene sudah mengalami penyimpangan. 

Doktrin-doktrin irasional Kristen dan ketidak-akurannya dengan 

hasil-hasil sains, apalagi ditandai dengan represi dan pengawasan 

atas keyakinan, dan diperparah lagi dengan maraknya praktik 

korupsi dan berbagai tindakan amoral. Ini membuat masyarakat 

alergi terhadap agama Kristen. 

Materialisme menjangkiti kalangan gereja sehingga mereka 

memosisikan dirinya sebagai gudang surga lalu tampil seolah 

memegang serti! kat surga di tangan mereka, dan mereka pun 

27 Lihat, Ja’far Subhani, Resalat-e Jahani Peyambaran wa Burhan-e Resalat, 
hal 84-117.

Pust
ak

a 
Syi

ah



54 Prof . J . Subhani

merasa layak memdagangkannya. Maka, agama pun kehilangan 

hakikatnya sebagai pemberi petunjuk bagi umat manusia. Agama 

sebagai pelita akhirnya redup dan bahkan padam. Mengenai 

dampak jual beli surat penghapusan dosa (indulgensia), Sir 

Thomas Gascoigne, rektor Universitas Oxford (sekitar 1450 M) 

menggambarkan sebagai berikut:

“Sekarang para pendosa mengatakan: ‘Terlalu banyak dosa dan 

noda yang saya lakukan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-

apa lagi di depan Tuhan, karena untuk dapat bebas dari semua 

dosa dan siksa saya harus menyatakan pengakuan dan meminta 

ampunan di hadapan pendeta serta membeli surat ampunan Sri 

Paus.”28

Perbuatan tercela yang dilakukan para petinggi gereja ini 

benar-benar menjatuhkan citra agama di mata masyarakat. 

Faktor-faktor penyebab larinya masyarakat dari agama Kristen 

ini akan kita kupas lebih lanjut pada pembahasan tentang 

sekularisme. 

2. Pengaruh Islam pada Kemajuan Peradaban 

Berkat konsistensi pada ajaran Islam, umat Islam dalam 

waktu singkat berhasil menciptakan kemajuan besar dalam 

berbagai lini peradaban manusia. Selain itu, di bawah payung 

persaudaraan Islam, masyarakat dari berbagai suku dan 

bangsa seperti Arab, Persia, Turki, India, Cina, Mongol dan 

Afrika membaur dan bersama-sama membangun sebuah 

peradaban cemerlang yang bahkan berperan besar dalam 

wujud peradaban umat manusia masa kini. Berikut ini kita akan 

28 William James Durant, Tarikh-e Tamaddun, 6/27.
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menyebutkan secara ringkas berbagai manifestasi peradaban 

Islam itu.

Pertama, motivasi Islam menyangkut ilmu pengetahuan.

Seruan Islam kepada umatnya agar menimba ilmu 

pengetahuan di semua bidang adalah faktor kunci di balik 

keberhasilan umat Islam membangun peradaban dan 

menjangkau ilmu-ilmu eksperimental dan humaniora. Al-Quran 

berkali-kali menyerukan kepada umat manusia agar berpikir 

dan berenung perihal tatanan semesta. Al-Quran bahkan 

menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu, dan Rasulullah 

saw pun menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim. Karena itu, tak heran jika dalam 

waktu singkat umat Islam menjulang di berbagai bidang ilmu 

alam dan humaniora serta menjadi mercusuar bagi semua 

bangsa di dunia. Contohnya adalah beberapa hal sebagai 

berikut:

Industri kertas: Keberhasilan umat Islam mempelajari 

industri kertas menjadi salah satu kunci kemajuan sains dan 

budaya masyarakat Islam. Ketika Eropa Barat masih belum 

mengenal kertas dan tradisi tulis menulis, di Baghdad dan Mesir 

pada abad kedua Hijriah sudah terdapat industri kertas dengan 

produk yang berkualitas tinggi29. Industri ini lambat laun pindah 

ke Maroko sekitar 494 H sebelum kemudian bergeser lagi ke 

Spanyol pada 545 H.   

29 Abdul Husain Zarrin Kub, Karnameh Islam, hal.40.
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Ilmu kimia: William James Durant (1885-1981 M) dalam 

bukunya, Tarikh-e Tamaddun (The Story of Civilization), 

menyebutkan: “Ilmu kimia bisa disebut sebagai salah satu kreasi 

umat Islam. Abu Musa Jabir bin Hayyan (83-149 H), salah satu 

pakar kimia Dunia Islam, mendapat julukan sebagai Bapak Ilmu 

kimia dan menurut para sejarawan telah menghasilkan lebih 

dari 100 buku. Selain berkenaan dengan pedoman pembuatan 

sejumlah bahan dan komposisi kimiawi, Jabir Hayyan juga 

memiliki teori-teori yang matang dalam metodologi pengkajian 

kimia.30 

Sektor Industri: Umat Islam telah menghasilkan banyak 

prestasi di bidang industri yang di kemudian hari dikembangkan 

dan disempurnakan oleh masyarakat Barat. Jam air dengan 

berbagai desainnya sudah banyak beredar di kalangan umat 

Islam. Di abad-abad silam ketika kincir angin belum ada di Eropa, 

di negeri-negeri Islam bagian timur justru sudah umum dipakai 

sebagai alat irigasi. Di samping itu umat Islam juga sudah maju 

di bidang mekanik  dan industri pengolahan kulit.31

Ilmu Matematika: Dalam disiplin ilmu matematika pun umat 

Islam juga mengalami kemajuan pesat. Matematikawan muslim 

yang paling tersohor adalah Muhammad bin Musa Khawarizmi 

(164-236 H). Dalam bukunya yang berjudul Hisab al-Jabr wa al-

Muqabalah (Kalkulasi Pengukuhan dan Perbandingan) dia telah 

menyajikan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. 

Buku ini menjadi buku pertama di bidang kalkulasi aljabar dan 

30 Ibid, hal.73; Will Durant, Tarikh-e Tamaddun, 4/313.
31 Abdul Husain Zarrin Kub, Karnameh Islam, hal.72. Lihat, pula Ali Akbar 

Velayati, Puyai Farhang wa Tamaddun Islami wa Iran 1/92-182.
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perbandingan. Buku ini juga diterjemahkan ke bahasa Latin 

sehingga pada Abad Pertengahan mendapat perhatian besar 

dari masyarakat Eropa, dan pada 1603 dikukuhkan sebagai 

dasar kajian matematika orang-orang Eropa.

Kedokteran: Di sekolah kedokteran Paris terpajang dua 

lukisan berwarna dua sosok terkenal,  Muhammad bin Zakaria 

Razi  (251-313 H) dan Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina 

atau Ibnu Sina (370-428 H). Keduanya adalah dokter Muslim 

yang telah memberi kontribusi besar dalam kemajuan ilmu 

kedokteran. Razi menulis sebuah risalah tentang penyakit cacar 

dan cacar air yang pada 1498 hingga 1866 M telah diterjemah 

ke bahasa Inggris dan dicetak sebanyak 40 kali. Bukunya yang 

paling terkenal antara lain berjudul al-Hawi. Buku ini termasuk 

yang paling lengkap, konsprehensif dan bahkan merupakan 

ensiklopedia medis besar hingga mencakup berbagai cabang 

ilmu kedokteran. Buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin 

dan kemungkinan besar menjadi literatur paling penting di 

bidang medis selama berabad-abad.32 

Satu lagi literatur penting dan tergolong paling kredibel di 

bidang kedokteran adalah buku karya Ibnu Sina yang berjudul 

al-Qanun. Buku ini mengupas secara detail fungsi-fungsi 

organ tubuh serta membahas tema-tema seputar ilmu medis 

dan farmasi. Pada abad ke-12 Masehi buku ini diterjemahkan 

ke bahasa Latin dan diajarkan di sekolah-sekolah Eropa, 

menggantikan buku-buku karya Razi dan Galenus hingga abad 

ke-17 M. 

32 Will Durant, Tarikh-e Tamaddun, hal.316; Abdul Husain Zarrin Kub, 
Karnameh-e Islam, hal.53.
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Selain mereka, ada pula para ilmuwan Islam yang menjadi 

pelopor bidang-bidang ilmu astronomi, geogra! , sejarah, 

teologi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang ada di 

dunia sekarang ini dalam banyak hal tidak lepas dari hasil sepak 

terjang dan kiprah para ilmuwan muslim. Sayangnya, umat 

Islam belakangan mengalami kemunduran akibat inkonsistensi 

mereka pada ajaran Islam.

Satu lagi manifestasi peradaban Islam ialah kepedulian 

Rasulullah saw pada perjuangan penegakan keadilan di semua 

lini kehidupan. Beliau bahkan menegaskan bahwa risalah 

yang beliau bawa adalah untuk penegakan keadilan.33 Pada 

prinsipnya, keadilan merupakan salah satu elemen utama 

peradaban. Karena itu, peradaban tidak akan pernah sejati 

tanpa elemen keadilan. Salah satu buah keadilan adalah 

teraktivasinya semua potensi untuk mencapai kesempurnaan. 

Sebab, jika setiap orang yang berbakat dapat memastikan 

bahwa ia dapat mengembangkan bakat dan kecerdasan tanpa 

kendala kezaliman maka ia tidak mungkin kendur dalam upaya 

mengembangkan potensi itu. Sebaliknya, jika masyarakat 

terbenam dalam ketidak-adilan, di mana tata cara yang benar 

digeser oleh hubungan-hubungan tertentu dan yang dijadikan 

kriteria bukan lagi kelayakan, kemampuan dan profesionalitas, 

maka sudah pasti akan banyak orang kehilangan semangat 

untuk mengembangkan potensinya. Akibatnya, peradaban 

tinggi dan luhur tidak akan pernah terbentuk. 

33 “...dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu.” (QS. 
al-Syura [42]:15).
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Penegasan keadilan dalam semua dimensinya sedemikian 

vital sehingga Allah Swt menegaskan bahwa keadilan adalah 

tujuan ! nal pengutusan para nabi dan penurunan kitab suci. 

Dengan demikian, penekanan Islam yang luar biasa terhadap isu 

penegakan keadilan adalah faktor utama dibalik terbentuknya 

peradaban Islam. Berikut ini kita akan membahas secara global 

berbagai dimensi keadilan:

Keadilan dalam Penetapan Hukum: Pada dimensi ini 

keadilan tidak membedakan antara pejabat dan rakyat 

jelata, antara kaya dan miskin dan seterusnya. Pemerintah 

Islam berkewajiban menerapkan keadilan di semua pilar dan 

fungsi pemerintahannya, berikut peraturan-peraturan yang 

dihasilkannya.34

Keadilan di Depan Hukum: Semua orang sejajar di depan 

supremasi hukum. Strata sosial untuk perlakuan lebih atau 

kurang tidak berlaku di depan hukum. Dalam pandangan Islam, 

semua orang sama karena sama-sama berasal dari satu ayah 

dan ibu yang sama serta diciptakan sebagai manusia dengan 

status kemanusiaan yang sama. Dalam hal ini, seorang hakim 

tidak boleh bersikap membedakan antara berhadapan dengan 

pejabat dan dengan rakyat jelata. 

Keadilan Ekonomi: Islam juga sangat peduli pada upaya 

penegakan keadilan ekonomi. Bahkan semua perintah Ilahi di 

bidang ini tak lain adalah demi penegakan keadilan. Setiap orang 

berhak menikmati kesejahteraan hidup sesuai jerih payahnya. 

Islam mengutuk dan menghukum orang yang menghalangi 

34 QS. al-Nisa [4]:58.
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usaha orang lain. Karena itu pula Islam mengharamkan riba, 

penimbunan dan lain sebagainya. 

Keadilan di bidang spiritual dan materi: Islam menegaskan 

bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan semua lini 

kehidupan materi, melainkan juga berlaku di ranah spiritual. 

Sebab itu, Rasulullah saw sebagai suri teladan bagi segenap 

umat Islam tidak tampil laiknya seorang pertapa dan tidak pula 

sebagai sosok pemburu dunia. Al-Quran mencitrakan umat Islam 

sebagai “ummatan washatan”, yaitu umat yang berada di tengah-

tengah, yang adil dan seimbang. Artinya, Umat Islam harus menjaga 

keseimbangan pada masing-masing dimensi kehidupan. Ketika 

kebanyakan orang gencar berburu kepentingan duniawi, Islam 

mengingatkan bahwa dunia tidak lebih dari sekadar jembatan 

menuju alam akhirat, bukan akhir dan tujuan hidup. Ketika sebagian 

orang mengabaikan kehidupan kemasyarakatan dan hanya 

berkonsentrasi pada kehidupan akhirat, Islam juga mengingatkan 

bahwa kehidupan dunia juga tidak seharusnya diabaikan. 

Al-Quran al-Karim menegaskan, …..dan carilah pada apa yang 

telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 

dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi.35

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as juga bertutur bahwa 

akhirat dapat diraih dengan dunia.36

35 QS. al-Qashash [28]:77.
36 Lihat, Nahj al-Balaghah, khutbah 156.
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3. Toleransi dan Kerukunan Hidup Antarsesama 

Manusia

Kepedulian Islam kepada toleransi dan kerukunan untuk 

hidup saling berdampingan dengan berbagai umat lain juga turut 

menunjang progresivitas peradaban Islam. Islam menghormati 

hak-hak umat minoritas serta menyerukan kepada umat Islam agar 

bersikap santun kepada mereka dan berlaku adil dalam hubungan 

sosial.

Allah Swt ber! rman, …dan janganlah kamu berdebat dengan 

Ahlulkitab, melainkan dengan cara yang terbaik.37

Rasulullah saw bersabda, “Aku memusuhi orang yang mengusik 

seorang dzimmi (nonmuslim yang jiwa dan hartanya dilindungi 

oleh Islam) dan di hari kiamat aku akan membalasnya.”38

Undang-Undang Islam39 menetapkan bahwa pemerintahan 

Islam harus menjaga jiwa, harta, martabat dan kehormatan kaum 

minoritas; seperti melindungi gereja dan tempat-tempat peribadatan 

nonmuslim, serta memberi mereka kebebasan menunaikan ritus-

ritus keagamaannya. Pemerintahan Islam tidak boleh melarang 

mereka berdakwah di kalangan mereka sendiri. Selain itu, dari segi 

hukum, mereka juga diperkenankan menyelesaikan persoalan dan 

sengketa antarmereka melalui pengadilan milik mereka sendiri. 

Jika mereka tidak memiliki pengadilan dan terlibat perkara dengan 

warga muslim, maka mereka dipersilakan untuk menyelesaikan 

perkaranya di pengadilan Islam. Hakim pengadilan Islam pun juga 

37 QS. al-Ankabut [29]:46.
38 Dikutip dari Ja’far Subhani, Mabani-e Hukumat-e Islami, hal.529.
39 Lihat, QS. Mumtahanah [60]:8; QS. al-Ankabut [29]:46; Nahj al-Balaghah, 

Khotbah 26.
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harus memutuskan perkara berdasar keadilan. Warga nonmuslim 

bahkan bisa memperkarakan pejabat pemerintahan Islam, 

sebagaimana pernah terjadi pada Amirul Mukminin Ali bin Abi 

Thalib as. 

Kearifan umat Islam dalam memperlakukan nonmuslim turut 

menunjang proses terbentuknya peradaban Islam. Kearifan ini 

membuat umat nonmuslim bersedia membuka diri di hadapan 

umat Islam. Mereka berkenan membuka gerbang kota-kota mereka 

untuk umat Islam. Sekadar contoh, ketika prajurit muslim di bawah 

komando Abu Ubaidah al-Jarrah masuk ke wilayah Yordania, warga 

Kristiani di sana melayangkan surat kepada umat Islam dengan isi 

kurang lebih sebagai berikut:

“Wahai umat Islam, kalian di mata kami lebih mulia daripada 

orang-orang Romawi. Meskipun mereka seagama dengan kami, 

namun kalian terbukti lebih tulus, santun, adil dan baik kepada kami. 

Sedangkan orang-orang Romawi, mereka tidak saja menguasai 

kami tapi juga menjarah40 rumah dan harta benda kami.”

Sebagian pemikir Eropa bahkan berterus terang mengatakan 

bahwa jika sekarang nama Yahudi masih ada maka itu adalah berkat 

kearifan dan kesantunan umat Islam. Kalau bukan karena kearifan 

ini, umat Kristiani tentu sudah membantai mereka secara massal!”41

Dengan demikian, toleransi dan kerukunan hidup 

antarumat beragama adalah bagian dari karakter peradaban 

Islam. Islam menyerukan toleransi dan kerukunan antarumat 

40 Ja’far Subhani, Mabani-e Hukumat-e Islami, hal.532.
41 Marcel Boisard, Islam wa Huquq-e Thabi’i Insan (terjemahan L’Humanisme 

de l’Islam), hal.49.
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beragama dan gigih berjuang untuk mewujudkannya.42

Anjuran Islam terhadap kaum muslim supaya menjaga 

kesehatan serta kebersihan jasmani dan ruhani, menepati 

janji, menegakkan perdamaian, ketentraman dan keamanan, 

menggalang pembangunan dan kemakmuran, menggairahkan 

dunia bisnis dan perdagangan, gigih bekerja, memelihara 

moral dan berlaku santun kepada sesama, dan karakter 

konstruktif Islam lainnya, semua itu menjadi faktor kunci di balik 

menjulangnya mercusuar peradaban Islam. Ketika umat Islam 

mulai mengambil jarak dari nilai-nilai Islam tersebut, peradaban 

Islam perlahan-lahan mengalami kemunduran. Tetapi kini, umat 

Islam sudah menunjukkan tanda-tanda untuk memulihkan 

jatidirinya dan mulai tumbuh harapan untuk dapat membangun 

kembali suatu peradaban di mana semua dimensi harkat 

manusia mendapat perhatian secara seksama dan seimbang. 

Dengan demikian, mereka praktis dapat mendakwahkan ajaran 

universal Islam dengan  amal dan perilaku mereka. 

Terakhir, silakan membandingkan ajaran agama-agama 

lain, termasuk ajaran Kristen dan perlakuan gereja terhadap para 

ilmuwan, dengan ajaran Islam yang sedemikian sarat motivasi 

untuk umatnya agar menyerap ilmu pengetahuan, menegakkan 

keadilan, membumikan akhlak mulia dan memelihara toleransi 

antarsesama umat beragama. 

42 Bandingkan kesantunan Islam terhadap Ahlulkitab ini dengan perangai kaum 
Zionis terhadap umat Islam Palestina serta pembantaian massal terhadap 
warga muslim di Bosnia Herzegovina. 
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Bahan Kajian:

1. Dalam penggalian-penggalian arkeologi telah ditemukan 

peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa 

keyakinan kepada agama dan alam gaib sangat mengakar 

dalam diri manusia sejak dahulu kala. Telitilah dan kajilah 

sebagian di antaranya.

2. Kajilah sebab-sebab terjadinya pembaharuan kenabian 

dan syariat, dan kajilah pula rahasia di balik kelanggengan 

syariat Islam.

3. Lakukan studi komparatif antara al-Kitab (Perjanjian Lama 

dan Perjanjian Baru) dengan al-Quran, dalam mencitrakan 

para nabi as. 

4. Telitilah pandangan al-Quran tentang Yahudi dan Kristen.

5. Galilah perspektif al-Quran tentang para nabi, termasuk 

Nabi Isa as, yang telah menyerukan monoteisme (tauhid). 

Sejak kapankah paham Trinitas dan ketuhanan Isa Masih 

tersisip dalam ajaran Kristen, dan argumentasi apa saja 

yang dapat menepis paham tersebut?

6. Kajilah tujuan dan peranan agama dalam kehidupan 

manusia.

7. Kajilah beberapa hukum yang bertolak belakang dengan 

kaidah akal dan ! trah pada ajaran Kristen dan Yahudi (yang 

sudah mengalami penyimpangan).

8. Sebagian pemikir menilai peradaban manusia masa kini 

adalah berkat munculnya peradaban Islam dan dunia Timur. 

Telitilah data-data yang mendukung penilaian ini.
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A. Urgensi Wahyu dan Kenabian

Pendahuluan

Kenabian adalah salah satu dari fondasi akidah dalam 

Islam (ushuluddin). Kenabian ialah keyakinan kepada hakikat 

bahwa Allah Yang Mahabijaksana mengutus insan-insan mulia 

dan layak untuk membimbing manusia meraih kebahagiaan 

sejati agar ajaran Allah—berupa program dan pedoman hidup 

yang mereka terima melalui wahyu—dapat disampaikan 

kepada manusia. Program dan pedoman itu disebut “Agama”, 

dan pembawanya disebut “Nabi” atau utusan Allah. Untuk 

membuktikan statusnya sebagai nabi, mereka umumnya 

menunjukkan mukjizat. Berkenaan dengan Nabi Muhammad 

saw, mukjizatnya yang terbesar adalah kitab suci “al-Quran”, 

yang berisi risalahnya. Pencerahan Ilahi atau Wahyu dalam 

bentuk agama telah disampaikan sejak manusia berkelayakan 

untuk memanfaatkannya, yang itu berlangsung hingga nabi 

terakhir, Muhammad saw. Setiap ajaran dan program hidup 

yang dibawa para nabi adalah yang paling sempurna di tengah 

umat manusia pada zaman mereka masing-masing. Dengan 

keberlanjutan pencerahan dan anugerah Ilahi itulah manusia 

dapat meraih kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. 

Tentu saja, tidak setiap orang memiliki kelayakan untuk 

menyandang predikat nabi. Orang yang layak menyandang 

status nabi hanyalah ! gur-! gur maksum, yakni sosok yang 

sepanjang hidupnya tidak pernah tersentuh nista dan dosa. 

Mereka juga terjaga dari segala bentuk kesalahan dan kekeliruan 

dalam menyampaikan risalah atau pesan-pesan suci. Mereka 
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bahkan juga terjaga dari segala bentuk penyakit dan cacat ! sik 

yang dapat membuat mereka dihindari dan tidak disukai oleh 

masyarakat. 

Elemen dasar kenabian terdiri dari dua hal; yakni Wahyu 

Ilahi dan yang lain ialah pengemban wahyu tersebut, yakni 

Nabi. Tema kenabian dibagi dalam dua pokok bahasan: pertama, 

kenabian secara umum; kedua, kenabian secara khusus. 

Pembahasan yang bersifat umum atau “nubuwwah ammah” 

berkenaan dengan pembahasan pokok-pokok atau fondasi 

dari kenabian, sedangkan pembahasan yang bersifat spesi! k 

atau khusus atau“nubuwwah khashshah” berkenaan dengan 

sosok nabi tertentu pada tiap zaman, seperti tentang Nabi 

Muhammad saw, sebagai nabi terakhir dan di zaman sekarang. 

Urgensi Kenabian

Manusia adalah makhluk yang mendapat anugerah akal, 

indra dan pengetahuan. Namun, apakah manusia masih 

memerlukan keberadaan seorang nabi meskipun sudah 

berbekal anugerah tersebut? Apakah bekal itu masih belum 

cukup bagi manusia untuk mengetahui jalan kebahagiaan 

sejatinya? Sesuai teks-teks suci Islam dan berbagai argumentasi 

logis, para mutakalim Islam menegaskan bahwa manusia 

senantiasa memerlukan ajaran nabi-nabi. Menurut mereka, 

kebahagiaan manusia bergantung pada ajaran nabi tersebut. 

Untuk memperjelas permasalahan ini, sebelum kita sampai 

pada petikan kesimpulan, marilah kita paparkan beberapa tesis 

sebagai berikut:
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1. Pencipta alam semesta, termasuk manusia, adalah Allah, 

Tuhan Yang Mahabijaksana. Karena itu, sebagai Zat Yang 

Mahabijaksana tidak mungkin Allah menciptakan alam 

semesta ini dengan sia-sia dan tanpa makna.

2. Setiap makhluk diciptakan untuk mencapai 

kesempurnaannya. Karena itu, sebagai Dzat Yang 

Mahabijaksana, Allah pasti menyediakan kesempatan 

dan sarana bagi setiap makhluk untuk menggapai 

kesempurnaan.

3. Kehidupan manusia tidak terbatas pada kehidupan duniawi 

belaka. Sebaliknya, setelah kehidupan duniawi ini manusia 

akan memasuki kehidupan lain yang bersifat kekal dan 

merupakan penghakikatan dari kehidupannya di dunia. 

Karena itu setiap pikiran dan amal perbuatan manusia di 

dunia yang fana berdampak pada kehidupan bakanya di 

akhirat. Karena itu, manusia harus mengenal dengan baik 

dan tepat hakikat ini, terutama berkenaan dengan Tuhan 

dan kehidupan akhirat. 

4. Pengetahuan tentang hakikat tersebut berada di luar 

jangkauan sumber dan alat pengetahuan manusia seperti 

akal, indra dan kognisinya. Adanya berbagai pandangan 

dan teori yang berseberangan satu sama lain tentang 

Tuhan, kebangkitan sesudah kematian, etika, tatanan 

sosial, hukum dan lain sebagainya membuktikan perihal 

ketidak-matangan dan keterbatasan akal dan pikiran 

manusia. Selama abad-abad terakhir ini, betapapun ilmu 

pengetahuan manusia sudah sedemikian maju dan pesat, 
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namun saat demi saat selalu muncul teori dan konsep baru 

yang menggeser teori dan konsep sebelumnya. Selain itu, 

masih banyak misteri kehidupan dan alam semesta yang 

belum diketahui oleh manusia. Fisikawan terkemuka Albert 

Einstein mengatakan, “Seluruh pengetahuan manusia, 

jika dibandingkan dengan apa yang belum diketahuinya, 

masih ibarat tangga kecil untuk menaiki ketinggian ruang 

semesta yang tak terhingga.”

Dalam ilmu ketuhanan, meskipun keyakinan terhadap 

Tuhan adalah sesuatu yang bersifat ! tri, namun terjadi banyak 

perselisihan tentang Tuhan di tengah umat manusia. Kaum 

komunis, misalnya, mendudukkan materi dalam posisi Tuhan, 

dan ada pula kalangan yang masih memuja berhala, sedangkan 

umat Kristiani meyakini doktrin Trinitas. 

Di ranah etika, para pakar juga berbeda pendapat 

mengenai tolok ukur kebaikan. Ada yang berpendapat bahwa 

tolok ukurnya adalah kenikmatan, sementara menurut yang 

lain adalah keuntungan materi. Ada pula yang berpendapat 

tolok ukurnya adalah kesepakatan, betapapun kesepakatan itu 

bernuansa politik dan partisan. Di luar mereka, kaum beriman 

terbelah dalam dua pendapat; satu pendapat meyakini tolok 

ukur kebaikan adalah perintah Allah semata, sedangkan yang 

lain meyakini tolok ukurnya adalah akal. 

Perbedaan pendapat di tengah umat manusia ini praktis 

memicu perbedaan keyakinan di semua bidang pengetahuan. 

Namun demikian, paparan tentang perbedaan ini bukan berarti 

kita mengingkari kesahihan pengenalan akal, sebab akal terbukti 
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telah menghasilkan banyak pengetahuan yang solid dan benar. 

Hanya saja akal tetap tidak mampu menghasilkan data-data yang 

cukup untuk manusia. Akal mampu membedakan keburukan 

kezaliman dan kebaikan keadilan. Namun, akan mengalami 

kesulitan ketika hendak menentukan bentuk konkret atau 

objek luaran (misdaq)-nya akibat berbagai faktor. Contohnya, 

akal manusia mengetahui bahwa keadilan itu baik, namun akal 

kesulitan untuk memastikan bentuk konkretnya terkait hukum 

waris antara laki-laki dan perempuan; apakah harus sama, 

ataukah justru harus berbeda, dan apa tolok ukurnya?

Atas dasar ini, indra, akal dan kesadaran manusia semata 

tidak cukup untuk menyingkap jalan kebahagiaan yang bersifat 

komprehensif. Karena itu manusia memerlukan informasi lain 

yang terjamin kebenarannya dalam penentuan jalan tersebut.

Tuhan Yang Mahabijaksana telah menciptakan manusia 

agar dengan ikhtiarnya dapat menggapai kesempurnaan dan 

kebahagian sejati. Kehidupan manusia juga tidak terbatas pada 

kehidupan duniawi, melainkan juga mencakupi kehidupan lain 

yang akan menyusulnya dan bersifat kekal, serta merupakan 

buah dan hasil dari perjalanan hidupnya di dunia. Dalam konteks 

ini, agar dapat menempuh jalan yang benar manusia harus 

tahu persis faktor-faktor kunci kebahagiaan sejatinya. Namun, 

pengetahuan itu berada di luar kapasitas dan kemampuan alat 

pengetahuan manusia sehingga dibutuhkan sarana lain, yakni 

ajaran para nabi. Dengan pencerahan wahyu dan ajaran Ilahi 

itulah akal manusia akan dapat mengetahui kesempurnaan 

dan kebahagiaan sejatinya. Artinya, adalah bertolak belakang 
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dengan kemahabijaksanaan-Nya apabila Allah menciptakan 

manusia untuk kesempurnaan dan kebahagiaannya tetapi 

kemudian membiarkan dan tidak menunjukkan jalan 

kesempurnaan dan kebahagiaan tersebut.

Al-Quran dan berbagai riwayat suci juga menegaskan 

bahwa manusia memerlukan ajaran para nabi guna mengetahui 

jalan lurus dan beruntung tersebut. Al-Quran antara lain 

menyebutkan:

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul 

perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi 

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang 

benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang 

perkara yang mereka perselisihkan.43

Perselisihan pendapat di tengah manusia adalah bukti 

bahwa pikiran dan pengetahuan manusia masih belum cukup 

matang sehingga memerlukan pencerahan para nabi, yang 

membawa ajaran Ilahi, untuk menjelaskan hakikat perkara 

yang diperselisihkan. Beberapa ayat al-Quran juga menegaskan 

bahwa nabi-nabi diutus demi membawa ajaran yang tidak 

mungkin dapat diketahui manusia tanpa bantuan wahyu.44

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ali Ridha 

as pernah menjelaskan ! loso!  pengutusan para nabi sebagai 

berikut:

43 QS. al-Baqarah [2]:213.
44 Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 

telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan 
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 
kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa 
yang belum kamu ketahui. (QS. al-Baqarah [2]:151)
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“Karena daya pemikian manusia tidak mampu mengetahui 

keuntungan dan kerugian, dan Allah Mahamulia “mesti” bertajalli 

dan berbicara dengan manusia, maka harus ada utusan Allah 

yang menjadi perantara antara Dia dan umat manusia, dengan 

tugas menjelaskan segala bimbingan (perintah, larangan dan 

budi pekerti) kepada manusia agar manusia dapat mengetahui 

apa yang akan membawa keuntungan dan kerugian bagi 

dirinya. Semua ini adalah karena pada bawaan manusia tidak 

tersedia alat yang cukup untuk mengetahui sendiri kebutuhan-

kebutuhannya.”45

Dengan riwayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari 

satu sisi akal dan pikiran manusia tidak memiliki kapasitas 

yang cukup untuk menghasilkan dan melengkapi data-data 

yang solid tentang keuntungan dan kerugian sejati manusia. 

Sementara dari sisi lain, karena tidak semua orang berkelayakan 

untuk menerima wahyu Ilahi, maka Allah mengutus para nabi 

supaya manusia dapat menghimpun informasi yang akurat 

tentang kebahagian dan kesempurnaan dirinya melalui para 

insan pilihan tersebut. 

Dari argumentasi ini dapat dipetik kesimpulan bahwa sejak 

awal diciptakan, manusia memerlukan keberadaan nabi agar ia 

bisa mengetahui dengan jelas jalan hidupnya yang lurus dan 

benar (melalui wahyu Ilahi).

Tujuan Pengutusan Para Nabi 

Para nabi as selain menunjukkan kepada manusia jalan 

yang benar untuk kesempurnaan dan kebahagian sejati, juga 

45 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, juz 11, hal.40.
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mengemban berbagai misi penting lain di bidang sosial; antara 

lain sebagai berikut:

1. Pengingatan Nilai-Nilai Fitri

Banyak hal yang sebenarnya terjangkau akal atau sudah 

tertanam dalam ! trah manusia sebagai nilai dan pedoman 

untuk kesempurnaan dan kebahagiaan tetapi kemudian 

meredup dan terabaikan akibat kecenderungannya kepada 

materi, kerentanannya di depan dorongan hawa nafsu buruk 

dan propaganda kotor dari lingkungan. Namun, dengan 

adanya peringatan dari para nabi maka nilai-nilai tersebut 

dapat diaktifkan kembali dan diberi porsi perhatian yang 

optimal guna menghasilkan hidayah bagi manusia. Karena itu, 

Allah Swt menyebut al-Quran sebagai “dzikir” atau “tadzakkur” 

(peringatan) dan Rasulullah saw sebagai “mudzakkir” 

(pengingat), sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebagai 

berikut:

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu 

hanyalah orang yang memberi peringatan.46

“…dan sesungguhnya al-Quran itu benar-benar suatu 

peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.”47

Tentang ini pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, 

“Maka Allah mengutus para rasul-Nya di tengah mereka. Para 

rasul itu datang kepada mereka (manusia) silih berganti untuk 

menyeru mereka agar memenuhi pesan-pesan ! trah serta 

mengingat anugerah nikmat Ilahi yang terlupakan. Dan dengan 

menyampaikan wahyu maka para rasul telah menuntaskan 

46 QS. al-Ghasyiah [88]:21
47 QS. al-Haqqah [69]:48.
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hujah atas mereka dan membukakan khazanah akal kepada 

mereka.”48

2. Pembebasan Manusia dari Belenggu Kebatilan

Satu lagi misi para nabi ialah membebaskan manusia 

dari belenggu tradisi dan nilai-nilai batil dan absurd. Nabi-

nabi datang kepada manusia untuk memberantas tradisi-

tradisi menyimpang yang menjadi kendala manusia meraih 

kemaslahatan serta membebaskan mereka dari belenggu 

tagut internal maupun eksternal, atau membawa mereka dari 

kegelapan dan kepada cahaya, sebagaimana disebutkan dalam 

ayat al-Quran berikut:

“…dan (nabi) membuang dari mereka beban-beban dan 

belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”49

3. Seruan kepada Tauhid

Misi utama para nabi ialah menyeru manusia kepada tauhid 

(pengesaan Allah) dan penolakan terhadap syirik (pengadaan 

sekutu bagi Allah). Dengan bertauhid dalam konsep, pemikiran 

dan praktik di seluruh sendi kehidupan maka seseorang atau 

sebuah masyarakat akan dapat meraih keberuntungan hakiki. 

Karena itu, para nabi selalu terlibat kon# ik yang sangat berat 

dan melelahkan menghadapi syirik dan kaum musyrik. Tentang 

tujuan nabi ini al-Quran menyebutkan:

“….dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-

tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan 

jauhilah Tagut.”50

48 Nahj al-Balaghah, Khotbah 1.
49 QS. al-A’raf [7]:157.
50 QS. al-Nahl [16]:36
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4. Penegakan Keadilan di Tengah Masyarakat

Tentang ini Allah Swt ber! rman:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan.51

Nabi Sholeh as tidak semata-mata berjuang memberantas 

aksi foya-foya, pemborosan dan orang-orang yang melewati batas, 

tetapi juga menyerukan kepada umatnya agar turut berjuang 

menegakkan keadilan dan melawan kelompok zalim, sebagaimana 

disebutkan dalam al-Quran:

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan 

janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, 

yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan 

perbaikan.52

5. Pengajaran Hikmah dan Penyucian Diri

Para nabi juga mengemban tugas mengenalkan manusia 

kepada ajaran dan ayat-ayat Ilahi serta membersihkan mereka dari 

nista dan amoralitas agar dapat menyerap kandungan kitab suci 

dan menuai hikmat. Allah Swt ber! rman:

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan 

Hikmah (al-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-

benar dalam kesesatan yang nyata.53

51 QS. al-Hadid [57]:25.
52 QS. al-Syu’ara [26]:150-152.
53 QS. al-Jumu’ah [26]:2.
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6. Penyampaian Kabar Baik Sekaligus Peringatan

Para nabi juga bertugas menuntaskan hujah dengan 

menyampaikan kabar baik sekaligus peringatan kepada 

manusia, supaya dengan hujah itu manusia tidak dapat lagi 

berkelit dan beralasan atas dosa, salah dan khilafnya. Sebab, 

seandainya Allah tidak mengutus para nabi maka manusia 

dapat beralasan: “Seandainya Allah mengutus para nabi yang 

memberi kami kabar baik dan peringatan kepada kami, niscaya 

kami tidak akan tersesat.” Allah Swt ber! rman:

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi 

manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul 

itu. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.54

7. Penyembuhan Penyakit Rohani

Penyembuhan penyakit rohani manusia juga merupakan 

bagian dari tugas para nabi. Karena itu, al-Quran juga lazim 

disebut sebagai pembawa kesembuhan. Amirul Mukminin Ali 

bin Abi Thalib as menggambarkan penyembuhan penyakit 

rohani manusia oleh Rasulullah saw sebagai berikut:

“Rasulullah saw adalah seorang tabib (rohani) yang 

senantiasa berkeliling (untuk menyembuhkan masyarakat), 

menyiapkan sarana (berupa ilmu dan makrifat) dan memanaskan 

peralatan kesembuhan. Jika dirasa perlu, beliau memanaskan 

sarana dan peralatan itu lalu menyundutkannya pada bagian 

yang terluka.”55 

54 QS. al-Nisa [4]:165.
55 Nahj al-Balaghah, Khotbah 107.
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8. Menyempurnakan Norma Akhlak

Para nabi as berkewajiban menjelaskan serta menyempurnakan 

nilai-nilai dan keutamaan akhlak. Pengamalan agama bahkan 

dimaksudkan untuk menyukseskan tujuan ini, sehingga Rasulullah 

saw bersabda: “Sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali untuk 

menyempurnakan keutamaan akhlak.”56

Sebagian ulama menyebutkan bahwa etika yang diajarkan 

oleh Rasulullah saw meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

Berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak membunuh orang 

yang tak bersalah, tidak membunuh anak karena takut kelaparan, 

menjauhi perbuatan-perbuatan keji, melindungi harta anak yatim, 

menghindari praktik penimbunan, memperjuangkan kebenaran, 

menegakkan keadilan, menjaga ketakwaan dan kesucian, tidak 

berbuat aniaya, setia kepada janji, tidak menyekutukan Allah, 

berlaku jujur dan tidak mem! tnah orang lain.57

Tujuan pengutusan para nabi as dapat disimpulkan 

dalam kalimat: “Supaya manusia mengerjakan kebaikan dan 

menghindari keburukan.”

Makna Wahyu

Secara har! ah wahyu berarti penanaman pengertian 

dan pemahaman secara tersembunyi.  Karena itu, bisikan pun 

juga disebut wahyu sebab orang yang berbisik bermaksud 

memberitahukan sesuatu secara rahasia dan tersembunyi kepada 

orang yang dibisiki. Sedangkan secara terminologis, wahyu adalah 

56 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, juz. 16, hal.210. 
57 Lihat, QS. al-An’am [6]:151-153; QS. al-Baqarah [2]:10; QS. al-Hujurat 

[49]:12.
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pemberitahuan khusus dari Allah kepada para nabi supaya pesan 

dan ajaran-ajaran-Nya dapat mereka sampaikan kepada manusia. 

Hakikat wahyu bukan sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia 

biasa Wahyu dalam pengertian demikian adalah bagian dari 

kenyataan gaib yang harus kita yakini. 

Dalam al-Quran, kata wahyu digunakan bukan hanya 

berkenaan dengan pesan gaib yang disampaikan kepada para 

nabi, melainkan juga digunakan untuk pesan-pesan yang diterima 

oleh makhluk-makhluk lain seperti; langit58 dan lebah59 serta ilham 

yang diterima oleh ibunda Nabi Musa as60. Kemudian, kata wahyu 

juga digunakan berkenaan dengan bisikan setan dan godaan 

kepada para pengikutnya61. Dengan demikian, semua arti wahyu 

ini kembali kepada makna har! ahnya. Namun, ketika kata wahyu 

disebut secara mutlak tanpa ada imbuhan yang menjadi petunjuk 

alur (qarinah) pembicaraan atau kalimat maka tak lain artinya adalah 

wahyu Ilahi yang turun kepada para nabi as.

Kategorisasi Wahyu

1. Roh para nabi yang sedemikian terkadang mendapat 

pencerahan langsung dari Allah Swt sehingga hakikat-

hakikat yang muncul di alam mimpi mereka terlihat 

sedemikian terang dan menjadi laksana fajar sidik yang 

terbit di ufuk timur. Dengan pencerahan ini perintah-

perintah Ilahi tertanam dalam kalbu mereka, sebagaimana 

yang terjadi pada Nabi Ibrahim as ketika mendapat perintah 

58 QS. Fushshilat [41]:12
59 QS. al-Nahl [16]:68.
60 QS. al-Qashash [28]:7.
61 QS. al-An’am [6]:121.
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menyembelih putranya, Ismail as.62 Tentu saja mimpi para 

nabi dan wali Allah senantiasa mendapat pengawasan 

langsung Allah atau melalui perantaraan malaikat sehingga 

jauh berbeda dengan mimpi orang-orang biasa yang tidak 

maksum.

2. Perintah Ilahi terkadang juga ditanamkan langsung pada roh 

dan kalbu para nabi as.  Roh mereka yang suci dan agung 

menjadi tempat berlabuhnya pesan-pesan dari langit.

3. Wahyu terkadang juga turun pada diri nabi melalui 

penciptaan suara. Proses demikian terjadi manakala Allah 

berada di balik hijab kegaiban. Wahyu melalui proses 

demikian pernah dialami oleh Nabi Musa as ketika beliau 

berada di gunung Thur.63

4. Wahyu dalam bentuk lain ialah pesan suci yang terlabuh 

pada diri para nabi as melalui perantara malaikat yang turun 

dan menampak pada mereka sebagai sosok tersendiri. 

Kategorisasi wahyu ini disebutkan dalam al-Quran al-Karim 

sebagai berikut: 

“…dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah 

berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau 

di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) 

lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya dari apa yang Dia 

kehendaki. Sesungguhnya Dia Mahatinggi lagi Mahabijaksana.”64

62 QS. al-Shaffat [37]:102.
63 QS. Thaha [20]:11.
64 QS. al-Syura [42]:51.
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Dalam ayat ini, kategori pertama dan kedua tersirat dalam 

kalimat “dengan perantara wahyu”, kategori ketiga dalam kalimat 

“dari balik hijab”, ketegori keempat dalam kalimat “dengan 

mengutus seorang utusan (malaikat)”. Pada semua kategori 

itu, sumber wahyu tak lain adalah Allah Swt, dan segala yang 

diterima oleh para nabi melalui wahyu tiada lain adalah ! rman 

dan perintah Allah Swt yang selanjutnya mereka sampaikan 

kepada manusia tanpa ada sedikitpun perubahan. 

Berbagai Persepsi Keliru Tentang Wahyu

1. Sebagian orang beranggapan bahwa nabi adalah manusia 

jenius. Menurut mereka, wahyu tak lain adalah produk 

pemikiran dan pendapat sang nabi yang kemudian ia 

sampaikan kepada masyarakat sebagai suatu ajaran 

suci. Dengan demikian, ajaran nabi sama sekali tidak ada 

kaitannya dengan alam gaib atau meta! sik.

Persepsi demikian tentang wahyu dilontarkan oleh kalangan 

materialis yang memandang semesta keberadaan tidak lebih 

dari entitas-entitas ! sik semata sehingga tidak mungkin ada 

sangkut pautnya dengan “yang gaib” atau alam nonmateri. 

Persepsi demikian sudah tentu menyalahi penjabaran yang 

realistis terhadap wujud (eksistensi). Sedangkan Islam 

memastikan bahwa dalam eksistensi manusia terdapat satu 

hakikat yang bernama roh (ruh) yang sama sekali tidak memiliki 

karakteristik dasar materi. Artinya, eksistensi tidaklah identik 

dengan materi, sehingga segala sesuatu, termasuk wahyu, 

lantas begitu saja ditinjau dan dijabarkan sebatas lingkup 

(kacamata) materialistis.
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Selain itu, anggapan demikian juga kontras dengan 

pengakuan para nabi sendiri. Sebab, mereka selalu menegaskan 

bahwa apa yang mereka sabdakan tak lain adalah wahyu Ilahi, 

dan untuk membuktikan kebenaran sabda tersebut mereka 

menggunakan mukjizat sebagai bukti. Betapapun demikian, 

khusus untuk Nabi Muhammad saw, kebenarannya justru 

terletak pada sabda beliau itu sendiri, sebab al-Quran adalah 

mukjizat beliau. Dengan demikian, konsekuensi persepsi 

materialistis tentang wahyu akan membawa pada sebuah 

anggapan bahwa para nabi adalah sosok-sosok pendusta. 

Anggapan ini jelas tidak objektif karena sejarah menjadi saksi 

keagungan para nabi as. 

2. Ada pula sementara kalangan yang beranggapan bahwa 

wahyu yang turun kepada para nabi masuk dalam kategori 

pengalaman-pengalaman spiritual (‘irfan) seperti yang 

dialami kaum ‘arif. Anggapan ini juga tidak benar karena 

wahyu para nabi jauh berbeda dengan pengalaman irfani 

(esoterik) kaum arif. Pada pengalaman esoteric dimaksud 

bisa jadi ada hakikat-hakikat tertentu yang tersingkap di 

depan sang ‘arif. Namun, tak jarang sosok ‘arif lain melihat 

hakikat-hakikat itu dalam format dan versi lain yang 

terkadang bahkan bertolak belakang dengan apa yang 

dilihat oleh ‘arif yang pertama. Di samping itu, bukan tidak 

mungkin seorang ‘arif mengalami semacam halusinasi 

yang menyalahi hakikat yang sejati. Karena itu, untuk 

menentukan mana benar dan mana yang salah dalam 

kesaksian-kesaksian esoterik diperlukan kriteria dan tolok 

ukur yang jelas. 
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Dengan demikian, pengalaman-pengalaman esoterik dari 

satu sisi masih memerlukan tolok ukur, dan dari sisi lain juga 

masih mengalami kontroversi satu sama lain. Kondisi ini jelas 

kontras dengan wahyu yang dialami para nabi. Karena itu, wahyu 

jelas tidak dapat disejajarkan dengan pengalaman esoterik 

tersebut. Sebab, jika pengalaman-pengalaman esoterik masih 

memerlukan tolok ukur untuk memastikan kebenarannya, 

wahyu justru merupakan tolok ukur itu sendiri dan karena itu 

para nabi tidak pernah keliru berkenaan dengan wahyu dan 

tidak pernah terjadi saling-silang antarmereka. 

Di samping itu, wahyu umumnya dibarengi mukjizat. 

Artinya, untuk membuktikan kebenaran wahyu dan perintah 

Ilahi semua nabi mengandalkan kekuatan mukjizat, sedangkan 

para ‘arif tidak dapat menggunakan cara itu untuk membuktikan 

kebenaran pengalaman esoteriknya. 

B. Mukjizat Para Nabi

Makna Mujikzat

Kata “mukjizat” berasal dari kata “ajz” yang berarti lemah dan 

tak berdaya. Mukjizat adalah ism fa’il dari bentuk if’aal sehingga 

berarti “yang melemahkan” atau “yang membuat tidak berdaya.”

Dalam kamus istilah Islam “mukjizat” berarti pembuktian 

para nabi atas klaimnya sebagai nabi melalui tindakan atau 

sesuatu yang luar biasa dan sedemikian hebat sehingga tidak 

ada orang yang sanggup menandingi atau menunjukkan 

kemampuan yang sama. Dalam al-Quran mukjizat para nabi 

disebut dengan istilah “ayat”.
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Untuk menjelaskan de! nisi ini kita perlu memaparkan 

beberapa poin sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan tindakan atau sesuatu yang luar 

biasa tersebut adalah sesuatu yang menyalahi hukum alam. 

Contohnya, sepotong kayu tidak mungkin dapat diubah 

menjadi ular, tetapi Nabi Musa as dapat melakukannya 

dengan izin Allah Swt. Memang, ada orang-orang tertentu 

yang dapat melakukan sesuatu yang luar biasa karena telah 

melakukan semacam pelatihan, pertapaan dan penempaan 

jiwa (riyadhah nafsiyah). Namun, semua itu hanya dapat 

dilakukan melalui pelatihan tersebut. Selain itu, sesuatu 

yang luar biasa seperti itu sangat mungkin dapat dilakukan 

atau diungguli orang lain. Sedangkan mukjizat selain tidak 

dapat dipelajari juga tidak dapat diungguli dan dikalahkan 

orang lain.

2. Mukjizat selalu dibarengi dengan pengakuan pelakunya 

sebagai nabi dan terjadinya pasti sesuai dengan yang 

dikehendakinya. 

3. Mukjizat juga selalu disertai dengan tantangan terhadap 

orang lain agar melakukan sesuatu yang sama atau dapat 

mengalahkannya, namun tak seorang pun dapat memenuhi 

tantangan itu. 

Dengan demikian, sesuatu yang ajaib atau luar biasa yang 

tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian serta tantangan 

kepada orang lain tidak dapat disebut sebagai mukjizat 

melainkan hanya layak disebut karomah.
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Untuk Pengembangan Kajian

Mukjizat dan Kaidah Akal

Apakah mukjizat sesuai dengan kaidah akal? Apakah 

mukjizat memiliki sebab khusus ataukah tanpa sebab sama 

sekali, dan apakah ia berdasar hukum alam atau berlawanan 

dengan hukum alam?

Untuk menjawab pertanyaan ini patut dijelaskan secara 

global bahwa mukjizat para nabi tidaklah bertentangan 

dengan kaidah akal, termasuk hukum sebab akibat (kausalitas), 

walaupun bisa jadi memang tidak sesuai dengan hukum alam 

(biasanya). Contohnya adalah salah satu mukjizat Nabi Musa as 

berupa pengubahan tongkat menjadi ular. Pada kenyataan alam 

tidak mungkin sepotong kayu bisa tiba-tiba berubah menjadi 

seekor ular. Karena itu, ketika perubahan itu terjadi sebagian 

orang lantas beranggapan bahwa peristiwa ini menyalahi 

kausalitas, yakni terjadi tanpa ada sebab karena mereka tidak 

pernah melihat di alam sekitar ada kayu yang mendadak 

berubah menjadi ular. 

Anggapan bahwa mukjizat menyalahi kausalitas adalah 

persepsi yang berawal dari sebentuk cara pandang materialistis 

di mana semua sebab pada setiap fenomena dipandang hanya 

sebagai sebab alami dan materi. Padahal setiap peristiwa yang 

terjadi, baik mukjizat maupun bukan-mukjizat, bukan hanya 

karena sebab alami semata, melainkan juga karena sebab lain 

yang bersifat anomali dan nonmateri atau berada di luar zona 

alam materi dan jangkauan ilmu-ilmu empiris. 
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Secara umum, setiap kejadian tidak lepas dari satu di antara 

beberapa sebab sebagai berikut:

1. Sebab alamiah yang normal: Contohnya adalah adanya 

telur sebagai sebab alamiah kemunculan seekor ular di 

mana setelah menjalani proses interaksi alamiah, telur itu 

akhirnya menetas dan mengeluarkan seekor ular kecil yang 

kemudian tumbuh dan membesar. 

2. Sebab alamiah yang tidak normal dan misterius: Tidak 

mustahil terjadinya suatu fenomena disebabkan oleh 

faktor-faktor yang tidak diketahui oleh orang biasa, tetapi 

hanya diketahui oleh kalangan seperti nabi atau wali 

Allah, yang memang selalu terhubungan dengan Allah—

yang merupakan sumber wahyu, pengetahuan dan 

kekuasaan yang tiada terhingga. Jadi, tidak mustahil bagi 

mereka mengetahui sebab-sebab yang misterius tersebut. 

Contohnya, sebelum ditemukannya energi nuklir, manusia 

biasa dan bahkan para ilmuwan mengira bahwa energi 

hanya bisa didapat melalui mekanisme produksi energi 

secara konvensional. Saat itu mereka tidak mengetahui 

bahwa pada inti atom ternyata ada energi yang luar biasa 

besar. 

3. Sebab berupa kekuatan jiwa (nafs) dan roh. Tidak tertutup 

kemungkinan bahwa terjadinya beberapa fenomena 

ajaib adalah karena pengaruh kekuatan jiwa dan roh para 

nabi. Di berbagai pelosok dunia pun juga terdapat orang-

orang tertentu yang, karena banyak melakukan riadat 

(riyadhah), dapat melakukan sesuatu yang ajaib dan di luar 
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kemampuan orang-orang biasa. Apa yang mereka lakukan 

itu hanya dapat dijelaskan dari sudut misteri kekuatan yang 

tersimpan dalam roh mereka. Atas dasar ini, apakah tidak 

mungkin keajaiban yang ditunjukkan oleh para nabi dan 

tidak dapat dilakukan oleh selain mereka itu merupakan 

hasil dan pengaruh kekuatan roh tersebut? Yakni, karena 

roh-roh suci mereka itu senantiasa mendapat curahan 

inayah yang memancar dari kekuatan Ilahiah yang tiada 

terhingga.

4. Sebab-sebab nonmateri: Tidak tertutup pula kemungkinan, 

suatu fenomena terjadi sebagai akibat dari sebab-sebab 

nonmateri seperti malaikat. Yakni, Allah memerintahkan 

malaikat melakukan sesuatu yang terjadi tidak melalui 

proses yang lazim, misalnya setelah ada permohonan dari 

Rasulullah saw.  Al-Quran yang menyebut para malaikat 

sebagai “yang mengatur urusan.”65

Suatu fenomena alam bisa terjadi karena satu di antara 

empat sebab di atas, dan bukan terbatas pada sebab alamiah 

yang normal dan diketahui manusia pada umumnya. Dengan 

demikian, jika kita mendapati sebuah fenomena yang tidak kita 

ketahui sebabnya, lantas terburu-buru beranggapan bahwa 

fenomena itu merupakan kejadian tanpa sebab, adalah tidak 

benar. 

Atas dasar ini, mukjizat para nabi dapat dijelaskan sebagai 

fenomena yang tidak lepas dari satu di antara tiga sebab terakhir 

sebagai berikut:

65 QS. al-Nazi’at [79]:5

Pust
ak

a 
Syi

ah



90 Prof . J . Subhani

1. Sebab-sebab materi yang tidak diketahui.

2. Sebab-sebab berupa kekuatan roh para nabi.

3. Sebab-sebab berupa perbuatan para malaikat atau 

rangkaian kausalitas yang bersifat gaib.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

mukjizat para nabi tidak lepas dari sebab-sebab. Hanya saja, 

sebab yang menghasilkan mukjizat itu tidak kita ketahui umum. 

a. Kemaksuman Para Nabi

Kemaksuman para nabi juga merupakan salah satu syarat 

kenabian. Tentang ini kita perlu menjelaskan beberapa poin 

sebagai berikut:

Makna Kemaksuman

Kemaksuman atau “‘ismah” secara bahasa berarti 

pencegahan, penahanan, penjagaan dan pemeliharaan. 

Sedangkan dalam istilah agama, kemaksuman ialah 

pemeliharaan tertentu atau kepemilikan sifat dalam diri 

(malakah nafsaniyah) yang menjauhkan para nabi dari berbuat 

dosa, keliru dan salah. Kemaksuman ini merupakan salah satu 

syarat kenabian. 

Jenis-Jenis Kemaksuman

Kemaksuman para nabi dapat dibagi dalam tiga bagian 

sebagai berikut:

1. Kemaksuman dalam penerimaan, pengingatan dan 

penyampaian wahyu.

2. Kemaksuman dari maksiat dan dosa.

3. Kemaksuman dari salah dan lupa dalam urusan individual 

maupun sosial.
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Sesuai hikmat Ilahiah bahwa para nabi as harus maksum 

dalam wilayah tersebut. Berikut ini kita akan bahas secukupnya 

wilayah kemaksuman tersebut.

1. Kemaksuman dalam Penerimaan, Pengingatan 

dan Penyampaian Wahyu

Kemaksuman dalam lingkup ini merupakan salah satu pilar 

kenabian, dan hal itu disepakati oleh seluruh mutakalim Islam. 

Sebab, tanpa kemaksuman ini tujuan dari kenabian tidak akan 

terpenuhi sehingga pengutusan para nabi akan menjadi sesuatu 

yang sia-sia. Dengan kata lain, jika seorang nabi memang 

menerima wahyu tetapi ia tidak dapat membedakan antara 

wahyu dan doktrin-doktrin yang ada dalam dirinya sendiri atau 

doktrin-doktrin orang lain dan terjadi kerancuan satu sama lain 

atau ia mengalami keraguan berkenaan dengan wahyu yang 

diterimanya, maka nabi seperti itu jelas tidak bisa dipercaya. 

Sebab, ia tidak mungkin dapat menyampaikan secara tepat dan 

akurat pesan-pesan yang terkandung dalam wahyu. 

Seorang nabi juga tidak bisa dipercaya, apabila di tahap 

penerimaan wahyu ia dapat menyerapnya secara akurat tetapi 

di tahap penghafalan atau pengingatan serta penyampaian 

kepada orang lain ia mengalami kesalahan dan kerancuan, 

sehingga terjadi pengurangan atau penambahan unsur-unsur 

lain pada kandungan wahyu.

Untuk membuktikan kemaksuman tipe ini terdapat 

beberapa argumentasi rasional (aqli) dan tekstual (naqli) 

sebagai berikut:
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Dalil Rasional

Argumentasi rasional untuk kemaksuman pada kategori 

ini ialah: Karena Allah Mahabijaksana, Maha Mengetahui dan 

Mahakuasa maka wahyu harus sampai kepada umat manusia 

tanpa sedikitpun kesalahan. Tujuannya, agar manusia dapat 

mencapai kesempurnaan sejatinya. Layak diingat bahwa ilmu dan 

kekuasaan Allah yang tiada batas pasti mampu menyingkirkan 

segala kendala yang menghalangi tersampaikannya wahyu 

secara akurat kepada manusia. Jadi, keyakinan terhadap Allah 

yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui dan Mahakuasa 

memastikan adanya kemaksuman tersebut.

Dalil Tekstual

Al-Quran dalam sebuah ayatnya menegaskan bahwa Allah 

Swt senantiasa menjaga para nabi agar wahyu Ilahi bisa sampai 

kepada manusia secara tepat dan akurat:

(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia 

tidak menunjukkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. 

Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya 

Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di 

belakangnya. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya 

rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, 

sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada 

mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.66

Ayat ini menjelaskan dua lapis penjagaan, yaitu penjagaan 

yang dilakukan oleh para malaikat dari setiap arah dan 

66 QS. al-Jin [72]:26-28.
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penjagaan dari Allah terhadap para nabi dan para malaikat itu 

sendiri.

2. Kemaksuman dari Maksiat dan Dosa

Dalam mengamalkan hukum-hukum syariat yang 

dibawanya, para nabi juga harus maksum dari dosa, maksiat dan 

ketergelinciran. Artinya, mereka tidak mungkin akan melakukan 

tindakan haram. Untuk memastikan kemaksuman jenis ini kita 

pun memiliki dalil rasional dan tekstual.

Dalil Rasional

Ajaran Ilahi tidak hanya berupa kata-kata, melainkan juga 

perbuatan. Sebagaimana sabda para nabi berfungsi sebagai 

pembuka jalan kebahagiaan bagi manusia, amal perbuatan 

mereka juga memiliki fungsi yang sama dalam bentuk yang 

bahkan lebih efektif. Banyak riwayat yang menyebutkan supaya 

umat diseru dan diberi petunjuk jangan hanya dengan kata-

kata, tetapi harus dengan perbuatan; karena perbuatan memiliki 

pengaruh yang lebih besar daripada sebatas ucapan. Karena 

itu, jika para nabi menyeru umat dengan sabda supaya tidak 

tergelincir pada perbuatan haram lalu mereka sendiri ternyata 

melakukannya, maka perilaku mereka itu akan berdampak 

pada kebingungan umat dalam menentukan jalan yang benar. 

Pada giliran selanjutnya misi pengutusan nabi pun tidak akan 

terealisasi. Hal ini jelas bertolak belakang dengan hikmat Ilahiah.

Selain bertugas mengajarkan agama Ilahi, para nabi juga 

mengemban kewajiban memberikan tarbiah (pembinaan) dan 

tazkiyah (penyucian jiwa) kepada manusia. Para nabi bukan 

sekedar guru, tapi juga pembina. Pada lingkup tarbiah, perilaku 
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pemberi tarbiah dan kesesuaian tingkah laku dengan apa yang 

dikatakannya tentu sangat berpengaruh pada diri orang yang 

dibina. Jika pembina sampai melakukan perbuatan yang tak 

patut dan menyalahi kata-katanya sendiri maka ini tentu sangat 

buruk dampaknya bagi proses tarbiah. 

Fungsi nabi sebagai pemberi tarbiah, berikut tugas mereka 

membangun kemuliaan akhlak manusia, mengharuskan 

keterjagaan mereka dari segala noda dan dosa agar mereka 

benar-benar dipercaya oleh umat manusia dan selanjutnya 

dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna. Sebaliknya, jika 

mereka ternyata juga terlibat dalam dosa dan maksiat praktis 

maka mereka akan kehilangan fungsinya sebagai sosok pemberi 

bimbingan Ilahiah. Tak hanya itu, mereka bahkan secara tidak 

langsung turut mengajak manusia kepada dosa dan maksiat, 

dan ini tentu juga bertolak belakang dengan hikmat Ilahiah. 

Atas dasar ini, para nabi juga harus maksum sejak mereka 

menghirup nafas kehidupan. Jika tidak demikian maka orang-

orang yang ingkar dapat mengungkit titik-titik kelabu dalam 

kehidupan dan masa lalu para nabi untuk merusak citra mereka. 

Jika ini terjadi maka risalah mereka pun akan berhadapan 

dengan masalah besar, dan ini menyalahi hikmat Ilahi. 

Para nabi juga harus bersih dari karakter buruk dan penyakit-

penyakit jasmani yang tidak disukai manusia, seperti penyakit 

menular. Sebagian penyakit, termasuk penyakit menular, serta 

karakter buruk seperti pemarah, sangat tidak disukai manusia 

sehingga penderitanya cenderung dijauhi oleh masyarakat. 
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Para nabi harus bersih dari kekurangan rohani dan jasmani 

seperti itu agar tidak cenderung dijauhi oleh manusia.

Dalil Tekstual

Kemaksuman para nabi dari segala dosa dan maksiat juga 

mendapat penekanan dalam berbagai ayat suci al-Quran, di 

antaranya sebagai berikut:

1. Al-Quran menyebut para nabi sebagai insan yang disucikan 

oleh Allah sehingga tidak ada peluang bagi setan untuk 

mengendalikan mereka.67 Dengan demikian, mereka 

terpelihara dari segala dosa.

2. Al-Quran menyebutkan bahwa imamah (kepemimpinan) 

merupakan janji Ilahi yang tidak mungkin mencakup orang-

orang yang zalim.68 Kezaliman di sini memiliki makna luas 

yang mencakup kezaliman terhadap diri sendiri, terhadap 

hak orang lain dan terhadap Allah—terutama kezaliman 

berupa syirik. Kezaliman adalah kata yang maknanya sejajar 

dengan maksiat dan dosa. Dengan demikian, kemaksuman 

para imam adalah perkara yang sudah jelas, dan karena 

sebagian nabi memiliki maqam imamah, dan dari sisi lain 

kenabian juga merupakan janji Allah, maka para nabi pun 

harus terpelihara dari sentuhan dosa dan maksiat. 

67 Iblis menjawab: “Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka 
semuanya. kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlas di antara mereka.” 
(QS. Shad [38]:82-83)

68 “....dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat 
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfi rman: 
‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.” 
Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.’ Allah 
berfi rman: ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.’” (QS. al-
Baqarah [2]:124)

Pust
ak

a 
Syi

ah



96 Prof . J . Subhani

3. Al-Quran memandang para nabi sebagai hamba-hamba 

pilihan yang mendapat petunjuk dari Allah Swt.69 Manusia 

yang telah mendapat petunjuk dari Allah tidak mungkin 

dapat disesatkan oleh kekuatan apapun.70 Dengan 

demikian, para nabi tidak mungkin mengalami kesesatan 

dalam bentuk apapun, termasuk kesesatan berupa dosa 

dan maksiat. Oleh karena mereka adalah ! gur-! gur yang 

tidak mungkin tersentuh dosa dan maksiat, maka para nabi 

adalah maksum dari dosa dan maksiat.

3. Kemaksuman dari Salah dan Lupa dalam Urusan 

Individual dan Sosial

Dalam urusan sehari-hari dan pribadi pun para nabi harus 

terjaga dari kesalahan, khilaf, alpa dan lupa, sebab semua 

itu dapat mengurangi kepercayaan umat kepada mereka. 

Memang, salah dan lupa dalam urusan biasa dan sehari-hari 

tidaklah identik dengan kesalahan dalam penjelasan hukum-

hukum Ilahi. Yakni, tidak ada masalah logis seandainya seorang 

nabi—yang maksum dalam menjelaskan ajaran agama—

namun dalam urusan sehari-hari ia juga melakukan kekhilafan 

yang dapat dimaklumi oleh orang-orang yang mengerti. 

Namun, persepsi ini juga tidak benar. Sebab, orang awam 

sulit membedakan antara urusan agama dan urusan sehari-

hari sehingga jika mereka melihat seorang nabi melakukan 

kesalahan dalam urusan sehari-hari maka akan dengan 

69 “...dan Kami lebihkan (pula) derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, 
keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka 
(untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke 
jalan yang lurus.” (QS. al-An’am [6]:87)

70 “...dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang 
pun yang dapat menyesatkannya.”(QS. al-Zumar [39]:37)
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mudah mereka mengaitkannya pada seluruh ajaran nabi dan 

menjalarkannya ke wilayah kemaksuman lainnya. Akibatnya, 

kepercayaan mereka kepada nabi akan memudar, dan ini tentu 

juga menyalahi misi dan tujuan pengutusan nabi. 

Faktor Kemaksuman

Tentang kemaksuman ini para mutakalim Islam 

menyebutkan dua faktor sebagai berikut:

Pertama, para nabi dan wali tertentu memiliki tingkat 

kesadaran dan pengetahuan yang sangat tinggi yang tidak 

membuka ruang kemungkinan bagi mereka untuk tidak 

mengutamakan keridaan dan kecintaan mereka kepada 

Allah. Ilmu mereka tentang keagungan dan keindahan Allah 

menghalangi mereka untuk bertawajuh kepada selain Allah 

atau berpikir dan menaruh hasrat kepada selain keridaan Allah 

Swt. Figur-! gur demikian selalu melihat dan merasakan bahwa 

segala perbuatan dan gerak-gerik mereka tidak pernah lepas 

dari pengawasan Allah. Dengan tingkat kesadaran sedemikian 

rupa, jangankan untuk berbuat nista, keinginan untuk berbuat 

itupun sudah tentu tidak mungkin terbersit dalam pikiran 

mereka. Bahkan mereka menyembah Allah tak lain karena 

mereka benar-benar menyadari akan Keagungan Allah dan 

kepatutan-Nya untuk disembah, bukan karena faktor lain. 

Artinya, mereka beribadah hanya karena benar-benar mencintai 

Allah, bukan karena berharap surga atau karena takut neraka. 

Kedua, Para nabi dan wali khusus Allah menyadari penuh 

tentang kebaikan yang diakibatkan oleh ketaatan kepada Allah 
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dan keburukan akibat berdosa dan bermaksiat kepada-Nya. 

Setiap manusia yang berakal sehat tidak mungkin melakukan 

sesuatu yang dia ketahui pasti mencelakakan dirinya. Orang 

yang mengetahui bahwa aliran listrik tegangan tinggi 

berbahaya jika disentuhnya tidak mungkin akan menyentuhnya. 

Jadi, dalam hal ini ia memiliki sebentuk kemaksuman. Dengan 

demikian, jika orang-orang tertentu dapat menyerupai nabi 

dan wali khusus Allah sehingga tahu persis fatalnya akibat 

perbuatan maksiat dan bahkan menyaksikan langsung neraka 

jahanam serta memiliki ikhtiar dan kehendak yang kuat untuk 

menjuhinya maka sudah tentu mereka akan mengalami 

sebentuk kemaksuman. 

Dengan demikian, faktor penyebab kemaksuman para 

nabi ialah pengetahuan mereka terhadap Keagungan dan 

Keindahan Allah Swt serta kesadaran penuh mereka terhadap 

bahaya maksiat dan dosa. Kesadaran ini menciptakan motivasi 

kuat bagi mereka untuk melakukan atau meninggalkan 

penyelewengan dari kesetiaan pada-Nya. Memang, mereka 

tentu juga tidak lepas dari inayah atau pertolongan gaib Allah. 

Hanya saja, pertolongan itu tidak lantas menegasikan ikhtiar 

mereka. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-

sebab kemaksuman para nabi  ialah “kelayakan diri”, “mujahadah 

individual dan sosial” serta “inayah dan tau! k dari Allah Swt”, 

yaitu pertolongan yang juga mendatangkan tanggung jawab 

lebih besar di pundak mereka. Tentu saja, pengaruh pertolongan 
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gaib Ilahi tersebut berpengaruh terutama pada kemaksuman 

jenis pertama. 

Hubungan Antara Kemaksuman dan Ikhtiar

Hubungan antara kemaksuman dan ikhtiar tentu sudah 

terlihat jelas dalam pembahasan tentang faktor kemaksuman. 

Kemaksuman tidaklah dalam bentuk yang berkontradiksi 

dengan kebebasan dan ikhtiar seorang maksum. Sesuai faktor-

faktor yang telah disebutkan sebelumnya, para nabi memiliki 

bakat kemaksuman sehingga tidak mungkin tergelincir 

pada kesalahan. Mereka bisa saja melakukan semua yang 

dilarang seandainya mereka menghendakinya. Tetapi, mereka 

diibaratkan sama persis dengan orang berakal yang tidak 

mungkin bersedia menyentuh aliran listrik walaupun mereka 

mampu berbuat itu. Jadi, tidak melakukan larangan agama itu 

dilakukan bukan berarti karena mereka terikat dan tidak mampu 

melakukannya. Para nabi bisa dan mampu berbuat dosa namun 

mereka tidak pernah menghendakinya.

Hal ini tergambar dalam ayat al-Quran antara lain 

sebagai berikut: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-

Nya.71

Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah 

saw berkemampuan untuk bermaksiat dan tidak mematuhi 

perintah Allah. Seandainya seorang maksum tidak mampu 

berbuat dosa, tidak mungkin Allah Swt ber! rman: “...dan jika 

71 QS. al-Maidah [5]:67.
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tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu 

tidak menyampaikan amanat-Nya.” Ayat ini secara gamblang 

membuktikan bahwa meskipun maksum dan tidak mungkin 

memilih berbuat dosa, tetapi Rasulullah saw berkemampuan 

untuk berbuat dosa dengan cara menolak dan tidak mematuhi 

perintah Allah. 

b. Peran Agama dalam Kehidupan Duniawi

Belakangan ini berkembang pertanyan-pertanyaan seputar 

zona pengaruh agama: Apakah diturunkan hanya untuk 

kebahagiaan akhirat umat manusia, atau juga demi pengaturan 

dan pembahagiaan kehidupan dunia mereka? Apakah agama 

hanya untuk mengurus kehidupan individual manusia ataukah 

juga melayani dimensi kehidupan sosial?

Menjawab pertanyaan ini, satu pendapat menyebutkan 

bahwa agama hanya berurusan dengan aspek kehidupan 

individual manusia dan memfokuskan diri pada kebahagiaan 

akhirat. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa agama 

turun demi kebahagian manusia di dunia dan akhirat. Bahkan 

kebahagiaan manusia di akhirat itu merupakan konsekuensi 

logis dari kesejahteraan hidup umat manusia di dunia yang 

tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan penghayatan 

dan pengamalan ajaran agama. Misi dan cita-cita para nabi 

menunjukkan bahwa agama memiliki peran dan fungsi yang 

sangat besar bagi kehidupan manusia di dunia, sebagaimana 

akan kita bahas dalam tema-tema berikut.
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1. Universalitas dan Kesempurnaan Agama

Agama Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah melalui 

nabi terakhir sebagai petunjuk bagi manusia dalam meraih 

kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Sedangkan perbuatan 

dan perilaku manusia meliputi berbagai dimensi; seperti 

individual dan sosial, jasmani dan rohani serta duniawi dan 

ukhrawi. Perilaku manusia di tengah kehidupan bermasyarakat 

terkadang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga dan 

terkadang berkenaan dengan kehidupan sosial. Kehidupan 

sosial pun memiliki banyak dimensi seperti moral, hukum, 

ekonomi, pemerintahan dan hubungan internasional. 

Keuniversalan agama Islam bermakna bahwa agama ini 

menyorot semua dimensi kehidupan tersebut dan menawarkan 

undang-undang yang bersifat umum dan spesi! k sesuai kebutuhan 

manusia, sehingga jika diimplementasikan maka manusia akan 

dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan multidimensi. Pada 

hakikatnya, Islam adalah agama yang sempurna dan tanpa cacat 

dalam merespon kebutuhan umat manusia.

Dalam konteks ini al-Quran menegaskan:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.72

....dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu.73

Tentu saja, segala sesuatu yang dimaksud dalam ayat kedua ini 

ialah segala sesuatu yang relevan dengan hidayah, kesempurnaan 

dan kebahagiaan manusia, sebab hanya inilah tujuan para nabi. 

72 QS. al-Maidah [5]:3.
73 QS. al-Nahl [16]:89.
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Imam Ali bin Abi Thalib as berkata: “Maka al-Quran 

adalah pemberi perintah, dan penjaganya (Allah Swt) telah 

menyempurnakan agamanya serta memuji rasul-Nya ketika beliau 

sudah tuntas menyampaikan hukum-hukum yang mendatangkan 

kebahagiaan bagi hamba-hamba-Nya.”74 

Dalam riwayat-riwayat lain juga disebutkan bahwa Allah telah 

menurunkan al-Quran—yang menerangkan segala sesuatu—dan 

menjelaskan halal dan haram, hukum-hukum dan segala sesuatu 

yang dibutuhkan umat manusia dalam al-Quran dan sunah.75

Dengan demikian, al-Quran menaruh kepedulian kepada 

seluruh dimensi eksistensi dan perilaku manusia serta 

menjelaskan hukum Ilahi pada semua dimensi itu meskipun 

bersifat umum. Berikut ini kita akan mengupas beberapa 

syubhat yang ada.

Beberapa Syubhat

Pertama, sebagian kalangan beranggapan bahwa agama 

semata-mata hanya menyorot masalah kebahagiaan manusia 

di akhirat, sedangkan urusan duniawi dipasrahkan kepada akal 

dan pikiran mereka sendiri. Pandangan seperti ini menyerupai 

paham sekularisme yang jelas-jelas tidak sejalan dengan spirit 

ajaran Islam. Sebab, berbagai ayat al-Quran menegaskan bahwa 

misi utama para nabi antara lain menata hubungan sosial 

74 Nahj al-Balaghah, Khotbah 183.
75 Nahj al-Balaghah, Khotbah 1 dan 86; Muhammad Ya’qub Kulaini, Ushul 

Ka i, juz 1, hal.77.
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berdasar keadilan,76 memberantas penyakit sosial77 dan tradisi 

kotor kaum arogan (mustakbirin), memotivasi masyarakat 

agar berbuat kebajikan78, menggalang pertumbuhan dan 

memberikan tarbiah yang benar79. 

Tak diragukan lagi, semua tujuan ini tidak mungkin 

bisa dicapai tanpa pendirian pemerintahan religius di mana 

pemimpinnya berkewajiban menerapkan hukum-hukum Ilahi 

di tengah masyarakat agar masyarakat dapat hidup sejahtera 

dan bahagia di bawah payung hukum-hukum Ilahi.

Kedua, sebagian lagi berpendapat bahwa karena agama 

Islam beserta prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya berlaku 

sepanjang masa dan abadi maka prinsip-prinsip itu sudah pasti 

kaku dan stagnan, sedangkan pola hidup manusia bersifat 

dinamis dan terus berkembang. Karena itu, jika asumsinya ialah 

bahwa agama tidak hanya meneropong faktor kebahagiaan 

76 Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 
(QS. al-Hadid [57]:25)

77 Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan 
bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah 
kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang 
yang beriman. (QS. al-A’raf [7]:85; QS. Hud [11]:85; QS. al-Syu’ara 
[26]:146)

78 ...dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku 
dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu 
mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. al-A’raf 
[7]:142 dan 157; QS. al-Syu’ara [26]:146).

79 Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 
telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan 
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 
kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa 
yang belum kamu ketahui. (QS. al-Baqarah [2]:151)
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ukhrawi tetapi juga menyorot faktor kebahagiaan hidup duniawi 

lantas bagaimana mungkin prinsip yang bersifat stagnan dapat 

menyesuaikan dengan kehidupan manusia yang bersifat 

dinamis? Karena tidak mungkin maka mau tidak mau kita harus 

mengatakan bahwa agama datang hanya untuk menunjang 

kebahagiaan hidup ukhrawi manusia, bukan kebahagiaan 

hidupnya di dunia. 

Untuk menjawab pertanyaan ini pertama patut diingat 

bahwa kehidupan ukhrawi manusia tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan duniawinya. Dunia adalah ladang untuk akhirat, 

dan akhirat merupakan akibat dari kehidupan di dunia. Kedua, 

banyak hukum dan undang-undang Ilahi tidak mungkin 

terlaksana tanpa adanya pemerintahan dan pengelolaan 

kehidupan duniawi oleh para pemuka agama. Adalah absurd 

jika al-Quran diyakini namun sebagian besar hukumnya 

dibiarkan terlantar sia-sia. Meyakini hukum-hukum al-Quran 

identik dengan keharusan menata kehidupan duniawi sesuai 

hukum-hukum tersebut.

Di samping itu, al-Quran dan berbagai riwayat berkenaan 

dengan hukum yang bersifat menyeluruh dan solid 

menerangkan bahwa hukum apapun yang bersifat parsial dapat 

diketahui dengan mengacu pada hukum yang menyeluruh. 

Ini tak ubahnya dengan ilmu matematika yang kaidah-

kaidahnya sudah solid dan stagnan, namun persoalan apapun 

dapat diatasi dengan mengacu pada kaidah-kaidah tersebut. 

Kebutuhan primer manusia pun juga demikian, atau setidaknya 
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ada sebagian di antaranya yang bersifat stagnan, dan yang 

berubah hanyalah bentuknya. Di bidang pertahanan, misalnya, al-

Quran memerintahkan kepada muslimin supaya sedapat mungkin 

meningkatkan kapabilitas pertahanannya di depan musuh.80 

Perintah, hukum dan kaidah ini bersifat stagnan, namun wujud dan 

bentuk pertahanannya bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai 

perkembangan zaman. Jika dulu wujud daya pertahanan itu berupa 

ketersedian kuda dan pedang maka sekarang berupa jet tempur, 

rudal, tank dan lain sebagainya. Dengan demikian, penataan 

kehidupan duniawi sama sekali tidak berseberangan dengan 

prinsip-prinsip Islam yang bersifat ! nal, solid dan permanen.

Alih-alih menentang keberpikiran, rasionalitas dan inovasi, al-

Quran dalam beberapa hal justru menekankan keberpikiran dan 

kreativitas manusia dalam menata kehidupannya. Lebih dari itu, 

Islam bahkan menjadikan akal sebagai salah satu sumber hukum 

! kih Islam. Karena itu, dengan harmonisasi akal dan wahyu Ilahi 

maka hal itu dapat menjamin kebahagian manusia di dunia dan 

akhirat.

2. Sekularisme 

Dewasa ini di tengah masyarakat terus berkembang pemikiran 

bahwa kehidupan duniawi bisa ditata tanpa bantuan agama. Para 

penganut paham sekularisme ini meyakini fungsi agama terbatas 

hanya pada kehidupan individual saja. Benarkah demikian? Apakah 

paham ini memiliki fondasi yang solid dan sahih? Untuk menjawab 

80 “...dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang 
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.” 
(QS. al-Anfal [8]:60).
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pertanyaan ini, pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu 

de! nisi sekularisme, lalu latar belakang terbentuknya sekularisme, 

kemudian prinsip-prinsip yang melandasinya, dan terakhir kita akan 

mengajukan beberapa tinjauan kritis terhadapnya.

Defi nisi Sekularisme

Sekularisme pada hakikatnya adalah sebuah paradigma 

tentang dunia, manusia dan pengelo laan masyarakat yang muncul 

di Barat dalam realitas sosial yang situasional. Dalam bahasa Persia, 

sekularisme diartikan sebagai paham yang berorientasi dunia, lari 

dari agama atau pemisahan agama dari dunia.

Secara terminologis, Bryan Wilson dalam Dairah al-Maarif Din 

(Ensiklopedia Agama) mende! nisikan sekularisme sebagai berikut: 

“Sekularisme adalah sebuah ideologi yang pendukungnya 

secara sadar menegasikan semua urusan dan pandangan meta! sika 

serta perangkat dan fungsi-fungsi yang terkait dengannya dengan 

mempertahankan prinsip-prinsip nonagama atau anti-agama 

sebagai landasan etika individu dan lembaga sosial.”81

Dengan kata lain, kaum sekularis berupaya mengembangkan 

dan mengorganisasikan kehidupan manusia dengan perangkat 

materi semata, yakni akal empiris minus bantuan wahyu. Secara 

! solo! s, sekularisme menempatkan dirinya dalam bangunan 

sistem-sistem pemikiran dan perilaku berbasis akal hingga tahap 

yang mengabaikan atau setidaknya kritis terhadap paham-paham 

profetik dan meta! sika. Sedangkan secara politis mereka berusaha 

mem! lter dunia politik dari doktrin-doktrin keagamaan. Lebih jauh 

81 Mircha Elyadeh, Farhang wa Din (Budaya dan Agama: Artikel-Artikel 
Pilihan Ensiklopedia Agama) hal.126.
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lagi, di ranah pendidikan pun mereka memotori penghapusan 

materi-materi keagamaan dari kurikulum.82

Latar Belakang dan Faktor Kemunculan Sekularisme

Ada beberapa faktor penyebab munculnya sekularisme di 

belahan bumi Barat, di antaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, Teks Suci dan Sumber Primer Keagamaan

Penafsiran-penafsiran tak layak atas kitab suci umat 

Kristiani serta adanya ajaran-ajaran menyimpang dalam kitab ini 

memungkinkan kemunculan sekularisme dalam bentuk-bentuk 

sebagai berikut:

Pemisahan Agama dari Politik

Dalam kitab suci umat Kristiani disebutkan bahwa ketika Hazrat 

Isa as ditanya orang-orang Farisi (Perusym) bolehkah memberikan 

pajak kepada Kaisar, beliau menjawab: “Berikanlah kepada Kaisar 

apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa 

yang wajib kamu berikan kepada Allah!”83

Dari jawaban ini disimpulkan bahwa penyerahan pajak yang 

merupakan perkara duniawi adalah urusan Kaisar dan tidak ada 

hubungannya dengan Allah. Dengan kata lain, jabatan dan posisi 

dalam pemerintahan adalah urusan masyarakat manusia yang 

bersifat profan, bukan urusan keagamaan. Dengan penafsiran 

demikian, pemisahan agama dari politik dan pemerintahan pun 

dipandang justru sebagai bagian dari perintah agama. 

Disebutkan bahwa Pilatus bertanya kepada Isa as: “Betulkah 

engkau raja orang Yahudi?” Beliau menjawab: “Kerajaanku  bukan 

82 Jaroslav Pelikan, “Christianity in: Western Europe” Encyclopedia of 
Religion, jil.3, hal.385.

83 Markus, 12:17.
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dari dunia ini; jika kerajaanku dari dunia ini, niscaya berperanglah 

para laskarku, supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi, 

akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini.”84

 Jawaban ini menunjukkan bahwa kekuasaan di dunia 

tidak ada kaitannya dengan Isa as, kaum Hawariyun dan semua 

orang yang ternisbat kepadanya. Karena itu, pihak yang harus 

berkuasa di dunia ini adalah orang-orang yang tidak terkait 

dengan Isa. Doktrin ini jelas-jelas menyingkirkan agama dari 

gelanggang politik. 

Ketiadaan Undang-Undang Sosial dan Politik

Doktrin Kristen tidak mengenal undang-undang sosial dan 

pemerintahan atau syariat. Bahkan, umat Kristiani yang hingga 

paruh pertama abad pertama Masehi konsisten pada syariat 

Taurat sejak saat itu justru menghapus syariat Taurat yang meliputi 

beberapa hukum sosial. Pada 50 atau 49 Masehi, Dewan Kristen 

Jerussalem yang terdiri atas Yakobus, Paulus, Barnabas dan lain-

lain mengeluarkan keputusan penghapusan syariat Musa yang 

konsekuensinya ialah penghalalan riba, minuman keras, daging 

babi dan lain-lain. Hal-hal haram yang masih mereka pertahankan 

keharamannya hanyalah perbuatan zina, bangkai hewan, darah 

dan hewan sembelihan para penyembah berhala.85

Ketiadaan hukum keagamaan yang mengatur dan 

mengorganisasikan masyarakat dalam doktrin Kristen ini praktis 

membuka peluang bagi pengerahan kaidah-kaidah akal minus 

wahyu. 

84 Yonanes, 18:36.
85 Mahmud Ramyar, Bakhsyi az Nubuwwat-e Isra’ili wa Masihi, hal.156; 

Kisah Para Rasul, 15:29-23; Ninian Smart, Tajrebeh-e Dini-e Basyar 
1/99.
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Disharmoni Doktrin Teologis dan Filosofis Kristen 

dengan Akal dan Ilmu Empiris

Dalam al-Kitab Kristen yang notabene sudah mengalami 

penyimpangan, terdapat doktrin keagamaan yang 

berseberangan dengan rasionalisme dan ilmu-ilmu empiris. 

Ini praktis juga turut memotivasi para cendekiawan, ilmuwan 

dan ! lsuf untuk bersikap apatis dan tak berminat pada ajaran 

Kristen, serta memilih berpandangan sekuler. Kemudian, 

karena di Barat Kristen dipandang sebagai agama yang paling 

ideal, pengabaian doktrin Kristiani akhirnya identik dengan 

pengabaian terhadap agama.  

Doktrin yang bertentangan dengan akal itu antara lain 

ialah: Dosa bawaan manusia, kematian Masih untuk penebusan 

dosa,86 ketuhanan dan inkarnasi Yesus, trinitas dan Sakramen 

Ekaristi (Perjamuan Kudus/Perjamuan Paskah). Kemudian, 

Santo Agustinus (354-430 M) dan Santo Aquinas (1224-1274 

M) sedemikian jauh membaurkan ! lsafat Plato dan Aristoteles 

dengan doktrin Kristen sehingga penolakan terhadap kedua 

! lsuf besar Yunani itu dipandang sebagai penolakan terhadap 

Isa. 

86  Dalam doktrin Kristen, kesalahan Adam dan Hawa memakan buah dari 
pohon terlarang berupa “pohon pengetahuan” membuat keduanya 
terkena dosa bawaan dan menjadi manusia yang berlumur noda 
sehingga menular kepada semua keturunannya (Kitab Kejadian, 
2:17). Berdasarkan doktrin ini, upaya mencari ilmu pengetahuan 
bertentangan dengan cita-cita kebahagiaan dan keabadian di dalam 
surga. Jadi, bagi manusia hanya ada dua pilihan; ilmu pengetahuan 
atau kebahagiaan di dalam surga.  Dalam doktrin Kristen pula, dosa 
bawaan itu akhirnya membuat Isa terpaksa harus menebus dosa, dan 
kematiannya di atas salib adalah tebusan atas dosa tersebut. (John 
Nash,  Tarikh Jami’ Adyan hal, 607; Tajrebeh-e Dini-e Basyar 1/144).
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Tentang ini Ian G. Barbour menyebutkan:

Teologi Ahlulkitab di Abad Pertengahan sedemikian 

bercampur aduk dengan pemikiran Aristoteles sehingga setiap 

penolakan terhadap kosmologi Aristoteles dianggap sebagai 

penolakan terhadap Kristen.”87

Memang, pada abad ke-17 dan ke-18 M pemikiran Thomas 

Aquinas sempat terlupakan. Namun, pemikiran itu akhirnya 

dihidupkan kembali, termasuk berkat adanya Surat Edaran Paus 

Leo XII. Dalam surat edaran itu Paus Leo XII menyerukan kepada 

semua mahasiswa teologi agar mengkaji karya-karya Thomas 

Aquinas serta menjadikan ajaran Aquinas sebagai tolok ukur 

yang tidak boleh diabaikan oleh para teolog. 88 

Di samping itu, gempita teori evolusi Darwin, gelegar 

teori Galileo dan Copernicus di bidang astronomi, ledakan 

kajian-kajian kritis terhadap kitab suci dan berbagai peristiwa 

fenomenal lainnya yang melanda dunia Kristen membuat kaum 

cendekiawan paruh kedua abad ke-19 M berkesimpulan bahwa 

agama dan ilmu pengetahuan adalah dua fenomena yang 

kontradiktif. 

Kedua, Ketercelaan Perilaku Para Pemuka Gereja

Ketercelaan perilaku para pemuka gereja juga mendorong 

masyarakat untuk lari dari agama dan mengabaikan gereja 

dalam tata hidup mereka. Korupsi, dekadensi moral, jual beli 

surat ampunan dan inspeksi keyakinan adalah bagian dari 

87 Ian Barbour, Ilm wa Din, hal.63.  
88 Ninian Smart, Tajrebeh-e Dini-e Basyar, 2/177.
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sederet ketercelaan perilaku mereka, yang masing-masing akan 

kita bahas secukupnya sebagai berikut:

Dekadensi Moral

Pada prinsipnya, kontradiksi antara ucapan dan perilaku para 

pemuka agama adalah salah satu faktor dominan bagi munculnya 

fobia agama di tengah masyarakat. Karena itu, Islam mewanti-

wanti pada mubalignya supaya terlebih dahulu membina diri 

mereka sendiri sebelum membina orang lain. Di dunia Kristen, 

kesenjangan antara retorika dan perilaku para elite gereja menjadi 

salah satu biang kemunculan fenomena fobia agama. 

Sejarawan terkemuka Barat, Will Durant menyebutkan: 

“Moralitas para rohaniwan sedemikian lemah sehingga dapat 

diungkapkan dengan seribu bukti. Kehidupan tanpa kendali kaum 

rohaniwan Italia banyak terpajang dalam literatur Italia.” 89

Tentang para agamawan itu pula, Sri Paus Leo X, pada 1516 

M, menyebutkan: Ketidak-disiplinan di gereja-gereja Perancis serta 

ketidak-seimbangan pola hidup dan ketercelaan para rohaniwan 

terlihat sedemikian spektakuler sehingga tak seorangpun, baik 

raja, penguasa maupun rakyat, yang menghargai dan menaruh 

hormat kepada mereka. 

Will Durant juga menuliskan: “Kemuakan masyarakat terhadap 

para rohaniwan bobrok bukanlah faktor sepele bagi peristiwa 

kemurtadan dan keberpalingan dari agama ini.”90

89 Will Durant, Tarikh Tamaddun, 5/604.
90 Ibid, hal.62.
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Represi terhadap Para Ilmuwan

Agama yang seharusnya melindungi ilmu, pemikiran dan 

rasionalitas justru dicitrakan sebagai doktrin yang tak kenal kata 

kompromi dengan progresivitas dan munculnya teori-teori sains 

baru. Hal ini menyebabkan kaum pemikir dan cendekiawan 

berkesimpulan bahwa masyarakat hanya dihadapkan pada pilihan: 

agama atau kemajuan. Tragisnya, alih-alih melawan penyelewengan 

agama dan kebobrokan para elite agama, para elite intelektual itu 

justru terjebak pada upaya marginalisasi agama.

Mengenai korban represi para elite agama, Will Durant 

membeberkan: 

“Sejak tahun 1480 hingga 1488 M, 8.800 orang dibakar 

dan 96.494 orang divonis dengan berbagai macam hukuman, 

sedangkan sejak tahun 1480 hingga 1808, 31.912 orang 

dihukum bakar dan 291.450 orang divonis hukuman lain.” 91

Dasar-Dasar Sekularisme

Sesuai de! nisinya, sekularisme merupakan paham yang 

berusaha mengorganisasikan kehidupan manusia dalam semua 

aspek individual, sosial, moral, politik dan ekonomi melalui 

perangkat dan mekanisme materi semata atau berdasar prinsip-

prinsip nonagama atau bahkan anti-agama. Bertolak dari 

de! nisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip sekularisme 

ialah sains dan rasionalisme. 

91 Ibid, 6/263.

Pust
ak

a 
Syi

ah



113Panorama Pemikiran Islam 2

1. Aliran Sains

Aliran sains ialah keyakinan yang mendudukkan ilmu 

empiris dan metode eksperimen sebagai poros untuk semua 

lini kehidupan. Para pemikir yang sekuler memastikan bahwa 

masyarakat bisa diatur hanya dengan ilmu empiris semata. 

Seiring dengan kemajuan dan berbagai prestasi yang dihasilkan 

oleh ilmu-ilmu empiris semisal ! sika, matematika, kimia, biologi 

dan astronomi di berbagai kancah kehidupan menguat pula 

persepsi sebagian kalangan bahwa metode yang sama juga 

dapat diterapkan untuk membangun kosmologi. Karena 

ilmu empiris hanya menerapkan metode mekanik, kesaksian 

indrawi dan eksperimen—di mana segala peristiwa harus 

dijelaskan sesuai kejadian sebelumnya—praktis alam semesta 

juga dipandang hanya sebagai konstruksi mekanik di mana 

setiap peristiwa dan gerakan adalah mutlak akibat dari sebab 

empirisnya, sehingga manusia tidak perlu lagi membuat asumsi-

asumsi adanya alam meta! sika dan kekuatan supranatural.

Kemudian, karena pola mekanik tidak dapat diterapkan 

dalam disiplin ilmu etika, meta! sika dan agama, maka ilmu-

ilmu ini dicoret dari ranah ilmu pengetahuan, dan ilmu empiris 

pun dirasa sudah cukup kompatibel. Ujung-ujungnya, muncul 

gerakan sekularisasi ilmu pengetahuan, dengan sebuah 

deklarasi bahwa ilmu pengetahuan hanya mencakup zona 

empiris, sehingga ilmu-ilmu non-empiris sebagai sesuatu yang 

irasional harus dianulir dari zona ilmu pengetahuan. Dengan 
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demikian, keilmuan telah direduksi ke dalam format empiris 

yang berbasis pengalaman indrawi dan eksperimen.

Tak dapat dipungkiri, kerangka sekularisme tak lepas 

dari paham materialisme yang menjabarkan wujud sebagai 

sesuatu yang identik dengan materi dan menganggap bahwa 

alam meta! sika dan efek-efek supranatural tidak mungkin 

bisa dideteksi di alam materi. Pada gilirannya, sekularisme 

memandang konsepsi dan ajaran-ajaran kitab suci berkenaan 

dengan Tuhan, malaikat, surga, neraka, wahyu, anugerah Ilahi, 

doa, mukjizat dan lain sebagainya harus didiskuali! kasi dari 

wilayah ilmu pengetahuan karena semua itu tidak bisa dianalisa 

secara empiris. Maka, agama dengan segala prinsipnya harus 

digeser dari wacana keduniaan.

2. Rasionalisme

Rasionalisme menyimpulkan bahwa semua perilaku dan 

keyakinan harus berpijak pada akal, bukan emosi maupun 

doktrin keagamaan.92 Tentu, akal yang dipersepsi oleh kaum 

sekularis ialah akal yang tidak menyerap prinsip-prinsip 

keagamaan. Persepsi mereka tentang akal itu tentu tidak valid, 

mengingat tidak sedikit ! lsuf rasionalis yang telah membuktikan 

keberadaan Tuhan dan keimanan-keimanan religius justru dengan 

memfungsikan kinerja akal. Rasionalitas justru mengantarkan 

mereka kepada keimanan dan membentuk mereka menjadi 

sosok-sosok religius. Karena itu, rasionalisme yang dipersepsi kaum 

92 Kamus Oxford.

Pust
ak

a 
Syi

ah



115Panorama Pemikiran Islam 2

sekularis—yakni bahwa akal tidak boleh bercermin pada prinsip-

prinsip keagamaan—telah gegabah melakukan pengecualian 

tanpa dasar. 

Alhasil, bertolak dari keberdayaan akal di ranah sains empiris, 

para pemikir Abad Renaisans lantas berkesimpulan bahwa akal bisa 

diandalkan sebagai ganti agama di semua bidang kehidupan dan 

hanya dengan akallah kehidupan di dunia ini bisa ditata. 

Di sini lantas muncul pertanyaan: Mengapa dan apa saja faktor 

yang membuat sebagian pemikir Barat berkesimpulan bahwa 

kehidupan duniawi ini harus ditata hanya dengan akal tanpa perlu 

melibatkan wahyu? Ada beberapa faktor yang membuat mereka 

berpikir demikian, di antaranya ialah sebegai berikut:

Irasionalitas Doktrin Kristen: Ajaran Kristen semisal trinitas, 

dosa bawaan, ketuhanan dan inkarnasi Isa Masih adalah ajaran 

yang misterius, ganjil, tidak rasional dan tak dapat dimengerti akal. 

Karena itu, tak heran jika sebagian kalangan lantas berasumsi bahwa 

manusia harus memilih satu di antara dua pilihan: rasionalitas atau 

dogma keagamaan. 

Kesalahan Retorika Para Elite Pemikir Kristen: Tartolian (160-220 

M), salah satu pemimpin gereja terdahulu menyoal: “Ada hubungan 

apa Athena dengan Yerussalem? Akademi dengan gereja? Seperti 

diketahui, Athena dan akademi adalah simbol intelektualitas, ! lsafat 

dan ilmu pengetahuan, sedangkan Yerussalem adalah agama dan 

gereja.93

93 Ninian Smart, Tajrebeh-e Dini-e Basyar 2/117.
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Paulus Hawari menuliskan: “Ingatlah baik-baik, supaya 

jangan sampai ada orang dapat menawan kamu dengan ilmu 

! lsafat dan tipu daya yang tiada berguna.”94

Dalam tulisan ini ! lsafat yang merupakan simbol rasionalitas 

disejajarkan dengan tipu daya.

Kesalahan Perilaku Gereja Terhadap Para Ilmuwan dan Filsuf: 

Represi para elite gereja terhadap para ilmuwan dan ! lsuf 

membuat kaum intelektual berpikir bahwa agama harus dijauhi 

dan hanya intelektualitas saja dapat diandalkan untuk menata 

kehidupan.

Analisis dan Kritikan

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa 

sekularisme adalah satu fenomena yang muncul di dunia Barat 

akibat kondisi kehidupan masyarakat di sana. Dalam hal ini, 

perlakuan buruk para elite gereja terhadap para ilmuwan menjadi 

sebab utama tersingkirnya agama dari arena kehidupan. Hingga 

batas tertentu, para ilmuwan empiris itu wajar menunjukkan 

reaksi perlawanan terhadap para elite gereja. Namun demikian, 

perlawanan itu tidak lantas menjadi alasan untuk mengabaikan 

agama, Tuhan, alam akhirat dan kerasionalan agama. Ibaratnya, 

orang yang menjadi korban perdagangan emas palsu tentu 

kecewa dan gusar bukan terhadap emas asli, melainkan hanya 

pada emas palsu dan pelaku penipuan. 

Jika hendak objektif, manusia dapat menghargai ilmu 

empiris dan rasionalisme tanpa harus mengabaikan peranan 

94 Kolose 8:2.
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ajaran dan wahyu yang dibawa para nabi untuk menata 

kehidupan dunia dan akhirat. Sebab, sama sekali tidak ada 

kontradiksi antara ilmu empiris dan rasionalitas di satu sisi dan 

ajaran berbasis wahyu di sisi lain. Dalam pandangan Islam, 

menuntut ilmu justru merupakan kewajiban setiap muslim. 

Menurut Islam pula, akal manusia sebagai hujah sama validnya 

dengan ajaran para nabi. Hanya saja, manusia tetap harus 

mengakui keterbatasan daya jangkau akal. 

Berikut ini kita memaparkan secukupnya kritikan terhadap 

aliran sains dan rasionalisme minus agama serta membahas 

pandangan Islam tentang sekularisme.

Kritikan Terhadap Aliran Sains

1. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, namun harus 

diakui bahwa bagaimanapun juga zona operasi ilmu empiris 

terbatas pada alam materi, eksperimen dan pengalaman 

indrawi. Karena itu, ilmu empiris tidak bisa menentukan sikap 

menolak ataupun mendukung wacana-wacana meta! sika. 

Di hadapan wacana meta! sika, ilmu empiris hanya patut 

menyatakan tidak tahu. Kaum sekularis tentu sah-sah saja 

dan bahkan patut diapresiasi ketika memanfaatkan dengan 

baik fungsi ilmu empiris untuk menunjang kesejahteraan 

hidup manusia. Namun, jika temuan-temuan ilmu empiris 

hendak mereka kerahkan untuk menjelaskan eksistensi 

manusia dengan semua dimensinya, termasuk moral, 

spiritual, meta! sika dan kehidupan akhiratnya maka ini 

jelas tidak benar. Dimensi meta! sika dan batin manusia 
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adalah zona yang tidak mungkin dapat dijangkau dengan 

baik oleh perangkat ilmu empiris berupa eksperimen dan 

kesaksian indrawi. 

2. Temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan sains 

bukanlah kekuatan kognitif yang bersifat mutlak. Buktinya, 

teori demi teori terus bermunculan menggantikan teori-

teori sebelumnya. Temuan-temuan yang boleh dikata labil 

dan berubah-ubah tersebut tentu saja tidak cukup untuk 

bisa menghasilkan sikap ataupun komentar yang bersifat 

! nal dan mutlak terkait alam meta! sika serta membatasi 

eksistensi manusia hanya pada dimensi naturalnya.

3. Keyakinan kepada Tuhan dan alam akhirat memiliki 

peran yang determinan dalam tata kehidupan manusia. 

Pengabaian ilmu pengetahuan dan materialisme terhadap 

keyakinan itu tak ubahnya seperti pengabaian terhadap 

salah satu kebutuhan primer manusia, mengingat 

kecenderungan mencari Tuhan dalam diri manusia adalah 

sesuatu yang bersifat ! tri. 

Dengan demikian, aliran sains telah membatasi wujud 

hanya pada zona materi dan mengabaikan zona lain yang 

bersifat meta! sika. Di samping itu, secara epistemologis, aliran 

sains juga telah membatasi proses penyerapan pengetahuan 

hanya pada metode empiris, pengalaman dan eksperimen 

indrawi serta mengabaikan metode rasional, kesaksian 

transenden dan ajaran profetik. Pengabaian ini tidak ubahnya 

seperti pengasingan manusia dari zona-zona kognisi lain yang 

dampaknya akan sangat fatal bagi manusia. 
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Kritikan Terhadap Rasionalisme

Dalam pembahasan ihwal ajaran para nabi telah kita 

singgung bahwa akal sebagai hujah yang tersimpan dalam diri 

manusia sangat berharga di mata Islam. Namun, akal semata 

tidak dapat diandalkan untuk mengantarkan manusia kepada 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Akal manusia sendiri 

tidak menghasilkan temuan dan kesimpulan yang sama dalam 

proses penataan hidup manusia. Masing-masing manusia 

merasa bahwa temuan akalnya sendirilah yang lebih efektif dan 

tepat untuk diterapkan sebagai sistem sosial, ekonomi dan moral. 

Terlampau sulit bagi manusia untuk sama-sama menerima satu 

sistem. Dalam kondisi demikian, mana mungkin akal semata 

dapat diandalkan untuk menata kehidupan masyarakat? 

Angan-angan demikian jelas absurd dan utopia belaka. Karena 

itu, satu-satunya jalan untuk menerobos kebuntuan tersebut 

ialah mengamalkan agama dan menerapkan hukum-hukumnya 

untuk mengelola kehidupan masyarakat. 

Kemudian, akal manusia dalam banyak hal memang 

dapat mengidenti! kasi kebaikan dan keburukan. Misalnya, 

ternyata, akal dapat memastikan baiknya keadilan dan 

buruknya kezaliman. Namun demikian, akal, ternyata pula, 

kesulitan ketika digiring ke tahap identi! kasi wujud (mishdaq) 

kebaikan dan keburukan itu. Karena itu, akal semata tidak dapat 

menghasilkan terobosan yang melegakan bagi manusia.95

95 Ketidak-matangan akal manusia telah kita bahas dalam tema “Urgensi 
Wahyu dan Kenabian”.
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Pandangan Islam Tentang Sekularisme

Dalam pandangan Islam, para nabi diutus untuk 

membebaskan manusia dari kezaliman, menegakkan keadilan 

dan menyempurnakan keutamaan akhlak. Dengan misi 

demikian, praktis nabi juga merupakan sosok pemimpin umat 

manusia. 

Sementara itu, di tengah umat Islam sendiri ada yang 

mendukung sekularisme dan membenarkan pandangan bahwa 

otoritas agama hanya terbatas pada urusan individual manusia. 

Mereka juga beranggapan bahwa jika agama dilibatkan di 

kancah politik maka kesucian agama akan terkotori. Dengan 

pandangan demikian praktis mereka telah mengambil jarak 

dari ajaran Islam. Sebab, Rasulullah saw jelas-jelas tidak hanya 

berperan sebagai pembina spiritual umat, melainkan juga 

sebagai pemegang komando pengelolaan urusan duniawi 

mereka. Sepeninggal beliau pun, peran penyampaian hidayah 

umum bagi umat itu diemban oleh para imam maksum. Al-

Quran juga secara gamblang menegaskan bahwa agama tidak 

bertolak-belakang dengan kepemimpinan politik. 

Allah Swt ber! rman, Sesungguhnya Kami telah memberikan 

Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah 

memberikan kepadanya kerajaan yang besar.96

Kitab dan hikmah yang dimaksud dalam ayat ini ialah 

otoritas ilmiah dan religius, sedangkan kerajaan yang besar ialah 

otoritas politik, dan keduanya sama-sama diberikan kepada 

anak keturunan Nabi Ibrahim as.

96 QS. al-Nisa’ [4]:54.
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Penerapan hukum-hukum Islam juga memerlukan adanya 

pemerintahan Islam. Keyakinan pada pemerintahan global 

Imam Mahdi as juga menunjukkan bahwa keterlibatan agama 

di kancah sosial dan politik justru merupakan ajaran agama itu 

sendiri.97 Dengan demikian, agama seiring dengan pengelolaan 

kehidupan duniawi manusia, dan sekularisme jelas tidak sejalan 

dengan ajaran al-Quran.

3.  Liberalisme

Masyarakat Barat dewasa ini bersikukuh mempertahankan 

ideologi liberalisme dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. 

Bagaimanakah hakikat liberalisme, dan benarkah nilai-nilainya dapat 

diandalkan untuk menata kehidupan manusia? Secara ringkas kita akan 

menjawab pertanyaan ini dalam beberapa ulasan sebagai berikut:

Pengertian Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang berbasis tuntutan kebebasan 

dan secara harfiah berasal dari kata “liberal” yang berarti penuntut 

atau pendamba kebebasan. Liberal adalah orang yang menganut 

keyakinan tentang kebebasan, ikhtiar dan kemampuan manusia untuk 

menentukan pilihan sendiri. Namun, liberalisme selanjutnya menjadi 

multitafsir dan bahkan ambigu seiring dengan adanya para aktor yang 

berbeda pandangan dari periode ke periode.98 

Liberalisme adalah sebuah fenomena dan ideologi bermotif 

industri yang muncul di Barat dan bahkan menjadi satu ciri khas 

peradaban Barat. Jargon ini awalnya adalah istilah yang muncul di 

Spanyol dan berasal dari nama sebuah partai politik yang pada awal-

97 Topik ini akan kita kupas dalam pembahasan tentang pendirian 
pemerintahan di era kegaiban Imam Mahdi as.

98 Maurice Cranston, “Liberalisme”, in: Encyclopedia of Philosophy, ed: Paul 
Edward, 4/458.

Pust
ak

a 
Syi

ah



122 Prof . J . Subhani

awal abad ke-19 gencar mempromosikan pemerintahan konstitusional 

di Spanyol. Belakangan popularitas istilah liberal merambah ke negara-

negara Eropa lainnya dan dipakai untuk penamaan pemerintahan, 

partai, politik atau ideologi yang pro kebebasan dan menentang tirani 

dan kediktatoran. Pada tataran sistem politik, liberalisme tidak lantas 

bermutasi menjadi sistem berbasis pemikiran yang ajeg, solid dan tak 

kenal kata perubahan.99 

Tepatnya, liberalisme adalah pandangan tentang 

kehidupan dengan segala persoalannya berdasar norma-norma 

seperti kebebasan individu, minoritas dan bangsa-bangsa.

Faktor-Faktor Terbentuknya Liberalisme

Sebagian kalangan menilai Socrates (470-399 SM)—karena dia 

meyakini kebebasan mengkaji dan menyampaikan pendapat— 

dan Peter Alberad (1079-1142 M), teolog Abad Pertengahan—

karena dia menentang habis-habisan kekuasaan gereja dan sangat 

menekankan intelektualitas—sebagai liberalis terkemuka, yang 

masing-masing berada di panggung sejarah pada era klasik dan 

Abad Pertengahan. Namun, seperti sudah kita sebutkan, liberalisme 

sebenarnya adalah produk peradaban Barat pasca renaisans.

Di awal era modern muncul sejumlah pelopor liberalisme 

ke permukaan seperti Desiderius Erasmus (1465–1536 M) asal 

Belanda, Rene Descartes (1596–1650 M) asal Perancis, John Milton 

(1608–1674 M) asal Inggris, dan Immanuel Kant (1724–1804 M) asal 

Jerman. 

99 John S. Shapiro, Liberalism Ma’na wa Tarikh-e On (Liberalisme, Makna 
dan Sejarahnya) hal.13; Andrew Heywood, Daramadi Bar Ideologiha-e 
Siyasi (Pendahuluan Tentang Ideologi-Ideologi Politik) hal.65.
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Erasmus, humanis Kristen terkemuka era renaisans, 

berpendapat ada kemungkinan bahwa idealisme humanisme 

mendapat tempat dalam keimanan Kristen. Descartes dalam 

bukunya, Discourse on Method, secara sederhana dan lugas telah 

mendeklarasikan otoritas akal dalam urusan kemanusiaan. Menurut 

Descartes, akal adalah satu-satunya instrumen untuk mengungkap 

realitas. Milton juga mempromosikan kebebasan, sedangkan Kant 

meyakini kehakikian nilai manusia sebagai individu.100

Pemikiran para tokoh ini menjadi bibit kelahiran liberalisme di 

Barat. Selain mereka tentu masih ada sederet nama lagi yang juga 

berkiprah di balik kelahiran liberalisme seperti John Locke, John 

Stuart Mill dan Jean Jacques Rousseau.

Prinsip dan Nilai Liberalisme

Liberalisme adalah suatu ideologi yang dianut oleh sejumlah 

negara dengan berbagai bentuk yang berbeda, namun memiliki 

prinsip dan nilai-nilai yang sama sebagai berikut:

1. Individualisme

Salah satu prinsip liberalisme ialah individualisme, yakni 

otoritas individu atas setiap kelompok sosial atau komunitas. 

Berdasarkan otoritas ini setiap orang harus memperlakukan 

orang lain seperti perlakuan terhadap diri sendiri dan bukan 

alat untuk melicinkan tujuan dan kepentingan orang lain. 

Masyarakat harus dibangun dalam bentuk yang mengayomi 

kepentingan, kebebasan dan eksistensi pribadi. Karena itu, 

otoritas individu atas masyarakat menjadi bagian dari ciri 

khas ideologi liberalisme. Individualisme adalah antitesis dari 

100 John S. Shapiro, Liberalism, Ma’na wa Tarikh-e On, hal.11.
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feodalisme yang pernah berlaku di Eropa. Di era feodalisme, 

setiap orang dipandang tidak memiliki eksistensi pribadi 

melainkan bagian dari kelompok-kelompok masyarakat seperti 

keluarga, tingkat kesejahteraan, daerah dan strata sosial. 

Dengan demikian, dalam feodalisme kehidupan dan status 

setiap individu didasarkan pada keadaan kelompok-kelompok 

masyarakat. 101

2. Kebebasan

Liberalisme meyakini bahwa pengakuan terhadap 

keagungan individu dapat melahirkan komitmen pada 

kebebasannya. Kaum liberal percaya sepenuhnya bahwa 

kehidupan tanpa kebebasan sama sekali tidak bernilai. Karena 

itu, mereka menyerukan kebebasan individu dari tekanan dan 

pemaksaan penguasa, lembaga dan tradisi. Di mata mereka, 

individu adalah sesuatu yang bersifat otonomi sehingga harus 

bebas memilih profesi, mengungkapkan pendapat dan bahkan 

mengubah status kebangsaannya.102 Betapapun demikian, 

kaum liberal tidak lantas meyakini bahwa individu memiliki 

kebebasan secara mutlak, sebab kebebasan tanpa batas tak 

ubahnya dengan izin yang membolehkan gangguan terhadap 

orang lain.103

3. Rasionalisme

Pembelaan liberalisme atas kebebasan sangat erat 

kaitannya dengan rasionalisme. Dalam pandangan liberalisme, 

manusia dengan kemampuan intelektualnya dapat mengenal 

101 Andrew Heywood, Daramadi Bar Ideologiha-e Siyasi hal.66-68; John 
S. Shapiro, Liberalism, Ma’na wa Tarikh-e On, hal.4; John Kerry, 
Liberalism, hal.16.

102 John S. Shapiro, Liberalism, Ma’na wa Tarikh-e On, hal.4. 
103 Andrew Heywood, Daramadi Bar Ideologiha-e Siyasi hal.69.
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dan mengupayakan kepentingan terbaiknya. Dengan kata 

lain, akal dapat menanggung sendiri urusan hidupnya dan 

membangun nasibnya. Yang dapat memberi petunjuk dan 

mencerahkan manusia adalah akalnya sendiri, bukan wahyu.104

Bertolak dari rasionalisme, pembelaan kaum liberal 

terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama sama 

besarnya dengan pembelaan mereka terhadap kebebasan 

setiap orang untuk memilih hidup tanpa agama dan keyakinan. 

Dengan demikian, mereka mengakui keberadaan agama 

sebagai institusi swasta sebagaimana institusi-institusi swasta 

lainnya. Secara umum, kaum liberal di mana pun mereka berada 

akan selalu menuntut pemisahan gereja dari negara, dari 

lembaga pendidikan umum dan nonagama, perkawinan sipil 

dan undang-undang perceraian.105 Dengan kata lain, liberalisme 

adalah wujud lain dari sekularisme yang menuntut pemisahan 

institusi keagamaan dari institusi negara dan pemerintahan 

serta memandang agama hanya berkaitan dengan urusan 

pribadi-pribadi tertentu. 

4. Keadilan dan Kesetaraan Hak

Kesetaraan dan keadilan juga merupakan bagian dari 

prinsip liberalisme. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang 

memiliki hak dan martabat yang sama, setara di depan hukum 

dan memiliki hak-hak sipil yang sama. Hukum tidak kenal 

kata tebang pilih dan diskriminasi. Hukum sebagai pelindung 

maupun penyedia sanksi harus berlaku sama di depan semua 

104 Ibid., hal 73-75; John S. Shapiro, Liberalism, Ma’na wa Tarikh-e On hal.7.
105 Ibid., hal.7.
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orang.106 Di mata kaum liberal, upaya mendapatkan kekayaan 

adalah hak setiap orang. Setiap orang berhak mendapatkan 

harta benda dan kekayaan sesuai upaya dan kemampuan 

masing-masing. 

5. Toleransi

Toleransi adalah satu prinsip sosial yang membolehkan 

orang lain menyampaikan pendapat dan berbuat sesuatu yang 

berbeda dengan pendapat dan selera kita. Dalam hal ini, kaum 

liberal sering mengutip ungkapan terkenal Voltaire: “Saya tidak 

menyukai pendapat Anda, tapi saya siap mati membela hak 

Anda untuk mengungkapkan pendapat itu.”

Kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi, kebebasan 

mendirikan organisasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan 

adalah bagian dari bentuk toleransi. Karena itu, sebagian besar 

penafsir mengakui bahwa liberalisme berjuang bahu membahu 

dengan pluralisme, dan itu pun dalam rangka menciptakan 

keragaman nilai, keyakinan dan kecenderungan yang justru 

merupakan satu kebaikan tersendiri. 

Pembelaan liberalisme terhadap toleransi pada abad ke-17 

mencuat pertama kali dalam upaya para penulis semisal John Milton 

(1608-1676 M) dan John Locke, yang  membela kebebasan memilih 

agama dan keyakinan. Dalam sebuah surat berkenaan dengan 

toleransi, John Locke berargumentasi bahwa karena kewajiban 

konkret pemerintah ialah mengayomi kehidupan, kebebasan dan 

kepemilikan privat maka siapapun tidak berhak campur tangan 

“mengawasi ruh setiap orang”.107

106 Ibid., hal.4; Andrew Heywood, Daramadi Bar Ideologiha-e Siyasi hal.76.
107 Ibid., hal.79.
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Dengan demikian, liberalisme pada hakikatnya mengakui dan 

menyerukan relativisme moral dan kultural.

Tinjauan Kritis

Sebagaimana sudah disebutkan, liberalisme adalah produk 

Barat yang lahir dan tumbuh besar karena didukung oleh kondisi 

yang dominan di sana. Hingga batas tertentu, prinsip dan nilai-

nilai liberalisme—seperti penghormatan terhadap martabat 

setiap individu, keadilan, intelektualitas dan kerukunan hidup 

antarsesama manusia—diterima oleh akal sehat dan Islam. 

Kemudian, sebagaimana  para pemikir liberalis sendiri tidak selalu 

seragam dalam memaknai nilai-nilai tersebut namun secara garis 

besar mereka sama-sama mengakui kebenarannya, dan Islam pun 

secara garis besar menerima nilai-nilai itu. Sementara terkait dengan 

maknanya secara spesi! k Islam memiliki pandangan sendiri. Berikut 

ini kita akan melakukan tinjauan kritis terhadap beberapa nilai dan 

prinsip liberalisme:

1. Individualisme, kebebasan dan rasionalitas dapat dinilai sebagai 

tiga jargon yang saling terkait satu sama lain.  Jika individu 

memang harus lebih diutamakan daripada kelompok sosial 

dalam bentuk apapun maka maknanya ialah kebebasan setiap 

individu harus dihormati. Pembelaan terhadap kebebasan 

individu berkait erat dengan pengakuan terhadap rasionalitas, 

sedangkan komponen utama rasionalitas adalah kebebasan. 

Kebebasan adalah ungkapan yang sangat mengesankan dan 

didamba oleh setiap insan. Demi kebebasan, manusia bahkan siap 

berjuang hingga titik darah penghabisan. Namun, ketika seruan 
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kebebasan itu harus didengungkan maka pertanyaan yang mesti 

dikemukakan ialah kebebasan dari apa dan untuk apa?

Kaum liberalis berpendirian bahwa kebebasan artinya 

ialah membiarkan setiap orang berpikir dan berbuat apa saja 

sekehendak hatinya tanpa ada gangguan dan intervensi dari pihak 

lain. Penjabaran atas kebebasan ini memiliki aspek negatif karena 

menegasikan batasan dan keharusan-keharusan eksternal bagi 

individu. Pertanyaan yang tak kalah pentingnya ialah mengapa 

dan untuk apa para liberalis modern sedemikian terobsesi pada 

kebebasan, menjajakan penafsirannya atas kebebasan itu sebagai 

kebebasan yang positif dan menganggap bahwa dengan itulah 

manusia akan bebas mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya?108

Lebih jauh, pertanyaaan sangat mendasar yang mesti diajukan 

ialah untuk berbuat apa sehingga manusia harus bebas? Seperti 

diketahui, manusia memiliki dua kecenderungan: satu terdorong 

oleh hawa nafsu dan watak hewani sehingga tak ubahnya dengan 

binatang, dan yang lain bersifat mulia, agung dan terkait aspek 

insaninya. 

Tidak sedikit manusia yang ketika dibiarkan berbuat apa 

saja maka yang dia lakukan ialah menuruti dorongan hawa 

nafsu; seperti mabuk-mabukan, berjudi, mengumbar birahi, 

bunuh diri, berhubungan dengan sesama jenis, mengkonsumsi 

narkoba, menimbun harta semaunya dan menerapkan apa 

yang disebut neo-imperialisme, yaitu imperialisme yang 

didesain sedemikian rupa agar secara kasat mata tidak terlihat 

108 Ibid, hal.72.
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berbenturan dengan kebebasan individu. Para pecandu praktik 

amoral dan asusila tersebut yang jumlahnya tak sedikit selalu 

menjadikan kebebasan, penghormatan terhadap hak individu dan 

rasionalitas sebagai dalih untuk menjusti! kasi perbuatannya. 

Agar berbuat apa seorang liberalis diberi kebebasan secara 

penuh? Apakah agar mereka dapat mengumbar hawa nafsu dan 

dorongan hewaninya? Ataukah supaya mereka dapat mengaktivasi 

karakter insaninya seperti dorongan untuk mencari kebenaran, 

menuntut keadilan dan melawan kezaliman? Memang, seorang 

liberalis secara jasmani terlihat bebas dari belenggu dan kekuatan-

kekuatan eksternal. Namun secara rohani mereka diperbudak oleh 

hawa nafsu yang tentu lebih ironis daripada perbudakan jasmani.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as berkata: “Budak syahwat 

lebih hina daripada budak juragan.”109

Rasulullah saw bersabda: “Jihad melawan hawa nafsu adalah 

jihad akbar, yang lebih penting daripada jihad melawan musuh 

zahir yang merupakan jihad ashghar.”110

Misi para nabi as sendiri antara lain adalah menyucikan 

manusia dan membina umat agar dapat mengembangkan 

karakter insaninya, menggapai keagungan dan terbebas dari 

belenggu syahwat dan hawa nafsu. Ibadah seperti salat dan puasa 

sesungguhnya didesain dalam rangka itu. 

Dengan demikian, pendidikan, tarbiah dan suasana kehidupan 

masyarakat seharusnya diprogram dan dikondisikan untuk 

109 Abdul Wahid Amadi, Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalam hal.304.
110 Muhammad Muhammadi Reysyahri, Muntakhab Mizan al-Hikmah, 

Hadis 381.
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menunjang kemuliaan akhlak dan kemanusiaannya, bukan justru 

dipola ke arah pengumbaran hawa nafsu, dorongan hewani dan 

amoralitas; misalnya dengan mengunci kewenangan pemerintah 

untuk mengawasi kondisi spiritual manusia. 

Problem besar liberalisme ialah, dari satu sisi, ideologi ini 

memperjuangkan manusia dari tekanan-tekanan eksternal namun 

dari sisi lain justru mendorong manusia untuk terjebak pada 

perangkap hawa nafsu. Tak seperti ideologi liberalisme, Islam 

sebagai agama sejati memperjuangkan kebebasan manusia dari 

tekanan eksternal dan internal agar dapat meraih kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Kemudian, individualisme juga tidak seharusnya menghalangi 

peran entitas masyarakat sebagai wahana pengembangan spiritual 

individu, karena ada hubungan timbal balik antara individu dan 

masyarakat. Dengan kata lain, sebagaimana eksistensi individu, 

eksistensi masyarakat pun juga harus diakui, hal yang tentu kontras 

dengan doktrin liberalisme. 

2. Dalam topik rasionalisme telah disebutkan keberadaan 

para liberalis yang memandang akal, bukan wahyu, sebagai 

pedoman mereka. Pandangan yang membenturkan akal 

dengan agama ini pada prinsipnya merupakan reaksi 

terhadap doktrin-doktrin Kristen. Doktrin keagamaan 

seperti trinitas, ketuhanan Isa Masih, kematian Masih untuk 

menebus dosa, dosa bawaan dan Perjamuan Paskah, tidak 

sejalan dengan akal, sehingga menerima semua itu sama 

saja dengan pengesampingan akal. Bertolak dari reaksi 
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intelektual atas doktrin-doktrin tersebut para liberalis lantas 

memastikan bahwa manusia harus memilih salah satu: 

agama atau akal. Selanjutnya, dalam pandangan mereka, 

rasionalisme ialah memilih akal dan mengabaikan agama. 

Pandangan yang mempertentangkan akal dengan agama ini 

jelas keliru. Islam justru menegaskan bahwa orang yang beriman 

kepada Allah dan agama adalah orang yang berpikir dan berakal 

sehat, yang dapat membedakan antara baik dan buruk serta dapat 

memberikan petunjuk jalan menuju surga, sedangkan orang 

yang ka! r dan ingkar adalah orang yang tidak menggunakan akal 

sehatnya. Bahkan, Islam menyebut akal sebagai “hujah batin” (dasar 

argumentasi yang tidak terlihat) yang sama bobotnya dengan para 

nabi yang merupakan “hujah lahir” (dasar argumentasi yang terlihat). 

Dengan demikian, akal dalam kapasitasnya sebagai pencerah justru 

menggiring manusia kepada agama dan mendorongnya agar 

mengatur kehidupan sesuai ajaran agama, karena hanya agamalah 

yang dapat menyempurnakan nilai-nilai akhlak dan insaniah.

3. Rasionalisme menjadi landasan para liberalis untuk 

bersikukuh bahwa institusi keagamaan harus dipisahkan 

dari institusi negara. Tentang ini Andrew Heywood 

menyebutkan:

“Budaya liberal memiliki ciri khas antara lain dikotomi ranah 

publik dan ranah privat. Dikotomi ini memisahkan secara total 

antara kehidupan di ranah publik dan kehidupan di ranah privat. 

Ranah publik diwujudkan melalui kaidah-kaidah sosial dan 

mengikuti otoritas politik. Sedang ranah privat adalah ranah 

di mana setiap orang dapat menikmati kebebasan berperilaku 
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sekehendak hatinya. Keistimewaan besar dikotomi ini di mata 

seorang liberalis ialah dengan adanya pembatasan kewenangan 

pemerintah terhadap urusan pribadi atau privat maka kebebasan 

setiap individu akan terjamin. Dikotomi ini praktis berdampak besar 

bagi agama. Sebab, selain ruang geraknya menjadi terbatas hanya 

pada kehidupan di ranah privat, dikotomi ini juga tidak menutup 

kemungkinan terciptanya tatanan sosial berdasar prinsip yang 

sepenuhnya tidak agamawi.”111

Dengan demikian, kaum liberal meyakini bahwa agama 

adalah urusan privat sehingga tidak boleh mencampuri urusan 

di ranah publik atau ikut mengatur kehidupan masyarakat. 

Pandangan kaum liberalis ini bermasalah karena sejak 

awal sudah membangun asumsi yang mendikte agama perihal 

kewenangannya ada di mana saja. Jika pandangan itu kita 

hadapkan pada Islam yang ajarannya jelas-jelas banyak menyorot 

urusan sosial, apakah mungkin dapat dikatakan kepada seorang 

Islam: “Silakan Anda memeluk agama Islam asalkan Anda tidak 

membenarkan banyak bagian dari ajarannya”? Sudah tentu 

paradoks ketika setiap orang dibebaskan memilih agama apapun, 

tapi di saat yang sama dia dilarang mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya. Privatisasi agama itu boleh jadi bisa diterapkan 

pada Kristen karena agama ini memang tidak memiliki program 

yang jelas untuk kehidupan sosial umat manusia, tapi tidak 

demikian jika hendak diterapkan pada Islam. 

4. Satu lagi prinsip liberalisme ialah keadilan dan kesetaraan 

semua orang di depan hukum. Prinsip bahwa setiap orang 

111 Andrew Heywood, Daramadi Bar Ideologiha-e Siyasi hal.504.
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memiliki hak yang sama di depan hukum tentu sangat baik. 

Namun, keadilan tidak terbatas hanya pada aspek ini. Dalam 

hal ini kita patut menyoal, misalnya, apa makna keadilan 

dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan? Apakah para 

pejabat publik harus bermoral mulia, ataukah siapapun 

berhak untuk berkuasa sehingga orang yang berkelakuan 

baik tidak perlu dibedakan dengan orang yang berkelakuan 

buruk? Apakah keadilan berarti bahwa para pejabat publik 

hanya patut diteropong dari aspek ! sik dan unsur biologisnya 

agar mereka dapat berkiprah di aspek itu? Ataukah keadilan 

justru berarti bahwa setiap orang juga harus disorot dari 

aspek etika dan moralitasnya agar mereka juga dapat 

berkiprah dalam pembangunan etika dan moral? Apakah 

keadilan berarti bahwa pemerintah harus menjaga institusi 

rumah tangga, misalnya. Atau justru membukakan peluang 

bagi kehancurannya? Dalam hal pengasuhan (tarbiah) anak, 

apakah keadilan ialah bahwa anak harus diasuh oleh ibu atau 

ayah atau keduanya? Dan bagaimana pula makna keadilan 

dalam pembuatan undang-undang?  

Dengan demikian, keadilan adalah norma yang multidimensi. 

Di hadapan umat manusia serta kehidupan rumah tangga dan 

kehidupan sosial mereka, kita baru layak disebut adil apabila 

kita dapat menetapkan undang-undang yang menyorot semua 

dimensi wujud manusia, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan 

oleh manusia. Yang dapat melakukannya tidak lain adalah Tuhan 

Sang Mahabijaksana, yang telah menciptakan manusia. Dia-

lah sang pemilik ilmu dan hikmat sempurna sehingga dapat 
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menetapkan undang-undang yang seadil-adilnya bagi manusia. 

Dan undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia itu 

pun termanifestasi hanya dalam bentuk perintah-perintah agama. 

Allah Swt ber! rman dalam al-Quran bahwa salah satu tujuan 

pengutusan para nabi ialah menegakkan keadilan di tengah 

masyarakat.112 Maknanya, semua hubungan dan interaksi sosial 

harus diatur berdasarkan keadilan. Rasulullah saw sendiri bahkan 

bersabda: “Dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di tengah 

kalian.”113

Penegakan keadilan pada semua sendi kehidupan adalah 

bagian dari tujuan pengutusan para nabi. Banyak bukti yang 

dapat diangkat untuk menunjukkan bahwa jika keadilan memang 

harus ditegakkan di semua dimesi kehidupan masyarakat maka 

para nabi jauh lebih berkompeten mengemban tanggungjawab 

itu dibanding para liberalis.

Terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa sejarah menjadi saksi 

betapa pada tataran praktik kemasyarakatan, liberalisme telah 

mengalami kelemahan dan keguncangan yang menjadi sebab 

kegagalan prinsip dan nilai-nilainya. 

Kesamaan Hakikat Agama dan Rahasia 

Keragaman Syariat

Kesamaan Hakikat Agama

Hakikat semua agama Ilahi adalah “Islam”, yakni ketundukan 

dan kepasrahan di hadapan Allah Swt. Tak syak lagi, semua agama 

112 Lihat, QS. al-Hadid [57]:25.
113 QS. al-Syura [42]:15.
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Ilahi memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip keagamaan; 

yaitu tauhid, kenabian dan hari kebangkitan, begitu pula dalam 

prinsip-prinsip akhlak dan kaidah-kaidah hukum individual 

maupun sosial.

Rahasia Keragaman Syariat

Adanya perbedaan kondisi manusia dari periode ke periode 

sejarah mengharuskan adanya perbedaan hukum parsial dan 

sekunder. Perubahan yang terjadi pada hukum-hukum itu tak 

lain adalah dalam konteks penyesuaian dengan perubahan 

situasi yang ada, dan inilah rahasia atau sebab mengapa terjadi 

penghapusan (nasakh) pada syariat demi syariat. Karena itu, 

Allah Swt ber! rman:

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan 

dan jalan yang terang.”114

Pada intinya, keragaman syariat tak lain adalah untuk 

penyesuaian dengan tingkat kemampuan dan lingkungan 

manusia serta kedudukan para nabi. Semua syariat memiliki 

prinsip yang sama tanpa perbedaan sedikitpun. Hanya saja, 

sebagai respon atas tuntutan zaman terjadilah perbedaan 

dalam beberapa hukum karena syariat yang datang kemudian 

menghapus syariat terdahulu hingga datanglah syariat terakhir 

yang berlaku hingga hari kiamat dan tak akan ada lagi syariat 

yang menyusulnya. Syariat terakhir itu tak lain adalah syariat 

yang dibawa oleh nabi terakhir, Muhammad saw.

114 QS. al-Maidah [5]:48.
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Rahasia Keabadian dan Kebenaran Syariat Islam

Sebagai agama terakhir dan syariat yang paling sempurna, 

Islam adalah agama yang hukum-hukum dasarnya berlaku 

abadi sepanjang zaman. Al-Quran dan berbagai riwayat Islam 

menegaskan kelanggengan hukum-hukum dasar Islam. Allah 

Swt ber! rman bahwa pada al-Quran tak ada celah sedikitpun 

untuk kebatilan.115

Rasulullah saw juga bersabda: “Halalnya Muhammad adalah 

halal hingga hari kiamat, dan haramnya pun juga haram hingga 

hari kiamat.”116

Pertanyaannya adalah mengapa syariat Islam berlaku 

untuk selamanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang 

pertama harus diingat bahwa hukum-hukum Islam ditetapkan 

berdasarkan hakikat wujud dan ! trah manusia. Karena hakikat 

wujud manusia ini solid sepanjang zaman maka hukum-hukum 

Islam pun juga solid. Inilah rahasia mengapa hukum-hukum 

Islam berlaku sepanjang zaman. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh saja mengubah 

pola hidup manusia, namun tidak mungkin dapat mengubah 

esensi manusia. Pada manusia terdapat serangkaian perkara 

yang memancar langsung dari ! trahnya dan akan terus 

memancar sepanjang zaman. Perkara-perkara ! tri itu antara 

lain adanya minat untuk mendapat pengetahuan, hasrat untuk 

menjadi lebih sempurna, simpati dan rasa peduli kepada sesama 

115 Yang tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun 
dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Mahabijaksana lagi 
Mahaterpuji. (QS. Fushshilat [41]:42)

116 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Al-Ka�i, 1/58.
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dan bahkan kepada satwa dan lingkungan hidup, keinginan 

untuk berbisnis dan memiliki harta benda, kebutuhan kepada 

pasangan hidup, papan dan sandang pangan serta keamanan, 

keterpesonaan kepada keindahan serta ketertarikan pada 

norma-norma seperti keadilan, kedisiplinan, bantuan kepada 

sesama, pengorbanan dan kebencian kepada kezaliman, 

kepalsuan, kebohongan dan pengkhianatan, dan seterusnya. 

Semua ini berarti bahwa meskipun pola hidup zaman 

sekarang berbeda dengan pola hidup orang-orang terdahulu, 

namun ! trah manusia tetap bertahan konstan dan solid. 

Tentang ini al-Quran menegaskan: Maka hadapkanlah wajahmu 

dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) ! trah Allah 

yang telah menciptakan manusia menurut ! trah itu. Tidak ada 

peubahan pada ! trah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.”117

Atas dasar ini, hasrat manusia kepada agama adalah hasil 

dari desakan ! trahnya. Fitrah ini tak kenal kata perubahan, 

sedangkan agama Ilahi adalah ajaran yang merespons 

desakan ! trah. Sementara itu, masyarakat tentu mengalami 

perkembangan dari hari ke hari. Manusia seakan tak pernah 

berhenti berhadapan dengan persoalan-persoalan baru. Karena 

itu kita mungkin masih bertanya-tanya bagaimana mungkin 

hukum Islam yang konstan dapat merespon persoalan-

persoalan tersebut?

Perlu diketahui bahwa sumber-sumber Islam sedemikian 

kaya dan luas sehingga bisa dijadikan acuan penetapan hukum 

117 QS. al-Rum [30]:30.

Pust
ak

a 
Syi

ah



138 Prof . J . Subhani

untuk persoalan apapun. Ini ibarat soal-soal  matematika di 

mana seorang matematikawan dapat menyelesaikan persoalan 

matematika apapun berdasarkan kaidah-kaidah dasar 

matematika.

Di samping itu, para ulama Islam juga memiliki beberapa 

perangkat lain untuk menggali dan menentukan hukum bagi 

persoalan apapun. Perangkat-perangkat itu ialah sebagai 

berikut:

1. Validitas akal: Islam mengakui validitas kaidah-kaidah sahih 

akal sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan 

hukum pada sebagian persoalan. Banyak teks keislaman 

atau nash yang menempatkan validitas akal sejajar 

dengan validitas al-Quran dan riwayat. Dengan demikian, 

akal merupakan salah satu sumber ! kih Islam untuk 

menetapkan hukum pada sebagian persoalan.

2. Kaidah prioritas (aham wa muhim): Hukum Islam 

mempertimbangkan faktor maslahat dan mudarat, dua 

hal yang tentu sangat kontras satu sama lain. Pada kasus 

atau problem tertentu, para ulama dapat menimbang 

antara maslahat dan mudarat untuk kemudian mengambil 

keputusan di mana hal yang tidak terlalu penting dari segi 

maslahat jangan sampai mengorbankan hal yang lebih 

penting. Kaidah ini menjadi kunci bagi para ulama untuk 

mengurai berbagai persoalan dilematis. Contohnya, di 

era kita sekarang dunia kedokteran memerlukan praktik 

autopsi untuk mengembangkan ilmu kedokteran. Dari 

sisi lain, jenazah seorang muslim dalam kacamata Islam 
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memiliki kehormatan tersendiri. Keduanya sama-sama 

maslahat, namun harus ditinjau lagi mana yang lebih 

membawa maslahat. Manakah yang lebih penting: riset 

kedokteran yang hasilnya dapat menunjang kesehatan 

ribuan orang ataukah penghormatan terhadap jenazah?

3. Terbukanya pintu ijtihad: Bagian ini adalah satu kebanggaan 

bagi mazhab Syi’ah, dan menjadi salah satu kunci aktualitas 

syariat Islam. Dengan mengacu pada al-Quran, riwayat, ijma’ 

dan akal para ulama Syi’ah dapat melakukan ijtihad secara 

konstan dan turun temurun untuk beristinbat hukum atas 

berbagai persoalan kekinian. 

4. Penerapan kaidah-kaidah dominan ! kih: Dalam Islam 

terdapat serangkaian kaidah seperti “pena! an kesusahan” 

(nafyul haraj)118 dan “pena! an mudarat” (nafyudh dharar) yang 

juga menjadi kunci bagi para ulama untuk menyelesaikan 

banyak persoalan pelik. Para fakih menyebut kaidah-

kaidah ini sebagai kaidah dominan (qa’idah hakimah), yakni 

kaidah yang berlaku dan dominan pada semua hukum dan 

ketentuan Islam. Berdasar kaidah ini, setiap hukum Islam 

yang memberatkan atau menimbulkan kesulitan, kesusahan, 

mudarat dan kerugian, boleh untuk tidak diterapkan. Hanya 

saja, penentuan demikian adalah kewenangan para ulama. 

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengikut ajaran 

yang menerapkan kaidah-kaidah ini tidak akan pernah 

menemukan kebutuan di tengah dinamika kehidupan. 

118 QS. al-Hajj [22]:78.
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Dari penjelasan di atas dapat dimengerti mengapa syariat 

Islam bersifat konstan, berlaku untuk selamanya dan pasti dapat 

merespons semua kebutuhan agama umat manusia.

Pluralisme Agama dan Kesamaan Hakikat

Pada beberapa tema sebelumnya sudah dijelaskan 

pandangan Islam tentang berbagai mazhab dan syariat. Dewasa 

ini, pluralisme menjadi salah satu isu penting di arena ! lsafat 

agama dan teologi. Pertanyaan paling mendasar terkait isu ini 

ialah apakah semua agama dan tradisi keagamaan (syariat) setara 

dalam kebenaran dan penyelamatan? Dengan kata lain, apakah 

semua agama yang ada sama-sama benar sehingga menganut 

dan mengamalkan agama manapun tetap akan berbuah 

keselamatan, kebahagiaan dan keabadian kelak di surga? Atau 

hanya satu agama saja yang benar, sedangkan lainnya adalah 

agama yang di dalamnya bercampur aduk antara hak dan batil. 

Karena itu, hanya satu saja agama yang jika diamalkan akan 

menghasilkan kebahagiaan di akhirat sedangkan kebahagiaan 

para penganut dan pengamal agama lain masih sangat 

bergantung pada syarat-syarat tertentu?  

Pertanyaan ini dijawab dengan berbagai pendapat yang 

berbeda dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai 

berikut:

1. Eksklusivisme

Eksklusivisme meyakini bahwa agama yang benar tidak 

lebih dari satu, sedangkan agama lainnya yang meskipun 

mengandung kebenaran tapi tidak mutlak benar. Dengan 
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demikian, para penganut sejati agama tunggal itu juga mutlak 

sebagai yang selamat, sedangkan para penganut agama lainnya 

tidak demikian. 

Tinjauan Kritis

Islam adalah agama terakhir dan yang paling sempurna. 

Karena itu, Islam memandang dirinya sebagai satu-satunya 

agama penyelamat secara mutlak. Namun demikian, Islam 

membenarkan agama-agama sebelumnya. Hanya saja, agama-

agama itu akhirnya mengalami penyelewengan. Menurut Islam, 

para penganut agama lain juga bisa selamat dengan beberapa 

catatan. 

Untuk membuktikan kebenarannya, Islam mengajukan al-

Quran sebagai mukjizat. Islam menantang siapapun orang yang 

meragukan kebenarannya supaya membuat satu saja surat 

seperti al-Quran.119 Mengenai kepastian akan kebenaran mutlaknya, 

al-Quran menegaskan:

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman 

kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk.”120

Agama-agama lain seperti Yahudi dan Nasrani tentu juga 

mengklaim sebagai satu-satunya pembawa kebenaran 

dan keselamatan. Lantas bagaimana umat manusia harus 

menyikapi realitas ini? Tak bisa dipungkiri, semua agama tidak 

mungkin mengandung kebenaran yang setara. Sebab agama 

119 “...dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) 
yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain 
Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. al-Baqarah [2]:23) 

120 QS. al-Baqarah [2]:137.
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Kristen, misalnya, meyakini trinitas dan ketuhanan Isa Masih 

as, sedangkan Islam meyakini bahwa Allah Maha esa, Nabi 

Muhammad saw adalah nabi terakhir dan ajarannya pun adalah 

ajaran Ilahi yang terakhir. Di tengah perbedaan yang sangat 

kontras ini tidak mungkin keduanya mengandung kebenaran 

dengan tingkat yang sama. Sedangkan mengenai sikap manusia 

di tengah keragaman ini mau tidak mau mereka harus mengkaji 

dan mengevaluasi agama-agama itu sesuai kaidah-kaidah yang 

berlaku, lalu memilih mana yang lebih matang dan sempurna. 

Tentang ini al-Quran menyebutkan: Sebab itu sampaikanlah 

berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan 

perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.121

Dalam ayat lain juga disebutkan, Katakanlah: “Tunjukkanlah 

bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang 

benar.’”122

Sebagian pemikir Barat menyatakan bahwa jika hanya ada 

satu agama yang kebenarannya bersifat mutlak, yang merupakan 

satu-satunya penyelamat, dan hanya penganutnya saja yang 

akan selamat sedangkan yang tidak menganut akan diazab di 

akhirat, maka ini jelas bertentangan dengan sifat Tuhan Yang 

Maha Penyayang. Mereka menyoal bagaimana mungkin Tuhan 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang hanya memasukkan 

sekelompok kecil manusia ke dalam surga?

Pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut: Sebagaimana 

Islam menegaskan kebenaran mutlaknya dan mengklaim 

121 QS. al-Zumar [39]:17-18.
122 QS. al-Naml [27]:64.
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sebagai satu-satunya jalan keselamatan manusia, Islam juga 

meyakini bahwa rahmat dan kasih sayang Ilahi sangat luas dan 

meliputi segala sesuatu. Karena itu, Islam tidak meyakini bahwa 

sebagian besar umat manusia, termasuk nonmuslim, pasti akan 

mendapat azab di alam akhirat. Sebaliknya, Islam memberikan 

penjelasan dengan cara membagi manusia dalam dua kategori, 

sebagai berikut:

Pertama, kelompok yang tidak mengetahui kebenaran 

Islam akibat berbagai faktor lingkungan, propaganda dan lain 

sebagainya. Pada kenyataannya memang ada kelompok yang 

tidak dapat menerima pesan-pesan agama penyelamat akibat 

terhalang oleh berbagai faktor eksternal. Kelompok ini disebut 

sebagai kaum yang dilemahkan atau tertindas (mustadh’a! n) 

secara pemikiran. Islam tidak memvonis kelompok demikian 

sebagai orang-orang yang akan mendapat azab akhirat. 

Kedua, kelompok yang berkemampuan menjangkau syariat 

terakhir dan mengetahui ajaran yang benar, namun mereka 

tidak menggunakan kemampuan dan kesempatan tersebut 

dengan semestinya dan tetap bersikukuh mengikuti ajaran 

nenek moyang mereka. Islam memastikan bahwa kelompok 

demikian akan mendapat azab Ilahi.

2. Inklusisme

Inklusisme ini menyatakan bahwa kebenaran mutlak 

memang hanya ada pada satu agama saja dan penganutnya 

pasti akan selamat di akhirat. Namun demikian, para penganut 

agama lain pun bisa selamat sejauh kesesuaiannya dengan 

agama yang kebenarannya bersifat mutlak. Pandangan demikian 
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memiliki basis di dunia Kristen. Para penganut pandangan ini 

meyakini bahwa meskipun agama yang kebenarannya mutlak 

adalah Kristen, namun orang non-Kristen pun bisa menggapai 

kebahagiaan abadi. Seperti pernyataan teolog Kristen, Karel 

Rahner, bahwa kalangan non-Kristen yang tak mendengar 

perihal Injil pun bahkan dapat dianggap sebagai umat Kristiani 

yang tak dikenal (anonymous Christian). Inklusivisme kini 

menjadi paham yang paling diterima di tengah para teolog dan 

elite gereja.123

Tinjauan Kritis

Inklusisme bukanlah satu penjelasan yang realistis terhadap 

pluralitas agama. Bisa dibayangkan apa yang terjadi seandainya 

setiap penganut agama menganggap agamanyalah yang benar 

dan merupakan tolok ukur sedangkan para penganut agama 

lain dianggap sebagai penganut tak dikenal agama tersebut. 

Pandangan ini cenderung tidak objektif dalam memahami 

realitas. Setiap agama memiliki ajaran yang sebagian tidak 

sinkron satu sama lain. Kristen, misalnya, meyakini trinitas 

sedangkan Islam meyakini keesaan Tuhan. Setiap penganut 

agama tentu menyatakan bahwa agamanyalah yang benar, lalu 

di tingkat realitas kita berhadapan dengan ajaran-ajaran yang 

berseberangan satu sama lain. Di tengah kondisi ini, setiap 

orang semestinya berpikir keras untuk mendapat ajaran dan 

tradisi keagamaan yang benar. 

Dari sini, pertanyaan yang muncul ialah jika seseorang 

merenung dan berpikir keras lalu mengakui bahwa Sang 

123 John H. Hick, Plurarism Dini wa Islam (Pluralisme Agama dan Islam), 
hal.45.
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Pencipta alam dan dirinya adalah Yang Maha esa, bahwa ajaran 

Nabi Muhammad saw semuanya berasal dari wahyu Ilahi dan 

bahwa al-Quran merupakan mukjizat yang abadi tetapi orang 

itu masih saja bersikukuh menolak keyakinan tersebut apakah 

mungkin dia juga tergolong sebagai orang yang selamat? 

Allah Swt mencela sikap demikian. Karena itu tidak mungkin 

ia tergolong dalam kelompok yang selamat. Pandangan kaum 

inklusif itu bertolak belakang setidaknya dengan pandangan 

Islam. Pandangan Islam memang meyakini bahwa orang-orang 

yang tidak memeluk Islam bisa saja selamat tetapi itu dengan 

beberapa catatan. Artinya, namun tidak semua orang non-Islam. 

Lebih jauh, seorang penganut agama apapun sudah 

tentu harus meninjau teks-teks keagamaannya untuk melihat 

siapakah yang akan selamat dan siapakah yang tidak akan 

selamat menurut referensi itu. Jika teks-teks itu menyebutkan 

bahwa para penganut agama-agama lain tidak bisa selamat—

dengan syarat-syarat tertentu—apakah mungkin orang itu tetap 

meyakini inklusisme ini?! Jawaban negatif untuk pertanyaan 

tersebut menunjukkan bahwa inklusisme  tidak bisa menjadi 

landasan yang sahih dalam menjelaskan pluralitas agama. 

3. Pluralisme

Pluralisme memandang semua agama adalah setara, 

sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan, meskipun 

ajarannya berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. 

Karena itu penganut agama apapun juga setara dan sama-sama 

selamat. Di dunia Barat belakangan ini, John Harwood Hick 
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adalah seorang tokoh pemikir ! lsafat agama yang membela 

dan mempromosikan pandangan ini. 

Alasan ! loso! s yang digunakan John Hick untuk 

mendukung pluralisme agama ialah bahwa di alam realitas 

ini terdapat suatu hakikat transenden atau hakikat mutlak 

yang ketika manusia berhadapan dengannya maka hakikat 

itu akan mendapat penafsiran yang berbeda, namun semua 

benar karena yang prinsip adalah keberhadapan manusia 

dengan hakikat tersebut, bukan soal penafsirannya. Menurut 

kalangan pluralis, penganut agama apapun tidak seharusnya 

beranggapan bahwa penafsirannyalah yang paling benar dan 

sesuai dengan realitas transenden itu, melainkan hanya layak 

mengatakan: “Inilah yang terlihat dalam pandangan kami.” 

Tinjauan Kritis

Pertama, secara ! loso! s John Hick meyakini bahwa pada 

kenyataan di luar terdapat suatu hakikat transenden atau hakikat 

mutlak, dan penganut agama apapun tidak boleh menisbatkan 

pandangan, keyakinan dan penafsirannya kepada hakikat tersebut 

secara absolut. Pertanyaannya, dari mana dan dengan metode 

apa dia dapat mengetahui dan meyakini adanya suatu hakikat 

transenden itu? Jika memang ada metode tertentu untuk mencapai 

keyakinan tersebut maka kita akan menggunakan metode itu untuk 

mengungkap karakteristik lain dan sifat-sifat hakikat yang dimaksud, 

kemudian pengetahuan itu kita nisbatkan pada kenyataan di luar. 

Sehingga akhirnya, yang tersimpul tetap saja bahwa yang benar 

adalah satu penafsiran saja, bukan semua penafsiran. Sedangkan 
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jika tidak ada metode apapun untuk mengenal hakikat transenden 

itu lantas dengan cara bagaimana kita dapat mengungkap 

dan mengetahuinya? Dengan demikian, John Hick mengalami 

kebuntuan yang membuatnya harus menolak keberadaan hakikat 

transeden itu sendiri, atau jika tidak maka ia harus mengakui bahwa 

kebenaran hanya ada pada sebagian penafsiran, bukan semua 

penafsiran. Dua pilihan ini tentu dilematis bagi Hick. 

Kedua, pandangan pluralisme itu menolak realitas keyakinan 

semua agama karena setiap agama memang memandang hanya 

penafsirannyalah yang benar, bukan penafsiran agama lain. Islam, 

misalnya, meyakini bahwa Allah adalah Hakikat Yang Maha esa, 

Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Pemberi Rezeki ,Yang 

Menghidupkan dan Yang Mematikan. Menurut Islam, segala 

penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ini adalah salah. Jika 

ada orang lain mengatakan kepada pihak muslim: “Anda jangan 

menisbatkan penafsiran Anda itu kepada Tuhan”, pihak muslim 

jelas tidak mungkin menerima larangan itu. Dengan demikian, 

pluralisme adalah wacana yang tidak mungkin diterima oleh umat 

beragama. 

Ketiga, menurut Islam, al-Quran adalah wahyu Ilahi yang 

dibawa Muhammad bin Abdullah saw, sang utusan Allah, serta 

menyebut dirinya sebagai kitab samawi di hadapan umat manusia. 

Seruan ini bersifat universal tanpa ada satupun kaum, bangsa dan 

umat beragama yang dikecualikan. Alah Swt ber! rman:

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya .”124 

124 QS. Saba [34]:28
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“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.”125

Seandainya semua penafsiran tentang Tuhan dan ajaran 

agama-agama lain benar, al-Quran tidak mungkin menegaskan 

bahwa Rasulullah saw adalah nabi yang diutus kepada semua 

manusia dan bahwa kitab suci ini adalah kitab samawi yang 

diperuntukkan sebagai kitab pedoman hidup bagi seluruh umat 

manusia. Al-Quran bahkan menyoal Ahli Kitab mengapa mereka 

tidak menerima Islam:

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur-adukkan yang hak 

dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu 

mengetahuinya?126

Al-Quran dalam ayat lain juga menyebutkan, Maka jika mereka 

beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh 

mereka telah mendapat petunjuk.127

Sesuai ajaran al-Quran, Rasulullah saw menyerukan kepada 

Ahlulkitab agar menerima ajaran Islam. Seruan ini antara lain beliau 

nyatakan kepada para penguasa di Romawi, Ethiopia (Habasyah) 

dan Iran, serta para pemimpin kabilah Yahudi dan Kristen. Dalam 

sebuah suratnya, Rasulullah saw meminta raja Najasyi yang 

berkuasa di Ethiopia agar memeluk agama Islam:

“Sebagaimana aku menyerukan kepadamu agar beriman kepada 

Allah Yang Maha esa dan tiada sekutu bagi-Nya, akupun menyeru 

125 QS. al-Anbiya [21]:107.
126 QS. Ali Imran [3]:71.
127 QS. al-Baqarah [2]:137.
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kamu agar mengikuti dan beriman kepadaku karena aku adalah 

utusan Allah.”128

Dalam suratnya kepada penguasa Kristen Qibtiah, Mesir dan 

Kaisar Heraclius, beliau bersabda: “Aku menyerumu kepada Islam, 

dan jika kamu menolak seruan ini maka kamu bertanggungjawab 

atas dosa seluruh penduduk Qibti dan Romawi.”129

Atas dasar ini, pluralisme agama bukanlah penjelasan yang 

benar atas realitas keragaman agama, sekaligus berseberangan 

dengan ajaran al-Quran. Penjelasan yang benar adalah pandangan 

Islam atas kebhinnekaan agama dan syariat.

C. Hubungan Antara Ilmu dan Agama

Pendahuluan

Pasca renaisans dan sejak dilakukannya represi gereja 

terhadap para ilmuwan, persoalan hubungan antara ilmu 

pengetahuan empiris dan agama mendapat sorotan tajam. 

Pertanyaan yang diangkat ialah apakah ada kesesuaian 

antara temuan-temuan empiris dan doktrin keagamaan? 

Jika ada kontradiksi antara keduanya, manakah yang harus 

diutamakan? Pertanyaan lebih mendasar lagi, bagaimanakah 

hubungan secara umum antara ilmu pengetahuan dan agama 

yang sesungguhnya? Mungkinkah metode ilmu empiris, yaitu 

kesaksian indrawi dan eksperimen, diterapkan dan bisa terkait 

dengan ranah meta! sika? Bagaimanakah pandangan Islam 

terhadap ilmu empiris? 

128 Ahmad Ahmadi Miyanji, Makatibu ar-Rasul (Surat-Surat Rasul), 1/121.
129 Ibid., hal.97 dan 105.
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Untuk menjawab sederet pernyataan di atas kita perlu 

melacak relasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Namun, 

sebelum melakukan pelacakan, ada baiknya kita menjelaskan 

secara global de! nisi “ilmu pengetahuan” dan “agama” sebagai 

berikut:

De! nisi ilmu pengetahuan (sains). Ilmu pengetahuan 

terkadang dimaksudkan untuk menyebut ilmu secara 

umum; termasuk ilmu-ilmu rasional, tekstual keagamaan, 

empiris, moral, teoso! , kesenian, sastra dan lain-lain. Namun 

demikian, ilmu pengetahuan acap kali juga dimaksudkan 

untuk menyebut kategori ilmu tertentu, yaitu ilmu empiris; 

yakni ilmu yang menggunakan metode kesaksian dan ujicoba; 

meliputi psikologi, sosiologi, arkeologi dan ilmu-ilmu alam 

seperti astronomi, ! sika, ekologi, kimia dan sejenisnya. Dalam 

pembahasan ini, ilmu pengetahuan yang dimaksudkan ialah 

ilmu empiris, khususnya ilmu alam. 

De! nisi agama: Ada banyak de! nisi untuk agama yang 

masing-masing mengacu pada salah satu dimensi agama. 

Dalam pembahasan ini, agama yang dimaksud ialah agama-

agama Ibrahimi, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, yakni ajaran 

yang diturunkan Allah melalui para nabi agar menjadi petunjuk 

bagi manusia. Ajaran-ajaran ini memiliki berbagai dimensi yang 

sebagian di antaranya berkenaan dengan alam transenden dan 

gaib, moralitas, kewajiban individual dan sosial, dan penjelasan-

penjelasan tentang alam semesta dan manusia serta peristiwa-

peristiwa eksternal dan seterusnya.

Pust
ak

a 
Syi

ah



151Panorama Pemikiran Islam 2

Untuk memperjelas pembahasan tentang hubungan 

antara ilmu pengetahuan dan agama, kita perlu menyinggung 

beberapa karakteristik ilmu-ilmu empiris yang menjadi ciri 

khasnya pasca renaisans. 

Karakteristik Ilmu Empiris

1. Ilmu empiris adalah ilmu-ilmu yang didapat melalui metode 

eksperimen, yakni diperoleh melalui melalui pengalaman 

dan ujicoba. Dengan demikian zona aktivitas ilmu ini 

adalah materi, sehingga ia tidak memiliki kapasitas untuk 

bergerak dan berkomentar di bidang-bidang immateri dan 

meta-empiris, sebab pengalaman dan eksperimen indrawi 

memang tidak dapat diterapkan pada wilayah supra-natural 

dan non-empiris. 

2. Konsep dan undang-undang dalam sains adalah cerminan dari 

alam yang konkret. Karena itu, para ilmuwan (pengetahan alam) 

dalam aktivitas ilmiahnya meyakini realisme. Para astronom, 

geolog, ekolog dan kimiawan hampir selalu menyebut teori-

teori sains sebagai penyingkapan atas fenomena-fenomena 

yang terjadi pada dunia nyata. 130

3. Di ranah ilmu empiris, tidak ada satupun teori yang ! nal, 

yang dapat dipastikan kebenarannya. Suatu teori maksimal 

hanya bisa dinilai sebagai paling sesuai dengan objek yang 

diteorikannya, atau dikatakan lebih lengkap daripada teori-

teori lain yang sudah ada, dan tidak tertutup kemungkinan di 

masa mendatang akan ada teori-teori lain yang lebih sesuai 

dan lebih lengkap lagi. Hal ini menunjukkan bahwa semua 

130 Ian Graeme Barbour, Ilm wa Din, (Science & Religion, 1968), hal.207.
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ketentuan dan undang-undang yang dibangun di wilayah 

empiris bersifat temporal dan selalu terbuka peluang untuk 

direvisi.

Atas dasar ini, ranah ilmu empiris tidak akan pernah dapat 

menghasilkan kepastian. Kimiawan Swedia Svante August 

Arrhenius131 dianugerahi Hadiah Nobel atas analisis elektrolitnya, 

namun beberapa lama kemudian hadiah yang sama diserahkan 

kepada kimiawan lain bernama Peter Joseph William Debye132 karena 

berhasil memperbaiki kelemahan dan kekurangan teori Arrhenius.

Karena itu sebagian ilmuwan, semisal ! lsuf positivisme dari 

Jerman, Rudolph Carnap (1891-1970 M), dan ! lsuf positivisme 

logis kelahiran Hamburg-Jerman, Hans Reichenbach (1891-1953 

M), memilih berpihak pada perhitungan kadar probabilitas untuk 

menentukan validitas suatu teori. Dewasa ini bahkan mengemuka 

wacana bahwa komunitas sains harus mengikuti satu tradisi sains 

dalam menyikapi pandangan dan teori-teori yang menyalahi 

konvensi sains. Tradisi ini memberikan tiga opsi: 1. Penolakan, 

seperti terhadap hipnotisme; 2. Pengabaian, seperti terhadap teori 

pengetahuan bawah sadar; 3. Penyepelean, seperti terhadap terapi 

akupuntur.133  Lebih dari itu, Cohen mencoba menggagas revolusi 

sains dengan harapan dapat menciptakan suatu perubahan pada 

patron-patron sainti! k di mana semua teori akan menemukan 

maknanya yang baru. Tentang ini Ian G. Barbour menuliskan:

131 Svante August Arrhenius (1859-1927 M) adalah kimiawan Swedia peraih 
Hadiah Nobel bidang Kimia-Fisika pada 1903 M.

132 Peter Joseph William Debye (1884-1966 M) adalah ilmuwan kelahiran 
Maastricht-Belanda peraih Hadiah Nobel bidang Kimia-Fisika tahun 
1936. (Gholam Hossein Mushahib, Da’irah al-Ma’arif Farsi)

133 Ibid. hal.186.
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“Upaya secara ilmu pengetahuan (empiris) umumnya 

dilakukan dalam bingkai sebuah tradisi yang menentukan 

penjelasan jenis apa yang harus dicari (karena itu, ketika hukum 

Newton dijadikan sebagai patron, maka semua penjelasan yang 

menyusul setelahnya harus sesuai dengan energi dan pergerakan 

atom). Faktor tradisi, pengharapan yang dominan dan bahasa yang 

digunakan berpengaruh atas konsep-konsep para ilmuwan dalam 

memandang dunia. Cohen berkeyakinan bahwa sebuah peristiwa 

langka dan perubahan besar pada patron tingkat tinggi dan ideal 

telah memberikan pengaruh sedemikian dahsyat hingga dapat 

disebut sebagai sebuah revolusi ilmiah. Di antara sekian patron yang 

ada antara lain ialah Nicolaus Copernicus (astronomi), Isaac Newton 

(! sika), Antoine Lavoisier (penemuan oksigen) dan Albert Einstein 

(relativisme). Mengemukanya patron baru adalah keniscayaan dari 

tergesernya patron lama dari arena dalam bentuk yang bahkan 

bukan sekadar menambah teori-teori sebelumnya tapi bahkan 

memberikan paradigma yang sepenuhnya baru pada input-input 

yang sudah dirasa mapan (sebelumnya), dan istilah-istilah lama pun 

mengalami perubahan arti.”134  

Atas dasar ini, teori dan hukum-hukum sains tidak pernah 

diangkat sebagai suatu kepastian yang mutlak, melainkan 

selalu bersifat temporal dan berkemungkinan untuk direvisi. Naifnya, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong sebagian 

orang untuk berpikir bahwa metode sains merupakan satu-satunya 

perangkat untuk mengungkap hakikat alam semesta lalu memvonis 

bahwa segala sesuatu yang tak dapat dikonfirmasi dan disahkan 

134 Ibid. hal.88.
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dengan pengalaman dan eksperimen indrawi adalah sesuatu yang 

absurd dan nonsens. Akibatnya, konsep-konsep moral, wacana-wacana 

metafisika dan tema-tema keagamaan disingkirkan hanya karena tidak 

sejalan dengan metode mekanika sains, sehingga kosmologi dan cara 

pandang tentang alam semesta pun hanya bermuara pada filosofi 

materialistis dan ateistis. Padahal, pengambilan kesimpulan demikian 

pun merupakan salah satu bentuk cara berpikir filosofis dan sama sekali 

bukan bagian dari bentuk penyingkapan secara sains (empiris). Sebab, 

metode empiris tak lain adalah penyingkapan korelasi antarfenomena 

materi sehingga tidak punya kapasitas untuk memberikan konfirmasi 

atau negasi atas fenomena-fenemona nonmateri. Metode sains empiris 

seharusnya cukup menyatakan “tidak tahu” ketika dihadapkan pada 

persoalan-persoalan nonmateri, bukan justru menegasikannya. 

Pandangan Islam Terhadap Ilmu Empiris

Allah Swt dalam al-Quran banyak menekankan pentingnya 

keberpikiran. Bahkan, satu ayat al-Quran memerintahkan kepada 

manusia supaya tidak mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui.135 

Al-Quran juga berpesan kepada manusia supaya mengamati 

dengan seksama ihwal alam semesta, hewan-hewan, langit dan 

bumi karena pada semua terdapat tanda-tanda kebesaran dan 

Kebijaksanaan Allah.136

Dalam perspektif al-Quran, makhluk yang paling buruk 

dan hina di sisi Allah ialah manusia yang tuli dan enggan 

135 “...dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya.” (QS. al-Isra [17]:36).

136 Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana 
Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah 
menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (QS. al-Ankabut [16]:69).
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berpikir.137 Kitab suci ini juga mengingatkan bahwa penghuni 

neraka adalah orang-orang yang tidak mau mengindahkan akal 

sehatnya.138 

Imam Musa Kazhim as berkata: “Allah memiliki dua hujah 

atas manusia; hujah yang terlihat (zhahir) dan hujah yang 

tak terlihat (bathin). Para rasul, nabi dan imam adalah hujah 

yang terlihat, sedangkan akal manusia adalah hujah yang tak 

terlihat.”139

Atas dasar ini, akal pikiran merupakan satu dasar 

argumentasi dan bukti tersendiri dalam pandangan Islam. Ilmu 

empiris yang menggunakan metode kesaksian dan eksperimen 

dalam penyingkapan rahasia dan undang-undang alam natural 

adalah bagian dari zona aplikasi akal. Karena itu, jika akal, 

ilmu pengetahuan dan intelektualisme menghasilkan suatu 

kesimpulan yang pasti dan solid maka kesimpulan itu dalam 

pandangan al-Quran patut diindahkan dan diikuti. 

Dalam beberapa riwayat Rasulullah saw menegaskan 

tentang kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim140, dan 

ilmu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ilmu secara 

umum, baik yang empiris maupun non-empiris. Dalam riwayat 

lain juga disebutkan bahwa Rasul saw bersabda: “Tuntutlah 

137 Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah 
ialah orang-orang yang pekak dan tuli, yang tidak mengerti apa-apapun. 
(QS. al-Anfal [8]:22).

138 “...dan mereka berkata: ‘Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan 
(peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni 
neraka yang menyala-nyala.’” (QS. al-Mulk [67]:10).

139 Muhammad  bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 1/16.
140 Ibid., hal 30.
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ilmu walaupun (sampai) ke negeri Cina.”141 Tak syak lagi, ilmu 

yang ada di Cina saat itu bukanlah ilmu agama sebab pusat 

ilmu agama adalah Mekkah, Madinah dan titik-titik lain tempat 

para penganut agama terdahulu berada. Ilmu yang dimaksud 

adalah ilmu empiris. Dengan demikian, Islam tak kurang dalam 

menekankan keberpikiran dan pentingnya ilmu empiris. Tidak 

mungkin Islam memberikan penekanan sedemikian rupa 

seandainya ilmu empiris bertolak belakang dengan agama. 

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa temuan-temuan ilmu 

empiris tidak mungkin berseberangan dengan ajaran-ajaran 

agama (Islam). Lebih dari itu, salah satu dimesi kemukjizatan 

al-Quran justru adalah penyingkapannya atas fenomena-

fenomena ilmiah sebagaimana akan kita bicarakan pada bagian 

tersendiri.

Memang, pada kitab suci Kristen terdapat doktrin-doktrin 

yang bersimpangan dengan akal dan temuan-temuan ilmiah. 

Bisa jadi, ketidak-sesuaian ini juga merupakan pertanda bahwa 

kitab suci umat Nasrani itu telah mengalami penyelewengan 

sebagaimana ditegaskan al-Quran dan didukung pula oleh data-

data historis. Sebagian pemikir Kristen sendiri menyebutkan 

bahwa empat kitab Injil ditulis dan disusun 50 tahun sepeninggal 

Isa Masih as. Berdasarkan penelitian sejarah, lima kitab pertama 

Perjanjian Lama yang secara tradisional dinisbatkan pada Nabi 

Musa as pun juga terindikasi ditulis oleh beberapa orang yang 

hidup pada beberapa periode yang berbeda.142 Kemudian, 

141 Ali bin Hisamuddin Muttaqi Hindi, Kanz al-Ummal, Hadis 28.697.
142 Ian G. Barbour, Ilm wa Din, hal.130
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ada pula sebagian pemikir Kristen yang menyebutkan bahwa 

! lsafat Aristoteles, termasuk berkenaan dengan kosmologinya, 

sedemikian bercampur aduk dengan teologi Kristen, sehingga 

kritikan terhadap kosmologi Aristoteles dianggap sebagai 

pengingkaran terhadap agama. 

Jadi, kebersimpangan doktrin keagamaan dengan ilmu 

pengetahuan itu memang ada pada kitab suci umat Kristen. 

Namun, realitas ini tentu tidak dapat dikaitkan dengan kitab-

kitab suci lain, khususnya al-Quran, untuk kemudian diambil 

kesimpulan bahwa (semua) agama berbenturan dengan sains. 

Bertolak dari pendahuluan ini, kita akan mengupas 

beberapa kategori hubungan antara ilmu pengetahuan dan 

agama. Tentu, ilmu pengetahuan yang kita maksud di sini 

ialah sebagian temuan ilmiah, sedangkan agama yang kita 

maksud adalah sebagian doktrin dan ajaran keagamaan, 

bukan semuanya. Sebab, terkait hubungan antara agama dan 

ilmu pengetahuan ini, kita melingkupi bahasan temanya pada 

zona kolektif antara keduanya, yakni tema-tema yang sama-

sama dibicarakan oleh keduanya. Dengan demikian, agama 

yang dimaksud hanyalah keterangan-keterangan agama yang 

berkenaan dengan fenomena alam, bukan yang lain-lain. 

Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Agama

1. Ilmu dan Agama adalah Penjelasan atas Satu 

Realitas dengan Dua Metode

Tema ini menekankan bahwa keterangan-keterangan 

sains dan agama adalah penjelasan atas hakikat-hakikat yang 
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sama tentang alam, namun dengan metode yang berbeda, dan 

kalaupun terdapat perbedaan antara keduanya maka sifatnya 

tidak substansial, sehingga jika dianalisa secara tepat maka 

keduanya tetap bertemu satu sama lain. 

Contohnya, al-Quran secara imajinatif dan indah 

melukiskan gerakan bumi sebagai buaian ibu. Artinya, bumi 

pun bergerak sebagaimana buaian ibu bergerak. Sementara itu, 

para astronom seperti Copernicus, Galileo dan Kepler dengan 

metode penelitian tersendiri dan melalui jalur eksperimen juga 

menyebutkan bahwa bumi bergerak. 

Galileo memandang alam semesta dan teks-teks suci 

sebagai dua jalan yang setara dan sama-sama mengantar 

manusia kepada Tuhan.143 Artinya, ayat-ayat dalam kitab suci 

dan ayat-ayat di alam semesta sama-sama merupakan kalimat 

Allah.144 Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan agama sama-

sama menerangkan satu realitas namun dengan dua metode 

yang berbeda. Dari aspek ini jelas tidak ada pertentangan antara 

sains dan agama.

2. Ilmu Pengetahuan sebagai Pengonfirmasi Agama 

Dalam pandangan ini, teori-teori ilmiah berperan sebagai 

pengukuh ajaran-ajaran agama. Dengan kata lain, semakin jauh 

sains berhasil menguak rahasia dan hukum alam semakin jauh pula 

ketakjuban manusia menyaksikan kompleksitas dan keajaiban alam 

semesta. Pada giliran berikutnya manusia juga akan semakin jauh 

menyadari kemahabijaksaan, kemahatahuan dan kemahakuasaan 

Allah sebagai penciptanya.

143 Ibid., hal.36.
144 Ibid.
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Kemudian, dengan semakin majunya ilmu empiris maka misteri 

dan rahasia beberapa ajaran yang ada dalam agama juga semakin 

terungkap. Sebagai contoh, Allah Swt dalam al-Quran ber! rman, 

….dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan.145

….dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-

pasangan.146

Firman suci Ilahi itu menunjukkan bahwa al-Quran dengan sangat 

indah mengungkapkan adanya pasangan-pasangan pada alam 

semesta, termasuk tanaman, sejak 14 abad silam. Bisa jadi, ketika ayat ini 

turun masyarakat masih belum mengetahui realitas di dunia tumbuhan 

tersebut. Masalah ini baru terungkap secara ilmiah di tangan ahli botani 

Swedia Carl Linnaeus pada abad ke-8 M. 

Pada ayat lain, al-Quran secara indah juga mengisyaratkan 

adanya hukum gravitasi universal.147 Tapi hukum ini kemudian 

ditemukan oleh ! sikawan bernama Isaac Newton (1642-1727 

M).

Alhasil, banyak hukum dan misteri dari isyarat-isyarat 

keagamaan yang baru terungkap setelah ilmu pengetahuan 

mengalami kemajuan pesat. Dengan demikian, ilmu 

pengetahuan berperan sebagai penyokong agama. Dari 

berbagai aspek, pandangan ini dapat dinilai mirip dengan 

pandangan sebelumnya.

145 QS. al-Dzariyat [13]:49.
146 QS. al-Ra’d [13]:3; QS. Yasin [36]:36.
147 Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu 

lihat.  (QS. al-Ra’d [13]:2)
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3. Ilmu Pengetahuan dan Agama Saling Melengkapi

Dalam perspekif ini, agama dan ilmu pengetahuan berperan 

saling melengkapi. Yakni, masing-masing memiliki aspeknya 

sendiri dalam meneropong realitas alam semesta, yang apabila 

keduanya bertemu maka hasilnya adalah pengetahuan yang 

sempurna. Contohnya, jika kita hendak meneliti seseorang 

secara sempurna maka dia harus diteliti secara jasmani dan 

rohani karena hanya dengan dua penelitian seperti itulah kita 

akan mengetahuinya secara lebih baik. Sedangkan terhadap 

alam natural, selain dari aspek ! sik dan alamiahnya kita 

juga harus meninjaunya dari aspek tujuan dan asal muasal 

keberadaannya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah 

untuk menjawab pertanyaan seperti: “Benda apa saja yang 

ada di sekitar kita dan bagaimana itu bisa terjadi, berdasarkan 

faktor-faktor yang dapat disaksikan secara empiris?”, sedangkan 

agama menjawab pertanyaan: “Bagaimana semua itu terjadi 

dan apa tujuannya?”

Donald MacKay (1922-1987 M), ! lsuf dan ilmuwan Inggris 

juga memandang relasi antara ilmu pengetahuan dan teologi 

(atau agama) sebagai bentuk yang saling melengkapi, di mana 

ilmu pengetahuan mencari sebab-sebab terjadinya realitas 

yang ada dan teologi bertujuan mengungkap makna realitas 

itu. Dia menyatakan tidak ada pertentangan antara klaim “alam 

semesta ini adalah hasil proses natural” dan klaim “alam semesta 

ini adalah ciptaan Tuhan.”

Murtadha Muthahhari juga berpendapat bahwa ilmu 

pengetahuan dan keimanan berperan saling melengkapi, bukan 
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berkontradiksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan mencetak 

separuh diri kita, sedangkan keimanan atau agama mencetak 

separuh lainnya. Syahid Muthahhari juga berkeyakinan bahwa 

untuk dapat mengetahui alam semesta dengan sempurna kita 

harus mengetahuinya secara sains dan agamawi sekaligus. 

Lensa ilmu pengetahuan menyorot alam semesta sebagai 

sebuah buku acak yang tidak jelas mana bagian awal dan mana 

bagian akhirnya. Karena itu, untuk mengetahuinya secara 

sempurna kita harus mengetahui mana awal dan akhirnya. 

Mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan 

keimanan (agama) itu Muthahhari menuliskan sebagai berikut:

“Sains memberi kita kejelasan dan keberdayaan dan 

keimanan memberi kita hasrat, harapan dan gairah. Sains 

menghasilkan alat atau perangkat dan keimanan menghasilkan 

tujuan. Sains berbuah kecepatan dan keimanan berbuah haluan. 

Sains adalah keberdayaan dan keimanan adalah hasrat kebajikan. 

Sains memperlihatkan apa yang ada di jagad dan keimanan 

menginspirasi apa yang harus diperbuat. Sains adalah revolusi 

eksternal dan keimanan adalah revolusi internal. Sains menyulap 

semesta sebagai semesta manusia dan keimanan menyulap jiwa 

sebagai jiwa manusia. Sains memperluas eksistensi manusia secara 

horizontal dan keimanan mengangkatnya secara vertikal. Sains 

mencetak alam dan keimanan mencetak manusia….

Sains dan keimanan sama-sama melahirkan kekuatan bagi 

manusia, namun sains memberi kekuatan yang terputus sementara 

keimanan memberikan kekuatan yang tersambung. Sains dan 

keimanan sama-sama elok, namun sains adalah keelokan akal 
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pikiran sementara keimanan adalah keelokan roh. Sains adalah 

keindahan rasional dan keimanan adalah keindahan emosional. 

Sains dan keimanan sama-sama memberikan rasa aman bagi 

manusia, namun sains memberikan keimanan lahiriah sementara 

keimanan memberikan keamanan batiniah. Sains menyuguhkan 

rasa aman di depan serangan penyakit dan bencana banjir, gempa 

dan badai, sedangkan keimanan menyuguhkan rasa aman di depan 

bencana kegelisahan, kesunyian, keterlantaran, kepapaan dan 

kenihilan. Sains menyesuaikan dunia dengan manusia, sedangkan 

keimanan menyesuaikan manusia dengan dirinya.”148 

Namun demikian, agama terkadang memang berbicara tidak 

hanya berkenaan dengan makna realitas, melainkan juga perihal 

sebab musabab realitas. Dengan kata lain, agama terkadang 

memainkan peranan sains. Karenanya, pertanyaan yang segera 

muncul adalah bagaimana jika penjelasan agama dan penjelasan 

sains berbeda satu sama lain perihal sebab musabab itu?

Solusinya sudah jelas. Sebab, teori-teori santi! k bukanlah 

sesuatu yang absolut dan pasti, melainkan masih selalu dilihat 

dengan pandangan kritis. Yakni, kesimpulan sains selalu berada 

dalam posisi yang siap untuk segera diperbaiki. Dari sisi lain, teks-

teks keagamaan pun hingga batas tertentu masih terbuka untuk 

mendapatkan penafsiran dan takwil. Jadi, jika terjadi pertentangan 

antara sains dan agama maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan; 

penafsiran yang salah atas penjelasan agama atau teori sains 

itu sendiri yang sebenarnya masih berupa hipotesis namun 

terlanjur diperlakukan sebagai proposisi dan kesimpulan yang 

148 Murtadha Muthahhari, Majmu’eh-e Atsar (Insan wa Iman) 2/32.
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absolut. Dengan demikian, jika penafsiran atas penjelasan agama 

bersifat absolut maka teori ilmiah itu kemungkinan besar tidak 

absolut dan bisa jadi akan ada teori lain yang akan merevisi atau 

menggesernya. Sedangkan jika teori ilmiahnya yang absolut—yang 

kemungkinannya sangat kecil—maka penafsiran atas penjelasan 

agama kitalah yang tidak tepat, sehingga kita harus merevisi 

premis-premisnya.

4. Ketidaksesuaian Antara Ilmu Pengetahuan dan 

Agama

Antara agama dan ilmu pengetahuan terdapat polemik 

dan ketidakcocokan, setidaknya dalam beberapa hal. Misalnya, 

antara teori geosentris dan stagnasi bumi149 di satu pihak dan 

teori heliosentris150 dan teori peredaran bumi di pihak lain; atau 

teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera 

di satu pihak dan teori yang menyebutkan bahwa manusia sudah 

berbentuk seperti sekarang sejak awal diciptakan. Dua contoh 

tersebut dianggap sebagai dua teori yang bertentangan sehingga 

memilih satu sama dengan menolak yang lain. 

Sementara itu, seperti sudah disebutkan sebelum, al-

Quran maupun data-data historis menyebutkan bahwa kitab 

suci umat Kristen yang ada di tangan mereka telah mengalami 

penyimpangan. Di samping itu, sebagian teolog Kristen 

sendiri mengakui adanya kesalahan berupa adopsi kosmologi 

Aristoteles dalam teologi Kristen sedemikian rupa sehingga 

penolakan terhadap kosmologi itu segera distigma sebagai 

149 Teori dalam kosmologi keagamaan Kristen.
150 Teori yang menyebutkan bahwa matahari bersifat stasioner dan menjadi 

pusat tata surya.
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pengingkaran terhadap Kristen.  Ini menunjukkan bahwa 

banyak proposisi yang beredar luas atas nama agama ternyata 

bukan realitas keagamaan sebenarnya. Di pihak lain, berbeda 

dengan Injil, al-Quran yang merupakan kitab samawi yang tak 

tersentuh penyimpangan justru memberikan isyarat tentang 

pergerakan dan bulatnya bumi sehingga cocok dengan teori 

heliosentris. Dengan demikian, teori diamnya bumi yang 

berpolemik dengan teori heliosentris dan pergerakan bumi 

bukanlah teori keagamaan yang absolut. Sebaliknya, teori 

heliosentris dan pergerakan bumi justru boleh dikata sebagai 

teori keagamaan. Pada intinya, harus ada kejelian ekstra terkait 

labelisasi keagamaan dan keilmiahan. 

Mengenai teori evolusi manusia, teori ilmiah ini sampai 

sekarang masih berupa hipotesa yang belum terbukti absolut. 

Sebaliknya, banyak data ilmiah yang menyangsikan teori itu.  

Dari sisi lain, teori penciptaan manusia dalam teks keagamaan 

juga masih terbuka untuk mendapat berbagai penafsiran, 

mengingat dalam kitab suci tidak ada keterangan yang jelas 

dan memastikan bahwa manusia pertama kali diciptakan 

sudah dalam bentuk seperti sekarang. Dengan demikian, tidak 

ada pertentangan antara teori keagamaan dan teori ilmiah. 

Polemik yang ada masih mudah untuk dicarikan titik temu. 

Ketika teori evolusi mengemuka, sebagian teolog Kristen 

penyandang predikat fundamentalis bersikeras membela 

makna-makna tekstual kitab suci mereka di depan segala 

temuan ilmu pengetahuan empiris yang bertentangan 

Pust
ak

a 
Syi

ah



165Panorama Pemikiran Islam 2

dengannya. Sebagian dari mereka bahkan menyebut 

Darwinisme identik dengan ateisme. Namun, sebagian teolog 

Kristen lainnya memandang teologi resmi dan tradisional 

Kristen dapat dipertemukan dengan teori evolusi.151 Selain itu, 

ada pula para teolog Kristen yang menampik objektivitas teori-

teori ilmiah dan mempertahankan pandangan bahwa teori-teori 

ilmiah tak lebih dari sekadar instrumen. Menurut mereka, teori-

teori ilmiah tidak menjelaskan realitas dan persepsi-persepsi 

yang dihasilkannya tidak selalu sesuai dengan kenyataan dan 

fakta di luar pikiran. Teori ilmiah semata-mata merupakan alat 

matematis atau bahkan mitos dan rekayasa para ilmuwan untuk 

memprediksi dan menimbang berbagai peristiwa alam.152 

Intinya, para teolog Kristen itu beranggapan bahwa teori-teori 

ilmiah tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut mereka, tidak 

ada kata sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan selagi tolok 

ukurnya bukan agama. 

Lebih jauh, ada pula kalangan yang memilih berpihak 

pada ilmu pengetahuan ketika terjadi pertentangan antara 

keduanya. Sikap ini tidak benar, mengingat teori-teori ilmiah 

bukanlah sesuatu yang absolut. Di samping itu, ketika para nabi 

sudah menantang manusia dengan kehebatan mukjizat mereka 

yang menjadi salah satu bukti kebenaran pernyataan mereka 

sehingga mereka patut diimani oleh umat, jelas tidak mungkin 

ajaran mereka dapat diabaikan begitu saja.  

151 Ian Barbour, Ilm wa Din, hal.122.
152 Ibid., hal.199.
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5. Dikotomi Ranah Ilmu Pengetahuan dan Ranah 

Agama

Pandangan ini menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan 

dan agama memiliki ranah yang sepenuhnya berbeda satu 

sama lain dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Sebab, 

pertentangan hanya akan terjadi apabila objeknya satu dan 

kemudian mendapat predikat atau hukum yang bertentangan. 

Sedangkan jika objek, metode dan tujuan keduanya berbeda 

maka pertentangan tidak terjadi. 

Untuk Kajian Lebih Jauh

a) Pandangan Neo-Ortodoks

Menurut pandangan ini, terdapat pertentangan tajam antara 

agama dan ilmu pengetahuan. Karl Barth, teolog Protestan asal 

Swiss (1886-1968 M) yang mewakili kalangan neo-ortodoks 

berkeyakinan bahwa teologi dan ilmu pengetahuan memiliki tema, 

metode dan tujuan yang sepenuhnya berbeda. Menurutnya, objek 

teologi adalah tajali Tuhan pada Masih,153 sedangkan objek ilmu 

pengetahuan adalah alam natural. Berdasar metode teologis, Tuhan 

dan misteri ketuhanan hanya dapat kita ketahui melalui tajali-Nya 

terhadap kita, sedangkan wilayah natural dapat diketahui manusia 

melalui akal. Agama bertujuan menghadapkan manusia dengan 

Tuhan, sedangkan tujuan ilmu pengetahuan ialah mengenalkan 

manusia pada pola-pola yang dominan pada alam natural. 

153 Dengan pengertian bahwa Tuhan hanya bisa dikenali melalui Masih. 
Tuhan adalah Wujud Transenden yang sepenuhnya berbeda sehingga 
hanya dapat dikenal apabila Dia menampakkan Diri-Nya pada kita, 
bukan dengan akal. 
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Atas dasar ini, yaitu ketika terjadi perbedaan mendasar pada 

objek, metode dan tujuan ilmu pengetahuan dan agama maka 

tidak ada jembatan lagi yang dapat mempertemukan keduanya, 

dan oleh sebab itu celah pertentangan antara keduanya juga 

menjadi ternegasi.154

b) Pandangan Eksistensialisme

Eksistensialisme adalah gerakan ! loso! s yang didirikan 

pada abad ke-19 oleh seorang ! lsuf Denmark, Soren Aabye 

Kierkegaard (1813-1855 M). Menurut pandangan ini, kita hanya 

dapat memahami eksistensi kemanusiaan kita apabila kita 

secara individu dapat mengambil keputusan dan menentukan 

pilihan secara bebas ketika berhadapan dengan suatu persoalan, 

bukan dengan cara mengulang-ulang dan mengindoktrinasikan 

konsep-konsep abstraksi perihal manusia, undang-undang dan 

kaidah-kaidah umum.

Berdasar pandangan ini, objek agama ialah realitas-

realitas individual dan moral atau sebut saja realitas bernyawa. 

Sedangkan objek ilmu pengetahuan ialah benda-benda 

material tak bernyawa beserta peranan dan fungsinya. Teolog 

Yahudi kelahiran Wina, Martin Buber (1878-1965 M), menyatakan 

bahwa hubungan antara seorang pribadi dan suatu benda 

material ialah “aku-itu”, sedangkan hubungan antara seorang 

beriman dan Tuhan ialah “aku-kamu”. Dengan demikian, objek 

keduanya berbeda sepenuhnya. 

154 Ian Barbour, Ilm wa Din, hal.145; Michael Peterson, Aql wa Iqtiqad-e 
Dini (Akal dan Keyakinan Agama), hal.366.
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Tujuan pengetahuan keagamaan pada hakikatnya terfokus 

pada hubungan timbal balik dua pribadi yang mencerminkan 

kon# ik secara total dan sepenuh jiwa, kesadaran secara 

langsung tanpa perantara serta interaksi satu sama lain yang 

semuanya berperan sebagai tujuan, bukan sebagai suatu 

barang atau perantara. Sedangkan tujuan ilmu pengetahuan 

terfokus pada hubungan seseorang dengan suatu benda tanpa 

nyawa dan kesadaran. Agama tidak dapat dipatahkan dengan 

wacana-wacana ilmiah semata dan dipahami tanpa gairah dan 

emosional.

Agama dan ilmu pengetahuan juga berbeda metode. 

Pendirian rasional minus emosional seorang ilmuwan empiris 

sepenuhnya berbeda dengan pendirian seorang beriman  yang 

notabene terlibat kon# ik personal secara dahsyat. 

Dengan demikian, menurut pandangan ini, ilmu 

pengetahuan dan agama berkaitan dengan dua ranah yang 

sepenuhnya berbeda dan tak mungkin dapat dipertemukan.155

c) Pandangan Hermeneutika

Dalam pandangan Hermeneutika, ilmu pengetahuan dan 

agama memiliki aneka ragam bahasa yang berbeda sehingga 

keduanya terpisah satu sama lain. Ludwig Wittgenstein (1889-

1951 M) menyebut perbedaan ini sebagai “permainan bahasa”. 

Menurutnya, ilmu pengetahuan dan agama menggunakan 

permainan bahasa yang berbeda satu sama lain. Keduanya 

sama-sama sah menggunakan logika dan tolok ukurnya 

155 Ibid., hal.147. 
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masing-masing dan boleh saling menghakimi berdasar logika 

dan tolok ukur masing-masing. Bahasa ilmiah adalah untuk 

mengukur dan mengontrol, sedangkan bahasa agama adalah 

untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti doa dan pencarian 

ketenangan batin.  

d) Pandangan Kantian

Immanuel Kant, ! lsuf besar Jerman, mengklaim bahwa ilmu 

pengetahuan dan agama memiliki dua zona yang berbeda satu 

sama lain. Kant membagi akal manusia dalam dua ranah; teori 

dan praktik. Ilmu pengetahuan ada di ranah teori sedangkan 

agama ada di ranah praktik. Karena itu jangan harap ilmu 

pengetahuan dan agama dapat dipertemukan. Kant menilai 

agama sebagai produk moral. Bahkan, Tuhan dan keabadian jiwa 

adalah keniscayaan dari sistem moral. Kant juga menganggap 

argumentasi dan kaidah-kaidah akal teoretis itu terbatas hanya 

pada ranah empiris dan pengetahuan empiris.156

Tinjauan Kritis

Cara pandang Kantian mengklaim bahwa ranah ilmu 

pengetahuan berbeda sepenuhnya dengan ranah agama 

sehingga tidak ada pertentangan apapun antara keduanya. 

Namun, ada problem pokok pada semua pandangan yang 

memisahkan ranah agama (Islam) dengan ranah ilmu 

pengetahuan. Para penganut pandangan tersebut memandang 

dan menghakimi agama sambil mengabaikan sisi multidimensi 

agama. Sebagian besar dari sifat-sifat Tuhan misalnya, jelas-

156 Mohammad Mohammad Rezai, Tabyin wa Naqd-e Falsafeh-e Kant 
(Penjelasan dan Kritikan Atas Filsafat Kant) hal.263.
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jelas dapat diketahui melalui akal. Islam juga menyinggung 

beberapa hukum alam lalu menyerukan kepada manusia supaya 

berpikir tentang kedahsyatan hukum alam itu agar menyadari 

Keagungan dan Kebijaksanaan Tuhan. Semua ini menunjukkan 

bahwa dalam tinjauan kosmologis dan antropologis terdapat 

tema-tema kolektif antara agama dan ilmu pengetahuan. 

Karena itu, dalam beberapa hal memang ada kesamaan objek 

dan metode antara agama dan ilmu pengetahuan.

Terkait dengan pandangan paham Eksistensialisme, perlu 

diingat bahwa agama juga menghadirkan dimensi hubungan 

manusia dengan Tuhan. Tentu pula agama memiliki dimensi-

dimensi lain, termasuk perihal manusia di hadapan benda-

benda mati dan hukum yang berlaku pada alam. Secara prinsip, 

agama diturunkan untuk membimbing manusia menuju 

kebahagiaan secara umum, termasuk kebahagiaan hidupnya 

bersama alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa bahasa 

agama berbeda dengan bahasa ilmu pengetahuan. Karena 

pada kenyataannya justru terdapat banyak persamaan antara 

keduanya. Tak sulit untuk memastikan bahwa sebagian besar 

ajaran agama justru berkenaan dengan akal teoretis, bukan 

dengan akal praktis. 

Pandangan-pandangan semisal eksistensialisme tersebut 

membawa konsekuensi berupa pemasungan agama hanya 

pada urusan-urusan pribadi dan pengabaian terhadap muatan 

sosial agama, dan pandang seperti itu jelas keliru. Lagi pula, 

tak seperti diasumsikan oleh eksistensialisme, agama justru 
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menyerukan kepada umatnya agar beriman kepada agama 

melului proses keberpikiran. Eksistensialisme menyepelekan 

keberpikiran di ranah agama dan bahkan dengan gegabah 

mengklaim, semakin jauh kebodohan manusia semakin jauh 

dan teguh pula keimanannya. 

Pandangan-pandangan tersebut sebagian di antaranya 

juga berefek pada pengabaian terhadap makna tekstual 

maupun hakikat mendalam yang terkandung dalam teks-teks 

keagamaan. Pengabaian ini tentu juga menyalahi realitas ajaran 

agama. 

Kesimpulan

Dari berbagai pandangan yang ada—terkait hubungan 

antara ilmu pengetahuan dan agama—dapat dipastikan 

bahwa pandangan yang pertama, kedua dan ketiga lebih valid 

dan beralasan.

Bahan Kajian:

1. Belakangan ini minat kepada agama dan spiritualisme di 

tengah masyarakat Barat semakin besar dibanding masa-

masa sebelumnya. Sebutkan sebab-sebabnya.

2. Masyarakat mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), namun banyak 

menderita problem dekadensi moral, kerapuhan rumah 

tangga, keguncangan jiwa, gejala frustasi dan kasus-kasus 

bunuh diri. Teliti dan analisalah faktor-faktornya. 

3. Mengapa Islam menentang sekularisme?

4. Kajilah pandangan Islam mengenai kebebasan manusia 
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serta hubungannya dengan amar ma’ruf nahi munkar.

5. Bagaimanakah perbedaan mukjizat para nabi dengan 

keajaiban-keajaiban para ahli riadat?

6. Pelajarilah perbedaan antara wahyu dan pengalaman-

pengalaman rohani.

7. Mengapa manusia sepanjang zaman memerlukan ajaran 

para nabi.

8. Apakah kemaksuman para nabi berdasar ikhtiar ataukah 

mutlak anugerah dari Allah? Lakukan kajian tentang ini.

9. Bagaimanakah agama dapat membebaskan manusia dari 

nihilisme dan kehidupan tanpa tujuan?

Referensi Untuk Pengembangan

1. Imam Khomaini, Nubuwwat az Didgah-e Imam Khomaini 

(Kenabian Dalam Perspektif Imam Khomaini), Tehran, 

Moasseseh-e Tanzim wa Nasy-re Atsar-e Imam Khomaini 

(Lembaga Penyusunan dan Publikasi Karya-Karya Imam 

Khomaini) tahun 1380 HS.

2. Ian G. Barbour, Ilm wa Din, terjemahan (bahasa Persia) 

oleh Bahauddin Khuramshahi, Tehran, Markaz-e Nasyr 

Daneshgahi (Pusat Penerbitan Akademik), 1362 HS.

3. Ja’far Subhani, Risalat-e Jahani Payambaran wa Burhan-e 

Risalat (Risalah Universal Para Nabi dan Argumentasi 

Risalah), Qum, Maktab-e Islam, 1347 HS.

4.  Ja’far Subhani, Ilahiyyat wa Ma’arif-e Islami, Qum, Muasseseh 

Imam Shadiq as, 1384 HS. 

5. Ja’far Subhani, Aqayed-e Islami dar Partu-e Qur’an (Akidah 

Islam dalam Pancaran Al-Quran), Qum, Daftar-e Tablighat-e 

Pust
ak

a 
Syi

ah



173Panorama Pemikiran Islam 2

Islami (Lembaga Propaganda Islam), 1379 HS.

6. Ja’far Subhani, Mansyur-e Aqayed-e Imamiyyeh (Piagam 

Akidah Imamiah), Qum, Muasseseh Imam Shadiq as, 1385 

HS.

7. Hamid Parsaniya, Hadits-e Paymaneh (Hadis Pencerahan), 

Qum, Muavenat-e Umur-e Asated va Durus-e Ma’arif-e 

Islami (Lembaga Urusan Guru dan Pelajaran Ilmu-Ilmu 

Islam) , 1376 HS.

8. Abdullah Jawadi Amuli, Nisbat-e Din wa Duniya: Barrasi wa 

Naqd-e Nazariyyeh-e Secularism (Hubungan Antara Agama 

dan Dunia: Kajian Kritis atas Sekularisme), Qum, Isra’, 1383 

HS0.

9. Abdullah Jawadi Amuli, Din Shenashi (Teologi), Qum, Isra’, 

1381 HS.

10. Abdullah Jawadi Amuli, Wahy wa Nubuwwat dar Qur’an: 

Tafsir-r Mauzu’i Qur’an-e Karim (Wahyu dan Kenabian 

dalam Al-Quran: Tafsir Tematik Al-Quran), juz III, Qum, Isra’, 

1381 HS.

11. Ali Akbar Rashad, Demokrasi-e Qudsi (Demokrasi Suci), 

Tehran, Muasseseh Farhangi-e Danesh wa Andisheh-e 

Mua’shir (Lembaga Budaya Pengetahuan dan Pemikiran 

Modern), 1382 HS.

12. Ali Akbar Rasyad, Daneshnameh Imam Ali as (Ensiklopedia 

Imam Ali as) juz III, Tehran, Markaz Nashr-e Atsar-e 

Pazuheshgah-e Farhang wa Andisheh-e Islami (Pusat 

Publikasi Karya Riset Kebudayaan dan Pemikiran Islam), 

1380 HS.

Pust
ak

a 
Syi

ah



174 Prof . J . Subhani

13. Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Amuzesh-e Aqayed (Pelajaran 

Akidah), juz II, Tehran, Sherkat-e Chab-e wa Nashr-e Bainal 

Milal-e Sazman Tablighat-e Islami (Lembaga Penerbitan dan 

Publikasi, Lembaga Penyiaran Islam Internasional), 1379 HS.

14. Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Rahnemashenashi, (Ilmu 

Hidayah), Tehran, Amir Kabir, 1375 HS.

15. Muhammad Husain Thabathaba’i, Ushul-e Aqayed wa 

Dasturat-e Dini (1-4) (Dasar-Dasar Akidah dan Pedoman 

Agama), Disunting oleh Asghar Iradati, Qum, Daftar 

Tanzim wa Nashr-e Atsar Allameh Thabathaba’i (Lembaga 

Penyusunan dan Publikasi Karya Allamah Thabathaba’i), 

1382 HS.

16. Muhammad Husain Qadardan Qaramulki, Qur’an va 

Secularism (Al-Quran dan Sekularisme), Tehran, Sazman 

Entesharat-e Pazuheshgah-e Farhang wa Andisheh-e Islami 

(Lembaga Publikasi Riset Kebudayaan dan Pemikiran Islam). 

1384 HS.

17. Muhammad Shadeqi, Zamin, Aseman wa Setaregan az 

Nazar-e Qur’an (Bumi, Langit dan Bintang-Bintang dalam 

Pandangan al-Quran) Tehran, Ketabfurushi Mostafavi 

Buzarjumhuri, (tanpa tahun).

18. Muhammad Muhammad Rezai, Rabiteh Aql wa Iman 

(Hubungan Antara Akal dan Keimanan), Qabasat No. 35 

(Bagian Agama dan Filsafat), Pazuheshgah-e Farhang wa 

Andisheh-e Islami (Lembaga Kebudayaan dan Pemikiran 

Islam), Musim Gugur 1384 HS.

19. Muhammad Muhammad Rezai, Negah-e beh Tajrebeh-e 

Pust
ak

a 
Syi

ah



175Panorama Pemikiran Islam 2

Dini (Meninjau Pengalaman Religius), Qabasat no. 26 

(Bagian Pengalaman Religius), Pazuheshgah-e Farhang wa 

Andisheh-e Islami, Musim Dingin  1381 HS.

20. Muhammad Muhammad Rezai, Pluralisme Dini Naq, Rah-e 

Hal (Pluralisme Agama; Kritik dan Solusi), Qabasat no. 37 

(Bagian Pluralisme Agama), Pazuheshgah-e Farhang wa 

Andisheh-e Islami, Musim Semi 1384 HS.

21. Murtadha Muthahhari, Majmu’eye Atsar: Wahyu wa Nubuwat 

(Kumpulan Karya Tulis: Wahyu dan Kenabian), jil.2, Tehran, 

Sadra Press, 1374 HS.

22. Murtadha Muthahhari, Majmu’eye Atsar: Wahyu wa Nubuwat,  

jil.4, Tehran, Sadra Press, 1374 HS.

23. Mehdi Gulshani, Az Ilm-e Secular ta Ilm-e Dini  (Dari Ilmu 

Sekuler Hingga Ilmu Agama, Tehran, Pazuheshgah-e Ulum-e 

Insani wa Mutale’at-e Farhangi (Pusat Riset Ilmu Humaniora 

dan Kajian Budaya)) 1380 HS.

24. Mehdi Gulshani, Ilm wa Din wa Ma’nawiyyat Dar 

Astaneh-e Qarne Bisto Yekkum (Ilmu Pengetahuan, 

Agama dan Spiritualisme Menjelang Abad ke-21), Tehran, 

Pazuheshgah-e Ulum-e Insani wa Mutale’at-e Farhangi. []

Pust
ak

a 
Syi

ah



176 Prof . J . Subhani

Pust
ak

a 
Syi

ah



MENGENAL ISLAM

 » Al-Quran dan Sunah

 » Akal dan Kedudukannya dalam Pengenalan Agama

 » Kenabian Terakhir

 » Metode Memahami Agama

Pust
ak

a 
Syi

ah



178 Prof . J . Subhani

Pust
ak

a 
Syi

ah



179Panorama Pemikiran Islam 2

 Pendahuluan

Sebelum memasuki pembahasan tentang sumber-sumber 

pengetahuan Islam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu 

de! nisi Islam. Berikut penjelasan ringkasnya:

Mengenal Islam

Secara har! ah Islam berarti keberserahan, kepasrahan 

dan ketundukan. Dengan arti demikian, al-Quran menyerukan 

kepada manusia agar memeluk sebuah agama yang bernama 

Islam, yang seluruh programnya berujung pada keberserahan 

dan ketundukan kepada hukum-hukum Ilahi.157

Nabi Ibrahim as adalah orang pertama yang menamakan 

agamanya sebagai “Islam” dan menyebut penganutnya sebagai 

“muslim”.158 Agama yang ada sepanjang sejarah dan tampil 

dalam berbagai bentuk syariat yang berbeda tiada lain adalah 

Islam dalam pengertian tersebut.159

Sedangkan secara terminologis, Islam adalah agama 

terakhir dan paling sempurna yang diturunkan oleh Allah 

sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Ajaran 

agama Islam adalah ajaran yang sesuai dengan ! trah dan akal 

manusia, yang disiapkan untuk merespons semua kebutuhan 

individual dan sosial manusia serta memberi petunjuk bagi 

seluruh manusia. Setiap insan yang mematuhi ajaran agama 

157 ……dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah. (QS. al-Nisa [4]:125)

158 Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada 
Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk 
patuh (muslim) kepada Engkau. (QS. al-Baqarah [2]:128)

159 Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. (QS. Ali 
Imran [3]:19)
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Islam dipastikan sanggup menggapai kesempurnaan jasmani 

dan rohani, kesejahteraan di dunia dan akhirat.

A. Al-Quran dan Sunah

1. Al-Quran

Al-Quran adalah hidayah, rahmat dan obat yang 

dianugerahkan Allah kepada manusia. Al-Quran merupakan 

sumber pengetahuan yang terus memancar tiada henti 

dan menjadi cahaya petunjuk yang tak pernah redup bagi 

hamba-hamba Allah. Di sepanjang perkembangan budaya 

dan peradaban manusia tidak ada kitab samawi sekelas al-

Quran dalam hal ishmah (keterjagaan dari penyelewenangan), 

kesahihan, kesolidan, keteraturan, validitas historis dan 

kebenarannya. Kitab suci ini diturunkan Allah sebagai pedoman 

dan petunjuk bagi manusia dan dijaga secara langsung oleh 

Allah dari segala bentuk penyelewengan dan rekayasa agar 

risalah-Nya—berupa petunjuk yang membawa manusia dari 

kegelapan kepada cahaya—dapat terlaksana dengan baik. 

Meskipun kitab suci ini merupakan mukjizat, namun bahasa 

yang digunakannya adalah bahasa akal sehat yang berlaku 

umum karena pendengarnya adalah seluruh manusia. 

Al-Quran secara zahir sangat jelas dan terang, namun 

bukan berarti tidak memerlukan penafsiran. Dengan kata lain, 

al-Quran adalah “ucapan yang berbobot” (qaulan tsaqilan), 

yakni meskipun bahasanya adalah bahasa akal sehat dan 

kalimat-kalimatnya adalah bahasa Arab yang jelas, namun tidak 

semua orang dapat memahaminya dengan kadar yang sama. 

Makrifat yang terkandung dalam al-Quran memiliki tingkatan 
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yang setiap tingkat pemahaman atasnya bergantung pada 

kapabilitas pendengarnya hingga  mengerucut pada kalangan 

khusus. Tentang ini Imam Ja’far Shadiq as berkata:

“Allah Swt menjelaskan makrifat-makrifatnya dalam al-

Quran pada tiga bentuk: kalimat dan kata yang jelas (ibarah); 

isyarat (isyarah); perumpamaan (lathifah) dan hakikat (haqiqah). 

Ibarah adalah untuk dipahami semua orang, isyarah untuk 

dipahami kalangan khusus, lathifah untuk para wali dan haqiqah 

untuk para nabi Allah.”160 

Kesimpulannya ialah al-Quran memiliki dimensi lahir 

dan dimensi batin. Karena itu, kalam Allah ini tidak dapat 

disederhanakan sebagai ucapan manusia. Namun patut diingat 

bahwa batin al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan 

lahirnya karena yang batin bersifat memperdalam yang lahir. 

Setiap kedalaman selalu menerobos dari permukaan, sehingga 

yang batin jangan sampai mengorbankan yang lahir dan begitu 

pula sebaliknya. Atas dasar ini, penggalian makrifat dan makna 

yang terkandung dari keduanya adalah kewenangan para ahli 

tafsir yang matang dan berkelayakan, baik dari segi keluasan 

cakrawala ilmunya maupun dari segi kebersihan rohaninya. 

Allah Swt memberikan wewenang penafsiran atas al-Quran 

pertama kepada Rasulullah saw kemudian kepada para imam 

maksum. Para imam pun kemudian memberikan kewenangan 

mulia ini kepada para ulama dan ahli tafsir yang berkompeten 

dan bertakwa. Para ahli tafsir dapat menggali makrifat dari 

160 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar,  75/278. 
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kalam suci Ilahi ini karena mereka memahami al-Quran dan 

sunah dengan baik serta berdasar metode yang benar. 

Al-Quran adalah mukjizat abadi Rasulullah saw agar kitab 

suci ini senantiasa menjadi pedoman bagi manusia sepanjang 

zaman. Kitab suci ini sekaligus merupakan keajaiban yang 

membuktikan kenabian Rasulullah saw. Beliau menyeru 

umat manusia sambil membawa al-Quran161 sebagai bukti 

kenabiannya serta menantang mereka untuk dapat berbuat 

keajaiban yang sama atau yang serupa162 dan manusia pun tak 

sanggup memenuhi tantangan ini.163  

Sepanjang 15 abad sejak munculnya Islam, musuh-musuh 

agama Islam tidak pernah berhenti berusaha menghabisi 

Islam, termasuk dengan cara menuduh Rasulullah saw sebagai 

penyihir dan orang gila. Namun, tak seorang pun sanggup 

memenuhi tantangan al-Quran. Di masa sekarang ketika kaum 

arogan dunia gencar memerangi Islam dan ajaran Rasulullah 

saw mereka tetap tak berdaya memenuhi tantangan terbuka 

al-Quran. Realitas dari zaman ke zaman ini membuktikan 

kemukjizatan al-Quran. 

Kehebatan al-Quran juga melampaui keajaiban-keajaiban 

mukjizat para nabi yang ada, sebab al-Quran berjalan seiring 

dengan perguliran zaman sambil terus menyuarakan risalah 

dan hujahnya kepada umat manusia hingga akhir zaman. 

Dengan kata lain, tak seperti mukjizat para nabi lainnya yang 

161 QS. al-A’raf [7]:158.
162 QS. al-Baqarah [3]:23.
163 QS. al-Isra [17]:88.
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hanya disaksikan oleh sekelompok orang dan bersifat sesaat, 

keajaiban mukjizat Nabi Muhammad saw berupa al-Quran 

disaksikan langsung oleh semua orang turun temurun. Nabi 

Muhammad saw adalah nabi terakhir dan rasul pembawa 

risalah abadi. Karena itu, mukjizatnya pun adalah mukjizat yang 

berlaku untuk selamanya. 

Kemukjizatan Al-Quran

Kemukjizatan al-Quran terlihat dari berbagai aspek, di 

antaranya ialah sebagai berikut:

a) Kefasihan dan Balaghah-nya

Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan terdiri atas 

huruf-huruf alfabet Arab sebagaimana literatur Arab lainnya. 

Namun, dari segi susunan dan diksi, kitab suci ini menuangkan 

kalimat-kalimatnya dengan bentuk yang terindah dan 

mempesona. Allah Swt telah menggunakan bahasa dengan 

kefasihan yang luar biasa dalam menyampaikan pesan kepada 

manusia, yakni dengan memilih kata yang terindah dan 

membuat susunan kalimat yang paling menawan. Tak hanya 

itu, Allah Swt juga menyampaikan pesan-Nya dengan sangat 

“baligh”, yakni dengan metode yang terbaik agar makna-makna 

yang dimaksud bisa sampai dan membekas dalam jiwa manusia. 

Ketika masyarakat Arab, terutama para pujangga, sastrawan dan 

ahli-ahli bahasa Arab mendengar ayat-ayat al-Quran meluncur 

dari lisan suci Nabi Muhammad saw, semua terperanjat karena 

mendapatkan gaya ungkapan dan kalimat yang benar-benar 

baru, segar dan bukan berupa syair atau prosa, melainkan suatu 

irama yang lebih indah daripada syair dan penuturan yang lebih 

berkesan daripada prosa. 
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Ayat-ayat suci al-Quran menghadirkan kalimat-kalimat 

yang begitu nikmat untuk dibaca dan didengar sehingga 

siapapun yang sportif, jujur dan objektif pasti terkesima olehnya. 

Kedahsyatan al-Quran membuat para gembong ka! r di zaman 

Rasulullah saw mengingatkan para pemudanya agar tidak 

mendengarkan bacaan al-Quran, atau agar mereka bergaduh 

dan membuat kebisingan ketika al-Quran dibacakan supaya 

bacaan ayat-ayatnya tak terdengar.

Salah seorang pujangga dan bangsawan Arab bersama 

Walid bin Mughirah yang tersohor dengan julukan “Raihanatul-

Arab” (Si Bunga Harum Arab) setelah mendengar beberapa 

ayat dibacakan oleh Rasulullah saw berucap: “Aku mendengar 

dari Muhammad kata-kata yang tidak serupa dengan kata-kata 

manusia maupun jin. Kata-kata itu luar biasa indah, susunannya 

sangat bernas dan akarnya penuh berkah. Kata-kata itu sangat 

tinggi, tiada taranya dan tak mungkin tertandingi.”164

Para penyair besar Arab lainnya seperi Utbah bin Rabi’ah 

dan Thufail bin Amr juga turut bertekuk lutut mengakui 

keajaiban sastra al-Quran. 

Sesuai tuntutan hikmah Ilahiah, setiap nabi disertai mukjizat 

sesuai kondisi zamannya, misalnya terkait keterampilan dan 

seni yang populer saat itu, agar keunggulan mukjizat terlihat 

lebih jelas dan nyata. Di zaman Rasulullah saw kesenian yang 

fenomenal saat itu adalah bidang syair dan sastra. Karena itu 

Allah Swt menurun al-Quran dengan keajaiban sastranya yang 

tak tertandingi oleh siapapun. Namun demikian, al-Quran tidak 

164 Fadhl bin Hasan Thabarsi, Majma al-Bayan, 5/387. 
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hanya menantang masyarakat Arab di zaman Rasulullah saw, 

melainkan semua manusia dan jin sepanjang zaman. Sampai 

detik ini tantangan itu tak sanggup dipenuhi oleh siapapun!

b) Keajaiban Makrifat Ilahiahnya

Al-Quran mengandung makrifat dan cakrawala 

pengetahuan yang keluasannya menjadi sumber pencerahan 

para pemikir dan kaum cerdik pandai sejak diturunkan hingga 

detik ini. Al-Quran mengandung makrifat dan pengetahuan 

yang terdalam, undang-undang yang paling adil, hukum 

individual dan sosial yang terbaik, ritus-ritus ibadah yang paling 

bijak, pedoman akhlak yang paling bernas, catatan historis yang 

paling solid dan metode tarbiah yang paling efektif sehingga 

semakin jauh ilmu pengetahuan manusia berkembang semakin 

jauh pula kebenaran dan rahasia muatan al-Quran yang 

terungkap. Ajaibnya lagi, semua makrifat dan pengetahuan 

yang sedemikian hebat itu mengalir dari lisan seorang manusia 

yang ummi dan tidak pernah bersekolah. 

Allah Swt ber! rman, ……dan kamu tidak pernah membaca 

sebelumnya (al-Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) 

menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu 

pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang 

mengingkari(mu).”165

Rasulullah saw membacakan ayat-ayat al-Quran kepada 

kerabat, masyarakat dan kaumnya yang semuanya tahu persis 

siapa beliau, dan tak seorang pun berani mendustakan beliau. 

Mereka bungkam mendengar klaim beliau bahwa apa yang 

165 QS. al-Ankabut [29]:48.
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beliau bacakan itu adalah wahyu Allah, hal yang menunjukkan 

kebenaran klaim tersebut. Ajaibnya lagi, selama 40 tahun hidup 

bersama beliau, mereka tidak pernah mendengar bacaan-

bacaan sedemikian rupa dari beliau. Karena itu, memancarnya 

al-Quran dengan kandungan makrifat sedemikian dahsyat dari 

seorang ummi merupakan satu fenomena mukjizat tersendiri. 

c) Keajaiban Al-Quran dari Segi Keserasian Isinya

Al-Quran adalah untaian-untaian ayat yang mengalir 

dari lisan suci Nabi Muhammad saw selama 23 tahun dengan 

berbagai kondisi yang berbeda. Namun, semua keadaan itu 

sama sekali tidak mempengaruhi metode dan muatan al-Quran. 

Keserasian dan tidak adanya kekacauan dalam gaya dan muatan 

al-Quran juga merupakan bukti kemukjizatan al-Quran. 

Seandainya al-Quran berasal dari pribadi Rasulullah saw 

dan tak ada kaitannya dengan wahyu tentu akan ditemukan 

berbagai kelengahan dan pertentangan dari segi metode maupun 

muatan karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan, keterampilan dan karya-karya intelektual 

manusia selalu mengalami dinamika dan perkembangan 

seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan seperti ini pasti 

terlihat dalam beberapa hal, seperti tutur kata. Karena itu, 

seandainya ayat-ayat al-Quran yang dibacakan Rasulullah saw 

selama 23 tahun itu berasal dari dirinya sendiri tentu tidak akan 

luput dari ketidak-serasian dan pergeseran-pergeseran maksud 

yang menimbulkan pertentangan pada al-Quran. 

2. Dalam diri manusia terdapat kondisi-kondisi kejiwaan dan 

emosional seperti semangat, suka dan duka, gejolak dan 
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ketenangan dan berbagai faktor psikologis lainnya yang 

masing-masing akan berpengaruh pada tutur kata seseorang, 

mengingat gaya bicara, misalnya, merupakan re# eksi kondisi 

psikologis seseorang. Karena itu, keserasian sedemikian rupa 

tidak mungkin terjadi pada tutur kata seseorang selama kurun 

waktu lebih dari 20 tahun pada manusia yang tidak mendapat 

pengayoman khusus dari Sang Mahatahu dan Mahabijaksana. 

Kondisi kejiwaannya tentulah akan memunculkan ketidak-

serasian pada fase-fase tertentu. Jadi, menganggap al-Quran 

berasal dari pikiran Muhammad saw, Sang utusan terpilih, tak 

ubahnya dengan beranggapan bahwa pada al-Quran terdapat 

kekacauan, kontradiksi dan disharmoni muatan. Sementara, 

pada kenyataannya, semua itu tidak terjadi pada al-Quran. 

Tentang keajaibannya ini, al-Quran menyebutkan, Maka 

apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau sekiranya al-

Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat 

pertentangan yang banyak di dalamnya.166 

Dari semua penjelasan di atas terlihat jelas bahwa al-Quran 

memang merupakan wahyu Ilahi dan bukan pernyataan pribadi 

Muhammad saw. 

2. Keajaiban Al-Quran Berkenaan dengan Rahasia 

Alam Semesta

Al-Quran dalam berbagai ayatnya telah menyingkap 

rahasia-rahasia hukum alam, termasuk yang terkait dengan 

benda-benda ruang angkasa. Penyingkapan rahasia seperti 

ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang yang 

166 QS. al-Nisa [4]:82.
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tidak pernah belajar tentang hal itu sebelumnya jika tanpa 

keterlibatan wahyu. Memang, al-Quran bukanlah kitab ilmiah 

yang menjelaskan hukum-hukum alam secara sains. Kalaupun 

al-Quran berbicara tentang beberapa rahasia alam semesta 

maka itu tak lain merupakan faktor tarbiah, akhlak dan ilmu 

ketuhanan di balik semua itu, mengingat al-Quran adalah 

kitab petunjuk, pedoman dan tarbiah bagi manusia. Sesuai 

kondisi keilmuan di zaman Rasulullah saw, pengungkapan al-

Quran atas rahasia-rahasia semesta terbukti dilakukan dengan 

kecermatan, seperti melalui isyarat dan tamsil karena fakta-fakta 

ilmiah masih terlampau sulit untuk dimengerti oleh masyarakat 

saat itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang 

dibarengi kemajuan sains yang mampu menyingkap tabir demi 

tabir rahasia alam semesta, hakikat-hakikat ilmiah dalam al-

Quran pun secara praktis ikut terungkap.

Berikut ini kita dapat menyimak pandangan al-Quran 

tentang beberapa hukum alam:

Pergerakan Bumi

Pada masa al-Quran diturunkan, teori ilmiah yang dominan 

di tengah kalangan intelektual ialah teori geosentris yang 

menyebutkan bahwa bumi tidak bergerak, sementara benda-

benda langit lainnya—seperti matahari dan bintang-bintang—

bergerak mengelilingi bumi. Namun, al-Quran dengan tamsil dan 

isyaratnya yang sangat indah telah menyebutkan pergerakan bumi 

yang menyalahi teori tersebut. Al-Quran menyebutkan:
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“Yang telah menjadikan bagimu bumi bagaikan buaian ibu.”167

Ayat suci ini menggunakan kata “mahd” atau “buaian” untuk 

menggambarkan gerakan bumi yang sedemikian tenang dan 

nyaman sebagaimana ayunan gendongan ibu yang bisa membuat 

bayinya merasa tentram dan tidur nyenyak. Seperti “buaian” itulah 

gerakan bumi pada poros maupun pada garis edarnya, yang 

ditujukan antara lain untuk menciptakan ketenangan bagi manusia 

sesuai kebutuhannya. 

Di bagian lain al-Quran juga menyebutkan gerakan gunung-

gunung di atas bumi, ….dan kamu lihat gunung-gunung itu, 

kamu sangka mereka tetap di tempatnya, padahal mereka berjalan 

sebagaiman awan berjalan.168

Gerakan gunung-gunung yang disebut dalam ayat ini tidak 

mungkin terjadi tanpa gerakan bumi yang menjadi pijakannya. Jadi, 

makna dari gerakan gunung-gunung itu ialah bahwa bumi dalam 

keadaan bergerak, dan gerakannya pun mirip dengan gerakan awan 

yang tenang tanpa menimbulkan suara dan membuat kebisingan. 

Realitas alam berupa pergerakan bumi ini diungkap oleh al-Quran 

sekitar satu milenium sebelum ditemukan dan dinyatakan oleh 

Galileo dan Copernicus. 

Al-Quran juga mengisyaratkan perihal tata surya, di mana 

matahari dan bulan bergerak pada poros dan garis edarnya masing-

masing.169 

167 QS. Thaha [20]:53.
168 QS. al-Naml [27]:88.
169 QS. Yasin [36]:38-40.
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Dengan demikian, selain tentang pergerakan bumi, al-

Quran juga telah menyebutkan pergerakan matahari dan bulan, 

dan ini bertentang dengan teori Ptolomeus yang dominan 

saat itu. Lebih jauh, al-Quran juga memberikan isyarat tentang 

bulatnya bentuk bumi.

Perkawinan Tanaman Melalui Angin

Fakta ilmiah lain yang diungkap al-Quran secara 

menakjubkan ialah kebutuhan sebagian jenis tanaman pada 

perkawinan melalui angin, …..dan Kami telah meniupkan angin 

untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan).”170

Dalam ayat-ayat al-Quran lainnya disebutkan bahwa 

Allah Swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, 

termasuk tumbuh-tumbuhan. Di antaranya,

….dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.171

Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka 

ketahui.172

Keberpasangan tumbuhan baru diungkap oleh ahli botani 

Swedia, Carl Linnaeus pada abad ke-18, meskipun di masa lalu 

sudah ada keyakinan demikian pada beberapa jenis tumbuhan, 

termasuk kurma. 

170 QS. al-Hijr [15]:22.
171 QS. al-Dzariyat [51]:49.
172 QS. Yasin [36]:36.
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Gravitasi Universal

Sedemikian fenomenalnya hukum gravitasi universal 

sehingga sebagian orang menyebut abad ke-18 sebagai Abad 

Newton, sang penemu hukum gravitasi. Menurut hukum ini, 

setiap benda selalu memiliki gaya tarik menarik dengan benda 

lain; semakin dekat jarak antara satu benda dengan benda 

lainnya semakin besar pula tarik menarik antara keduanya, dan 

semakin jauh jaraknya semakin kecil pula tarik menarik antara 

keduanya. Kemudian, pada benda-benda berotasi (bergerak 

melingkar) juga terdapat gaya pelepasan dari pusat (gaya 

sentrifugal), sehingga ketika gaya gravitasi sebanding dengan 

gaya sentrifugal maka benda itu akan berputar secara konstan 

mengelilingi benda lain. Benda-benda langit seperti bintang 

dan planet sebagian besar terikat oleh dua gaya tersebut 

sehingga terjadi keadaan saling mengitari. 

Realitas alam semesta ini sudah diisyaratkan oleh al-Quran 

14 abad silam dalam sebuah ayatnya, Allah-lah yang meninggikan 

langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat.173

Di ruang angkasa ada banyak bintang dan planet yang 

terus bergerak di garis edarnya. Al-Quran menggambarkan 

lelangit sebagai atap bangunan yang disanggah oleh tiang yang 

tak terlihat oleh mata. Tiang yang tak terlihat itu maksudnya 

tak lain adalah gaya tarik dan gaya tolak yang menahan dan 

menyanggah objek-objek langit.  

173 QS. al-Ra’d [13]:2.
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Semua ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa al-Quran 

bukanlah buah pikiran pribadi Rasulullah saw, melainkan wahyu 

dari Allah yang diturunkan pada diri Rasulullah agar menjadi 

petunjuk bagi umat manusia. 

3. Keajaiban Berita Gaib Al-Quran 

Dalam beberapa ayatnya al-Quran memprediksi akan 

adanya sejumlah peristiwa fenomenal, dan semua peristiwa itu 

kemudian terjadi secara akurat tanpa ada yang lebih ataupun 

kurang. Berita-berita gaib yang disertai klaim kenabian ini juga 

sebagai bukti bahwa ayat-ayat al-Quran memancar dari mata air 

wahyu. Boleh jadi ada orang-orang tertentu yang karena banyak 

melakukan riadat dapat meramal peristiwa-peristiwa yang akan 

terjadi. Namun, ramalan mereka tidak akan bersifat mutlak, 

akurat dan detail, serta tidak disertai pengakuan sebagai nabi. 

Berikut ini kita dapat menyimak beberapa berita gaib dari 

al-Quran itu.

Ketidakberadayaan Manusia Menghadapi Tantangan 

Al-Quran

Untuk membuktikan kenabiannya, Nabi Muhammad saw 

telah menampilkan al-Quran sebagai mukjizatnya di hadapan 

umat manusia. Beliau memastikan bahwa seandainya pun 

manusia dan jin berkumpul untuk membuat kitab seperti al-

Quran mereka tetap tidak akan sanggup membuatnya.

Tentang ini al-Quran menyebutkan, Katakanlah: 

“Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat 

yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
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membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka 

menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.”174

Tantangan ini sekarang sudah berjalan 14 abad, namun 

tak seorangpun dapat membuat satupun surat atau bahkan 

satupun ayat seperti yang ada dalam al-Quran.

Kemenangan Orang Romawi dalam Waktu Dekat

Ketika balatentara Persia pada periode kekaisaran 

Khosrou Parviz menyerang wilayah imperium Romawi mereka 

berhasil merebut Syam, Palestina dan Afrika, menjarah isi kota 

Yerussalem dan menyebabkan imperium Romawi di bagian 

timur kalah telak. Mendengar berita ini, kaum musyrik Mekkah 

menjadikan peristiwa itu sebagai pertanda baik bagi mereka, 

yakni bahwa mereka pun juga akan dapat mengalahkan prajurit 

Nabi Muhammad saw. Namun, al-Quran pada sebuah ayatnya 

menyebutkan bahwa tak sampai 10 tahun ke depan pasukan 

Romawi akan dapat mengalahkan pasukan Persia. Ramalan al-

Quran ini tepat, tak sampai 10 tahun ke depan pasukan Romawi 

berhasil mengalahkan pasukan Persia, tepatnya pada tahun 2 H. 

Bersamaan dengan kemenangan pasukan Romawi itu, 

prajurit Muslim juga berhasil mengalahkan pasukan musyrik 

Quraisy dalam Perang Badar yang juga diramalkan oleh al-

Quran dalam ayatnya sebagai berikut, Telah dikalahkan bangsa 

Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan 

itu akan menang dalam beberapa tahun lagi, Bagi Allah-lah urusan 

sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan 

174 QS. al-Isra [17]:88.
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bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.175

Kemenangan Rasulullah saw atas Kaum Musyrik

Allah Swt dalam beberapa ayat al-Quran memerintahkan 

kepada Rasulullah saw, Maka sampaikanlah olehmu secara terang-

terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah 

dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara 

kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan 

(kamu), Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang 

lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-

akibatnya).176

Ayat ini turun di Mekkah pada tahun ketiga kenabian 

Muhammad saw. Tentang turunnya ayat ini para ahli hadis 

menyebutkan bahwa di Mekkah terdapat sekelompok orang yang 

setiap kali melihat Rasulullah saw selalu mengolok-olok beliau 

dengan mengatakan, “Orang ini mengaku sebagai nabi dan telah 

didatangi oleh malaikat pembawa wahyu.” Ayat tersebut merupakan 

tanggapan atas perkataan buruk mereka. Karena itu, ayat itu tak lain 

merupakan berita yang menyingkap kenyataan yang akan terjadi. 

Yakni, dengan pertolongan Allah, Muhammad saw dan muslimin 

akan menang, ajarannya akan tersebar luas dan kubu musuh akan 

hina. Saat berita gaib diumumkan tak seorangpun percaya bahwa 

suatu saat kekuasaan kaum Quraisy akan tumbang di tangan 

Rasulullah saw dan bahwa Mekkah akan jatuh ke tangan beliau. 

Berita Akan Kembalinya Rasulullah saw ke Mekkah

Ketika Rasulullah saw hijrah dari Mekkah ke Madinah 

berdasarkan perintah Allah Swt, di pertengahan jalan terlintas 

175 QS. al-Rum [30]:2-4.
176 QS. al-Hijr [15]:94-96.
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pertanyaan pada pikiran beliau apakah beliau dapat kembali 

lagi ke kampung halamannya itu. Sebuah ayat kemudian turun, 

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-

hukum) al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat 

kembali (ma’ad).177  

Kata “ma’ad” secara har! ah berarti tempat kembali. Karena 

itu, kampung halaman terkadang disebut sebagai “mu’ad” , yaitu 

tempat kembalinya seorang musa! r, ke manapun ia berkelana. 

Ramalan al-Quran ini diungkapkan sedemikian rupa ketika 

saat itu belum ada tanda-tanda apapun bahwa Rasulullah 

saw bisa pulang kembali ke Mekkah. Ramalan ini terbukti 

kebenarannya; karena beberapa tahun kemudian ternyata 

Rasul saw pulang ke kampung halamannya dengan membawa 

kemenangan yang gemilang.

Keterjagaan al-Quran dari Tahrif

Kitab-kitab suci yang turun pada para nabi terdahulu seperti 

Taurat dan Injil dipastikan telah mengalami penyimpangan (tahrif). 

Kitab-kitab suci itu tidak ditemukan dalam bentuk otentiknya 

seperti yang diwahyukan kepada Nabi Musa as dan Nabi Isa as. 

Untuk membuktikan adanya tahrif ini al-Quran telah menunjukkan 

argumentasi historis dan rasional. Pertanyaannya: Apakah al-Quran 

juga akan mengalami nasib serupa, yakni terjadi pengurangan dan 

penambahan atau perubahan dan rekayasa dari bentuknya yang 

otentik? 

Seperti diketahui, al-Quran memiliki derajat autentisitas yang 

berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran senantiasa 

177 QS. al-Qashash [28]:85.
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terjaga dari segala bentuk rekayasa tangan-tangan yang tak 

bertanggungjawab. Sebab, jika al-Quran juga mengalami nasib 

demikian maka kitab suci umat Islam ini, dari segi kandungan, akan 

kehilangan statusnya sebagai mukjizat. Dan itu berarti orang lain 

dapat berbuat sesuatu yang sebanding dengan al-Quran. Dengan 

demikian, dalil-dalil yang membuktikan kemukjizatan al-Quran dari 

segi konten praktis juga membuktikan keterjagaan al-Quran dari 

rekayasa. Kemahabijaksanaan Allah menuntut adanya kenyataan 

bahwa al-Quran, sebagai pedoman bagi manusia untuk selamanya, 

pasti terjaga dari segala bentuk rekayasa agar risalah-Nya tetap 

terlaksana. 

Beberapa Dalil Kemustahilan Adanya Tahrif  pada al-

Quran

Pertama, sejarah mencatat umat Islam dari generasi ke 

generasi senantiasa memberikan perhatian yang luar biasa 

terhadap pendidikan, hafalan dan penulisan al-Quran. Tercatat, 

misalnya, pada satu peperangan saja jumlah syuhada yang 

hafal al-Quran mencapai 70 orang. Menilik perhatian umat 

Islam terhadap al-Quran ini, termasuk berkenaan dengan 

jumlah ayat, kalimat dan surat-suratnya, serta banyaknya qari, 

ha! z dan peminat al-Quran, terlampau sulit untuk dibayangkan 

bahwa al-Quran akan dapat tersentuh tahrif. Seandainya terjadi 

tahrif maka sebagaimana tercatat dalam sejarah, umat Islam 

akan langsung bereaksi dan melakukan pencegahan maksimal. 

Dengan kata lain, adanya ijma’ umat Islam bahwa al-Quran tidak 

akan mengalami tahrif, sudah merupakan satu dalil bahwa al-

Quran tidak mungkin mengalami tahrif. 

Pust
ak

a 
Syi

ah



197Panorama Pemikiran Islam 2

Kedua, Allah Swt dalam sebuah ayat al-Quran berjanji 

untuk menjaga kitab suci-Nya, Sesungguhnya Kami-lah yang 

menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya.178

Ayat ini sangat menekankan penjagaan al-Quran karena 

menggunakan kata “inna” (sesungguhnya), “Nahnu” (Kami), 

huruf “lam” yang berfungsi untuk penekanan serta “jumlah al-

ismiyyah” (kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda). 

Jadi, Allah Swt dalam ayat ini sangat menekankan bahwa Dia 

sendirilah yang menurunkan al-Quran dan menjaganya. Dengan 

kata lain, Allah telah menisbatkan penurunan dan penjagaan itu 

pada diri-Nya.

Pada ayat lain Allah Swt juga ber! rman, Yang tidak datang 

kepadanya (al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari 

belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Mahabijaksana 

lagi Mahaterpuji.”179

Kebatilan yang tidak mungkin menembus al-Quran 

itu maksudnya ialah segala bentuk kebatilan yang dapat 

melemahkan al-Quran. Karena pengurangan maupun 

penambahan lafadh pada al-Quran dapat melemahkannya dan 

terhitung sebagai kebatilan maka celah untuk pengurangan 

maupun penambahan itu tidak akan pernah ada untuk al-Quran. 

Ketiga, Amirul Mukminin Ali as dan para imam maksum 

lainnya tidak pernah berbicara tentang tahrif al-Quran. 

Sebaliknya, mereka selalu mendorong umat agar menghayati 

178 QS. al-Hijr [15]:9.
179 QS. Fushshilat [41]:42.
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dan mengamalkan al-Quran.180 Seandainya pernah terjadi tahrif 

pada al-Quran tidak mungkin mereka bungkam. Semua ini juga 

menunjukkan bahwa al-Quran tidak pernah mengalami tahrif. 

Memang, ada beberapa riwayat yang bisa dikesimpulan adanya 

tahrif pada al-Quran, namun para ulama Syi’ah dan Sunni 

sepakat dan menegaskan bahwa riwayat-riwayat itu lemah 

(dha’if) dan tidak bisa dijadikan pegangan.

B. Sunah

Rasulullah saw selain menerima dan menyampaikan wahyu 

Ilahi juga menjelaskan ayat demi ayat, karena al-Quran tidak 

menyebutkan hukum-hukum secara detail. Contohnya, kalimat 

“dirikanlah salat” berulangkali disebutkan dalam al-Quran, 

namun tak satupun ayat dalam kitab suci ini menjelaskan 

berapa jumlah rakaat untuk setiap salat. Ayat al-Quran juga 

memerlukan penafsiran yang benar. Karena itu, Rasulullah saw 

dengan tutur kata dan perangai mulianya lantas menjelaskan 

rincian ayat-ayat al-Quran serta menafsirkannya. Mengenai 

rincian salat, misalnya, beliau bersabda: 

“Dirikanlah salat sebagaimana aku mendirikan salat.”181

Sepeninggal beliau, tugas menjelaskan dan menafsirkan 

ayat-ayat al-Quran ada di pundak para imam maksum.

Definisi Sunah

Sunnah secara etimologi berarti tata cara. Arti ini juga 

dipakai dalam al-Quran dan hadis sebagai berikut:

180 Nahj al-Balaghah, Khotbah 171. 
181 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 85/279; Muhamammad bin 

Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 1/162. 
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Allah Swt ber! rman, Maka sekali-kali kamu tidak akan 

mendapat penggantian bagi sunah Allah, dan sekali-kali tidak 

(pula) akan menemui penyimpangan bagi sunah Allah itu.”182

Rasulullah saw bersabda: “Nikah adalah sunahku, 

barangsiapa tidak menyukai sunahku maka dia bukan 

golonganku.”183

Sedangkan secara terminologis, sunah berarti semua tutur 

kata, amal perbuatan dan pengukuhan Nabi Muhammad saw 

dan para imam maksum as.184

Penjelasannya, bahwa materi yang dipaparkan Rasulullah 

saw dan para imam maksum dalam menjelaskan ayat-ayat Ilahi 

secara terminologis disebut “hadis”. Sedangkan amal perbuatan 

seorang maksum setidaknya menunjukkan kemubahan dan 

keabsahan (masyru’iyyat)  perbuatan itu. Jika ada seseorang 

ataupun kelompok yang melakukan suatu perbuatan atau 

mengucapkan suatu perkataan di depan seorang maksum 

lalu sang maksum itu diam dan tidak menunjukkan reaksi 

penentangan maka sikap ini merupakan pengukuhan atas 

perbuatan atau perkataan tersebut. Sebab, seandainya amal 

dan perbuatan itu tidak memiliki keabsahan atau legitimasi 

maka wajib bagi seorang maksum menyatakan perbuatan itu 

tidak absah berdasar kewajiban amar makruf nahi mungkar 

atau kewajiban memberitahu orang yang tidak tahu (jahil). 

182 Fathir [35]:43.
183 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 103/220.
184 Ja’far Subhani, al-Mujaz  i Ushul al-Fiqh (Ringkasan Ushul Fikih), 

hal.161.
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Dengan demikian, apa yang diucapkan atau dilakukan 

Rasulullah saw dan Imam Maksum (as) dalam menjelaskan ayat-

ayat Ilahi disebut sunah yang merupakan salah satu sumber 

! kih Syi’ah.

Validitas Sunah

Dalam pandangan Syi’ah, Rasulullah saw dan para imam suci 

(as) adalah maksumin atau orang-orang terjaga dari berbuat dosa 

dan kekeliruan. Karena itu, tutur kata dan perbuatan mereka adalah 

hujah. Dalil-dalil validitas sunah ialah sebagai berikut:

Allah Swt ber! rman, …..dan Kami turunkan kepadamu al-

Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka.185

Pelimpahan tugas menjelaskan ayat-ayat Ilahi kepada 

Rasulullah saw merupakan dalil yang menunjukkan validitas sabda 

beliau dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Quran. 

Allah Swt juga ber! rman, Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil-amr di antara kamu.186

Dalam ayat ini Allah Swt mewajibkan ketaatan kepada-

Nya, kepada rasul-Nya dan kepada ulil-amr. Dalam pandangan 

Syi’ah, ulil-amr yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para 

imam maksum, yang ketaatan kepada mereka telah diakui 

sama dengan ketaatan kepada Rasulullah saw dan Allah Swt. 

Sedangkan Rasulullah saw sendiri memiliki dua fungsi: Pertama, 

185 QS. al-Nahl [16]:44.
186 QS. al-Nisa [4]:59.
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menjelaskan hukum-hukum Ilahi berdasar wahyu yang bukan 

al-Quran (yang turun kepada seorang nabi). Dengan penjelasan 

ini beliau menerangkan secara detail hal-hal yang bersifat global 

dalam al-Quran. Kedua, menjelaskan urusan pemerintahan dan 

hukum peradilan, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, 

Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 

Allah wahyukan kepadamu.187

Atas dasar ini, kalimat “Hai orang-orang yang beriman,...” 

memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah saw dan ulil-

amr secara mutlak karena salah satu tugas Nabi saw adalah 

menjelaskan ayat-ayat Ilahi. Dengan demikian, penjelasan-

penjelasan yang beliau sampaikan dalam bentuk sunah adalah 

hujah. 

Allah Swt ber! rman, Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah.188

Berdasar ayat ini, apa yang disabdakan Nabi saw dalam 

menjelaskan hukum-hukum Ilahi adalah bagian dari wahyu Ilahi 

dan merupakan hujah. 

Dalam Hadis Tsaqalain Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya 

aku meninggalkan dua pusaka pada kalian, yaitu Kitab Allah serta 

Ahlulbaitku dan itrahku, yang apabila kalian berpegang teguh pada 

keduanya maka kalian tidak akan tersesat untuk selamanya.”189 

187 QS. al-Nisa [4]:105.
188 QS. al-Hasyr [59]:7.
189 Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 7/122.
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Dalam hadis ini, Rasulullah saw menyandingkan itrah dan 

Ahlulbaitnya dengan al-Quran sehingga orang yang berpegang 

teguh pada Ahlulbait sama dengan berpegang teguh pada al-Quran 

dan tercegah dari kesesatan. Hadis ini menunjukkan keterbuktian 

sunah para imam maksum dan Ahlulbait Nabi saw. 

Dalam Hadis Sa! nah Rasulullah saw juga bersabda: “Ahlulbaitku 

di tengah kalian adalah ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya 

akan selamat dan siapa yang meninggalkannya akan tenggelam.”190

Rasulullah saw dalam hadis ini menggambarkan Ahlulbaitnya 

sebagai bahtera Nuh, dalam pengertian bahwa orang-orang yang 

berpegang teguh pada tutur kata dan perbuatan Rasulullah dan 

Ahlulbaitnya dalam penafsiran ayat-ayat al-Quran maka ia akan 

selamat dari kebinasaan. Hadis ini juga menjadi dalil bagi keabsahan 

dan bukti sunah para imam maksum. 

Patut pula diingat bahwa semua tutur kata para imam maksum 

bersumber dari Rasulullah saw. Karena itu, apa yang mereka katakan 

adalah (tidak keluar dari) sabda Rasulullah saw. 

C. Akal & Kedudukannya dalam Pengenalan Agama

Kedudukan Akal

Akal (aql) secara etimologi berarti “pencegahan” dan 

“penahanan”. Alat yang berfungsi mencegah seperti tali kendali 

yang berfungsi mencegah kuda atau beberapa hewan lainnya 

dari keliaran dan berjalan ke sembarang arah terkadang juga 

disebut “aql”. Dalam pengertian serupa, daya berpikir manusia 

disebut “aql” karena berfungsi mengendalikan dan mencegah 

manusia dari ketersesatan. 

190 Ibnu Hajar Haitsami, Shawa’iq al-Mukhriqah, hal.91.
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Kategorisasi Akal

Ditinjau dari berbagai aspek akal dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori, di antaranya ialah “akal teoretis” (aql nazhari)  

dan “akal praktis” (aql amali). Pembagian ini tentu bukan berarti 

ada dua akal, melainkan tetap satu akal namun dengan dua 

fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, akal di bagi menjadi 

dua bagian berdasar objek yang dideteksi olehnya. Dalam 

kapasitasnya sebagai pendeteksi objek berupa perkara-perkara 

yang tidak berbuah tindakan secara langsung tanpa perantara, 

akal disebut “akal teoretis”. Contohnya adalah ketika akal 

mendeteksi dan memastikan “kemustahilan bertemunya dua 

sesuatu yang kontradiktif.” Dengan kata lain, jika akal berurusan 

dengan “ke-ada-an” sesuatu atau ketika akal berada dalam 

fungsinya untuk mengetahui apa saja yang perlu diketahui, 

seperti “manusia adalah maujud yang dependen” atau “dunia 

adalah sesuatu yang senantiasa berubah” maka ia disebut akal 

teoretis.   

Sedangkan ketika akal berurusan dan mengetahui hal-hal 

yang menuntut tindakan dan praktik secara langsung, seperti 

“kezaliman itu buruk”  maka ia disebut akal praktis. Dengan 

kata lain, ketika akal berurusan dengan objek-objek berupa 

“kebaikan-kebaikan” dan “keburukan-keburukan” atau “hal-hal 

yang harus atau patut dilakukan” atau “hal-hal yang tidak boleh 

atau tidak patut dikerjakan”—misalnya berkenaan dengan 

baiknya keadilan dan buruknya kezaliman—maka ia disebut 

akal praktis.
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Validitas Akal 

Validitas (hujjiyat) hukum-hukum absolut akal teoretis dan 

akal praktis adalah sesuatu yang bersifat esensial (dzati). Karena 

itu, validitasnya tidak memerlukan rekomendasi acuan-acuan 

lain. Namun patut dicatat bahwa validitas esensial ini hanya 

berkenaan dengan hukum-hukum aksiomatis (postulat) atau 

argumentasi-argumentasi logis dan absolut (istidlal burhani 

yaqini). Ini tak lain karena sebagian hukum non-aksiomatis atau 

argumentasi logis yang tidak absolut masih berkemungkinan 

keliru dan salah. 

Secara prinsip, dengan akal-lah kita baru dapat mengetahui 

validitas acuan-acuan selainnya. Tanpa validitas postulat dan 

argumentasi-argumentasi absolut akal maka segala sesuatu 

akan membentur skeptisime secara mutlak. Orang yang menolak 

“kemustahilan bertemunya dua sesuatu yang kontradiktif”, 

“kebutuhan akibat (ma’lul) kepada sebab (illat)”, “kebaikan 

keadilan” dan “keburukan kezaliman”, misalnya, mau tidak mau 

akan terbentur pada penolakan terhadap segala sesuatu, atau 

katakanlah akan meragukan segala sesuatu (skeptisisme). 

Para ulama ushul dan mutakalim Imamiyah berpendapat 

bahwa tanpa hukum agama dan syariat pun akal masih dapat 

memastikan baik dan buruknya sebagian perbuatan, seperti 

baiknya keadilan dan buruknya kezaliman. Berbeda dengan 

mereka, para teolog Asy’ariyah berpendapat bahwa tidak satu 

pun perbuatan yang dengan sendirinya dapat dinilai baik atau 

pun buruk atau indah dan jelek. Menurut mereka, perbuatan 

hanya bisa dinilai baik atau buruk jika acuannya adalah perintah 
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dan larangan dari pembuat syariat. Dengan kata lain, jika Allah 

memerintahkan suatu perbuatan maka perbuatan baru dapat 

disebut baik, sebagaimana jika Allah melarang suatu perbuatan 

maka perbuatan itu baru dapat disebut buruk. 

Dalam membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa baik 

dan buruk bersifat esensial (dzati), para teolog Syi’ah mengajukan 

argumentasi berikut: Jika baik dan buruk bukanlah sesuatu yang 

dzati maka agama dan syariat pun tidak akan pernah bisa eksis 

dan valid di depan manusia. Sebab, jika kebohongan bukanlah 

sesuatu yang dengan sendirinya buruk melainkan diperlukan 

penegasan dari seorang nabi—katakanlah kenabian nabi 

dimaksud sudah terbukti—bahwa kebohongan itu buruk maka 

mana mungkin sabdanya itu dapat diterima, sebab jangan-

jangan dia juga berbohong. Kemudian, kenabian nabi itu sendiri 

juga tidak mungkin bisa dibuktikan seandainya “menyalahi 

hikmah” bukanlah sesuatu yang buruk bagi Allah, seandainya 

“membenarkan kebohongan” tidaklah buruk, seandainya ada 

kemungkinan bahwa Allah memberikan mukjizat kepada orang 

yang berbohong dengan mengaku sebagai nabi, dan seandainya 

nabi itu sendiri juga berkemungkinan mengharamkan sesuatu 

yang tidak dilarang oleh Allah dan atau mewajibkan sesuatu 

yang tidak diperintahkan oleh Allah.191

Dengan demikian, seandainya kita tidak mungkin dapat 

mengetahui kebaikan atau keburukan suatu pekerjaan kecuali 

melalui syariat dan kabar dari para nabi maka tidak mungkin kita 

191 Ja’far Subhani, Husn wa Qubh Aqli (Rasionalitas Baik dan Buruk), 
hal.88; Abul Hasan Syakrani, terjemahan dan syarah Kasyful Murad  i  
Syarhi Tajrid al-I’tiqad”, hal.424.
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dapat mengetahui kebaikan dan keburukan perbuatan apapun. 

Artinya, tetap terbuka kemungkinan bahwa kabar dari para nabi 

itu adalah kabar bohong, sebab asumsinya saat itu ialah bahwa 

kebohongan masih belum terpastikan sebagai sesuatu yang 

buruk. 

Al-Quran dan berbagai riwayat sendiri ternyata juga 

menegaskan bahwa baik dan buruk adalah dua sesuatu yang 

bersifat aqli (rasional). Contohnya, dalam al-Quran al-Karim 

disebutkan, Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi nasihat kepadamu agar kamu dapat mengingat.”192

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan 

demikian berdasarkan keadilan dan kebajikan serta melarang 

perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Secara tekstual pun 

ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan 

dan perbuatan lain yang dilarang Allah adalah perbuatan-

perbuatan yang memang sejak awal sudah diketahui oleh 

semua orang sebagai kebaikan, keadilan dan kebajikan atau 

keburukan, kemungkaran dan kekejian. Apalagi bagian akhir 

ayat ini menyebutkan: “memberi nasihat (mau’idhah) agar kamu 

dapat mengingat (tadzakkur).” Kalimat ini menunjukkan bahwa 

perintah Allah supaya manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan 

serta menjauhi, melarang dan mencegah perbuatan keji dan 

kemungkaran bersifat mengingatkan, bukan mengajarkan, 

192 QS. al-Nahl [16]:90.
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karena manusia dapat mengetahui semua itu berdasar akal 

sehatnya. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ja’far Shadiq 

as berkata: “Dengan akal-lah hamba-hamba dapat mengetahui 

Penciptanya... dan dengan akal pula mereka dapat mengetahui 

mana yang baik dan mana yang buruk.”193 

Riwayat ini secara gamblang menyebutkan bahwa 

akal memiliki kemampuan mengetahui dan membedakan 

perbuatan yang baik dari perbuatan yang buruk. 

Atas dasar ini, terlepas dari hukum syariat, akal dapat 

mengetahui sebagian perbuatan yang baik dan sebagian 

perbuatan yang buruk. Dalam pandangan syariat pun, hukum-

hukum qath’i (pasti, absolut) akal adalah sesuatu yang memiliki 

hujjiyat atau kevalidan. Karena itu, akal diakui sebagai salah 

satu sumber agama. Beberapa riwayat bahkan menyebut akal 

sebagai hujjah batini (hujah yang tak terlihat). 

Kesimpulannya, postulat—baik yang teoretis maupun 

yang praktis—pada wilayah-wilayahnya sendiri sama valid dan 

muktabarnya dengan hukum-hukum absolut al-Quran. 

Hubungan Antara Akal dan Agama

Hubungan antara akal dan agama adalah salah satu tema 

besar teologi. Ada banyak pendapat tentang ini, namun kita 

hanya akan membahas dua pendapat pokok: dogmatisme 

dan rasionalisme. Dogmatisme adalah pandangan yang 

mengatakan bahwa agama adalah ranah di mana aktivitas 

193 Muhammad Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 1/29
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dan fungsi akal sudah tak bisa dijalankan lagi. Para dogmatis 

berpendirian bahwa para pemeluk agama tidak boleh menerima 

keyakinan-keyakinan keagamaannya berdasar akal melainkan 

harus diyakini begitu saja. Sebaliknya adalah rasionalisme, 

yang menegaskan bahwa keyakinan religius dapat ditimbang 

dengan kaidah dan kriteria-kriteria akal atau ada keserasian 

antara agama dan akal. 194 

Dua pendapat ini tentu masih terbagi lagi menjadi 

beberapa pendapat turunan masing-masing, namun kita tidak 

membahasnya. Pembahasan kita hanya akan lebih fokus pada 

pandangan Islam tentang hubungan antara akal dan agama. 

Dalam pandangan Islam, akal dan agama adalah dua 

anugerah Allah yang diberikan kepada manusia dengan 

sangat murah, dan keseiringan antara keduanya adalah 

kunci bagi kebahagiaan sejati manusia. Jadi, keduanya harus 

berjalan bersamaan dan keduanya terlibat saling dukung dan 

mengukuhkan. Berikut ini kita akan menyimak beberapa ayat 

dan riwayat tentang akal:

Al-Quran al-Karim secara prinsip menyebutkan bahwa 

al-Quran turun justru untuk menghidupkan akal pikiran. Tak 

tanggung-tanggung, kitab suci ini menyebut manusia yang 

tidak menggunakan akalnya sebagai makhluk yang lebih buruk 

daripada binatang. Seperti dalam ayat, Sesungguhnya Kami 

menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab, agar 

kamu berpikir.195

194 Muhammad Muhammad Rezai, Rabitheh Aql wa Iman, hal.12.
195 QS. Yusuf [12]:2.

Pust
ak

a 
Syi

ah



209Panorama Pemikiran Islam 2

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya 

pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak 

berpikir.196

Dalam sebuah riwayat, Imam Musa Kazhim as menyebut 

akal sebagai hujjah batini. Ia berkata, “Setiap orang yang berakal 

pasti beragama, dan orang yang beragama akan masuk surga.”197

Dengan demikian, agama diturunkan justru supaya manusia 

lebih jauh berpikir dan berenung serta sebagai petunjuk bagi 

mereka agar dapat meraih kebahagiaan di surga. Tak ada satupun 

kelompok dan aliran Islam yang menolak keberpikiran secara 

total. Perbedaan pendapat hanya berkisar pada zona fungsi 

dan kinerja akal. Bahkan ahli hadis pun, yang mengharamkan 

rasionalitas, pikiran kritis dan argumentasi logis dalam persoalan 

keagamaan tetap saja menggunakan akal dalam menerima 

agama. Mereka baru menolak penggunaan akal dalam 

penggalian hukum dan makrifat Ilahiah ketika mereka sudah 

menapak ranah agama. 

Sedangkan dalam pandangan Syi’ah, sebagaimana kita 

memerlukan akal ketika menerima agama dan memerlukan 

bantuannya ketika hendak membuktikan kebenaran prinsip-

prinsip agama, sesungguhnya kita juga masih membutuhkan 

peran akal dalam beristimbat hukum-hukum agama agar kita 

dapat membedakan hukum-hukum agama dari hukum-hukum 

non-agama. Karena itu, Syi’ah menetapkan hukum-hukum 

absolut akal sebagai salah satu sumber hukum Ilahiah. 

196 QS. al-Anfal [8]:22.
197 Muhammad Ya’qub Kulaini, Ushul al-Ka�i, 1/11.
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Dalam dunia Kristen, karena prinsip-prinsip ajarannya 

seperti trinitas, ketuhanan dan inkarnasi Isa Masih, dosa bawaan 

dan  Perjamuan Paskah memang irrasional maka para teolog 

Kristen mau tidak mau harus mengatakan: “Berimanlah agar 

kamu dapat memahami,” bukan mengatakan: “Pahamilah supaya 

kamu dapat beriman.” Sebagian kaum dogmatis meyakini bahwa 

keimanan bertentangan dengan akal, namun sebagian lainnya 

menyatakan bahwa keimanan berada di atas akal dan bukan 

berarti bertentangan.  Paulus Hawari mengatakan, “Ingatlah 

baik-baik, supaya jangan sampai ada orang dapat menawan 

kamu dengan ilmu ! lsafat dan tipu daya yang tiada berguna.”198  

Paulus menyejajarkan ! lsafat dan rasionalitas dengan tipu daya 

serta mewanti-wanti masyarakat supaya menjauhi keduanya. 

Tertullian agamawan Kristen terdahulu menyoal: “Ada 

hubungan apa antara Athena dan Yerussalem?!” Athena yang 

dia maksud ialah ! lsafat dan rasionalitas, sedangkan Yerussalem 

ialah gejera. Untuk pertanyaan ini ia menjawab bahwa tidak ada 

satupun titik temu antara keimanan dan ! lsafat. Keduanya bahkan 

bertentangan satu sama lain.199

Sebagian lain seperti Kierkegaard, ! lsuf dan teolog Denmark 

pendiri eksistensialisme ketuhanan, berpendapat bahwa keimanan 

keagamaan yang hakiki akan muncul setelah akal mencapai batas 

akhirnya. 

Di kalangan Kristen tentu masih ada pandangan rasionalistis 

tentang agama. Namun, dalam beberapa hal mereka masih 

198 Kolose 8:2.
199 Pojman Louis, Philosophy of Religion, hal.397; Peterson, Reason and 

Religious Belief, hal.33.
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terpaksa mengadopsi dogmatisme. Thomas Aquinas (1224-1274 M) 

teolog rasionalis yang berusaha mengakomodasi ! lsafat Aristoteles 

dengan doktrin-doktrin Kristen mengakui bahwa beberapa doktrin 

prinsip Kristen seperti trinitas tidak dapat dimengerti dengan akal200, 

melainkan harus diimani begitu saja. 

Terakhir dapat disimpulkan bahwa sebagaimana ditegaskan al-

Quran, agama yang tidak sejalan dengan akal adalah agama yang 

sudah tersentuh rekayasa, sedangkan agama yang orsinal, hakiki 

dan tak mengalami tahrif adalah agama yang justru berjalan seiring 

dengan akal. Dan agama yang dimaksud adalah Islam.

D. Kenabian Terakhir

Salah satu keyakinan dan prinsip yang asasi dalam agama 

Islam adalah kepenutupan kenabian (khatamiyyat. Khatamiyyat 

artinya ialah bahwa untaian mata rantai para nabi berakhir pada 

nabi pembawa agama Islam, Muhammad saw. Jadi, sesudah 

Muhammad saw tidak ada lagi nabi dan rasul. Al-Quran dan 

berbagai riwayat mutawatir sangat menekankan masalah ini.

Khatamiyyat dalam al-Quran

Al-Quran al-Karim dalam berbagai ayatnya telah 

menyebutkan masalah khatamiyyat, baik secara eksplisit 

maupun implisit. Contohnya adalah ayat, Muhammad itu 

sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, 

melainkan dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.201

Dalam ayat ini al-Quran secara gamblang menegaskan bahwa 

Nabi Muhammad saw adalah “khatam al-anbiya’” (penutup para 

200 Etienne Gilson, Mabani-e Falsafeh-e Masihiyyat (Dasar-Dasar Filsafat 
Kristen), hal.57.

201 QS. al-Ahzab [33]:40.
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212 Prof . J . Subhani

nabi). Kata “khatam” berasal dari kata “khatama”  yang berarti 

menutup, mengakhiri, menyudahi. Ibnu Fars, ahli bahasa abad 

IV H menuliskan: “Tidak ada arti lain untuk kata ‘khatama’ selain 

‘mengakhiri sesuatu’, dan dari arti ini pula pembubuhan stempel 

terkadang juga disebut ‘khatama’ karena pembubuhan stempel 

selalu dilakukan setelah segala sesuatunya selesai.”202

Berbagai riwayat Islam juga mengartikan “khatam” sebagai 

penutup. Sebagai contoh, Imam Muhammad Baqir as dalam 

menafsirkan ayat “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak 

dari seorang laki-laki..” berkata: “Khatam al-nabiyyin artinya ialah 

bahwa tidak ada nabi lagi sesudah Muhammad.”203

Ada pula sebagian orang yang mengartikan kata “khatam” 

sebagai “hiasan” sehingga “khatam al-anbiya’” berarti “hiasan 

bagi seluruh nabi”, bukan “penutup para nabi.” Namun, 

pengartian demikian sama sekali tidak beralasan. Arti lain yang 

beralasan untuk kata “khatam” ialah “cincin”, itu pun karena 

mata cincin (terutama di zaman dahulu) juga dipakai untuk 

membubuhkan stempel.  

Jika suatu kosakata hendak digunakan untuk arti yang 

tidak lazim dipakai maka dalam susunan kalimat harus ada alur 

dan petunjuk kontekstual (qarinah) yang bisa mengarahkan 

pembaca atau pendengar pada arti yang diinginkan pembicara 

atau penulis. Sedangkan teks-teks keislaman (nash) berkenaan 

dengan status nabi sebagai “khatam al- nabiyyin” sama sekali 

tidak disertai dengan qarinah yang mengalihkan arti suatu kata 

202 Ibnu Fars, Mu’jamu Maqayisul Lughah.
203 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 22/219.
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dari makna denotatif (hakiki) kepada makna konotatif (majazi)

nya. 

Kemudian, bisa jadi muncul satu pertanyaan kritis bahwa 

ayat tadi hanya menegaskan Nabi Muhammad saw sebagai 

penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Karena itu, ayat 

tadi tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya rasul lain 

sesudah Nabi Muhammad saw. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, patut diingat bahwa istilah 

“nabi” dan “rasul” masing-masing memiliki arti yang berbeda.204 

“Nabi” adalah orang yang menerima wahyu dari Allah sehingga 

dia dapat mengabarkan kepada orang lain perihal alam gaib, 

baik dia ditugaskan untuk menyampaikan berita itu kepada 

masyarakat atau sekelompok orang maupun tidak ditugaskan 

demikian, baik dia membawa kitab suci dan syariat tersendiri 

maupun dia masih sebatas mengikuti syariat dan kitab suci nabi 

lain. Sedangkan “rasul” tak lain adalah para nabi yang bukan saja 

menerima wahyu dan mendapat pengetahuan tentang alam 

gaib melainkan juga memiliki sekurangnya satu di antara tiga 

keistimewaan sebagai berikut:

1. Ditugaskan menyampaikan kepada umat atau sekelompok 

umat apa yang diwahyukan kepadanya.

2. Memiliki syariat sendiri.

3. Membawa kitab suci sendiri.

Dengan demikian, nabi memiliki arti yang lebih luas dari 

rasul. Dengan kata lain, setiap rasul adalah nabi, dan tidak setiap 

204 QS. Maryam [19]:51.
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214 Prof . J . Subhani

nabi adalah rasul. Atas dasar ini, “penutup para nabi” juga berarti 

“penutup para rasul”.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya 

kepada Rasulullah saw: “Berapakah jumlah para nabi?” Beliau 

menjawab: “124 ribu orang.” Abu Dzar bertanya lagi: “Berapakah 

jumlah para rasul di antara mereka?” Beliau menjawab: “313 

orang.”205 

Hadis ini secara gamblang menyebutkan bahwa 313 nabi 

menyandang status rasul. Artinya, selain menyandang status 

nabi, mereka juga menyandang maqam rasul. Atas dasar ini, 

ketika ayat tadi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw 

adalah penutup para nabi maka itu juga merupakan penegasan 

bahwa beliau adalah penutup para rasul. 

Dalam al-Quran juga terdapat beberapa ayat lain yang 

meskipun secara har! ah tidak menyebutkan masalah 

khatamiyyat, namun secara kontekstual ayat itu mengisyaratkan 

masalah ini. Ayat-ayat itu antara lain sebagai berikut, Pada hari 

ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi 

agama bagimu.206

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Islam yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad saw adalah agama yang sudah sempurna. 

Karena itu, Allah Swt tidak perlu menurunkan agama lain untuk 

memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya. Dikatakan, …dan 

205 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 11/32; Ja’far Subhani, 
Mansyur-e Javid, 10/138.

206 QS. al-Maidah [5]:3.

Pust
ak

a 
Syi

ah



215Panorama Pemikiran Islam 2

bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu 

(al-Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat mengubah kalimat-

kalimatnya dan kamu sama sekali tidak akan dapat menemukan 

tempat berlindung selain dari pada-Nya.207

Ayat ini menggunakan kata “lan tajida” (kamu sama sekali tidak 

akan dapat menemukan) yang berarti penegasian untuk selamanya 

serta merupakan penekanan atas ketidak mungkinan adanya 

perubahan pada kalimat-kalimat yang sudah diwahyukan. Yakni, 

sama sekali tidak ada tempat berlindung selain Allah dan kitab-

Nya. Ini merupakan penolakan secara multak dan untuk selamanya 

atas kemungkinan adanya tempat berlindung selain al-Quran. 

Kemudian, pada kalimat “tidak ada (seorangpun) dapat mengubah 

kalimat-kalimatnya”, terdapat dhamir “hu” (kata ganti “nya”) adalah 

kembali kepada “kitab Tuhanmu” sehingga berarti bahwa tidak ada 

satu apapun dan siapapun yang dapat mengubah kalimat-kalimat 

al-Quran. 

Ayat ini menunjukkan khatamiyyat ajaran Islam. Ayat ini 

maupun ayat sebelumnya juga sekaligus menegaskan penutupan 

para nabi pembawa syariat. 

….dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

pemberi peringatan.208 

Katakanlah: ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan 

Allah kepadamu semua.’209

207 QS. al-Kah�i [18]:27.
208 QS. Saba [34]:28.
209 QS. al-A’raf:[7]:154.
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216 Prof . J . Subhani

Berdasar ayat-ayat ini, risalah yang dibawa Nabi Muhammad 

saw adalah risalah yang universal, menyeluruh dan untuk segenap 

umat manusia tanpa ada pengecualian. Dengan demikian, risalah 

itu juga meliputi seluruh manusia dari generasi ke generasi di masa 

mendatang hingga hari kiamat. Selain menunjukkan khatamiyyat 

nabi pembawa Islam, ayat-ayat itu juga sekaligus menunjukkan 

keabadian kitab suci al-Quran.

Khatamiyyat dalam Nash Riwayat

Masalah khatamiyyat Rasulullah saw banyak ditekankan secara 

gamblang dalam berbagai nas riwayat yang akan kita sebutkan 

sebagian di antaranya sebagai berikut:

Ketika Rasulullah saw hendak bertolak menuju Perang Tabuk 

beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib as supaya menggantikan 

posisi beliau sebagai pengendali urusan keutamatan di Madinah.  

Saat itu beliau bersabda: “Tidakkah kamu rela di sisiku menjadi 

seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi 

sesudahku.”210  

Hadis yang terkenal dengan nama “Hadis Manzilah” ini secara 

tegas menyebutkan bahwa sesudah Nabi Muhammad saw tidak 

akan pernah ada nabi lain. 

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw 

bersabda: “Kedudukanku di tengah para nabi adalah ibarat sebuah 

rumah yang dibangun dan dirampungkan dengan indah oleh 

seseorang, namun pada rumah itu ada satu celah seukuran satu 

batu bata. Celah itu mengundang perhatian setiap orang yang 

210 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, 2/398.
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memasukinya dan membuatnya berkata, ‘Alangkah indahnya 

rumah ini, tapi sayang ada satu celah batu bata yang kosong.’” 

Rasulullah saw lantas bersabda lagi: “Aku yang mengisi celah kosong 

itu, dan dengan akulah para nabi ditutup.”211

Hadis Nabi saw ini juga menunjukkan kedudukan beliau 

sebagai nabi terakhir. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Amirul Mukminin 

Ali bin Abi Thalib as berkata: “Allah Swt mengutus Muhammad 

saw untuk memenuhi janji-Nya dan menyempurnakan 

kenabian-Nya.”212

Allah Swt ber! rman kepada Nabi Zakaria as:

“Hai Zakaria, Muhammad adalah penutup para nabi dan 

sesudahnya tidak ada kenabian lagi.”213

Dua nash riwayat ini juga menegaskan status Nabi 

Muhammad saw sebagai penutup para nabi. 

Syubhat Seputar Khatamiyyat

a) Khatamiyyat, Penghabisan Era Gharizah (Naluri/

Insting)

Iqbal Lahore mencoba memberikan penjelasan dan satu 

penafsiran atas ! loso!  khatamiyyat dengan penjelasan yang 

ringkasnya ialah: Kehidupan manusia di masa silam dikendalikan 

oleh gharizah sehingga wahyu yang turun adalah berkenaan 

dengan era gharizah. Namun, dengan pesatnya kemajuan 

yang dicapai manusia maka era gharizah tergantikan oleh era 

211 Muhammad bin Husain Hur Amili, Wasa’il al-Syi’ah 1/15.
212 Nahj al-Balaghah, Khotbah 1.
213 Muhammad Bagir Majlisi, Bihar al-Anwar, 24/373.
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218 Prof . J . Subhani

rasionalitas dan keberpikiran. Khatamiyyat ialah berakhirnya 

era gharizah atau era hidayah berdasar wahyu lalu terbit era 

hidayah berdasar akal.214

Tanggapan:

Konsekwensi dari pendapat Iqbal Lahore ialah bahwa 

manusia bukan saja tidak memerlukan wahyu dan nabi lagi, 

melainkan juga sama sekali tidak memerlukan lagi petunjuk 

wahyu, sebab akal empirik datang menggeser hidayah wahyu. 

Kalaupun penjelasan itu benar maka itu maknanya ialah 

penutupan kehidupan keagamaan, bukan sebatas kenabian 

lagi. Pendapat ini jelas menggiring kita untuk mengakui ilmu 

pengetahuan sebagai ganti keimanan. 

Padahal, akal empirik jelas tidak mungkin dapat 

menggantikan posisi wahyu, sebagaimana disebutkan dalam 

al-Quran al-Karim: “(Hai rasul, kamu yang merupakan manusia 

paling istimewa), Kami  telah mengajarkan kepadamu apa-apa 

yang tidak mungkin dapat kamu ketahui.”215

Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu turun kepada manusia. 

Yakni akal manusia saja tidak dapat menggapai hakikat-hakikat 

yang terkandung dalam wahyu. Kesimpulan ini juga didukung 

oleh pernyataan Imam Musa Kazhim as tentang akal. Beliau 

berkata: “Allah menganugerahkan kepada manusia dua hujah; 

satu adalah hujah yang terlihat (dhahiri) berupa para rasul, para 

nabi dan para imam maksum, dan yang lain adalah hujjah yang 

214 Muhammad Iqbal Lahore, Ihya-e Tafakkur-e Dini Dar Islam (Revivalisasi 
Pemikiran Religius Dalam Islam) hal.146; Murtadha Muthahhari, 
Majmu’eh-e Atsar, 2/186.

215 “...dan dan telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.”  
(QS. al-Nisa [4]:113)
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tidak terlihat (bathini) berupa akal manusia.”216Berbagai nash 

riwayat juga menyebut orang-orang yang beriman dan beramal 

salih adalah orang-orang kembali kepada agama berkat akalnya. 

Tak kurang tokoh-tokoh jenius yang walaupun ketajaman akal 

pikirannya sangat luar biasa namun mereka tetap mengakui 

kebutuhan mereka kepada petunjuk wahyu. Sebagaimana 

sudah kita sebutkan sebelumnya, al-Quran menegaskan bahwa 

dirinya turun justru agar manusia berpikir cerdas. Al-Quran bahkan 

menyebut orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk 

berpikir sebagai makhluk yang lebih buruk dan hina daripada 

binatang.217

Berbagai riwayat Islam juga menyebut bahwa orang-orang 

yang taat kepada agama adalah manusia-manusia yang mendapat 

petunjuk dari wahyu berkat keberpikiran mereka. Sekedar contoh, 

Imam Ja’far Shadiq as berkata: “Akal adalah petunjuk bagi orang 

yang beriman.”218

Kaum beriman yang menjadikan al-Quran sebagai kitab 

pedoman hidupnya tak lain adalah berkat petunjuk akalnya. Dari 

sisi lain, ajaran-ajaran wahyu sendiri, baik langsung maupun tidak 

langsung, juga merupakan ajaran berbasis akal. Dengan demikian, 

akal tidak dapat menggantikan posisi wahyu, dan pandangan Iqbal 

Lahore tentang khatamiyyat sama sekali tidak benar. 

b) Khatamiyyat, Akhir dari Era Otoritas Individu.

Sebagian kalangan mencoba menjusti! kasi dan 

menjelaskan pendapat Iqbal tentang khatamiyyat dengan 

216 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul al-Ka i, 1/16. 
217 QS. Yusuf [12]:2.
218 QS. al-Anfal [8]:22. 
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asumsi bahwa pendapat itu dapat dipertahankan. Menurut 

mereka, khatamiyyat ialah berakhirnya era otokrasi (wilayah 

atau kekuasaan individu). Rasulullah saw memiliki otoritas 

individual. Artinya, sabda beliau bersifat otoritatif dan harus 

diterima begitu saja meski tanpa argumentasi. Sabda beliau 

berbeda dengan perkataan orang lain. Jika kita mencermati 

al-Quran jarang kita menemukan argumentasi. Dengan kata 

lain, sabda nabi adalah undang-undang dan hujjah itu sendiri. 

Dengan demikian, khatamiyyat berarti bahwa orang lain 

sudah tidak bisa lagi berbicara lalu diterima begitu saja tanpa 

argumentasi.219

Tanggapan:

Argumentasi sabda-sabda Rasulullah saw ada pada sabda-

sabda itu sendiri. Sabda-sabda beliau sedemikian terbingkai 

dalam wahyu sehingga menjadi hujah dan argumentasi itu 

sendiri. Al-Quran menyebut sabda-sabda bernuansa wahyu 

Rasul saw sebagai burhan dan cahaya yang terang sekaligus 

menerangi,

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan 

telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang 

(al-Quran).220

Di samping itu al-Quran justru menyerukan kepada manusia 

supaya berpikir logis, mewanti-wantinya supaya mengikuti ilmu 

219 Abdul Karim Soroush, Basth-e Tajrebeh-e Nabawi (Keterbukaan 
Pengalaman Profetik) hal.131-138.

220 QS. al-Nisa [4]:174.
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dan hujjah dan jangan sampai mengikuti sesuatu yang tidak ia 

ketahui.221 Ketika al-Quran sudah menyerukan demikian jelas 

tidak mungkin al-Quran sendiri ternyata bersifat sewenang-

wenang dan memaksakan dirinya tanpa berargumentasi. 

Dalam ayat lain al-Quran secara tegas juga menyerukan 

kepada manusia supaya mendalami al-Quran agar dapat menilai 

dengan benar klaim-klaim Rasulullah saw, Maka apakah mereka 

tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan 

dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang 

banyak di dalamnya.222  

Al-Quran dalam lebih dari 300 ayatnya mengajak manusia 

agar berpikir serta menyebutkan argumentasi-argumentasi para 

nabi dan wali Allah. Allah Swt tidak pernah dalam satu pun ayat 

sucinya menyerukan kepada hamba-hamba-Nya agar percaya 

dan beriman begitu saja tanpa alasan rasional kepada al-Quran 

atau perkara apapun. Sebaliknya, Allah justru menggunakan 

argumentasi untuk membuktikan kebenaran hukum-hukum-

Nya.

Hanya saja, argumentasi-argumentasi al-Quran tentu tidak 

dalam bentuk argumentasi-argumentasi ! olo! s dan teologis 

yang konvensional melainkan dengan cara dan metode 

yang khas dan lebih ramah terhadap ! trah manusia. Ajaran-

ajaran al-Quran juga harmonis dengan akal dan berpijak pada 

rasionalitas. Artinya, ketika argumentasi-argumentasi akal sudah 

mengukuhkan validitas (hijjiyat) sabda-sabda Rasul saw yang 

221 ….dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. (QS. al-Isra [17]:36)

222 QS. al-Nisa [4]:82.
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notabene maksum maka semua hukum al-Quran tetap valid dan 

otoritatif walaupun sebagian di antaranya tidak dapat dicerna 

secara langsung oleh akal. Sebab, di tahap awal hukum-hukum 

al-Quran itu sudah berpijak pada hukum-hukum akal. 

Dengan demikian, semua kalam Ilahi adalah sesuatu yang 

berbasis akal, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jadi, anggapan bahwa sebagian besar sabda para nabi tidak 

argumentatif jelas tidak berdasar.

c) Ketidaksesuaian Khatamiyyat dengan Otoritas 

Ilmiah Para Imam Maksum

Sebagian orang memandang khatamiyyat berseberangan 

dengan keyakinan mengenai otoritas keilmuan para imam 

maksum Syi’ah yang kata-katanya juga maksum dan valid. 

Alasannya, jika kata-kata para imam itu juga maksum maka 

kedudukan akan sama dengan wahyu, dan ini menyalahi 

konsep khatamiyyat.

Tanggapan:

Seluruh umat Islam meyakini validitas dan otoritas al-Quran 

dan sunah Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan al-Quran: 

Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka.223

Kemudian, Rasulullah saw dalam Hadis Tsaqalain— salah 

satu hadis mutawatir dan disebutkan dalam kitab-kitab 

hadis muktabar Syi’ah maupun Ahlusunnah—bersabda: 

“Sesungguhnya aku meninggalkan dua pusaka pada kalian 

yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya maka 

223 QS. al-Nahl [16]:44.
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kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, dan keduanya 

tidak akan berpisah satu sama lain hingga hari kiamat, hingga 

keduanya datang kepadaku di sisi Telaga Haudh.”224

Hadis ini secara gamblang menyejajarkan Ahlulbait dengan 

al-Quran. Artinya, sebagaimana al-Quran terpelihara dari segala 

bentuk penyimpangan, Ahlulbait pun juga terjaga dari segala 

bentuk kesalahan berpikir dan bertindak. Dengan kata lain, 

Ahlulbait adalah petunjuk bagi siapapun yang berpegang 

teguh pada mereka, penghalangan bagi kesesatan umat Islam, 

tidak akan terpisah dari al-Quran dan tidak mungkin tergelincir 

pada kesalahan dan dosa. 

Dalam hadis lain yang juga sudah kita sebutkan sebelumnya, 

Rasulullah saw juga menggambarkan Ahlulbaitnya sebagai 

bahtera Nabi Nuh as sehingga siapapun yang menaikinya pasti 

akan aman dari air bah dan siapapun yang enggan menaikinya 

akan binasa. 225 

Al-Quran dalam ayat Tathir juga secara tegas menekankan 

bahwa Allah Swt menyucikan Ahlulbait dari segala noda, yakni 

segala bentuk noda dalam pikiran, rohani dan perangai yang 

salah satu bentuknya yang paling jelas adalah perbuatan dosa 

dan kesalahan. 

Atas dasar ini, orang yang meyakini sabda Rasul sebagai 

hujah sesuai ajaran al-Quran seharusnya juga meyakini kata-

kata para imam suci as sebagai hujah berdasar ayat-ayat dan 

riwayat-riwayat qath’i. Pada hakikatnya, tidak bisa seseorang 

224 Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 7/122.
225 Hakim Nisyaburi, al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain, hal.151.
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menerima sunah Nabi saw namun mengingkari keabsahan dan 

integritas ajaran para Imam Ahlulbait as. 

Dengan demikian, sama sekali tidak ada kontradiksi antara 

kepenutupan Muhammad Rasulullah saw dan otoritas ilmiah 

para imam maksum as. 

E. Metode Memahami Agama

Probabilitas Agama untuk Dimengerti

Agama adalah rangkaian ajaran yang diturunkan Allah 

sebagai petunjuk bagi manusia, dan Islam adalah agama yang 

terakhir dan paling sempurna. Tidak ada kitab samawi yang 

muktabar, valid serta memiliki kesolidan sejarah sebagaimana 

kitab suci al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang terang 

benderang, kitab yang menjelaskan segala sesuatu serta 

merupakan petunjuk serta rahmat.226 Dengan ciri-ciri demikian, al-

Quran adalah kitab yang dapat dipahami dan jelas. Sebab cahaya, 

meskipun memiliki gradasi, ciri-cirinya ialah terang bagi dirinya 

serta menerangi yang lain. Untuk dapat dilihat, sesuatu yang lain 

memerlukan cahaya, sedangkan cahaya tidak memerlukan yang 

lain karena terang dan menerangi adalah esensi cahaya itu sendiri. 

Kemudian, karena al-Quran menjelaskan segala makrifat yang 

dibutuhkan manusia agar mendapat petunjuk, kitab suci ini tentu 

bisa dimengerti dan tidak memerlukan penjelasan dari yang lain 

untuk dapat dimengerti. Dari sisi lain, adanya orang-orang yang 

menentang keras al-Quran ketika mereka mendengarkan ayat-

ayat sucinya dan merenungkan maknanya227 juga merupakan 

226 QS. al-Nisa [4]:174; QS. al-Nahl [16]:89.
227 QS. al-Muddatstsir [74]:51-49.
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bukti bahwa al-Quran memang dapat dimengerti. Al-Quran dalam 

sebuah ayatnya menyebutkan, Dan sesungguhnya telah Kami 

mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang 

mengambil pelajaran?228

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Muhammad 

Baqir as berkata, “Barangsiapa memandang al-Quran sebagai 

kitab yang tidak jelas maka dia telah membinasakan dirinya dan 

membinasakan orang-orang lain dengan pandangannya.229

Namun demikian, al-Quran bisa dimengerti dan dipahami 

bukan berarti semua orang memiliki kapasitas yang sama dalam 

memahaminya. Sebaliknya, al-Quran adalah lautan tak bertepi 

sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya sejauh kapasitas 

dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, gradasi 

pemahaman al-Quran bersambung secara vertikal serta tidak 

berbenturan dengan makna dhahir al-Quran. 

Sistematika Pemahaman atas Agama

Al-Quran dapat dipahami namun untuk memahaminya 

diperlukan metode. Al-Quran dapat dimengerti tidak berarti 

bahwa setiap orang yang membaca ayatnya atau merujuk 

riwayat tanpa didukung metodologi pemahaman al-Quran 

yang memadai lantas dapat beristimbat hukum Islam, juga tidak 

berarti bahwa semua orang boleh berbekal asumsinya sendiri lalu 

memaksakannya pada al-Quran kemudian menganggapnya sebagai 

hukum Islam. Atas dasar ini, penafsiran al-Quran harus didukung oleh 

metode yang benar berdasar beberapa hal sebagai berikut:

228 QS. al-Qamar [54]:40.
229 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 89/90.
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Pertama, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Syarat pertama 

yang harus dipenuhi untuk dapat memahami al-Quran ialah memahami 

dengan baik kaidah-kaidah bahasa Arab agar dapat menentukan secara 

baik dan cermat antara objek (fa’il) dan subyek (maf’ul), tempat (dharaf) 

dan yang ditempati (madhruf), ma’thuf (lafadh  yang terletak setelah 

huruf penghubung) dan ma’thuf alahi (lafaz yang terletak sebelum 

huruf penghubung), dan seterusnya.

Kedua, memahami makna lafaz-lafazh dan kosakata dalam al-

Quran. Untuk memahami makna ini tidak boleh mengacu pada makna 

yang berlaku pada masa kini atau makna yang terlintas dalam pikiran, 

sebab tak sedikit lafaz yang artinya berubah seiring dengan perguliran 

zaman dan mengalami pergeseran dari arti yang berlaku pada masa 

Rasul saw. Karena itu, makna yang harus dicermati ialah makna yang 

berlaku dan dipakai pada masa Rasul saw, dan ini dapat dilakukan 

dengan merujuk pada kamus-kamus yang relefan. 

Ketiga, menafsirkan al-Quran dengan al-Quran. Al-Quran sebagai 

kitab yang menerangkan segala sesuatu praktis juga menerangkan 

dirinya sendiri. Karena itu, suatu ayat dapat dipahami dengan 

meninjau ayat-ayat lain. Jika suatu ayat dirasa tidak jelas artinya maka 

penjelasannya dapat dicari dari ayat-ayat lainnya. Tentang ini Imam Ali 

as berkata: “Sebagian ayat-ayat al-Quran berbicara dan menjelaskan 

makna-makna melalui sebagian ayat-ayat lainnya, dan sebagian di 

antaranya memberikan kesaksian atas sebagian atas yang lain.” 230

Kemudian, untuk memahami suatu ayat juga diperlukan 

pemahaman atas semua ayat yang satu tema dengan ayat 

tersebut. Suatu ayat menjadi jelas dengan penerangan dari 

230 Nahj al-Balaghah, Khotbah 133.
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ayat-ayat lain. Selain itu, konteks sebelum dan sesudah ayat 

itu juga perlu diperhatikan. Munculnya berbagai mazhab dan 

aliran pada prinsipnya juga disebabkan oleh perhatian masing-

masing pada suatu ayat tanpa memerhatikan ayat-ayat lainnya. 

Keempat, merujuk pada hadis-hadis sahih. Sebagian ayat 

al-Quran tidak dapat dipahami tanpa meninjau hadis-hadis 

sahih. Sebab ayat-ayat itu bersifat umum sehingga diperlukan 

rincian-rincian dari hadis-hadis Nabi saw dan para  imam 

maksum.  Contohnya adalah ayat-ayat al-Quran berkenaan 

dengan kewajiban salat, puasa, zakat, khumus dan haji. Semua 

itu disebutkan dalam al-Quran namun tidak secara rinci. Karena 

untuk memahami rinciannya kita harus merujuk pada hadis 

Nabi saw dan para imam maksum, dan ini kita lakukan justru 

berdasar perintah al-Quran. Dengan demikian, mengenal 

dan memahami hadis Nabi saw dan para imam maksum juga 

merupakan satu keharusan yang terelekkan untuk memahami 

al-Quran. 

Kelima, memahami sebab-sebab turunnya al-Quran 

(asbabun-nuzul). Al-Quran turun secara bertahap selama 33 

tahun dalam rangkaian aneka peristiwa atau persoalan yang 

terjadi di masa Nabi saw. Memahami sebab-sebab turunnya 

suatu ayat akan sangat membantu memahami makna ayat 

tersebut. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa tanpa 

memahami asbabun-nuzul tertutup kemungkinan untuk dapat 

memahami dan menafsirkan suatu ayat. Sebaliknya, asbabun-

nuzul hanyalah menambah kejelasan makna ayat.
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Keenam, memahami sosio-historis lingkungan tempat 

turunnya al-Quran. Al-Quran diturunkan pada suatu masyarakat 

dengan kondisi kehidupan dan kulturnya yang khas. Karena 

itu, ayat-ayat al-Quran pun dalam berbagai kesempatan 

menyinggung gaya hidup, tradisi, adat istiadat dan kultur 

yang berlaku pada masyarakat tersebut lalu mengkritisinya. 

Memahami kondisi kehidupan dan kultur masyarakat Arab pra 

dan pasca kemunculan Islam juga membantu memahami makna 

sebagian ayat al-Quran. Contohnya, al-Quran menyinggung 

persoalan-persoalan seperti “azlam” (tradisi pengundian nasib 

dengan menggunakan anak panah) atau perihal berhala-

berhala “Wud”, “Suwa’” dan “Nasr”. Memahami sejarah persoalan-

persoalan ini dapat menghasilkan pemahaman ayat-ayat al-

Quran secara yang lebih baik.  

Ketujuh, memahami klasi! kasi ayat-ayat Makkiyah dan 

Madaniyah. Ayat-ayat al-Quran yang turun di Mekkah sebelum 

Nabi saw hijrah ke Madinah disebut ayat-ayat Makkiyah, 

sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah pasca hijrah beliau 

disebut ayat-ayat Madaniyah. Memahami ayat-ayat al-Quran 

dalam dua klafasikasi tersebut secara cermat akan menambah 

kejelasan makna sebagian ayat al-Quran. Ayat-ayat Makkiyah 

umumya berbicara tentang akidah dan makrifat Islam, 

sedangkan ayat-ayat Madaniyah umumnya berbicara tentang 

hukum-hukum Islam. 

Kedelapan, menjauhi sikap apriori. Agar dapat menangkap 

makna yang dimaksud  oleh ayat-ayat al-Quran, seorang mufasir 

harus melihat al-Quran dengan pandangan yang steril dari 
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segala bentuk apriori dan kecenderungan untuk memaksakan 

asumsi sendiri terhadap al-Quran. Di hadapan al-Quran, mufasir 

harus menempatkan dirinya seperti murid yang hendak 

menimba ilmu dari guru. Dalam hal ini, banyak sekali riwayat 

yang mencela penafsiran al-Quran dengan pendapat sendiri 

(tafsir bi ra’yi). 

Fenomena penafsiran dengan pendapat sendiri dewasa 

ini mewabah di tengah masyarakat Islam. Sebagian orang 

menafsirkan al-Quran dan hadis dengan mengedepankan 

asumsi-asumsi yang terbentuk berdasar kesimpulan-kesimpulan 

yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu empirik atau pemikiran Barat 

yang notabene masih belum sepenuhnya solid. 

Di saat yang sama, memahami al-Quran dan hadis juga 

jangan sampai berbenturan dengan akal, seperti dilakukan 

kalangan Jabariyyah, Mujassimah dan Musyabbihah. Kalangan 

ini memahami beberapa ayat al-Quran dengan pemahaman 

yang bertolak belakang dengan akal maupun dengan sebagian 

ayat lainnya. 

Untuk Kajian Lebih Jauh

Dinamika Pemahaman Agama

Sebagian pemikir Kristen seperti Alfred Firmin Loisy (1857-

1940) berpendapat bahwa pemahaman kita terhadap agama 

terus berkembang namun agama itu sendiri solid dan ! nal. 

Loisy adalah seorang reformis Kristen yang menjadi pendeta 

pada 1878 namun pada tahun 1908 dia dinyatakan murtad 

dan didepak dari komunitas pendeta. Sebagian penulis Muslim 

terpengaruh oleh pemikirannya. 

Pust
ak

a 
Syi

ah



230 Prof . J . Subhani

Dalam pandangan Louisy, agama adalah sesuatu yang 

ajeg dan abadi. Hanya saja, pemahaman keagamaan bersifat 

manusiawi sehingga terus mengalami perkembangan ke arah 

yang lebih baik sebagaimana disiplin-disiplin ilmu lainnya. 

Singkatnya, pemahaman keagamaan tak ubahnya dengan 

pemahaman-pemahaman lain yang bisa berubah sewaktu-

waktu. Dengan demikian, ilmu agama adalah ilmu yang juga 

mengandung kelemahan, dapat berubah, tidak absolut dan 

terus mengalami perkembangan secara gradual. Kemudian, 

karena ilmu-ilmu yang bersifat manusiawi saling berkaitan satu 

sama lain maka adanya perubahan pada sebagian ilmu itu akan 

berdampak perubahan pada pemahaman keagamaan.231

Tanggapan:

1. Pandangan ini menyebutkan bahwa pandangan 

keagamaan masih cacat dan mengandung kelemahan. 

Pandangan ini kontraproduktif, sebab pandangan ini juga 

merupakan bagian dari pemahaman keagamaan sehingga 

ia pun juga cacat, lemah dan tidak absolut. Karena itu, 

bagaimana mungkin para penganut pandangan ini dapat 

mendesak kita untuk menerima pandangan yang labil dan 

tak meyakinkan?

2. Pandangan ini berpijak pada prinsip bahwa pengetahuan 

manusiawi, termasuk ilmu agama, terus mengalami 

dinamika dan perubahan. Prinsip itu lemah sebab di ranah 

keilmuan terdapat pengetahuan-pengetahuan yang solid, 

231 Muhammad Muhammad Rezai, Khasgah wa Pisyineh-e Nazariyeh-e 
Takamul-e Makrifat-e Dini (Dasar dan Asumsi Teori Dinamika 
Pengetahuan Keagamaan), Qabasat (kutipan-kutipan) No.18, hal.109.
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absolut dan tidak mungkin berubah. Contohnya adalah 

kaidah-kaidah matematika seperti perkalian, misalnya 

2x2=4. Begitu pula kaidah-kaidah akal seperti “setiap 

kejadian pasti ada sebabnya,” “bertemunya dua hal yang 

kontradiktif adalah mustahil,” dan “setiap yang bergerak 

pasti ada yang menggerakkan.” Perwujudan (mishdaq) 

bilangan dua, kejadian dan sesuatu yang bergerak itu bisa 

jadi banyak dan variatif, namun kaidah-kaidah itu tetap 

bersifat ajeg dan ! nal. 

3. Pandangan ini menyatakan bahwa ilmu-ilmu manusia, 

termasuk ilmu agama, berkaitan satu sama lain sehingga 

jika sebagian ilmu itu berubah maka yang lainpun akan ikut 

berubah, termasuk ilmu agama. Anggapan ini jelas tidak 

dapat dibuktikan secara rasional maupun empirik. Betapa 

tidak, jika dulu terungkap bahwa puncak tertinggi di dunia 

adalah Everest, misalnya, lalu kelak terungkap bahwa 

ternyata ada puncak lain yang lebih tinggi dari Everest 

apakah perubahan temuan ini akan mengubah kaidah-

kaidah matematika dan hukum-hukum ! sika, mengubah 

diktum “setiap kejadian pasti ada sebabnya”, mengubah 

jumlah rekaat salat subuh?! Jelas tidak mungkin ilmu-ilmu 

manusia memiliki jalinan sedemikian ketat dan berefek 

karambol sedemikian rupa.

4. Banyak pengetahuan dan hukum keagamaan yang sejak 

kemunculan Islam sampai sekarang tetap solid dan 

disepakati oleh seluruh umat Islam, seperti berkenaan 

dengan ibadah haji, puasa, salat dan zakat. Sejak awal 
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terbitnya Islam sampai detik ini pandangan umat Islam 

tentang jumlah rekaat salat dan kewajiban puasa di 

bulan Ramadan tidak pernah bergeser. Dengan demikian, 

anggapan bahwa semua pengetahuan keagamaan juga 

berdinamika seperti ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterima. 

Bahan Kajian

1. Kajilah hubungan antara mukjizat Ilahiah dengan prinsip 

kausalitas.

2. Kajilah mukjizat-mukjizat Rasulullah saw selain al-Quran. 

3. Pelajarilah pandangan para pemikir Islam mengenai 

mukjizat.

4. Telitilah karakter para nabi dalam pandangan al-Quran.

5. Kajilah berbagai pandangan yang ada mengenai hubungan 

antara akal dan agama.

6. Kajilah mukjizat-mukjizat al-Quran dalam berbagai ranah 

keilmuan yang menurut Anda menarik.
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A. Makna Imamah dan Wilayah

“Imam” (   ) berarti pemuka dan pemimpin. Kata ini 

berasal dari kata “amma” (  ) yang berarti “bermaksud” dan 

“memerhatikan”. Pemimpin disebut sebagai imam karena 

kepada dialah masyarakat memiliki maksud dan memberikan 

perhatian tersendiri. Dalam al-Quran kata “imam” dipakai untuk 

menyebut pemimpin yang saleh maupun tidak saleh, seperti 

disebutkan dalam ayat sebagai berikut, (Ingatlah) suatu hari 

(yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya.232

Dalam kamus para mutakalim Syi’ah, “Imam” adalah istilah 

untuk menyebut seseorang yang menjadi pengganti dan 

penerus Rasulullah saw sebagai pemimpin universal, yang 

berwatak luhur dan agung, dan memiliki otoritas dalam segala 

urusan duniawi dan ukhrawi umat Islam.233

Sesuai de! nisi ini, meskipun bukan seorang nabi, imam 

adalah sosok yang memegang seluruh kedudukan dan 

urusan atau fungsi kenabian. Karena itu, imam harus memiliki 

karakteristik sebagai berikut:

1. Diangkat oleh Allah Swt.

2. Terjaga dari dosa dan kesalahan (maksum). Sebab tanpa 

kemaksuman, seorang imam tidak mungkin dapat dipercaya 

penuh oleh umat sebagai panutan yang mutlak dan sosok 

yang tertanam dalam pikiran dan sanubari mereka. Imam 

harus steril dari segala bentuk ketergelinciran dalam 

232 QS. al-Isra’ [17]:71
233 Ja’far Subhani, Pisywa-i az Nazar-e Islam (Kepemimpinan Dalam 

Pandangan Islam), hal.30.

�� �����

������

�� �����

������

Pust
ak

a 
Syi

ah



240 Prof . J . Subhani

kesalahan agar tidak ada kemungkinan ia menggiring umat 

kepada kesalahan.

3. Memiliki ilmu ladunni (ilmu yang didapat dari ilham, 

bukan dari belajar—penerj.) yang luas dan komprehensif 

dalam segala urusan keagamaan, lahir-batin, agar tidak 

memerlukan bantuan orang lain dalam menjelaskan 

permasalahan keagamaan, juga tidak perlu meminta 

pertolongan orang lain dalam mengatasi persoalan ilmiah 

dan keagamaan yang terjadi di tengah umat. Tanpa ilmu 

sedemikian luas seorang imam tidak mungkin dapat 

menutupi kevakuman kepemimpinan dan teladan umat 

pasca kepemimpinan Rasulullah saw di tengah umat Islam. 

Para mutakalim Ahlusunnah menolak de! nisi para 

mutakalim Syi’ah tersebut. Mereka berpendapat bahwa imamah 

(keimaman) adalah kedudukan yang biasa dan bukanlah sesuatu 

yang transenden (Ilahiah). Menurut mereka, imamah adalah 

kedudukan yang diserahkan kepada seseorang berdasar suara 

umat, khususnya kaum Muhajir dan Ansar, atau para alim ulama 

yang lazim disebut “ahlul halli wan aqdi” (ulama yang berwenang 

menentukan dan memutuskan masalah atas nama umat—

penerj.). Sebagian pemikir Ahlusunnah bahkan berpendapat 

bahwa seorang imam dapat berkuasa atas masyarakat berdasar 

kekuatan senjata, dan tidak harus disingkirkan seandainya pun 

dia adalah seorang fasik dan peminum khamr.234

234 Ibid., hal.23.
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Ibnu Khaldun, salah seorang ulama Ahlusunnah yang cukup 

banyak dikutip dalam soal ini, dalam bukunya, Muqaddimah, 

menjelaskan perbedaan pandangan Syi’ah dan Ahlusunnah 

tentang imamah sebagai berikut:

 “Imamah dalam pandangan Ahlusunnah adalah bagian 

dari maslahat umum yang bergantung pada umat: siapapun 

yang dipilih oleh umat maka dialah yang menjadi pemimpin 

dan imam. Sedangkan menurut pandangan Syi’ah, imam adalah 

pilar dan fondasi agama yang bahkan Rasulullah saw pun tidak 

dapat mengabaikannya atau melimpahkannya kepada umat, 

melainkan harus menunjuknya, dan imam juga harus terjaga 

dari segala dosa besar maupun kecil.” 235

Dengan demikian, imamah menurut Syi’ah adalah 

kelanjutan dari tugas risalah sehingga Rasulullah saw 

berkewajiban menentukan siapa pemimpin (imam) sepeninggal 

beliau. Dan karena beliau tidak menetapkan sesuatu kecuali 

berdasar wahyu maka ketentuan beliau sejatinya adalah 

ketentuan Allah Swt. Dengan kata lain, seorang imam haruslah 

sosok yang ditunjuk oleh Allah Swt dan adalah seorang yang 

maksum. Kecuali itu, tentu masih ada syarat lain, yaitu memiliki 

ilmu ladunni agar dapat menjelaskan hukum-hukum Islam 

secara rinci, sahih dan akurat. 

235 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, hal.190; Ja’far Subhani, 
Pisywa-i az Nazar-e Islam, hal.27. 
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Sejarah Munculnya Perselisihan Pendapat tentang 

Imamah

Berbagai hadis, riwayat dan sejarah Islam memang 

memperlihatkan bahwa perselisihan pendapat atau ikhtilaf 

seputar persoalan imamah dan kekhalifahan bergemuruh 

sejak terjadi pertemuan di Saqifah (balairung) Bani Saidah 

sepeninggal Rasulullah saw dan kemudian mendapat perhatian 

serius dari para ulama dan umat Islam. Namun demikian, gejala 

ikhtilaf ini sebenarnya sudah terlihat sejak Rasulullah masih 

hidup. Saat itu, sekelompok orang sudah berkasak-kusuk 

tentang kepemimpinan umat Islam pasca Rasul, Sebagian orang 

seperti Akhnas bin Syawiq, pemimpin Yamamah, menyatakan 

bersedia menerima Islam dengan syarat kepemimpinan dan 

kekhalifahan diserahkan kepada mereka sepeninggal Rasul 

saw. Akhnas dan kelompoknya kemudian menolak Islam karena 

Rasulullah menolak syarat tersebut. 236

Di samping itu, setiap kali hendak meninggalkan Madinah 

untuk bermusa! r atau berjihad, Rasulullah saw selalu menunjuk 

seseorang untuk menggantikan posisinya. Kebiasaan tersebut 

membangkitkan rasa penasaran kaum muslim terhadap 

masalah kepemimpinan Islam.  

Semua ini menunjukkan bahwa pendirian Syi’ah perihal 

imamah bukan awal dari munculnya isu imamah pasca Rasul 

saw. Sebaliknya, masalah ini bahkan sedikit banyak sudah ada 

dalam pikiran umat ketika Rasulullah masih hidup. Lebih dari itu, 

sebagaimana terlihat dari dalil-dalil qath’i yang dikemukakan 

236 Muhammad bin Jarir Thabari, Tarikh Tabari, 3/1172; Ja’far Subhani, 
Peswa-i az Nazar-e Islam, hal.33.
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para mutakalim Syi’ah, isu imamah dan kepemimpinan Amirul 

Mukminin Ali bin Abi Thalib as sudah diangkat ke permukaan 

dan ditekankan berulang kali oleh Rasulullah saw sendiri. 

Dampak Isu Imamah

Sebagian ulama Ahlusunnah berpendapat bahwa ikhtilaf 

mengenai imamah dan kekhalifahan sepeninggal Rasulullah 

saw adalah persoalan historis yang sudah kedaluwarsa dan 

tidak lagi memiliki manfaat ilmiah untuk dibahas dan diungkit 

lagi.

Pendapat demikian menurut Syi’ah tidak tepat karena 

perkara imamah memiliki berbagai dimensi historis, ilmiah, 

sosial dan keagamaan. Pembahasan seputar imamah bukan 

sebatas isu sejarah yang kemudian keluar dari konteks 

kekinian masyarakat. Sebaliknya, isu imamah berkaitan erat 

dengan konsep dan pola pemerintahan Islam yang notabene 

merupakan salah satu isu kontemporer yang sangat krusial. 

Agama dan hukum-hukum Islam adalah sesuatu yang abadi 

dan berlaku untuk selamanya. Karena itu, pembahasan tentang 

karakteristik pelaksana hukum-hukum Islam, yakni imam dan 

pemimpin umat Islam, praktis juga tak kenal batas akhir. 

Kedudukan imamah sangat vital di tengah umat. Karena 

itu, imam sebagai pemegang otoritas dan pelaksana hukum-

hukum Islam harus ditetapkan oleh Allah Swt dan bukan 

berdasar konsensus (ijma’) dan permusyawaratan (syura) umat. 

Jika kita mengakui bahwa imam adalah kedudukan berdasar 

pengangkatan maka harus pula kita akui bahwa implementasi 
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hukum-hukum Islam harus dilimpahkan kepada orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab memimpin umat.

Berkenaan dengan masa kegaiban Imam Terakhir yang 

diangkat oleh Allah dan rasul-Nya—yaitu kegaiban yang terjadi 

karena faktor keadaan yang tidak kondusif—timbul pertanyaan, 

yakni: Bagaimanakah konsep Islam dan para imam dalam 

masalah pelaksanaan hukum-hukum Islam di masa kegaiban? 

Apakah di era itu pemimpin umat Islam juga ditunjuk oleh 

Rasulullah saw dan para imam ataukah umat Islam sendiri dapat 

memilih siapapun yang mereka kehendaki sebagai pemimpin? 

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa isu 

imamah adalah isu tentang konsep pemerintahan Islam untuk 

sepanjang zaman. 

Satu lagi fungsi imamah dalam pandangan Syi’ah ialah sebagai 

penerang dan penjelas prinsip, makrifat, hukum dan furu’ agama, 

serta sebagai penentu keputusan atas perselisihan yang terjadi 

di tengah umat Islam. Pandangan ini tentu berpijak pada sabda 

Rasulullah saw. Karena itu, otoritas ilmiah para imam maksum 

bukan hanya bagi umat yang hidup sezaman dengan mereka, 

melainkan juga merupakan hujah bagi seluruh umat Islam dari 

generasi ke generasi. Otoritas ilmiah para imam maksum dapat 

menyelesaikan banyak persoalan intelektual, sosial, ekonomi dan 

lain sebagainya.Pembicaraan seputar imamah juga tidak serta 

merta menyalahi semangat solidaritas dan persatuan umat Islam. 

Sebab, masih banyak titik temu yang bisa diangkat, sedangkan 

tema-tema ikhtilafnya pun masih dapat didiskusikan di ranah 
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intelektual secara arif, ramah, bersahabat dan bebas dari apriori dan 

fanatisme. Apalagi al-Quran dengan tegas berpesan kepada umat 

Islam, supaya menampung segala masukan yang ada lalu memilih 

yang terbaik di antaranya. 

Pendekatan antarmazhab ditujukan untuk mempraktikkan 

pendekatan antarpemikiran dan sikap saling toleran serta 

memberikan keutamaan pada banyak titik persamaan yang dapat 

menunjang persatuan dan kekompakan umat Islam di depan 

para mustakbirin dan kaum anti-agama. Misi inilah yang membuat 

Rektor al-Azhar Syekh Mahmud Syaltut secara resmi membolehkan 

siapapun mengikuti mazhab Syi’ah di sisi saudara-saudara yang 

mengikuti mazhab Ahlusunnah. Syekh Syaltut berkata: “Mazhab 

Ja’fari yang lebih dikenal dengan mazhab Syi’ah Imamiah Itsna 

Asyariah secara syariat dapat diikuti sebagai mazhab-mazhab 

Ahlusunnah lainnya.”237

Kebutuhan Umat kepada Imam

Rasulullah saw mengemban tiga misi: menerima dan 

menyampaikan wahyu; menjelaskan wahyu; dan memimpin 

masyarakat Islam. Sepeninggal beliau, era wahyu berakhir, dan 

karena itu  misi pertama beliau pun berakhir. Namun, dua misi 

selanjutnya tetap urgen bagi pembinaan dan hidayah umat Islam, 

yaitu menjelaskan wahyu dan menegakkan pemerintahan untuk 

mengimplementasikan undang-undang peradilan, ekonomi dan 

sosial Islam. 

Dalam pandangan Syi’ah, Allah Swt telah menetapkan para 

imam maksum dan berilmu ladunni untuk menjelaskan wahyu 

237 Ja’far Subhani, Peswa-i az Nazar-e Islam, hal.14.
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sepeninggal Rasul saw. Dengan kata lain, mereka telah ditunjuk 

sebagai pengawal agama dan pengelola masyarakat Islam. 

Pengangkatan para imam pasca Rasul saw berdasar pada beberapa 

alasan, sebagai berikut:

Pertama; selama 23 tahun masa kenabian dan kerasulannya, 

Rasulullah saw tidak sempat menyampaikan semua rincian 

hukum-hukum Ilahi. Sebab, banyak persoalan dan hukum belum 

menemukan obyeknya di masa Nabi saw, sehingga pertanyaan 

tentang itu praktis belum mengemuka. Dari sisi lain, selama 13 

tahun masa kenabian beliau di Mekkah hanya sedikit orang yang 

beriman kepada ajaran beliau, sedangkan selama 10 tahun masa 

kenabian di Madinah, umat Islam berada dalam kondisi perang 

sehingga tidak banyak kesempatan bagi beliau untuk menjelaskan 

hukum-hukum Islam secara detail. Atas dasar ini, masyarakat Islam 

sepeninggal Nabi saw memerlukan juru penunjuk yang terjaga dari 

kesalahan demi melanjutkan misi Nabi saw tersebut.

Kedua; sepeninggal Rasulullah saw muncul berbagai aliran, 

seperti Khawarij, Muktazilah, Murji’ah, Asya’irah dan Syi’ah yang 

masing-masing merasa bahwa akidahnyalah yang bersandar 

pada al-Quran, yang menafsirkan al-Quran sesuai keyakinannya. 

Sedangkan penafsiran yang sahih di antara sekian penafsiran 

yang berbeda itu, tentu tidak lebih dari satu. Karena itu harus ada 

orang-orang tertentu yang tahu persis mana penafsiran yang 

sahih dan mana yang tidak sahih untuk kemudian menjelaskan 

penafsiran yang benar itu kepada masyarakat agar mereka dari 

generasi ke generasi dapat memilih jalan yang benar. 

Pust
ak

a 
Syi

ah



247Panorama Pemikiran Islam 2

Contohnya ialah tata cara wudu (wudhu’). Rasulullah saw 

setiap hari sekian kali berwudu di depan umum sehingga 

banyak orang melihat bagaimana beliau membasuh wajah dan 

tangan serta mengusap bagian kepala dan kakinya. Namun, 

yang terjadi di kemudian hari ternyata adalah perbedaan tata 

cara berwudu antara Ahlusunnah dan Syi’ah, dan keduanya juga 

menyatakan sama-sama berpegangan pada ayat-ayat al-Quran. 

Dalam perbedaan ini, tentu  hanya satu yang sesuai dengan tata 

cara wudu Rasul saw.

Atas dasar ini, keberadaan para imam maksum sangat 

diperlukan agar umat bisa mendapat penafsiran yang benar 

atas hukum-hukum dan makrifat-makrifat Islam. Dalam makrifa 

misalnya, perihal sifat-sifat Allah, lauh dan qalam, arasy (‘arasy) 

dan kursy, kada  (qadha) dan kadar (qadar), jabr dan ikhtiar dan 

syafaat, surga dan neraka. 

Ketiga; sepeninggal Rasulullah saw terjadi fenomena bursa 

hadis palsu yang dikaitkan kepada beliau. Para pembuat hadis 

palsu bertebaran dengan berbagai agenda dan tujuan. Sebagian 

dari mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang 

menyamar sebagai muslim, seperti Ka’bul Ahbar dan Wahab bin 

Munabbih. Mereka memendam permusuhan terhadap Islam 

sehingga menyusupkan hadis-hadis Israiliyyat dan Masihiyyat. 

Di saat yang sama, sebagian umat Islam sendiri yang lemah 

iman juga tak segan-segan membuat hadis palsu dengan 

berbagai motif dan tujuan, seperti ambisi politik, pemenuhan 

kepentingan dan selera pihak yang berkuasa. 
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Di tengah carut-marut ini umat tentu memerlukan 

keberadaan imam maksum yang dapat diandalkan sebagai 

rujukan ! nal untuk membedakan hadis sahih dari hadis 

palsu. Dalam konteks ini pula, imam maksum juga bertugas 

memerangi hadis-hadis palsu, memberantas paham-paham 

menyimpang dan membebaskan umat dari cengkeraman para 

penebar dusta. Sebagai ilustrasi, ada baiknya kami sebutkan 

contoh perihal orang yang berperan sebagai pembuat hadis 

palsu sebagai berikut:

Adalah Samurah bin Jundub yang tampil atas nama sahabat 

Nabi sebagai katalisator mesin propaganda Muawiah bin Abu 

Sufyan. Dengan upah 400 dinar dia tak segan-segan mendistorsi 

asbabun-nuzul dua ayat suci al-Quran. Sebuah ayat yang turun 

berkenaan dengan kekesatriaan Ali bin Abi Thalib pada Lailah 

al-Mabit238 (malam di mana Imam Ali tidur di tempat tidur 

Rasulullah saw ketika beliau bergerak keluar dari Mekkah untuk 

hijrah menuju Madinah) didistorsi sedemikian rupa supaya 

menjadi ayat yang menunjukkan keutamaan Ibnu Muljam, 

pembunuh Imam Ali ! Samurah menyatakan ayat itu turun 

berkenaan dengan Ibnu Muljam. Di saat yang sama, sebuah 

ayat yang mencela kaum muna! k239 dia sebutkan sebagai ayat 

yang turun berkenaan dengan Imam Ali as.240

238 Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena 
mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada 
hamba-hamba-Nya. (QS. al-Baqarah [2]:207)

239 Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan 
dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah 
(atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang 
paling keras. (QS. al-Baqarah [2]:204).

240 Jawad Balaghi, Ala’u al-Rahman, 1/148.
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Semua kebohongan itu disebarluaskan kepada ribuan 

warga Syam yang belum lama masuk Islam dan tidak tahu 

menahu tentang kedudukan Imam Ali asdi sisi Rasulullah saw. 

Akibatnya, penduduk Syam membenci Imam Ali dan para 

pengikutnya sehingga terjadi tragedi yang menelan korban 

puluhan ribu orang. 

Tentang kaum muna! k pemalsu hadis berjubah sahabat 

itu Imam Ali as berkata: “Seandainya masyarakat mengenal 

kaum muna! k dan pendusta itu tentu tidak akan percaya dan 

menerima perkataan mereka, namun masyarakat tertipu oleh 

status sahabat yang disandang oleh kaum muna! k itu dan 

berpikir bahwa merekalah yang menyaksikan Rasulullah saw, 

mendengar dan mendapat kebenaran-kebenaran dari beliau 

dan tidak mungkin berkata sesuatu yang menyalahi kebenaran. 

Masyarakat tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya.”241

Allamah Abdul Husain Amini dalam kitabnya, al-Ghadir, 

telah meninjau kitab-kitab rijal (para perawi hadis) Ahlusunnah 

dan menjelaskan nama dan ciri-ciri 700 orang pembuat hadis 

palsu. 

Inilah realitas umat Islam. Karena itu, harus ada para imam 

maksum dan mumpuni yang berfungsi sebagai pengawal sejati 

Islam yang menjaga kemurnian agama ini. Berbagai nash agama 

(Islam) telah menegaskan adanya ! gur-! gur demikian dan 

menyebut mereka sebagai hujjah sepeninggal Rasulullah saw. 

Imam Ja’far Shadiq as, misalnya, berkata: “Bumi ini tidak akan 

pernah kosong dari keberadaan sosok imam (maksum) supaya 

241 Nahj al-Balaghah, Khotbah 205.
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apabila ada orang-orang Islam yang menambahkan sesuatu pada 

agama ini maka dia dapat menangkalnya, dan apabila mereka 

melakukan pengurangan maka dia dapat menyempurnakannya.”242

Juga dinyatakan, “Allah tidak membiarkan bumi kosong dari 

hujah, karena jika tidak ada hujah maka kebenaran tidak akan 

dapat dibedakan dari kebatilan.”243

Hisyam bin Hakam, mutakalim besar dan murid terkemuka 

Imam Shadiq dalam dua dialog terpisah juga menyebutkan bahwa 

keberadaan imam maksum pasca Nabi saw adalah satu keharusan 

yang tidak terelakkan. Dalam dialog dengan seorang ulama Syam, 

terjadi tanya jawab antara lain sebagai berikut:

(Hisyam bertanya) “Apakah sepeninggal Nabi saw Allah Swt 

menetapkan dalil dan hujah untuk mengatasi perselisihan di 

tengah  umat Islam?”

(ulama Syam menjawab) “Ya, al-Quran dan hadis Nabi sudah 

cukup untuk mengatasi perselisihan?”

“Jika al-Quran dan hadis sudah cukup untuk mengatasi 

perselisihan, lantas mengapa masih terjadi perselisihan antara aku 

dan kamu padahal dua cabang kita berasal dari satu pohon yang 

sama? Mengapa masing-masing memilih jalan yang berbeda?”

Dalam dialog dengan Amr bin Ubaid, pemuka Muktazilah di 

Basrah terjadi tanya jawab seputar fungsi imam sebagai berikut:

Hisyam : “Bukankah kamu memiliki mata?”

242 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 1/178.
243 Ibid.
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Amr : “Ya”

Hisyam : “Kamu fungsikan sebagai apa mata itu?”

Amr : “Untuk melihat aneka warna.”

Hisyam : “Bukankah kamu memiliki telinga?”

Amr : “Ya.”

Hisyam : “Untuk apa?”

Amr : “Untuk mendengarkan suara?”

Hisyam juga menanyakan perihal beberapa organ 

pengindra lain seperti indra penciuman, perasa dan peraba 

dengan fungsi masing-masing dan Amr pun memberikan 

jawaban “ya”. Setelah itu Hisyam bertanya: “Bukankah kamu 

juga berakal?” Amr menjawab: “Ya”. Hisyam menyoal lagi: 

“Apakah fungsi akal bagi manusia?” Amr menjawab: “Untuk 

memilah-milah apa yang dialami oleh organ-organ tubuhku.” 

Hisyam bertanya lagi: “Apa lagi fungsi akal pada tubuh?” Amr 

menjawab: “Sebagai rujukan untuk menghilangkan keraguan 

apabila ada organ pengindra yang salah atau ragu dalam 

pengindraan.”

Hisyam kemudian membuatkan kesimpulan bahwa 

Allah Swt menciptakan perlindungan sedemikian rupa untuk 

mengatasi keraguan yang dialami organ-organ pengindraan, 

lantas apakah mungkin umat manusia dibiarkan begitu saja 

tanpa ada seorang pemimpin untuk mengatasi keraguan, 

kebingungan dan kesalahan yang mereka alami? 244

244 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 1/170; Ja’far Subhani, 
Ilahiyyat wa Ma’arif-e Islami, hal.373.
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Keempat; dalam realitas sejarah permulaan Islam pada masa 

wafat Rasulullah saw memperlihatkan dengan jelas bagaimana 

kondisi kawasan jazirah Arabia dan dunia yang  keharusan 

adanya nash yang menetapkan imamah. Ketika Rasul saw wafat, 

ada tiga kategori ancaman bagi ajaran Islam: ancaman dari 

imperium Romawi, ancaman dari imperium Persia dan ancaman 

dari kaum muna! k yang ada dalam tubuh umat Islam sendiri.

Sedemikian krusialnya ancaman pertama sehingga 

pada hari-hari menjelang wafat pun Rasulullah memikirkan 

pengiriman pasukan dalam jumlah besar untuk berperang 

di bawah pimpinan Usamah bin Zaid guna melawan pasukan 

Romawi. Beliau bahkan mengutuk orang yang membelot dari 

ekspedisi Usamah tersebut. Ancaman kedua juga tak kalah 

buruknya. Betapa tidak, musuh merobek-robek surat beliau 

dan bahkan melayangkan surat kepada gubernur Yaman 

sembari memintanya agar menangkap Muhammad saw atau 

menyerahkan kepala beliau. 

Sedangkan mengenai ancaman internal dari kaum 

muna! k, sejarah mencatat betapa mereka tak henti-hentinya 

mengusik Rasulullah dari kota Madinah sendiri maupun dari 

luar kota ini. Mereka merancang dan melancarkan konspirasi 

demi konspirasi terhadap ar-Rasul saw. Sedemikian dahsyatnya 

aksi makar mereka sehingga al-Quran dalam berbagai suratnya 

menyebutkan perihal mereka. Tak kurang, al-Quran bahkan 

menamakan salah satu Surah-nya dengan nama “al-Muna! qun” 

yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pikiran dan 

tindak-tanduk mereka. 
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Dengan latar belakang demikian, layak untuk dipertanyakan: 

Apakah mungkin Rasulullah saw membiarkan umat Islam dan 

ajaran sucinya tanpa ada pengayoman dari seorang pemimpin, 

sedangkan musuh (dari luar dan dalam umat muslim) terus 

mengintai dari berbagai penjuru? Di samping itu, beliau 

juga tahu persis kultur masyarakat Arab yang kental dengan 

fanatisme kesukuan sehingga tidak sedikit orang yang masih 

mengedepankan para pemuka suku masing-masing. Semua ini 

menunjukkan dengan gamblang bahwa membiarkan ummat 

tanpa ada penunjukan pemimpin yang menggantikan beliau 

sama saja dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam 

kancah perpecahan dan pertikaian antarsuku sehingga keadaan 

akan sangat menguntungkan musuh-musuh Islam. Atas dasar 

ini penetapan pengganti beliau melalui nash adalah tindakan 

yang lebih tepat dan realistis.

B. Dalil-Dalil Pengangkatan & Kemaksuman Para 

Imam

Dalil-Dalil Pengangkatan

Pada pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan 

sebagian argumentasi rasional yang menunjukkan urgensi 

imamah. Berikut ini kita sebutkan sebagian dalil tekstual al-

Quran dan riwayat tentang bahasan tersebut.

Dalil-Dalil al-Quran

a) Ayat al-Indzar (Peringatan):

“…dan derilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang 

terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 

mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka 
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mendurhakaimu maka katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak 

bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.”245

Wahyu Allah Swt turun pertama kali di Gua Hira pada 

kalbu Rasulullah saw. Saat itu beliau diangkat sebagai nabi dan 

mendapat kehormatan mengemban risalah suci. Namun, ketika 

itu Jibril tidak menetapkan waktu kapan risalah itu harus mulai 

didakwahkan kepada masyarakat. Karena itu, selama tiga tahun 

Rasulullah saw tidak melakukan dakwah umum. Beliau hanya 

mengajak kerabat terdekatnya yang dinilai layak, dan beliau 

pun berhasil menarik minat sekelompok kecil orang pada ajaran 

beliau. 

Usai tenggang waktu tiga tahun itu, Allah Swt 

memerintahkan beliau supaya mengumandangkan dakwahnya 

kepada semua orang, dengan mengawalinya dari seruan kepada 

keluarga dan kerabat beliau sendiri sesuai ! rman Allah: “….dan 

berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” 

Dakwah umum ini dimulai dari kerabat terdekat karena 

sosok pemimpin agama ataupun publik tidak akan digubris 

oleh orang lain selagi kerabat terdekatnya sendiri tidak percaya 

kepadanya. Sebab, kerabat terdekat seseorang adalah kalangan 

yang lebih mengenal, mengetahui dan dapat memastikan baik 

atau tidaknya perangai seseorang. Karena itu jika kalangan kerabat 

menerima dan mengakui kelayakan seseorang sebagai pemimpin 

maka ini akan menghasilkan citra dan reputasi tersendiri baginya 

dan menjadi satu petunjuk bahwa ia memang punya kelayakan 

245 QS. al-Syu’ara [26]:214-216.
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untuk mengaku sebagai pengemban suatu misi. Sebaliknya, jika 

kerabat terdekat sendiri menolak maka ini juga menjadi pertanda 

bahwa orang itu tidak layak. 

Atas dasar ini, Rasulullah saw meminta sepupunya, Ali bin Abi 

Thalib, mengundang 45 orang pemuka dan sesepuh Bani Hasyim 

untuk jamuan makan siang. Mereka semua datang memenuhi 

undangan. Namun, keadaan usai pesta itu ternyata tidak kondusif 

untuk mendengar penjelasan Rasulullah karena paman beliau yang 

bernama Abu Lahab merusak keadaan dengan membicarakan hal-

hal remeh. Pertemuan akhirnya bubar tanpa hasil apapun. 

Esok harinya, beliau kembali mengundang mereka lagi, kecuali 

Abu Lahab, untuk makan siang bersama. Pada kali kedua inilah 

usai makan bersama Rasulullah menyampaikan seruannya kepada 

para pemuka Bani Hasyim agar beriman kepada ajaran tauhid dan 

risalah yang beliau emban. Beliau memulai dakwahnya itu dengan 

sabda sebagai berikut:

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya pemberi petunjuk bagi 

manusia tidak mungkin akan berdusta. Demi Allah yang tiada 

Tuhan selain Dia, aku adalah utusan Dia kepada kalian dan 

kepada seluruh manusia. Ketahuilah bahwa kalian kelak akan mati 

sebagaimana kalian tidur, dan akan dihidupkan kembali (di hari 

kiamat) sebagaimana kalian bangun dari tidur. Orang yang berbuat 

kebajikan akan mendapatkan pahalanya dan orang yang berbuat 

kekejian akan mendapatkan hukumannya. Surga adalah tempat 

yang abadi bagi orang-orang saleh dan neraka adalah tempat yang 

abadi bagi orang-orang keji. 
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Tidak ada orang yang membawakan kepada kerabatnya 

sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku bawakan kepada 

kalian. Aku membawakan kepada kalian kebaikan dunia dan 

akhirat. Tuhanku telah memerintahkan kepadaku supaya aku 

mengajak kalian kepada tauhid, keesaan Tuhan dan risalah-Nya. 

Maka siapakah di antara kalian yang bersedia membantuku dalam 

urusan ini agar dapat menjadi saudara, washi dan penggantiku?”

Rasulullah saw kemudian diam sejenak untuk melihat siapakah 

di antara mereka yang menyatakan siap membantu beliau. Suasana 

ternyata hening. Semua kepala tertunduk dan setiap orang terlihat 

bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Ali bin Abi Thalib 

as yang saat itu masih remaja berusia sekitar 16 tahun246 tiba-tiba 

bangkit memecah keheningan. Dia berseru: “Wahai Rasulullah, aku 

siap membantumu di jalan ini.” Ali menjulurkan tangannya kepada 

Rasul untuk menyatakan sumpah setia, namun beliau meminta 

Ali duduk lagi. Beliau kemudian menyampaikan lagi pesan dan 

pertanyaannya, dan Ali kembali bangkit menyatakan kesiapannya 

namun beliau kembali meminta Ali duduk. Untuk kali ketiga, beliau 

kembali menyampaikan pesan dan pertanyaannya, dan lagi-lagi Ali-

lah satu-satunya orang yang bangkit dan menyatakan kesiapannya 

menjadi wazir atau pembantu beliau. 

Ketika itulah beliau menerima juluran tangan Ali lalu 

mengucapkan sabdanya yang monumental: “Wahai keluarga 

dan kerabatku, ketahuilah bahwa Ali adalah saudara, washi dan 

khalifahku atas kalian.”247 

246 Sebagian riwayat menyebutkan usia Ali bin Abi Thalib saat itu 13 tahun. 
247 Allamah Abdul Husain Amini, al-Ghadir, 2/278-289; Ahmad bin Hambal, 

Musnad Ahmad, 1/159; Ja’far Subhani, Pisywai az Nazar-e Islam, hal.158.
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Dengan demikian, Rasulullah saw sudah menunjuk washi 

atau penggantinya yang pertama sejak awal beliau mengemban 

risalah. Bahkan, di satu hari yang sama selain mengumumkan 

kenabiannya beliau juga mengumumkan status Ali as sebagai 

imam. Ini menunjukkan bahwa imamah adalah kedudukan yang 

sangat agung dan tak terpisahkan dari nubuwah serta merupakan 

penyempurna program risalah. 

b) Ayat Wilayah (Kewalian):

Bertolak dari berbagai hadis sahih, para ahli hadis dan 

mufasir Ahlussunah dan Syi’ah menyatakan bahwa Ayat Wilayah 

turun berkenaan dengan Ali as menyedekahkan cincinnya 

kepada orang yang membutuhkan bantuan ketika ia sedang 

mendirikan salat. Ayat tersebut ialah: Sesungguhnya pemimpin 

kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, 

yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka rukuk 

(tunduk kepada Allah).”248

Ayat ini merupakan penegasan atas kepemimpinan (imamah) 

Ali as dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Pertama, tentang sebab turunnya ayat ini banyak mufasir 

dan muhaddits yang menyebutkannya. Suatu ketika ada seorang 

pengemis masuk ke dalam masjid dan meminta bantuan kepada 

orang-orang yang ada di dalamnya, namun tak seorang pun 

memberikan sesuatu kepadanya. Orang itu kemudian mendekati 

Imam Ali as yang sedang salat dan persis pada posisi rukuk. Imam 

Ali lantas menjulurkan tangan kepada si pengemis sebagai isyarat 

supaya mengambil cincin yang ada di jari manis beliau. Memahami 

248 QS. al-Maidah [5]:55.
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isyarat itu si pengemis segera melepas cincin dari jari Imam Ali as 

lalu pergi. 

Berita tentang kejadian ini didengar oleh Rasulullah saw. 

Beliau lantas berdoa kepada Allah: “Ya Allah, sebagaimana 

Engkau menentukan seorang wazir bagi Musa dari salah seorang 

kerabatnya, tentukan pula bagiku seorang wazir dari Ahlulbaitku.” 

Malaikat pembawa wahyu lantas turun menyampaikan ayat 

tersebut.249

Dengan demikian, orang yang dimaksud dari kalimat “orang-

orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat 

seraya mereka rukuk” dalam ayat tersebut tak lain adalah Ali bin Abi 

Thalib as. 

Kedua, arti kata “wali” dalam ayat tersebut ialah “pemimpin”, 

“pemegang kekuasaan” dan “pemegang kewenangan”. Pemegang 

kewenangan, yang pertama adalah Allah Swt, kemudian Rasulullah 

saw, dan penerus beliau. Wali dalam ayat ini tidak mungkin 

berarti “kawan” atau “penolong”, karena pembatasan pemegang 

kewenangan hanya pada tiga pihak tersebut yang ditandai 

dengan kata “innamaa” (hanya ) menjadi tidak bermakna. Sebab, 

berdasarkan berbagai ayat, seluruh orang yang beriman adalah 

kawan dan penolong satu sama lain.250 

Kesimpulan ini didukung oleh ayat yang menyusul setelahnya, 

yaitu, Barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang 

249 Ali bin Hisamuddin Muttaqi Hindi, Kanz al-Ummal, 45/2137; 
Fakhrurrazi, Tafsir al-Kabir 82/26, Allamah Abdul Husain Amini, al-
Ghadir 2/52; Ja’far Subhani, Pesywai az Nazar-e Islam, hal.169.

250 …dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka adalah kawan/penolong bagi sebagian yang lain. (QS. 
al-Taubah [9]:71)
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yang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya golongan Allah 

itulah yang pasti menang.251

Ayat ini juga menjadi satu petunjuk lain bahwa wali berarti 

pemimpin, penguasa dan pemegang kewenangan, sebab frasa 

“hizbullah” (golongan Allah) dan kemenangan atas musuh 

adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan Islam yang 

merupakan institusi dan solidaritas sosial untuk suatu tujuan 

bersama, bukan sekedar pertemanan. Lagi pula, seandainya kata 

“wali” di situ berarti teman atau penolong maka kalimat “dan orang-

orang yang beriman” saja sudah cukup dan sama sekali tidak perlu 

menyebutkan soal salat dan zakat. Sebab, semua orang yang 

beriman adalah teman dan penolong satu sama lain. Memang, 

bisa saja orang mengatakan bahwa masalah salat dan zakat itu 

layak disebutkan karena keduanya sangat penting; satu berkenaan 

dengan ibadah dan yang lain berkenaan dengan keuangan. 

Namun, perlu dicatat bahwa dalam ayat tersebut terdapat satu lagi 

poin penting, yaitu kalimat “seraya tunduk (rukuk)”. Jika salat dan 

zakat layak disebutkan, lantas apakah rukuk dalam salat juga sama 

pentingnya sehingga juga disebutkan dalam ayat tersebut?!

Dengan demikian, kalimat “orang-orang yang beriman” 

dalam ayat tersebut dimaksudkan hanya untuk satu orang 

tertentu. Sebab, seandainya yang dimaksud adalah semua orang 

yang beriman maka ayat itu menjadi tidak bermakna ketika 

menyebutkan batasan “yang mendirikan salat dan menunaikan 

zakat dalam keadaan rukuk”. Selanjutnya, ketika yang dimaksud 

251 QS. al-Maidah [5]:56.
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adalah satu orang tertentu maka kata “wali” dalam ayat tersebut 

tidak tepat jika diartikan sebagai teman atau penolong.

Ketiga, zakat yang dimaksud dalam ayat wilayah bukanlah 

zakat dalam pengertian ! kihnya, melainkan artinya secara 

umum sebagaimana lazim dipakai dalam al-Quran. Al-Quran 

menggunakan kata zakat untuk menyebut segala bentuk 

pendermaan (infak) yang diniatkan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah sehingga mencakup zakat wajib dan zakat 

mustahab (berupa infak).252 Kosakata zakat ternyata juga dipakai 

al-Quran dalam ayat-ayat yang turun di Mekkah (Makkiyyah)253, 

padahal zakat dalam pengertian terminologisnya baru 

diwajibkan sesudah hijrah ke Madinah. Dengan demikian, tidak 

ada alasan untuk menyatakan bahwa mendermakan cincin itu 

tidak dapat disebut sebagai zakat. 

Keempat, sebagian orang menyoal: jika orang yang 

dimaksud hanyalah Imam Ali as lantas mengapa ayat itu 

menggunakan kata-kata yang semuanya berbentuk jamak: 

“orang-orang yang beriman”, “mereka yang mendirikan salat”, 

“mereka yang menunaikan zakat” dan “mereka yang rukuk”?

Jawabannya ialah al-Quran sering menggunakan kata 

dalam bentuk jamak namun yang dimaksud adalah satu 

orang tertentu. Contohnya adalah Ayat Mubahalah yang 

menggunakan ungkapan “perempuan-perempuan kami” dan 

“diri-diri kami”. Padahal, sebagaimana disepakati para mufasir, 

perempuan yang dimaksud tidak lain adalah Fatimah Zahra as 

dan diri yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib as. Kemudian, 

252 QS. al-Anbiya [21]:73; QS. Maryam [91]:31. 
253 QS. al-Mu’minun [23]:4.
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dalam banyak ayat al-Quran Allah Swt menyebut Diri-Nya 

dengan dhamir (kata ganti) jamak. 

Berdasarkan semua penjelasan ini, dapat dipastikan 

bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt, Rasulullah 

saw dan Amirul Mukminin as adalah pihak yang berwenang 

dan berkuasa atas orang-orang beriman. Ketiganya berhak 

menangani dan mengendalikan urusan mereka, dan segala 

wilayah (kepemimpinan) yang tidak berporos pada mereka atau 

di luar rekomendasi mereka maka dinyatakan tidak sah. 

c) Ayat Tabligh

Dinyatakan: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-

Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.254

Sejumlah besar mufasir dan muhaddits Ahlusunnah serta 

seluruh mufasir dan muhaddits Syi’ah meyakini bahwa ayat ini 

berkenaan dengan imamah Ali bin Abi Thalib dan turun dalam 

peristiwa besar di Ghadir Khum. 

Pada tahun terakhir usia Rasulullah saw telah berlangsung 

ibadah Haji Wada’ (Haji Perpisahan), yang diikuti oleh peziarah dalam 

jumlah sangat besar dan masif, yang bukan hanya diikuti oleh umat 

Islam dari Madinah melainkan juga dari berbagai negeri Islam, 

sebagai bentuk takzim mereka kepada Rasulullah. Pada tanggal 

18 Dzulhijjah, beliau meminta ka! lah besar haji berhenti di sebuah 

tempat bernama Ghadir Khum yang merupakan persimpangan 

254 QS. al-Maidah [5]:67.
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jalan tempat kelompok-kelompok dalam karavan akan berpisah 

satu sama lain. Di situ beliau mendapat perintah dari Allah agar 

menyampaikan sebuah pesan penting untuk mereka, yang jika tidak 

disampaikan maka beliau akan dinilai belum menunaikan risalahnya. 

Para sahabat lantas membuatkan mimbar untuk beliau. Beliau 

naik mimbar lalu berucap kepada hadirin: “Dalam waktu dekat aku 

akan memenuhi panggilan Allah. Bagaimana pandangan kalian 

tentang aku?” Para sahabat menjawab: “Kami bersaksi bahwa engkau 

telah menyampaikan ajaran Allah kepada kami, menghendaki 

kebaikan dan telah bersusah payah agar kami mendapat hidayah. 

Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”

Beliau bersabda lagi: “Apakah kalian bersaksi atas keesaan 

Allah, kerasulanku dan kepastian adanya hari kebangkitan?” Semua 

orang menjawab “ya”. Beliau melanjutkan: “Aku akan tiba ke Telaga 

Kautsar sebelum kalian. Maka perhatikanlah bagaimana sikap kalian 

terhadap dua pusaka berhargaku?”  Orang-orang bertanya: “Dua 

pusaka apakah itu?” Beliau menjawab: “Kitab Allah dan itrahku, dan 

Allah Yang Mahalembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahuku 

bahwa keduanya tidak akan pernah terpisah hingga keduanya 

datang kepadaku di sisi Telaga Haudh. Maka janganlah berpaling 

dari keduanya agar kalian tidak musnah dan jangan mengambil 

jarak dari keduanya supaya kalian tidak binasa.”

Beliau kemudian meraih tangan Ali dan mengangkatnya tinggi-

tinggi seraya bersabda: “Wahai manusia, siapa yang lebih berhak atas 

orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri?” Mereka 

menjawab: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda: 
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“Allah adalah Maula-ku, sedangkan aku adalah maula bagi orang-

orang yang beriman dan aku lebih utama (berhak) atas diri mereka.” 

Rasulullah saw kemudian bersabda dan mengulangnya 

hingga tiga kali seruannya: “Barangsiapa menjadikan aku sebagai 

pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya (pula).”

Beliau bersabda lagi: “Ya Allah, cintailah orang yang mencintai 

Ali dan musuhilah orang yang memusuhi Ali, kasihilah orang yang 

mengasihi Ali dan murkailah orang yang murka terhadap Ali, 

tolonglah orang yang menolong Ali dan hinakanlah orang yang 

menghina Ali. Jadikanlah kebenaran selalu bersama Ali sehingga di 

mana ada Ali maka di situ ada kebenaran. Hadirin yang ada di sini 

hendaknya menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang 

tidak hadir di sini.”

Hadis al-Ghadir ini adalah hadis mutawatir. Perawinya mencapai 

110 orang sahabat, 89 tabi’in dan 350 ulama dan muhaddits, serta 

dikutip sejak masa terdahulu hingga sekarang. Karena itu, orisinalitas 

dan validitasnya sama sekali tidak patut dipertanyakan lagi.255

Sekarang yang perlu diketahui ialah apa yang dimaksud 

dari “kewalian” atau “ke-maula-an”  Rasulullah saw dan  Imam 

Ali. Banyak petunjuk yang membuktikan bahwa kewalian itu tak 

lain adalah kepemimpinan, di antaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, dalam peristiwa Ghadir Khum, Rasulullah saw 

menghentikan ka! lah besar haji di sebuah tempat yang 

255 Allamah Abdul Husain Amini, al-Ghadir, 1/14-15. (Mengingat 
kemutawatiran hadis Ghadir Khum  yang berisi tentang pengangkatan 
Ali sebagai maula ini tidak diterima, maka tidak akan ada hadis lain 
lagi yang layak diterima, peny.) 
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gersang dan tandus, itu pun di bawah sorotan terik mentari 

yang sangat panas. Diriwayatkan bahwa sedemikian panas 

cuaca saat itu sehingga hadirin menjadikan separuh aba’ah 

(pakaian luar) mereka sebagai penutup kepala sedangkan 

separuh lainnya dijadikan sebagai alas untuk menahan panas. 

Dalam kondisi demikian, beliau memberhentikan mereka jelas 

bukan untuk menyampaikan sembarang pesan, selain untuk 

memberitahukan sesuatu yang sangat menentukan bagi 

hidayah, persatuan dan masa depan umat serta keterjagaan 

agama Allah. Dalam hal ini, apa lagi sesuatu yang paling 

penting dan menentukan itu kalau bukan pengangkatan sosok 

pengganti beliau?!

Kedua, sebelum mengemukakan masalah kepemimpinan 

Ali, Rasulullah saw menyebutkan tiga sesuatu yang sangat 

prinsip dalam Islam yaitu tauhid, kenabian dan hari kebangkitan 

(Ma’ad). Beliau bahkan meminta ikrar mereka atas tiga prinsip 

ini. Setelah itu baru beliau menyampaikan pesan Ilahi berkenaan 

dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tersebut. Kronologi ini 

jelas menunjukkan betapa pentingnya pesan itu sehingga tidak 

mungkin di tengah berkumpulnya umat sedemikian besar itu 

beliau hanya menyampaikan pesan sederhana semisal pesan 

tentang “pertemanan.”

Ketiga, di awal khotbahnya Rasulullah juga memberitahu 

umat bahwa beliau tak lama lagi akan meninggalkan mereka 

untuk selamanya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang 

dipikirkan saat itu adalah kondisi umat sepeninggalnya 
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sehingga perlu dan harus ditunjuk pengganti dan penunai 

amanat Ilahi guna menjamin keterjagaan ajaran Islam dari badai 

dan kekacauan yang mungkin terjadi setelah beliau meninggal. 

Keempat, sebelum menyampaikan pesannya mengenai 

kedudukan Ali as, Rasulullah saw juga menyebutkan kewalian 

dan keutamaan beliau. Beliau bersabda: “Allah adalah Maulaku, 

sedangkan aku adalah maula bagi orang-orang yang beriman 

dan aku lebih utama (berhak) atas diri mereka.” Ini menunjukkan 

bahwa kewalian Ali as sama dengan kewalian dan keutamaan 

Rasulullah saw, dan ini beliau kukuhkan tidak lain karena 

diperintah oleh Allah Swt.  Keutamaan dalam hadis ini adalah 

keutamaan seorang utusan Ilahi yang telah ditegaskan al-Quran 

dalam ayat: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 

mukmin dari diri mereka sendiri.256

“Lebih utama” maksudnya, bahwa berdasarkan perintah 

Allah Swt, Rasulullah saw berhak untuk berbuat sesuatu atas 

jiwa dan harta orang-orang mukmin. Artinya, seandainya 

beliau menyuruh mereka untuk berjihad atau berinfak maka 

mereka harus menerima dan patuh sepenuhnya tanpa boleh 

mengelak lagi. Keharusan patuh seperti ini tak pelak merupakan 

keniscayaan dari kedudukan wilayah dan kepemimpinan atas 

masyarakat Islam yang dilimpahkan Allah kepada rasul-Nya. 

Dan inilah pula kedudukan yang dilimpahkan kepada Imam Ali 

sepeninggal Rasul saw. 

256 QS. al-Ahzab [33]:6.
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 Kelima, usai menyampaikan pesan dari Allah tersebut, 

Rasulullah meminta hadirin menyampaikan pesan itu kepada 

orang-orang yang tidak hadir. Setelah itu beliau turun dari 

mimbar dan memerintahkan kepada para sahabatnya supaya 

menyampaikan ucapan selamat kepada Ali as atas kedudukannya 

sebagai Amirul Mukminin. Karena itu beliau membawa Ali ke 

dalam sebuah tenda lalu para sahabat berbondong-bondong 

memasuki tenda untuk menyampaikan ucapan selamat kepada 

Ali. 

Abu Bakar dan Umar juga masuk dalam tenda itu lalu 

memandang wajah Ali dan berucap: “Selamat atasmu wahai 

Ali, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin setiap 

mukmin dan mukminat.”257

Sejarah Islam mencatat bagaimana sepak terjang musuh-

musuh Rasulullah untuk memadamkan seruan Ilahiah beliau. 

Alih-alih sekadar menuduh beliau sebagai penyihir, mereka 

bahkan memutuskan untuk menghabisi nyawa beliau ketika 

beliau sedang tidur. Namun, di tengah semua marabahaya 

gangguan dan konspirasi kaum musyrik itu beliau senantiasa 

mendapat perlindungan Allah. Akibatnya, kaum musyrik nyaris 

frustasi. Satu-satunya hal yang membuat mereka masih berharap 

risalah beliau akan padam ialah tidak adanya keturunan laki-

laki atau putera yang hidup dari sulbi beliau. Artinya, mereka 

optimis Islam akan segera berakhir sepeninggal Rasul karena 

beliau tidak memiliki anak laki-laki. Tentang kondisi beliau ini 

257 Allamah Abdul Husain Amini, al-Ghadir, 1/279-283.
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mereka berkata, “Dia adalah seorang penyair yang kita nantikan 

kematiannya.”258

Namun, setelah beliau menunjuk orang yang berkompeten 

sebagai penggantinya, harapan mereka menciut dan berubah 

frustasi. Penunjukan pemimpin yang layak itu melengkapi 

kenikmatan yang ada pada Islam. Karena itu, setelah 

pengangkatan Ali as di Hari al-Ghadir tersebut turun ayat 

“Ikmaluddin” (penyempurnaan agama) sebagai berikut:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai 

Islam itu menjadi agama bagimu.”259

Dalam al-Quran al-Karim tentu ada beberapa ayat lain yang 

menunjukkan kepemimpinan Imam Ali, namun kami cukupkan 

pada beberapa ayat tadi untuk menyingkat materi.

Dalil-Dalil Riwayat:

a) Hadis Manzilah 

Rasulullah saw dalam berbagai riwayat disebutkan telah 

menegaskan bahwa kedudukan Ali as di sisi beliau seperti 

kedudukan Harun as di sisi Musa as, kecuali bahwa Harun adalah 

seorang nabi. Mengenai momen keluarnya hadis itu disebutkan 

bahwa ketika Rasulullah saw mendapat kabar bahwa pasukan 

Romawi akan menggempur Madinah, beliau melakukan 

mobilisasi umum, menyiapkan pasukan untuk melawan 

258 Bahkan mereka mengatakan:”Dia adalah seorang penyair yang 
kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.” (QS. Thur 
[52]:30)

259 QS. al-Maidah [5]:3.
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serangan dan mengerahkan mereka di kubu-kubu pertahanan. 

Bersamaan dengan ini, terbetik pula kabar bahwa kaum muna! k 

di dalam Madinah telah merencanakan aksi kudeta yang akan 

mereka lancarkan ketika beliau meninggalkan kota. Untuk 

mengantisipasi aksi itu, Rasulullah menempatkan Ali as dalam 

posisinya, dan meminta penduduk supaya mengembalikan 

semua perkara kepada Ali as sampai beliau kembali ke Madinah. 

Menyadari strategi Rasul saw untuk mematahkan konspirasi 

itu, kaum muna! k mencoba melemahkannya dengan 

menghembuskan rumor tak bertanggungjawab. Mereka menebar 

desas-desus bahwa hubungan Ali as dengan Rasulullah saw 

mengeruh dan Ali mulai tidak disukai Rasulullah. Rumor ini cukup 

ampuh karena berhasil menjatuhkan mental para pecinta Ali as. 

Namun, Ali as tidak tinggal diam. Dia segera menyusul Nabi as yang 

belum berada jauh dari Madinah untuk memberitahu perihal desas-

desus tersebut. Ketika itulah Rasulullah saw menyampaikan sebuah 

hadis monumental di mana beliau bersabda kepada Ali as:

“Tidakkah kamu rela kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan 

Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Ketahuilah 

sesungguhnya aku tidak patut pergi meninggalkan tempat kecuali 

kamu menjadi khalifahku.”260

Berdasar hadis ini, Ali as memiliki semua kedudukan Harun as 

kecuali kenabian. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, Harun 

260 Sayid Hasyim Bahrani, Ghayatul Maram, hal 109-126; Ahmad bin 
Hambal, Musnad Ahmad, 1/173-175; Muhammad bin Ismail al-
Bukhari, Sahih Bukhari, 1/3; Ali bin Hisamuddin Muttaqi Hindi, Kanz 
al-Ummal, jil. 8, Hadis 2504.
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as menyandang status nabi,261 wazir (pembantu),262 pengganti263 

dan khalifah Nabi Musa as. Jadi, salah satu maqam Harun as adalah 

pengganti Musa as, dan  oleh sebab itu orang yang harus dipatuhi 

oleh Bani Israel setelah Musa as adalah Harun as. Dengan demikian, 

umat Islam juga harus patuh kepada Ali as sesudah Rasulullah saw.

b) Hadis Sa�inah

Hadis ini berbunyi, “Ahlulbaitku di tengah kalian ibarat 

bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat dan siapa yang 

meninggalkannya akan binasa.”

Hadis Rasul ini secara gamblang menggambarkan Ahlulbait as 

sebagai bahtera Nuh yang berarti merupakan satu-satunya tempat 

berlindung dan mencari keselamatan. Karena itu, orang yang tidak 

mengikuti jejak mereka pasti sesat dan binasa.

c) Hadis Imam Dua Belas (Hadits Itsna Asyariah)

Rasulullah saw tidak hanya menyebutkan pengangkatan Ali 

as sebagai imam, melainkan juga menegaskan kepada umatnya 

bahwa ada 12 imam yang menjadi penerus beliau dan bahwa di 

tangan merekalah keagungan agama ini terjaga. Sebuah riwayat 

menyebutkan bahwa beliau bersabda: “Islam akan senantiasa 

agung sampai ada 12 khalifah.”

261 “...dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian 
rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi.” 
(QS. Maryam [19]:53)

262 “....dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari 
keluargaku.”(QS. Thaha [20]:29)

263“ “...dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: 
‘Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, 
dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang 
membuat kerusakan.” (QS. al-A’raf [7]:142)
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Dalam riwayat lain beliau bersabda: “Agama ini akan senantiasa 

teguh dan tidak terkalahkan sampai 12 khalifah berkuasa atasnya.”264

Tak syak lagi, 12 khalifah dan pengganti Rasul saw yang menjadi 

pilar keagungan Islam itu tak lain adalah para imam Syi’ah, sebab 

para khalifah periode awal berjumlah empat orang, para penguasa 

Bani Umayyah 14 orang yang semuanya, kecuali Umar bin Abdul 

Aziz, adalah sosok tiran dan zalim, dan para peneguasa Bani 

Abbasiah berjumlah 37 orang yang semua juga telah mencoreng 

citra Islam. Makna hadis sangat jelas. Anehnya, hadis ini menjadi 

semacam teka-teki dan misteri dalam pandangan mazhab-mazhab 

lain.

Itsna asyariyyah para imam maksum  dapat dibuktikan 

pertama dengan membuktikan imamah dan kemaksuman 

Ali as melalui al-Quran dan hadis-hadis muktabar. Setelah itu, 

imamah para imam lain dapat dibuktikan dengan bersandar 

pada berbagai riwayat tentang jumlah imam beserta ciri-ciri 

dan identitas mereka.

Kemaksuman Para Imam

Kemaksuman atau keterjagaan para imam dari salah dan 

dosa juga merupakan salah satu karakteristik para imam. Sebab, 

mereka memiliki semua kedudukan dan perkara kerasulan 

kecuali maqam kenabian. Karena itu, semua dalil yang 

menunjukkan keharusan kemaksuman para nabi dari kesalahan 

dan dosa juga berlaku pada para imam. Dengan demikian, 

kemaksuman tidak identik dengan kenabian saja. Ada orang-
264 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, 9/81; Ahmad bin 

Hambal, Musnad Ahmad, 5/86; Ja’far Subhani, Pesywai az Nazar-e 
Islam, hal.249. 
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orang tertentu yang meskipun bukan nabi namun mereka 

adalah manusia-manusia maksum. Contohnya adalah Sayidah 

Maryam dan Fatimah Zahra as.

Dalil-Dalil Kemaksuman

Pertama, karena imamah adalah sebuah kedudukan yang 

ditetapkan Allah maka Dia mewajibkan ketaatan mutlak kepada 

para imam dan menyejajarkan ketaatan kepada mereka dengan 

kataatan kepada Allah dan rasul-Nya, dan karena ketaatan 

kepada mereka adalah kewajiban sedemikian rupa maka 

mereka harus terjamin dengan kemaksuman. Dengan kata lain, 

imamah adalah satu janji Allah, dan janji Allah tidak mungkin 

diberikan kepada orang-orang zalim. Ketika Nabi Ibrahim as 

memohon supaya kedudukan imamah juga diberikan kepada 

anak keturunannya, dia dihadapkan pada syarat dari Allah:

Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.265

Dari sisi lain, kezaliman dalam artinya yang luas mencakup 

kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain sehingga 

mencakup pula kezaliman berupa syirik, keyakinan sesat dan 

kesalahan. Dengan demikian, jika imamah adalah janji dan 

kedudukan yang ditetapkan Allah maka kemaksuman adalah 

satu keharusan.

Kedua, kemaksuman Ahlulbait juga ditegaskan dalam  ayat 

al-Tathhir. Berdasar ayat ini, kesucian Ahlulbait dari segala noda 

dan kotoran, terutama berupa dosa, adalah kehendak Allah Swt: 

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan nosa 

265 QS. al-Baqarah [2]:124.
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(dosa) dari kamu, hai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya.”266

Ayat secara gamblang menegaskan bahwa kesucian 

Ahlulbait as dari segala bentuk dosa dan noda sudah menjadi 

iradah takwiniah (kehendak eksistensial) yang bersifat absolut 

atau pasti terjadi karena tidak satu apapun yang dapat 

menghalanginya untuk menjadi kenyataan.267

Penyucian secara mutlak identik dengan kemaksuman, 

karena yang dimaksud dari noda (rijs) dalam ayat tersebut 

meliputi noda pikiran, rohani dan perilaku yang salah satu 

bentuknya yang paling nyata adalah dosa. Kemudian, 

karena kehendak Ilahiah ini hanya berkenaan dengan orang-

orang tertentu, bukan sembarang orang, maka kehendak 

inipun berbeda kehendak Allah untuk menyucikan setiap 

orang.268 Kehendak Allah terhadap setiap orang adalah iradah 

tasyri’iyyah269, yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan 

dalam diri seseorang apabila dia berbuat berdosa dan 

bermaksiat kepada Allah. Iradah Ilahiah yang dimaksud dalam 

Ayat Tathhir tidak lain adalah iradah takwiniyah yang realisasinya 

bersifat pasti. Berdasar berbagai riwayat mutawatir, Ahlulbait 

266 QS. al-Ahzab [33]:33.
267 Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 

berkata kepadanya:‘Jadilah!’ maka terjadilah ia. (QS. Yasin [36]:82)
268 Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 
(QS. al-Maidah [5]:6)

269 Kehendak Allah untuk menyucikan manusia melalui penetapan syariat 
supaya syariat itu ditaati berdasarkan ikhtiar mereka sepenuhnya—
penerj.
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yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ali, Fatimah, Hasan dan 

Husain—alahimussalam.270

Ketiga, Hadis Tsaqalain menyejajarkan Ahlulbait dan itrah 

(keturunan suci) Nabi saw dengan kitab suci al-Quran. Artinya, 

sebagaimana al-Quran, Ahlulbait juga terjaga dari kesalahan 

dan penyimpangan. Dalam hadis itu Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua 

pusaka berupa Kitab Allah dan itrahku yang apabila kalian 

berpegang teguh pada keduanya niscaya kalian tidak sesat 

untuk selamanya.... Dan sesungguhnya keduanya tidak akan 

terpisah satu sama lain sampai mereka datang kepadaku di sisi 

Telaga Haudh.”271

Tak syak lagi, manusia yang menjadi sumber hidayah dan 

menjaga manusia dari kesesatan serta tidak mungkin terpisah 

dari al-Quran tentulah insan-insan yang terjaga dari segala 

bentuk kesalahan dan dosa.

Keempat, dalam hadis lain, Ahlulbait as diibaratkan 

sebagai bahtera Nabi Nuh as yang siapapun akan selamat jika 

menaikinya, dan celaka dan binasa ditelan badai jika enggan 

menaikinya. Dengan demikian, sebagaimana bahtera Nabi 

Nuh as adalah satu-satunya tempat berlindung dan mencari 

keselamatan272, keteguhan dan ketaatan kepada Ahlulbait pun 

270 Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti, al-Durr al-Mantsur 5/169; Muslim 
bin Hajjaj, Sahih Muslim, 4/1883.

271 Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, 3/14; Muslim bin Hajjaj, Sahih 
Muslim, 7/122. 

272 Hakim Nisaburi, al-Mustadrak ‘Ala al-Shahihain, 3/351; Ibnu Hajar 
Haitsami, al-Shawa’iq al-Mukhriqah, hal.91. 
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juga merupakan satu-satunya tempat untuk berlindung dan 

mendapat keselamatan. Figur-! gur yang memiliki keistimewaan 

sedemikian rupa tentu tidak mungkin manusia biasa, melainkan 

manusia istimewa dan sempurna yang terlindungi dari segala 

kekeliruan dan penyimpangan. 

Kecintaan Kepada Ahlulbait as

Kecintaan kepada Ahlulbait as mendapat penekanan 

dalam al-Quran dan berbagai riwayat. Kecintaan itu bahkan 

dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat substansial dalam 

Islam (dharuriyyat din). Tentang ini Allah Swt ber! rman: 

Katakanlah (hai Muhammad): “Aku tidak meminta kepadamu 

sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kecintaan kepada 

kerabat(ku).” 273

Para ahli hadis Ahlussunah membawakan riwayat dari Ibnu 

Abbas bahwa ketika Ayat mawaddah (kecintaan) ini turun, para 

sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah keluargamu yang 

kecintaan kepada mereka diwajibkan atas kami?” Rasulullah saw 

menjawab: “Ali, Fatimah dan dua orang putera mereka.”274

Dalam berbagai hadis mutawatir lain mengenai kewajiban 

cinta kepada Ahlulbait as disebutkan bahwa siapa yang mencintai 

mereka pasti mencintai Allah dan siapa yang memusuhi mereka 

pasti memusuhi Allah.275

Adapun mengapa mereka harus dicintai dan apa 

manfaatnya, jawabannya jelas bahwa kecintaan kepada manusia 

273 QS. al-Syura [42]:23.
274 Muhammad bin Ismail Bukhari, Sahih Bukhari, 3/1289; Ahmad bin 

Hambal, Musnad Ahmad 1/493.
275 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 17/13.

Pust
ak

a 
Syi

ah



275Panorama Pemikiran Islam 2

sempurna adalah tangga menuju kesempurnaan. Orang yang 

mencintai kekasihnya akan cenderung berusaha menyesuaikan 

diri dengan kekasihnya, berbuat sesuatu yang dapat 

menyenangkan kekasihnya dan menghindari perbuatan tidak 

mengecewakan kekasihnya. Orang yang mengaku cinta hanya 

sebatas lisan dan tidak termanifestasi dalam bentuk tindakan 

tidak akan terhitung sebagai pencinta sejati. Ahlulbait Rasulullah 

saw adalah manusia-manusia yang disucikan Allah dari segala 

aib keyakinan dan noda rohani. Allah Swt menjadikan mereka 

sebagai prinsip segala kebaikan dan kesempurnaan.276 Atas 

dasar ini, kecintaan kepada Ahlulbait pada hakikatnya adalah 

kecintaan kepada kebaikan dan kesempurnaan, dan konsistensi 

untuk selalu mengikuti jejak mereka.

C. Kemahdian

Dalam pandangan Syi’ah, para imam maksum berjumlah 

12 orang, yang diawali dengan Imam Ali bin Abi Thalib as dan 

diakhiri dengan Imam Muhammad Mahdi as. Imam terakhir 

adalah imam yang kemudian hidup di dunia ini dalam keadaan 

gaib (tidak terlihat) dengan izin Allah dan pada akhir zaman akan 

muncul lagi untuk memenuhi dunia dengan keadilan dan ajaran 

Islam setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman.277 

Imam ke-12 adalah imam yang lahir di Samarra, Irak, pada 

tanggal 15 Syakban tahun 255 H, dan ia adalah putera Imam 

Hasan Askari as. Nama dan kuniyahnya sama dengan nama 

Rasulullah saw, Muhammad. Sedangkan laqab-nya antara lain 

al-Hujjah, al-Qa’im dan Wali al-Asr.

276 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 8/242.
277 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, al-Ka�i, 8/242.
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Imam Mahdi as mengalami dua tahap kegaiban; yang 

pertama disebut “ghaibah syughra” (gaib kecil) dan yang kedua 

disebut “ghaibah kubro” (kegaiban besar). Gaib kecil dimulai 

sejak tahun 260 H, yakni sejak ayahandanya, Imam Hasan Askari 

(imam ke-11) gugur syahid. Namun, karena sejak masa kanak-

kanak dan sebelum memangku imamah beliau tidak pernah 

terlihat orang, sebagian kalangan berpendapat bahwa beliau 

mengalami gaib kecil sejak lahir ke dunia pada tahun 255 H. 

Gaib kecil ini berakhir pada tahun 329 H.

Di era gaib kecil, para pengikut Ahlulbait berhubungan 

dengan beliau melalui empat orang wakil khusus (naib khas) 

beliau: Pertama, Utsman bin Said, yang juga menjadi sahabat 

Imam Ali Hadi as dan Imam Hasan Askari as. Kedua, Muhammad 

bin Usman yang adalah putera wakil khusus pertama dengan 

masa kenaiban yang berakhir pada tahun 305 H. Ketiga, Husain 

bin Nuh Nubakhti, seorang ulama terkemuka Syi’ah yang 

mengemban kenaiban hingga tahun 326 H. Dan terakhir, Ali 

bin Muhammad Samurra’i yang mengemban tugas kenaiban 

sampai tahun 329 H. Beberapa hari menjelang wafat wakil 

terakhirnya, Imam Mahdi as menyampaikan pesan yang 

menyatakan bahwa kegaiban besar beliau sudah dimulai. Sejak 

itu sampai detik ini beliau mengalami gaib besar.278 Di masa 

gaib besar ini, para Syi’ah Ahlulbait dalam urusan syariat dan 

hukumah (pemerintahan) harus merujuk kepada para wakil 

umum (naib ‘am) beliau, yaitu para fakih adil yang berwawasan 

luas.

278 Ahmad bin Hasan Thusi, al-Ghaibah, hal.365-395; Syekh Shaduq, 
Kamaluddin, hal.216.
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Sesuai riwayat muktabar, keyakinan tentang kemunculan 

Imam Mahdi sebagai juru selamat dunia adalah keyakinan yang 

solid dan tak dapat disangsikan lagi. Tentang itu Rasulullah saw 

antara lain bersabda: 

“Seandainya usia dunia tidak tersisa kecuali satu hari niscaya 

Allah akan memanjangkan hari itu hingga datang seorang laki-

laki dari keturunanku untuk memenuhi dunia dengan keadilan 

sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman.”

Berdasar hadis ini, keyakinan bahwa Imam Mahdi as yang 

merupakan pria dari keturunan Rasul saw akan muncul dan 

bangkit di akhir zaman adalah keyakinan seluruh umat Islam 

Syi’ah maupun Ahlusunnah. Hanya saja, kedua mazhab ini 

berbeda pendapat mengenai apakah Imam Mahdi as sudah 

terlahir ke dunia dan hidup sampai sekarang ataukah beliau 

akan lahir di masa mendatang. Para ulama Syi’ah dan para 

peneliti Ahlussunah meyakini beliau sudah lahir ke dunia dari 

seorang ibu pada tahun 255 H serta hidup sampai sekarang 

namun berada dalam kondisi gaib. Sedangkan kelompok lain 

Ahlusunnah meyakini beliau akan lahir di masa mendatang. 

Al-Quran dan Kegaiban

Dalam pandangan al-Quran, ada dua kategori untuk para 

wali Allah; satu adalah wali yang dikenal dan dapat dilihat oleh 

masyarakat umum, dan yang lain adalah wali yang gaib atau 

tidak terlihat oleh masyarakat umum, walaupun dia hidup di 

tengah mereka dan tahu persis bagaimana kondisi mereka. 
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Perihal dua kategori ini, al-Quran dalam sebuah ayatnya 

menyebutkan Nabi Musa as dan Nabi Khidir as. Keduanya 

adalah wali Allah yang pernah bertemu satu sama lain dalam 

suatu perjalanan. Nabi Khidir as adalah wali yang tersembunyi 

sehingga Nabi Musa as pun bahkan tidak mengenalnya. Nabi 

Musa as baru mengenalnya dan menimba ilmu darinya setelah 

diberitahu oleh Allah Swt. 

Ayat itu menyebutkan, Lalu mereka bertemu dengan 

seorang hamba (Khidir) di antara hamba-hamba Kami, yang telah 

Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah 

Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. Musa berkata kepada 

dia: “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?279

Al-Quran kemudian menyebutkan perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan oleh wali yang gaib itu. Dia tidak diketahui 

oleh khalayak umum namun semua yang dilakukannya 

mendatangkan manfaat dan berkah bagi orang lain. Artinya, 

kegaibannya bukan berarti ia jauh dan terpisah dari masyarakat. 

Sebaliknya, sebagaimana disebutkan berbagai riwayat, ia adalah 

ibarat matahari ketika tertutup awan, yang meskipun tidak 

terlihat oleh mata namun manfaat cahaya dan kehangatannya 

tetap dirasakan oleh semua orang.280

Di samping itu, selama mengalami kegaiban itu Imam 

Mahdi as dapat menjumpai orang-orang yang berhati bersih, 

279 QS. al-Kah�i [18]:65-66.
280 QS. al-Kah�i [18]:71-82.
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bertakwa dan berkelayakan untuk berjumpa dengan beliau agar 

dapat menimba manfaat dari beliau lalu manfaat itu tersebar 

kepada orang-orang lain atau umat melalui mereka. 

Rahasia Kegaiban

Kegaiban Imam Mahdi as adalah bagian dari rahasia Ilahiah 

yang mungkin tidak dapat kita ketahui hakikatnya secara persis. 

Kegaiban-kegaiban yang bersifat temporal para pemimpin suci 

dari khalayak juga pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. 

Nabi Musa bin Imran as, misalnya, pernah gaib dari umatnya 

dan menyendiri di Miqat selama 40 hari281. Begitu pula Nabi Isa 

as yang tersembunyi dari pandangan umatnya dengan izin Allah 

sehingga musuh tidak dapat membunuhnya282 serta Nabi Yunus as 

yang pernah gaib beberapa lama dari kaumnya.283

Pada prinsipnya, ketika suatu keyakinan sudah ditetapkan secara 

solid dalam nas atau riwayat yang mutawatir namun umat gagal 

menjangkau dan mengetahui rahasia dan hikmah di baliknya maka 

umat tidak boleh serta merta meragukan dan mengingkarinya. Kaidah 

ini berlaku pada keyakinan tentang kegaiban Imam Mahdi as. Hanya 

saja, hingga batas tertentu umat masih dapat mengetahui rahasia 

kegaiban Imam Mahdi as. 

Allah Swt menjadikan Imam Mahdi as sebagai hujah terakhir 

untuk merealisasikan cita-cita besar kemanusiaan sejati, yaitu tegaknya 

keadilan dan berkibarnya bendera tauhid di seluruh penjuru dunia. Agar 

bisa menjadi kenyataan, cita-cita besar ini memerlukan kesiapan rohani, 

281 QS. al-A’raf [7]:142. 
282 QS. al-Nisa [4]:158.
283 QS. al-Shaffat [37]:140.
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akal dan pengetahuan yang cukup dari umat agar mereka benar-benar 

siap menerima kedatangan sang pemimpin suci tersebut. Seandainya 

beliau muncul dalam kondisi yang belum kondusif sedemikian rupa 

maka sangat mungkin beliau akan bernasib seperti para hujah lain 

sebelumnya, yaitu wafat sebelum sempat menuntaskan misinya. 

Hikmah ini juga disebutkan dalam berbagai riwayat. Imam Muhammad 

Baqir as berkata: “Ada kegaiban bagi al-Qaim sebelum kemunculannya.” 

Perawi lantas bertanya tentang hikmah kegaiban itu, dan Imam Baqir 

pun menjawab: “Supaya tidak terbunuh.”284

Di samping itu, beberapa riwayat juga menyebutkan perihal ujian 

dari Allah dengan pengertian bahwa di masa kegaiban Imam Mahdi 

as, umat diuji oleh Allah guna dilihat sejauh mana keteguhan iman dan 

keyakinan mereka.285

Panjang Usia Imam Mahdi 

Imam Muhammad (Mahdi as) lahir ke dunia pada tahun 255 

H. Dengan demikian, usia beliau sekarang mencapai lebih dari 14 

abad. Panjangnya usia ini tentu bukan sesuatu yang mustahil atau 

pelik untuk dimengerti jika dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah 

Swt. Eksistensi dan kebertahanan hidup setiap makhluk tak lain 

bergantung pada kehendak-Nya. Karena itu, terlampau remeh dan 

mudah bagi Allah untuk sekadar memanjangkan usia sang Imam 

Zaman, dan kehendak demikian juga pernah terjadi pada umat-

umat terdahulu. 

Al-Quran, misalnya, menyebutkan bahwa masa risalah Nabi 

284 Syekh Shaduq, Kamaluddin wa Tamamun Ni’mah, Bab 14, Hadis 8 dan 
9.

285 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 52/102.
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Nuh as mencapai 950 tahun286. Tentang Nabi Yunus as pun al-Quran 

menyebutkan, Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang 

yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut 

ikan itu sampai hari berbangkit.287

Ayat ini menunjukkan bahwa hidup dan panjangnya usia 

manusia hingga hari kiamat bukanlah sesuatu yang mustahil. 

Di samping itu, para ilmuwan juga berkeyakinan bahwa usia 

manusia bisa jauh lebih panjang dari usia normal asalkan dia dapat 

menghindari faktor-faktor seperti malnutrisi, depresi dan lain 

sebagainya. 

Alhasil, panjangnya usia Imam Mahdi as bukan sesuatu 

yang mustahil dalam tinjauan al-Quran maupun sains.   

Masa Kemunculan Imam Mahdi

Teka-teki kapan Imam Mahdi akan muncul sama misterinya 

dengan teka-teki  kapan kiamat akan terjadi. Hanya Allah Swt 

saja yang mengetahui jawabannya. Karena itu, orang-orang yang 

mengaku mengetahui kapan beliau akan muncul sama sekali tidak 

beralasan. Berbagai riwayat yang ada hanya menyebutkan tanda-

tandanya secara garis besar, itupun terbagi menjadi dua kategori 

pasti dan tidak pasti.

Makna Penantian

Di masa kegaiban Imam Mahdi as apa yang harus dilakukan 

oleh umat Islam? Menurut beberapa riwayat, al-Qaim sendiri 

menyatakan bahwa di masa kegaiban beliau umat harus 
286 “...dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka 

ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka 
mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang 
zalim.” (QS. al-Ankabut [29]:14).

287 QS. al-Shaffat [37]:143-144.
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menyerahkan urusan agama dan dunia kepada para mujtahid yang 

adil dan berwawasan serta menjadikan petunjuk mereka sebagai 

pedoman, karena kepatuhan kepada petunjuk itu tidak lain adalah 

pengamalan terhadap al-Quran serta sunah Rasul dan Ahlulbaitnya. 

Selain itu, umat juga harus menantikan kedatangan Imam Mahdi as 

dan selalu memohon supaya kedatangan beliau disegerakan. 

Namun, apakah makna penantian (intizhar) itu? Kata “intizhar” 

secara harfiah berarti “penantian”, sedangkan dalam istilah teologis 

berarti penantian kedatangan Imam Mahdi. Penantian dalam 

pengertian terminologis ini mengandung sebentuk tindakan 

dan upaya. Artinya, penantian kedatangan bukan berupa duduk 

berpangku tangan menanti tanpa tindakan konstruktif, melainkan 

harus berupaya membangun keadaan yang mendukung bagi 

kedatangan beliau. Gambarannya adalah seperti apa yang 

dilakukan oleh Nabi Ya’qub as ketika menanti dan berharap 

kedatangan putera kesayangannya, Yusuf as. Dalam penantian itu 

beliau memerintahkan putera-puteranya yang lain:

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang 

Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat 

Allah.”

Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baik amalan bagi umatku 

adalah penantian kelapangan dari Allah Azza wa Jalla.”288

Hadis Nabi saw ini memandang penantian sebagai amal 

perbuatan, bukan sikap diam berpangku tangan dan pasif. Atas 

ini, untuk pertanyaan apakah yang harus dilakukan umat di masa 

kegaiban Imam Mahdi as, maka jawabannya ialah umat harus 

288 Hasan bin Syu’bah Harrani, Tuhaf al-Uqul, hal.37.
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membangun diri, menciptakan perubahan dan menggalang 

terwujudnya masyarakat yang ideal dengan cara mengamalkan 

ajaran agama dan mendakwahkannya dengan kata dan tindakan 

agar tercipta keadaan yang mendukung kedatangan beliau. 

Sebab, sunah Allah yang berlaku bukanlah perubahan pada 

umat manusia melalui keajaiban dan spontanitas. Sebaliknya, 

nasib mereka hanya akan berubah apabila mental, pikiran dan 

fitrah mereka benar-benar siap untuk menerima perubahan. 

Allah Swt berfirman, Sesungguhnya Allah tidak mengubah 

keadaan sesuatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri.289  

Untuk kesiapan itu umat Islam harus bertakwa dan 

berakhlak mulia. Tentang ini Imam Ja’far Shadiq as berkata: 

“Siapa ingin bahagia menjadi sahabat Imam al-Qaim maka 

harus menantinya, dan dalam penantian itu dia harus wara’ dan 

berakhlak mulia.”290

Kondisi Umat Manusia di Era Kehadiran Imam Mahdi 

as

Era kehadiran Imam Mahdi as adalah era berakhirnya era 

kezaliman dan kebobrokan. Era kehadiran beliau adalah era 

tegaknya keadilan dan kelapangan di semua dimensi dan lini 

kehidupan umat manusia. Kondisi demikian mencakup antara 

lain beberapa hal sebagai berikut291:

1. Melejitnya rasionalitas (aqlaniyyah) ke titik yang tertinggi.292 

289 QS. al-Ra’d [13]:11.
290 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 52/140.
291 Ali Akbar Rasyad, Farjam-e Qudsi-e Tarikh (Penghabisan Suci Sejarah), 

hal.32
292 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka i, 1/25.
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2. Meratanya ilmu, makrifat dan hikmat dalam bentuk yang 

sempurna.293

3. Terciptanya persatuan dan solidaritas.294

4. Membuminya agama dan spiritualitas.295

5. Meningkatnya akhlak mulia ke tahap yang sempurna.296

6. Lenyapnya diskriminasi dan meratanya kesejahteraan 

hidup.297

7. Terealisasinya kebebasan.298

8. Terwujudnya perdamaian universal.299

9. Tegaknya keadilan universal.300

10. Melimpahnya kenikmatan, kesuburan dan sumber-sumber 

alam.301

11. Meratanya keamanan.302

12. Meningkatnya taraf kesejahteraan hidup dan teratasinya 

kemiskinan.303

13. Meratanya kemakmuran.304

14. Pesatnya kemajuan sektor industri dan teknologi.305

15. Terjaganya lingkungan hidup.306

293 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 52/337-352.
294 Ibid., hal.372.
295 Ibid., hal.192.
296 Ibid.
297 Ibid., hal.339.
298 Ibid., 51/75.
299 Ibid., hal.78. 
300 Ibid., hal.68
301 Ibid.,  52/192.
302 Ibid., hal.335.
303 Ibid., hal.339.
304 Ibid., hal.192.
305 Ibid., hal.336.
306 Ibid., 51/81.
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16. Terwujudnya kepuasan umat manusia.307

17. Hancurnya negara-negara batil.308

Bahan Kajian:

1. Mengapa kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw harus 

berdasarkan nash, bukan pemilihan oleh umat?

2. Bagaimanakah kedudukan imam maksum sepeninggal 

Rasulullah saw?

3. Telitilah apakah kepemimpinan khalifah kedua dan ketiga 

adalah hasil pemilihan ataukah berdasar pengangkatan.

4. Keyakinan penantian juru selamat juga adalah dalam 

agama-agama lain. Bandingkan pandangan mereka 

dengan pandangan Islam.

5. Bagaimana imamah para imam maksum bersesuaian 

dengan prinsip khatamiyyat kenabian? Bagaimanakah 

kaitan imam dengan Rasulullah saw.

6. Benarkah isu imamah adalah isu sejarah yang kini sudah 

kedaluwarsa, ataukah imamah merupakan isu untuk 

sepanjang zaman? Lakukan kajian tentang ini.

7. Kajilah berbagai pengertian tentang penantian, lalu 

sebutlah mana yang sesuai dengan ajaran al-Quran.

Referensi Untuk Pengembangan Kajian:

1. Ibrahim Amini, Barrasi-e Masa’el Kulli-e Imamat (Kajian Atas 

Masalah-Masalah Umum Imamah), Qum, Daftar Tablighat-e 

Islami Hauzeh Ilmiyyeh, 1374 HS.

2. Imam Khomaini, Imamat wa Insan-e Kamil az Didgah-e Imam 

Khomaini (Imamah dan Insan Kamil dalam Pandangan 

307 Ibid., hal.74.
308 Ibid., hal.62.
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Imam Khomaini), Tehran, Moasseseh-e Tanzim wa Nasyr-e 

Atsar-e Imam Khomaini, 1381 HS.

3. Ja’far Subhani, Pesywai az Nazar-e Islam (Kepemimpinan 

dalam Pandangan Islam), Qum, Maktab-e Islam, 1374 HS.

4. Ja’far Subhani, Ilahiyyat wa Ma’arif Islami (Ketuhanan dan 

Makrifat Islam), Qum, Moasseseh-e Imam Shadiq as, 1384 

HS.

5. Ja’far Subhani, Mansyur-e Aqayed-e Imamiyyeh (Piagam 

Akidah Imamiah), Moasseseh-e Imam Shadiq as, 1385 HS.

6. Sayid Abdul Husain Syarafuddin Musawi, al-Muraja’at 

(bagian kepemimpinan Imam Ali dalam tinjuan al-Quran 

dan sunah), terjemahan bahasa Persia oleh Muhammad 

Ja’far Imami, Tehran, Syerkat-e Cab wa Nasyr-e Bainal Milal-i 

Sazman Tablighat-e Islami, 1379 HS.

7. Sayid Muhammad Husain Husaini Tehrani, Imam Syenasi 

(Mengenal Imam), Masyhad, Entesyarat-e Allameh 

Thaba’thaba’i, 1417 H, Tehran, Hekmat, 1411 H.

8. Lutfullah Sha!  Gulpaigani, Imamat wa Mahdawiyyat 

(Imamah dan Mahdiisme), Qum, Moasseseh-e Entesyarat-e 

Hazrat Maksumeh, 1380 HS.

9. Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Amuzesy-e Aqayed (Pelajaran 

Akidah), jilid II, Tehran, Syerkat-e Cab wa Nasyr-e Bainal Milal 

Sazman Tablighat-e Islami, 1379 H.

10. Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Rahnema Syenasi (Mengenal 

Petunjuk), Tehran, Amir Kabir, 1375 HS.

11. Muhammad Hakimi, Ashr-e Zendegi wa Cigunegi-e 

Ayandeh-e Insan wa Islam (Era Kehidupan dan Masa Depan 
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Manusia dan Islam)—penelitian tentang revolusi universal 

Imam Mahdi as—, Qum, Bustan-e Kitab, 1381 HS.

12. Murtadha Muthahhari, Majmu’eh-e Atsar (kumpulan karya 

tulis Muthahhari, bagian Imamat wa Rahbari: Imamah dan 

Kepemimpinan), jilid IV, Tehran, Sadra, 1374 HS.

13. Murtadha Muthahhari, Majmu’ehe Atsar  (bagian “Sair dar 

Nahjul Balagah”: Kilas Balik Nahjul Balaghah), jilid XVII, 

Tehran, Sadra, 1374 HS.

14. Nasir Makarim Syirazi, Hukumat-e Jahani-e Mahdi 

(Pemerintahan Universal Mahdi), Qum, Nasl-e Javan, 1380 

HS.  []
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A. Keharusan Pembentukan Pemerintahan di Era 

Kegaiban

Pendahuluan

Kehidupan bersosial adalah konsekuensi dari perkembangan 

intelektualitas manusia. Di saat yang sama, kesempurnaan 

intelektual manusia berkorelasi dengan kehidupan sosial. 

Manusia menjadi mulia karena memiliki akal dan pikiran. Sebab 

dengan akal dan kemampuan berpikir itulah manusia dapat 

menggali banyak pengetahuan teoretis maupun praktis. Sulit 

untuk membayangkan manusia dapat mengaktifkan potensi dan 

talentanya tanpa kehidupan sosial. Dengan hidup menyendiri 

manusia tidak mungkin bisa melakukan inovasi untuk kemajuan 

di semua disiplim ilmu. Tanpa andil dalam ilmu pengetahuan 

yang terus berkembang di zaman kita dan tanpa mewarisi ilmu 

dan keluhuran yang ditinggalkan orang-orang terdahulu maka 

kita akan sangat minim pengetahuan, menjadi terbelakang dan 

terisolasi. Karena itu, setiap manusia harus belajar di tengah 

masyarakat, menggali warisan budaya para leluhur, kemudian 

saling berbagi kepada sesama. Dan selanjutnya, jika mampu, 

masing-masing juga harus memberikan andil bagi kemajuan 

peradaban yang sudah ada. 

Dengan demikian, manusia yang berakal sehat adalah 

makhluk yang bersosial, yang secara aktif terlibat interaksi dengan 

sesamanya dalam sebuah tatanan yang disepakati bersama. 

Dalam konteks ini, adanya pemerintahan dalam kehidupan sosial 

merupakan tuntutan akal, dorongan ! trah dan menjadi kebutuhan 

yang mendesak. Untuk melihat urgensi pemerintahan itu cukuplah 
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kiranya melihat realitas bahwa tidak ada satupun masyarakat yang 

mengalami kemajuan dan keteraturan tanpa adanya pemerintahan. 

Pemerintahan adalah salah satu pilar bagi masyarakat. Bahkan 

suku-suku primitif pun memiliki sebentuk pemerintahan ketika 

kehidupan sosial mereka dikendalikan oleh kepala suku.

Islam sebagai agama penutup tentu memiliki agenda dan 

program guna memenuhi segala kebutuhan mendasar manusia, 

termasuk pemerintahan. Tentang keharusan dan urgensi tegaknya 

pemerintahan itu, Islam memiliki dalil-dalil yang secara ringkas 

dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Rasulullah saw—yang merupakan suri teladan bagi umat 

Islam—segera mendirikan pemerintahan Islam begitu masuk 

ke Madinah. Untuk menjaga negeri-negeri Islam, beliau juga 

membentuk pasukan, menginstruksikan perang dan damai, 

menjalin perjanjian dengan berbagai kelompok lain, mengatur 

dan menjalankan program sosial dan ekonomi, menerapkan 

undang-undang Islam dan mengangkat gubernur-gubernur 

untuk memimpin berbagai wilayah Islam yang tersebar luas. 

2. Pembentukan pemerintahan terpajang jelas dalam ajaran 

Islam. Sebagai lanjutan atas keterangan di atas, kita dapat 

memerhatikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Pertama, persatuan umat Islam tidak mungkin dapat 

diwujudkan tanpa pemerintahan Islam. Islam adalah agama 

persatuan. Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk 

menggalakkan al-Quran, menjadikannya sebagai tali pegangan 

agar tidak bercerai berai. Supaya masyarakat dapat mengamalkan 
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al-Quran dan menerapkan hukum-hukum Islam di segala bidang, 

pemerintahan Islam harus dibentuk. Sebab, al-Quran bukan 

pedoman untuk kehidupan individual semata, melainkan juga 

mencakup semua dimensi kehidupan. Tanpa pemerintahan sebagai 

wadah dan faktor pemersatu, setiap kelompok akan berjalan ke 

arah masing-masing sehingga masyarakat akan bercerai berai, 

suatu keadaan yang sangat dilarang oleh al-Quran.

Kedua, penerapan undang-undang Islam mengharuskan 

pendirian pemerintahan. Undang-Undang Islam dibentuk 

ialah sebagai pedoman dalam mengurus seluruh dimensi dan 

penataan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lain sebagainya. 

Penanganan perkara di tiap dimensi dan sendi kehidupan individu 

dan masyarakat itu tidak mungkin dapat diimplementasikan 

tanpa terwujudnya sebuah pemerintahan. Sebagai contoh, Islam 

menghendaki masyarakat supaya menegakkan keadilan di setiap 

bidang kehidupan, memerangi kezaliman, menerapkan hukum 

peradilan Islam dan bahkan mengerahkan segenap kemampuannya 

untuk menggalang kekuatan bersenjata. 

Urgensi penerapan hukum dan undang-undang Islam tentu 

tidak hanya terbatas pada zaman Rasulullah saw dan para imam 

maksum (as) saja, melainkan untuk selamanya. Hikmah pendirian 

pemerintahan Islam juga pasti berlaku pada masa kegaiban Imam 

Mahdi as. Dengan demikian, pemerintahan Islam memang harus 

berdiri. Atau dapat dikatakan pula bahwa disimplementasi hukum-

hukum Islam tidak sejalan dengan prinsip khatamiyat Islam—

(kelengkapan dan kesempurnaan Islam sebagai agama, peny.) 
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Makna Wilayah al-Faqih 

Kata “wilayah al-faqih” terdiri atas dua kata; “wilayah” dan 

“fakih”. Untuk memahami arti wilayah al-faqih, masing-masing 

kata itu mesti dipahami dalam penjelasan sebagai berikut:

“wilayah” dalam bahasa Persia berarti pemerintahan, 

kewenangan, penguasaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, 

“wilayah” berasal dari kata “wala” yang berarti “datangnya 

sesuatu menyusul sesuatu yang lain secara langsung tanpa 

jeda antara keduanya”. Ketidak-berpisahan sedemikian 

rupa itu menunjukkan makna “keintiman” antara keduanya. 

Karena itu, kata “wala” dengan berbagai turunannya diartikan 

sebagai persahabatan, pertolongan, bantuan, keikut-sertaan, 

kepatuhan, pengayoman, kewenangan dan kepemimpinan. 

Masing-masing arti ini dipersatukan oleh sebuah arti awalnya, 

yaitu kedekatan dan keterkaitan.309 

 Sedangkan secara terminologis dan dalam konsep, istilah 

wilayah al-faqih adalah, “wilayah” berarti “pengayoman” dan 

“kekuasaan.” Dalam al-Quran dan riwayat pun wilayah juga 

berarti pengayoman atau perlindungan:

Allah Swt ber! rman, Atau patutkah mereka mengambil 

pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung 

(yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang- orang yang 

mati, dan Dia adalah Mahakuasa atas segala sesuatu.310

309 Mohammad Moein, Farhang-e Farsi; Ali Akbar Dakhoda, Lughatnameh; 
Ibnu Fars, Mu’jamu Maqayisi al-Lughah.

310 QS. al-Syura [43]:9.
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Sesungguhnya pelindung kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, 

dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah).311

Imam Ali bin Abi Thalib as dalam sebuah riwayat berkata: 

“Demi Allah, pada diriku tidak ada ambisi kekhalifahan dan 

kekuasaan (wilayah).”

Dengan demikian, makna wilayah dalam konteks “wilayah 

al-faqih” berarti pengayoman dan kekuasaan. 

Adapun kata “fakih” secara har! ah berarti sosok yang alim 

(berilmu dan saleh) dan ahli ! kih, atau orang yang mengerti 

hukum-hukum halal dan haram dalam agama Islam.312

Sedangkan dalam wacana dan konsep wilayah al-faqih, 

fakih berarti mujtahid yang memenuhi syarat, yakni menguasai 

dengan baik hukum-hukum Islam, adil, bertakwa, brilian, 

memiliki kemampuan manajerial dan memiliki bakat memimpin 

masyarakat Islam. 

Atas dasar ini, wilayah al-faqih berarti kewenangan, 

kekuasaan dan kepemimpinan seorang mujtahid yang 

memenuhi syarat, yang pada masa kegaiban (Imam Zaman as) 

menjadi penerus jejak para imam maksum dalam penerapan 

hukum dan undang-undang Islam.

Latar Belakang Sejarah Wilayah Al-Faqih

Konsep wilayah al-faqih di era kegaiban pada dasarnya 

bukanlah tema baru yang digagas belakangan oleh para fakih. 

311 QS. al-Maidah [5]:55.
312 Mohammad Moein, Farhang-e Farsi; Ibnu Fars, Mu’jamu Maqayisi al-

Lughah.
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Sebaliknya, masalah ini mengakar pada hadis-hadis Rasulullah 

saw dan para imam maksum as. Artinya, ada hadis-hadis dan 

riwayat yang menyebut para fakih dan mujtahid sebagai 

wakil umum (na’ib ‘am) dari imam maksum. Selain itu sesudah 

kegaiban Imam Mahdi as, para fakih dan mujtahid besar juga 

mengangkat tema wilayah al-faqih. Mereka antara lain ialah 

Syekh Thusi, Ibnu Idris (543-598 H), Allamah Hilli (648-726 H), 

Muhaqqiq Karaki (940 H), Mulla Ahmad Naraqi (1185-1245 H), 

Syekh Murtadha Ansari (1214-1281 H) dan Muhammad Hasan 

Naja!  dikenal sebagai Shahib al-Jawahir (penulis kitab al-

Jawahir, 1193-1266 H). 

Berikut ini kita muat beberapa ungkapan para ulama 

tentang wilayah al-faqih:

1. Di era kontemporer, Ruhullah Musawi Khomeini (qs) adalah 

tokoh pelaksana konsep wilayah al-faqih serta pendiri 

pemerintahan berdasar konsep ini. Dalam hal ini ia, antara 

lain menyebutkan: “Tema wilayah al-faqih bukanlah hal 

baru yang tiba-tiba kita angkat ke permukaan, tetapi ia 

sudah sejak dulu dibicarakan. Alhasil, ini bukan persoalan 

baru. Kita hanya mengkajinya lebih jauh, menyebutkan 

cabang pemerintahan dan memaparkannya kepada tuan-

tuan yang mulia supaya masalah ini bisa menjadi lebih 

jelas.... Adapun tema itu  sendiri tak lain adalah tema yang 

sebenarnya sudah dimengerti oleh banyak fakih.”313

Mengenai karakteristik dan kewenangan wilayah al-faqih, 

Imam Khomeini meyakini bahwa wilayah al-faqih adalah 

313 Ruhullah Musawi Khomaini, Wilayah faqih, hal.113.
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kepemimpinan ! gur yang adil dan memahami undang-undang 

Islam. Dia memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan 

Nabi saw dan para maksum dalam pengendalian pemerintahan. 

Artinya, seorang fakih ketika mendirikan pemerintahan dan 

hendak menerapkan hukum-hukum Islam, misalnya terkait 

pengumpulan khumus dan zakat, maka aturan dan tata caranya 

sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para maksum. 

Dengan demikian, kesamaan kewenangan itu bukan berarti 

bahwa kedudukan para fakih sederajat dengan Rasul saw dan 

para imam maksum, melainkan bahwa pemerintahan adalah 

satu kewajiban yang sama terpikul di pundak mereka. Jika 

keadaan tidak memungkinan untuk menerapkan wilayah al-

fakih, itu bukan berarti kewajiban bagi seorang fakih telah 

gugur, melainkan dia tetap harus berusaha maksimal untuk 

menunaikan kewajiban tersebut. Pemerintahan seorang fakih 

tentu juga tidak boleh keluar dari batasan undang-undang 

Islam, sebab pemerintahan Islam tak lain adalah otoritas 

undang-undang Ilahiah.314  

2. Syekh Mu! d (313 -413 H), fakih besar abad IV dan V H 

tentang ini menyatakan: “Penerapan hukum (hudud) adalah 

kewenangan sultan dan penguasa Islam yang diangkat oleh 

Allah Swt, yakni para Imam Ahlulbait pembawa hidayah dan 

orang-orang yang mereka angkat sebagai pemimpin atau 

penguasa. Jika memungkinkan, penerapan dan penegakan 

hudud diserahkan oleh para imam kepada para fakih Syi’ah 

pengikut mereka.”315 

314 Ibid., Wilayah al-Fakih hal.42-43.
315 Muhammad bin Muhammad bin Nu’man Mu id, al-Muqni’ah, hal.810.
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“Jika untuk wilayah pada apa yang kami sebutkan itu tidak 

ada penguasa (sultan) yang adil maka yang bertanggungjawab 

memikul apa yang diemban oleh penguasa yang adil itu adalah 

para fakih yang adil, ahli kebenaran (ahl al-haq), pakar (shahib 

al-nadhar), cerdas, berakhlak mulia.”316 

Dari pernyataan pertama Syekh Mu! d terlihat jelas 

bahwa penerapan hudud secara berurutan adalah hak para 

imam maksum, kemudian hak orang-orang yang diangkat 

oleh mereka. Setelah itu, jika memungkinkan maka pendirian 

pemerintahan adalah hak para fakih Syi’ah. Di samping itu 

jelas pula bahwa sultan adil yang dimaksud Syekh Mu! d 

tak adalah imam maksum. Jadi, jika tidak ada wilayah imam 

maksum sebagaimana terjadi di masa kegaiban maka wilayah 

itu dilimpahkan kepada para fakih yang adil dan berakhlak 

mulia. Dengan demikian, dalam pandangan Syekh Mu! d, amanat 

kepemimpinan masyarakat Islam dan penerapan hukum-hukum 

Ilahiah di masa kegaiban ada di puncak para fakih yang layak dan 

berkompeten. 

3. Mulla Ahmad Naraqi (1185-1245 H), seorang fakih abad XIII H 

menyatakan: “Sebagaimana Rasulullah saw dan Maksumin 

(as)—yang merupakan sultan bagi umat serta benteng 

kokoh bagi Islam—memiliki wilayah, para fakih pun memiliki 

wilayah, kecuali pada beberapa hal yang menurut ijma’, nash 

..... memang berada di luar wewenang fakih.”317

4. Syekh Muhammad Hasan Naja!  (1193-1266 H), tersohor 

316 Ibid., hal.675.
317 Mulla Ahmad Naraqi, ‘Awa’id al-Ayyam, hal.187.

Pust
ak

a 
Syi

ah



299Panorama Pemikiran Islam 2

dengan julukan “Shahib al Jawahir” (penulis kitab al-Jawahir) 

menyatakan: “Dari amalan dan fatwa kawan-kawan pada 

bab-bab ! kih dapat ditarik kesimpulan tentang wilayah al-

faqih secara garis besar. Bahkan menurut mereka, masalah ini 

merupakan bagian dari hal-hal pasti (dharuriyat) dan aksiomatis 

(badihiyat) bagi umat Islam.”318

“Dalam pandangan saya, Allah Swt telah mewajibkan kepada 

kita ketaatan kepada fakih sebagai wali amr, dan dalilnya ialah 

adanya dalil-dalil kekuasaan (hukumah) fakih, khususnya riwayat 

mengenai pengangkatan oleh Shahib al- Amr (Imam Mahdi as).”319

“Alhasil, menegakkan dan menerapkan hudud di masa kegaiban 

Imam Zaman tetap merupakan kewajiban. Sebab, dalam banyak 

hal, status fakih yang memenuhi syarat sebagai wakil imam maksum 

sudah tertetapkan. Dalam urusan sosial-politik, fakih memiliki posisi 

seperti imam maksum as. Dari sisi fungsi ini tidak ada bedanya 

antara imam as dan fakih.... Seandainya para fakih tidak memiliki 

kewenangan sebagai wakil secara umum bagi imam maksum maka 

semua urusan yang berkaitan dengan Syi’ah akan terhenti. Dengan 

demikian, orang yang menebar pernyataan-pernyataan bernada 

was-was mengenai wilayah umum fakih agaknya tidak merasakan 

nikmatnya keberadaan fakih serta tidak menangkap makna dan 

rahasia kata-kata para imam maksum.... Kesimpulannya, wilayah 

umum fakih sudah sedemikian jelas sehingga tidak memerlukan 

dalil lagi.”320

318 Muhammad Hasan Naja�i, Jawahir al-Kalam, 16/178.
319 Ibid., 15/422.
320 Ibid., 21/379.
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Dari semua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masalah wilayah dan kepemimpinan fakih yang memenuhi syarat 

di masa kegaiban sudah mengemuka sejak dulu dan memiliki latar 

belakang historis yang kuat.

Visi dan Misi Pemerintahan Wali Fakih

Pemerintahan dalam Islam didirikan untuk mengamalkan 

pedoman Ilahi demi kebahagian jasmani dan rohani manusia. 

Pemerintah Islam memandang kekuasaan bukan sebagai instrumen 

untuk mengeruk kekayaan materi pribadi, melainkan sebagai 

media untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan. Di 

mata mereka, jabatan adalah tugas suci dan amanat dari Allah yang 

terpikul di pundak mereka. Dengan kata lain, kekuasaan semata 

sama sekali tidak ada nilainya di mata mereka. Ibnu Abbas, sepupu 

Nabi saw, berkisah:

“Di negeri Dzi Qar aku mendatangi Amirul Mukminin (Ali bin 

Abi Thalib) as yang sedang menjahit alas kakinya. Dia berucap: 

‘Tahukah kamu nilai alas kaki ini?’ Aku menjawab: ‘Tak ada nilainya.’ 

Dia lantas berkata: ‘Demi Allah, kalau bukan demi menegakkan 

kebenaran dan menghancurkan kebatilan, alas kaki ini lebih aku 

sukai daripada kekuasaan atasmu.”321

Imam Ali as dalam suratnya kepada gubernur Azarbaijan 

juga menyebutkan:

“Jabatan gubernur bagimu bukanlah alat untuk 

mendapatkan makan dan minum, melainkan sebuah amanat 

yang terpikul di pundakmu.”322

321 Nahj al-Balaghah, Khotbah ke-33.
322 Ibid., Surat 7. 
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Dengan kalimat singkat itulah Amirul Mukminin as 

menyingkap visi dan misi pemerintahan Islam. Penegakan 

kebenaran tentu memiliki banyak konsekuensi termasuk 

pengamalan ajaran Islam, penegakan keadilan, kesetaraan dan 

persaudaraan di tengah masyarakat. Atas dasar ini, visi dan 

misi pendirian pemerintahan wilayah al-faqih yang merupakan 

kelanjutan dari risalah Rasulullah saw dan para imam maksum 

as tak lain adalah visi dan misi pemerintahan mereka.

Visi pemerintahan wilayah al-faqih dapat disebutkan antara 

lain:

1. Menyiapkan  tanggung jawab  pemimpin Islam di bidang 

pendidikan dan tarbiah, Imam Ali as berkata: “Mengajarkan 

hukum-hukum Islam dan keimanan adalah kewajiban 

seorang pemimpin.”323

2. Menegakkan keadilan di berbagai sektor kehidupan 

masyarakat dan pemerintahan.

3. Mewujudkan persaudaraan dan kesetaraan di tengah 

masyarakat.

4. Meningkatkan kehidupan maknawi dan kemuliaan akhlak.

5. Menyebarkan pendidikan dan budaya Islami.

B. Wali Fakih

Pengelolaan komunitas masyarakat manusia memerlukan 

dua faktor yang tak terpisahkan satu sama lain, yakni: hukum 

dan penegak hukum. Rasulullah saw dalam berbagai hadis 

muktabar dan mutawatir menyebutkan al-Quran dan itrah 

323 Abdul Wahid Amadi, Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalam, hal.215.
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beliau sebagai dua sesuatu yang fungsinya tak bisa dipisahkan 

satu sama lain, yang jika keduanya sampai terpisah satu sama 

lain maka umat akan tersesat dan binasa. Ini menggambarkan 

bahwa al-Quran adalah pedoman hukum Allah bagi manusia 

agar mendapat petunjuk ke jalan yang benar, sedangkan 

Ahlulbait Nabi saw adalah penjelas serta penegak hukum 

tersebut. Pada hakikatnya, undang-undang dan tatanan sosial 

memerlukan pelaksana dan penegaknya.

Diriwayatkan324 bahwa Imam Ali Ridha as pernah ditanya 

mengapa Allah Yang Mahabijaksana menetapkan wali amr 

serta mewajibkan manusia supaya taat kepadanya, beliau 

menjawabnya dengan memberikan penjelasan mengenai 

sebab-sebab keharusan adanya pemerintah di tengah 

masyarakat Islam. Ringkasan penjelasan beliau itu ialah sebagai 

berikut:

1. Pemerintah dan pelaksana hukum adalah pihak yang 

bertanggungjawab menerapkan hukum-hukum Allah. 

Untuk melindungi umat dalam payung hukum dan 

mencegah pelanggaran atas hak-hak mereka, Allah Swt 

sudah sepatutnya menentukan aparatur keamanan yang 

memiliki kewenangan atas umat agar dapat menunaikan 

kewajiban menerapkan hukum. 

2. Kelangsungan hidup bermasyarakat memerlukan 

pemerintah selaku penegak hukum. Imam Ali Ridha as 

berkata: “Kita tidak pernah melihat ada suatu umat atau 

324 Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 6/60.
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masyarakat yang dapat melangsungkan kehidupan 

sosialnya tanpa ada pengayom dan pemimpinnya.”

3. Kehidupan dan eksistensi suatu umat bergantung pada 

pemimpin dan penegak hukumnya, karena dengan 

kepemimpinannya itu mereka dapat bertahan dan 

melawan agresi musuh, mendistribusikan kekayaan secara 

adil, menyelenggarakan ibadah-ibadah kolektif seperti 

salat berjamaah dan Salat Jumat serta mencegah praktik-

praktik zalim terhadap orang-orang lemah. 

4. Tanpa adanya wali amr yang ditetapkan Allah Swt di tengah 

umat, agama akan hancur, sunah dan hukum-hukum Allah 

akan berubah, para pembuat bid’ah akan leluasa berkeliaran 

dan mendistorsi agama di depan umat. 

Dengan demikian, pada setiap umat dan masyarakat 

memang harus ada hukum sekaligus penegaknya. Di masa 

Rasulullah saw dan para imam maksum as, penegak hukum 

adalah mereka sendiri, sedangkan di masa kegaiban Imam 

Mahdi as, pelaksana dan penegak hukum adalah wali fakih.

Syarat-Syarat Wali Fakih

Wali fakih adalah orang yang memimpin masyarakat Islam di 

masa kegaiban Imam Mahdi as. Orang yang bersedia menerima 

suatu tanggung jawab tentu harus memenuhi syarat-syarat yang 

relevan dengan tanggung jawab itu. Karena kepemimpinan atas 

masyarakat Islam adalah posisi yang sangat vital. Islam menentukan 

beberapa syarat untuk siapapun yang akan menduduki posisi ini, 

dan wajib diperhatikan oleh umat ketika akan memilihnya. Syarat-

syarat itu ialah sebagai berikut:
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a) Memahami Hukum Islam

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum Ilahiah. 

Karena itu, pemimpin Islam selaku pelaksana hukum harus memiliki 

pengetahuan yang cukup atas hukum. Mengerti hukum tentu 

merupakan satu keharusan bagi setiap pejabat pemerintahan 

Islam. Namun, sebagai orang yang berada di pucuk pemerintahan, 

wali fakih harus memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada 

yang lain. 

Tentang ini Imam Khomaini menuturkan: “Karena pemerintahan 

Islam adalah kekuasaan hukum maka pemimpinnya harus 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, sebagaimana 

disebutkan dalam riwayat. Mengetahui hukum bukan hanya 

merupakan keharusan bagi pemimpin tertinggi melainkan juga 

bagi semua orang yang terlibat dalam pemerintahan Islam, apapun 

profesi, tugas dan jabatannya. Hanya saja, pemimpin tertinggi 

harus memiliki pengetahuan ekstra karena kebesaran tanggung 

jawabnya.”325

Seorang wali fakih atau pemimpin Islam tidak harus 

menangani sendiri semua urusan pelaksanaan hukum, melainkan 

bisa dilimpahkan kepada orang lain, misalnya presiden. Amirul 

Mukminin Ali bin Thalib as berkata: “Hai masyarakat, orang yang 

paling layak mengemban jabatan adalah orang yang paling 

berkompenten dan mengerti perintah-perintah Ilahi.”326

325 Imam Khomaini, Velayat-e-Faqih, hal.37.
326 Nahj al-Balaghah, Khotbah ke 172.
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b) Iman dan Islam

Pemimpin Islam harus beriman kepada ajaran al-Quran dan 

sunah Rasulullah saw. Tak syak lagi, orang yang tidak beriman 

sepenuh hati kepada ajaran al-Quran dan sunah tidak akan 

pernah bisa dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan 

harapan. Secara logikapun, jika suatu bangsa ingin menjalani 

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar suatu keyakinan 

dan ideologi maka pemimpinnya juga harus percaya pada 

keyakinan dan ideologi tersebut. 

Tentang ini al-Quran menegaskan, “…dan Allah sekali-

kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang ka! r (untuk 

menaklukkan) orang-orang yang beriman.”327

Atas dasar ini, jika orang-orang ka! r sampai berkuasa 

atas orang-orang yang beriman maka ini tak ubahnya dengan 

membuka jalan bagi orang-orang ka! r untuk menaklukkan 

mereka, dan ini dilarang oleh Allah Swt.

c) Kecakapan

Pemimpin Islam harus memiliki kemampuan ekstra dalam 

pengelolaan masyarakat agar dapat mengatasi problem 

internal maupun eksternal. Selain ayat dan riwayat, akal sehat 

pun menekankan keharusan ini. 

Mengenai pentingnya syarat ini, Rasulullah saw bersabda: 

“Orang yang layak memimpin adalah orang yang memiliki 

tiga karakteristik: 1) Ketakwaan yang mencegahnya dari maksiat 

kepada Allah; 2) Kesabaran dan kelapangan dada yang dapat 

327 QS. al-Nisa [4]:141.
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mengendalikan amarahnya; 3) Kemampuan memerintah dengan 

baik atas orang-orang yang dipimpinnya sehingga dia ibarat 

seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya.”328

Kemampuan memerintah atau memimpin dengan baik 

adalah satu bentuk kecakapan dan kelayakan untuk memerintah, 

sebagaimana kesabaran dan kelapangan dada (al-hilm) juga 

merupakan unsur dari kecakapan di bidang pemerintahan. 

Sebab, jika seorang pemimpin Islam berwatak pemarah maka 

hubungannya dengan rakyat akan cenderung memudar. Karena itu 

bawaan demikian tentu tidak layak bagi orang yang akan menjadi 

pemimpin. 

Satu lagi unsur kecakapan dalam memimpin, ialah berkenaan 

dengan wawasan politik. Artinya, seorang pemimpin harus selalu 

mengikuti perkembangan situasi politik, ekonomi dan sosial terkini 

agar dapat mengantisipasi segala kemungkinan buruk, terutama 

konspirasi yang menyasar kepada umat. Tentang ini Imam Ja’far 

Shadiq as berkata: “Orang yang mengerti situasi di zamannya 

tidak akan tertimpa serangan mendadak dan tak terantisipasi 

sebelumnya.”329

d) Keadilan

Keadilan adalah peletakan sesuatu pada tempatnya330 

dan mengindahkan hak semua orang. Norma keadilan 

sedemikian penting sehingga Rasulullah saw sendiri mengaku 

328 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 1/407.
329 Ibid., hal.27.
330 Nahj al-Balaghah, Hikmah ke-437.
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bahwa risalahnya adalah demi menegakkan keadilan.331 Al-

Quran, riwayat dan akal sehat menyatakan bahwa urusan 

kepemimpinan jangan sampai diserahkan kepada orang-orang 

zalim. Allah Swt ber! rman, “…dan janganlah kamu cenderung 

kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu 

disentuh api neraka.”332

Jika pemerintahan Islam adalah demi penegakan keadilan, 

jelas tidak mungkin bagi orang yang zalim terhadap dirinya 

sendiri dan orang lain untuk menegakkan keadilan di tengah 

masyarakat. Dengan demikian, orang yang tidak adil tidak layak 

menjadi pemimpin bagi umat Islam. 

Amirul Mukminin Ali as dalam sebuah riwayat menyebutkan 

bahwa tanda-tanda keadilan antara lain sebagai berikut: “Apa 

yang kau anggap tidak baik bagi dirimu pandanglah pula tidak 

baik bagi orang lain, dan apa yang kau sukai untuk dirimu sendiri 

sukailah pula untuk orang lain. Jika kau bersikap demikian 

maka kau akan adil dalam memutuskan perkara, akan berhasil 

menerapkan keadilan, dan kau akan dicintai oleh para penghuni 

langit dan kecintaan kepadamu juga akan bersemayam di hati 

penghuni bumi.”333

e) Berakhlak Mulia dan Terjauh dari Perilaku Tak 

Terpuji

Pemimpin umat Islam yang  berakhlak mulia dan berbudi 

pekerti luhur akan cenderung berupaya memasyarakatkan 

331 Aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. (QS. al-
Syura [42]:15)

332 QS. Hud [11]:113.
333 Hasan bin Syu’bah Harrani, Tuhaf al-Uqul, hal.14; Muhammad Baqir 

Majlisi, Bihar al-Anwar, 77/6.
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nilai-nilai itu. Rasulullah saw bersabda:“Aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia (di tengah masyarakat).”334 

Pemimpin umat Islam juga harus bersih dari perilaku tercela. 

Tentang ini Imam Ali as berkata: “Orang yang menjadikan dirinya 

sebagai pemimpin masyarakat harus lebih tekun mendidik 

dirinya daripada orang lain supaya dia sendiri beradab sebelum 

berpesan adab (kepada orang lain).”335

Rasulullah saw juga bersabda bahwa orang yang layak 

menjadi pemimpin adalah orang yang ketakwaannya dapat 

mencegah dirinya dari dosa dan maksiat.336

Dalil-Dalil Kewenangan Wali Fakih

Dalil-dalil yang mengukuhkan wilayah al-faqih terbagi 

dalam dua kategori; rasional atau akal (aqli)  dan tekstual (naqli). 

Untuk menetapkan suatu hukum syariat, ada empat sumber 

yang dapat dijadikan acuan, yaitu al-Quran, sunah para maksum, 

ijma’ dan akal. Dengan demikian, sebagaimana sumber-sumber 

lain, akalpun juga dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan 

hukum syariat.

Dalil Akal

Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan 

manusia yang berakal sehat ketika hendak menyerahkan suatu 

tanggung jawab penting kepada seseorang:

1. Pengetahuan orang itu tentang tanggung jawab tersebut 

dan mekanisme pelaksanaannya.

334 Syekh Abbas Qummi, Sa�inah al-Bihar, 1/41.
335 Nahj al-Balaghah, Hikmah 73.
336 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Ushul Ka�i, 1/407.
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2. Kemampuan dia untuk menunaikan tanggung jawab itu.

3. Kejujurannya dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, yang 

dia tidak akan berkhianat. 

Asumsinya adalah masyarakat Islam ingin menerapkan 

hukum Islam, keadilan, moralitas, pendidikan dan tarbiah Islam, 

serta bermaksud merealisasikan aspirasi itu dengan menentukan 

pemimpin. Sesuai petunjuk akal, masyarakat Islam saat itu tentu 

akan menilai bahwa pemimpin haruslah sosok yang mengerti 

persoalan-persoalan agama, memiliki kemampuan manajerial, 

adil dan berakhlak mulia. Penilaian ini jika dikontraskan dengan 

realitas di luar hanya akan mengerucut pada satu kalangan, 

yaitu para fakih atau mujtahid yang memenuhi syarat. 

Tentang ini Imam Khomaini mengatakan, “Wilayah al-faqih 

tergolong tema yang jika direnungkan (tashawwur) niscaya 

akan menghasilkan kepastian (tashdiq) sehingga tidak terlalu 

memerlukan argumentasi. Artinya, siapapun yang menerima 

akidah dan hukum Islam, meskipun secara garis besar, ketika 

sampai pada masalah wilayah al-faqih lalu merenungkannya 

pasti akan segera mencapai kepastian serta menganggapnya 

sebagai kepastian yang bersifat aksiomatik dan mutlak.”337 

Dalil-Dalil Tekstual

Beberapa dalil tekstual yang mengukuhkan wilayah al-faqih 

antara lain ialah sebagai berikut:

1. Pengukuhan dari Imam Mahdi as atas status fakih 

sebagai wakil beliau. Dalam jawabannya terhadap surat 

Muhammad bin Usman beliau menyebutkan, “Adapun 

337 Imam Khomaini, Vilayat-e-Faqih, hal.3.
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berkenaan dengan aneka peristiwa yang terjadi maka 

kalian hendaknya merujuk pada para perawi hadis kami. 

Sesungguhnya mereka adalah hujahku atas kalian, dan aku 

adalah hujah Allah atas mereka.”338

Riwayat ini menegaskan bahwa ulama perawi hadis dari 

para imam serta orang-orang yang mengerti hukum-hukum 

Allah adalah para wakil Imam Mahdi sehingga keputusan 

mereka adalah keputusan Imam Mahdi. Adapun hujah yang 

dimaksud oleh beliau dalam riwayat itu bahwa sebagaimana 

beliau adalah panutan dan tempat rujukan (marja’) bagi umat 

dalam segala urusan, para perawi hadis pun—yakni para 

fakih—juga merupakan hujah beliau bagi umat agar di tengah 

aneka peristiwa sosial dan politik yang terjadi selama masa 

kegaiban beliau itu, umat hendaknya merujuk pada mereka. 

Merekalah yang menjadi panutan dan marja’ segala urusan 

umat. Karena itu, jika hujah sudah ada namun umat memilih 

orang lain sebagai tempat rujukan maka Allah Swt akan 

meminta pertanggungjawaban umat tersebut. Sebab, mereka 

telah memilih penguasa zalim yang jelas-jelas bukan hujah 

Allah sebagai rujukan. 

2. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as meriwayatkan:

Rasulullah saw bersabda: “Ya Allah, curahkan rahmat kepada 

para khalifahku.” Setelah mengucapkan doa ini sebanyak tiga 

kali, beliau ditanya: “Wahai Rasulullah, siapakah para khalifahmu 

itu?” Beliau menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang 

338 Muhammad bin Hasan Hur Amili, Wasa’il al-Syi’ah, jil.18, Bab 11, Hadis 
9.

Pust
ak

a 
Syi

ah



311Panorama Pemikiran Islam 2

datang sesudahku, yang meriwayatkan hadis dan sunahku lalu 

mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku.”339

Dalam hadis ini Rasulullah saw memohon kepada Allah Swt 

agar mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada para 

pengganti beliau. Kini patut diketahui apa misi beliau sehingga 

misi itu juga diemban oleh para penerus lalu beliau pun berdoa 

supaya rahmat Allah tercurah pada mereka. 

Misi beliau yang terbesar ada tiga: (1) Menyampaikan 

dan menjelaskan hukum-hukum Allah; (2) Memutuskan 

dan mengatasi ikhtilaf yang terjadi di tengah umat; dan (3) 

Memimpin dan memerintah umat.

Kata “khalifah” yang digunakan dalam hadis itu memiliki 

arti pengganti atau penerus secara umum. Karena itu, semua 

tugas beliau praktis terlimpah pada sang pengganti. Dengan 

kata lain, mereka adalah pengganti beliau di semua urusan 

kenabian. Sebagian orang memang ada yang berpendapat 

bahwa para khalifah yang dimaksud adalah para imam maksum. 

Namun pendapat itu tidak tepat karena pada bagian belakang 

hadis itu terdapat keterangan yang menunjukkan arti umum 

dan tak terbatas hanya pada imam maksum. Keterangan itu 

menunjukkan bahwa sesudah para imam maksum pun ada para 

ulama dan fakih yang membawakan sunah Rasul saw. 

Kemudian, “perawi” yang dimaksud dalam hadis ini juga 

bukan sekadar pembawa riwayat dan sunah beliau melainkan 

harus seorang ahli hukum Islam (mutafaqqih), sebab bisa saja 

339 Ibid hal.5.
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ada riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada beliau secara tidak 

sahih karena pembawa riwayatnya bukan seorang mutafaqqih. 

Jadi, perawi harus lah orang yang mengerti kriteria dan standar-

standar ilmiah untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis 

yang tidak sahih. Dari sisi lain, riwayat-riwayat yang dibawakan 

juga tidak boleh bertentangan dengan al-Quran. Karena itu, 

perawinya praktis juga harus memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang al-Quran untuk dapat memastikan bahwa 

riwayat yang dibawakannya tidak bertentangan dengan al-

Quran. Dengan demikian, perawi yang dimaksud dalam hadis 

itu adalah para fakih dan mujtahid yang berwawasan dan 

berkompeten.

3. Diriwayatkan bahwa Imam Husain as berkata, “Pergerakan 

urusan dan hukum-hukum  Ilahiah ada tangan para ulama 

agama yang terpercaya dalam menjaga hukum halal dan 

haram yang ditetapkan Allah.”340

Dalam riwayat ini Imam Husain as menegaskan bahwa 

penanganan urusan umat dan pemerintahan Islam adalah 

tanggung jawab para ulama yang mengerti hukum-hukum 

Allah serta konsisten mengamalkan dan menjaganya. 

Tentu masih ada ayat-ayat dan riwayat-riwayat lain tentang 

ini yang tidak kami kutipkan di sini. Yang jelas, dari riwayat-

riwayat yang notabene mengukuhkan dalil rasional tersebut 

dapat dipetik kesimpulan bahwa pada masa kegaiban Imam 

Mahdi as tugas kepemimpinan dan pengelolaan umat Islam ada 

di tangan para fakih yang berwawasan luas, adil dan bertakwa, 

340 Hasan bin Syu’bah Harrani, Tuhaf al-Uqul, hal.237. 
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sedangkan umat wajib berusaha menyiapkan keadaan yang 

menunjang pelaksanaan tugas para fakih tersebut. 

C. Dasar Legitimasi Wilayah Al-Faqih

Sumber Legitimasi 

Dasar legitimasi (masyru’iyyat) wilayah al-faqih adalah satu 

di antara sekian persoalan mendasar mengenai wilayah al-faqih. 

Legitimasi artinya ialah kebenaran, keabsahan atau pijakan 

yang membuktikan diakuinya (validitas) sesuatu.341 Setiap 

kekuasaan, tak terkecuali wilayah al-faqih, memerlukan bukti 

bahwa kekuasaan itu sah, diterima dan diakui. Pengesahan ini 

disebut sebagai legitimasi. Lebih jelasnya, ketika kita menyoal, 

“legitimasi apa yang dimiliki oleh regim fulan?” Artinya ialah, 

“Apa yang menjadi kriteria dan alasan yang valid bagi seseorang 

atau kelompok untuk memerintah dan mengelola suatu 

komunitas masyarakat atau bangsa?”

Dalam pandangan Islam, kekuasaan pada prinsipnya 

adalah hak dan milik Allah Swt semata, dan tak seorang 

ataupun kelompok memiliki hak demikian, kecuali apabila 

Allah—dengan dalil tersebut—melimpahkan hak itu kepada 

seseorang. Berdasar dalil-dalil yang valid (muktabar), Allah Swt 

telah melimpahkan hak itu kepada Rasulullah saw dan para 

imam maksum as (dengan nama dan ciri-ciri yang jelas), dan di 

masa kegaiban hak itu dilimpahkan kepada wali fakih dengan 

segala persyaratannya. Jadi, Muhammad saw menjadi nabi, 

rasul dan pemimpin. Begitu pula para imam maksum, menjadi 

pemimpin, yang  dasar dan kriteria legitimasinya tak lain adalah 

341 Lihat, Kamus Politik Oxford.
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penunjukan dari Allah Swt tersebut. 

Adapun untuk pertanyaan: Apa yang menjadi dasar dan 

sumber legitimasi kekuasaan seorang fakih? Jawabannya ialah 

berdasar akal sehat maupun riwayat-riwayat muktabar, orang 

yang layak berkuasa dan memerintah di masa kegaiban ialah 

mujtahid yang memenuhi syarat; memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang hukum-hukum Islam, berkompeten dan 

berakhlak mulia. 

Mengenai bagaimana peranan rakyat dalam pemerintahan 

ini? Jawabnya adalah rakyat harus konsisten pada pemerintahan 

ini dan harus berusaha menegakkannya, sebab tanpa aspirasi 

dan pengakuan dari rakyat tidak mungkin wilayah ini akan 

menjadi kenyataan. Dengan demikian, peran rakyat dalam 

pemerintahan yang bernafaskan Islam ini hanya berkisar pada 

aktualisasi dan konservasinya, bukan pada konsep dan substansi 

keberadaannya.

Pada hakikatnya, pemerintahan versi Islam ini berpijak 

pada dua fondasi: pertama adalah agama atau ajaran, dan 

kedua adalah suara atau pengakuan rakyat. Karena itu, terkait 

pertanyaan pertama di atas, yakni apa yang menjadi sumber 

legitimasi kekuasaan wali fakih? 

Jawabannya ialah, pertama, keridaan Allah Swt atas 

pemerintahan sedemikian rupa sebagaimana dapat dibuktikan 

secara logis dan rasional maupun secara tekstual dan 

keagamaan. Kedua, kerelaan rakyat, karena seandainya rakyat 

tidak rela maka tidak mungkin pemerintahan itu akan terwujud 
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dan bertahan eksis. Dua alasan ini berlaku untuk terwujudnya 

wilayah al-faqih. Hanya saja, alasan pertama terkait dengan 

substasi keberadaannya, sedangkan alasan kedua terkait 

dengan realisasi dan penegakannya. 

Peran dan Posisi Rakyat dalam Sistem Wilayah Al-Faqih

Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia 

sebagai makhluk yang bebas. Karena itu, sesuai petunjuk akal 

dan ikhtiarnya, manusia dapat menerima ataupun menolak 

pemerintahan agamis atau wilayah al-faqih. Ini sama persis 

dengan kebebasannya menerima atau menolak agama. 

Allah Swt ber! rman, Dan katakanlah: “Kebenaran itu 

datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) 

hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (ka! r) biarlah 

ia ka! r.”342

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; 

ada yang bersyukur dan ada pula yang ka! r.343

Dari sisi lain, salah satu hal yang sudah dipastikan 

kebenarannya (musallamat) dalam ! kih ialah bahwa setiap 

orang berkuasa penuh atas harta bendanya,344 dan tak seorang 

pun berhak merampas kekuasaan itu. Selagi masih hidup maka 

pemilik harta berhak menggunakan hartanya untuk apa saja 

yang dikehendakinya.345 Atas dasar ini, ketika kita menerima 

bahwa setiap orang berkuasa penuh atas hartanya dan bahwa 

342 QS. al-Kah�i [18]:29.
343 QS. al-Insan [76]:3.
344 “Sesungguhnya manusia berkuasa atas harta bendanya.” (Muhammad 

Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, 2/272)
345 Muhammad bin Hasan Hur Amili, Wasa’il al-Syi’ah, 13/381. 
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setiap orang juga tidak berhak menggunakan harta orang lain 

tanpa izin pemiliknya maka sesuai kaidah prioritas (ulawiyyat) 

harus diakui pula bahwa setiap orang berkuasa atas jiwanya 

sendiri, sebab kekuasaan atas jiwa lebih utama daripada 

kekuasaan atas harta. Sementara itu, Allah Swt juga tidak 

membolehkan siapapun membatasi apalagi merampas hak dan 

kekuasaan orang lain atas harta dan jiwanya. 

Namun demikian, di saat yang sama setiap pemerintahan 

bagaimanapun bentuknya tidak lepas dari sebentuk 

kekuasaan atas jiwa dan harta rakyatnya sebagaimana terlihat 

dalam penerapan wajib pajak, wajib militer dan eksekusi 

hukuman. Lantas bagaimana dua hal yang paradoks itu dapat 

dipertemukan? Sebab di satu sisi setiap manusia berkuasa penuh 

atas harta dan jiwanya, namun dari sisi lain mereka memerlukan 

pemerintahan sedangkan pemerintahan pun berkonsekuensi 

membatasi dan bahkan merebut kekuasaan rakyat atas jiwa dan 

hartanya. Jawaban atas teka-teki ini ialah setiap orang boleh 

menguasai jiwa dan harta orang lain dengan syarat mendapat 

izin darinya. Terkait pemerintahan, rakyat berhak menerima 

adanya pemerintahan—yakni dengan ikhtiarnya mereka dapat 

menyerahkan kekuasaan atas jiwa dan hartanya kepada pihak 

lain—sebagaimana mereka juga berhak menolaknya.  

Pertanyaan berikutnya ialah apakah setiap penguasa atau 

pemerintahan yang diterima oleh rakyat juga kredibel di mata 

syariat? Pemilihan pemimpin atau pejabat publik oleh rakyat 

dapat diasumsikan dalam dua bentuk:
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1. Pemilihan pemimpin berdasarkan ketentuan yang 

dalam al-Quran dan hadis Rasulullah saw dan para imam 

maksum as. Pemilihan seperti ini tentu akan menghasilkan 

pemerintahan yang absah di mata syariat. Dengan kata lain, 

pemerintahan itu adalah pemerintahan yang mendapat 

rida dari Allah Swt.

2. Pemilihan pemimpin berdasarkan sesuatu yang menyalahi 

kriteria dan pedoman dalam al-Quran dan hadis. Pemilihan 

yang demikian akan menghasilkan pemerintahan yang 

hanya absah di mata rakyat namun tidak sesuai dengan 

pedoman Islam. Rakyat yang demikian—yang tergolong 

sebagai kaum yang zalim, fasik dan ka! r—346telah 

melakukan tindakan yang menyalahi ajaran al-Quran, 

sebab kekuasaan adalah amanat dari Allah dan mereka 

telah menyerahkan amanat itu kepada orang yang tidak 

layak menerima amanat.

Atas dasar ini, kerakyatan atau katakanlah demokrasi bisa 

saja Islami dan bisa juga tidak Islami. Dengan demikian, tidak 

semua kerakyatan dan demokrasi adalah Islami. 

Pengangkatan atau Pemilihan

Selanjutnya kita harus menjawab satu pernyataan 

fundamental: Otoritas wali fakih berdasar pengangkatan 

ataukah pemilihan? Dengan kata lain, apakah wali fakih diangkat 

346 Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Maidah 
[5]:47); Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. 
al-Maidah [5]:45); Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa 
yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafi r. 
(QS. al-Maidah [5]:44)
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oleh Allah dan para insan maksum, ataukah dipilih oleh rakyat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama perlu diketahui 

bahwa kekuasaan berdasar pengangkatan memiliki dua 

pengertian: pengangkatan secara khusus dan pengangkatan 

secara umum. Pengangkatan secara khusus artinya ialah bahwa 

Allah mengangkat seseorang sebagai pemimpin umat Islam 

dengan menyebutkan nama dan pribadi tertentu sebagaimana 

Allah telah mengangkat Rasulullah saw dan para imam maksum 

as. Sedangkan pengangkatan secara umum ialah pengangkatan 

Allah dan para insan maksum terhadap seseorang sebagai 

pemimpin umat Islam tanpa menyebutkan nama dan pribadi 

tertentu, melainkan cukup dengan menyebutkan karakteristik 

tertentu yang jika ada pada seseorang maka dia layak menjadi 

pemimpin. 

Wali fakih mendapatkan kewenangan memimpin di era 

kegaiban berdasarkan pengangkatan dalam pengertian yang 

kedua, yakni pengangkatan secara umum. Sebab, dialah orang 

yang memenuhi karakteristik yang disebutkan dalam ayat-ayat 

suci al-Quran dan riwayat, dan karena itu kepemimpinannya pun 

mendapat rida dari Allah dan para insan maksum. Dalam konteks 

ini, rakyat berkewajiban mengungkap dan mengidenti! kasi hak 

kepemimpinan yang memang ada di tengah realitas kehidupan 

mereka kemudian mengakui dan menerima kepemimpinan itu. 

Dengan demikian, otoritas wali fakih dari satu sisi adalah 

berdasar pengangkatan, karena karakteristik yang disebutkan 

oleh al-Quran dan hadis berkenaan dengan pemimpin umat 
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Islam ada pada wali fakih sehingga kepemimpinannya mendapat 

rida dari Allah. Pemimpin yang demikian adalah pemimpin 

yang diangkat secara umum oleh Allah Swt. Namun dari sisi lain, 

kekuasaan wali fakih juga berdasar pemilihan dalam arti bahwa 

umat atau rakyat harus menerima kepemimpinan ini namun 

berdasarkan pilihan dan suara mereka. Jadi, sebagaimana 

Rasulullah saw dan para imam maksum as347, wali fakih pada 

prinsipnya tidak mungkin menempuh cara paksa dalam 

pembentukan pemerintahan. Kesimpulannya, kekuasaan atau 

kewenangan wali fakih secara konseptual adalah berdasar 

pengangkatan sedangkan secara aktual adalah berdasar 

pemilihan.  

Perwalian atau Perwakilan

Satu lagi pertanyaan penting menyangkut otoritas wali 

fakih ialah apakah otoritas itu tergolong wilayah (perwalian/

guardianship) ataukah sekadar wikalah (perwakilan/

representasi)? 

Otoritas representatif ialah kekuasaan yang didapat dari 

rakyat. Pada kategori ini, penguasa pada dasarnya adalah wakil 

mereka dalam pemenuhan kehendak dan aspirasi mereka, 

walaupun seandainya bertentangan dengan syariat. Dengan 

kata lain, tolok ukur yang menjadi pegangan penguasa adalah 

kehendak dan aspirasi rakyat selaku pihak yang diwakili. Pada 

kategori ini pula, penguasa tidak akan terlegitimasi sebelum 

dipilih oleh rakyat. Karena itu, rakyat bisa memilih siapapun 

sebagai wakil mereka. Otoritas jenis ini pada hakikatnya hanya 

347 Nahj al-Balaghah, Khotbah 92.
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bertumpu pada aspirasi dan keputusan rakyat. 

Adapun otoritas kewalian ialah kekuasaan yang didapat 

dari Allah Swt dan para insan maksum, walaupun hanya 

pada taraf konsep. Pada kategori ini, tolok ukur yang menjadi 

acuan penguasa adalah hukum-hukum agama atau ketetapan 

penguasa itu sendiri berdasar ketentuan-ketentuan agama. Dari 

sisi lain, rakyat tidak dapat memilih sembarang orang sebagai 

penguasa, melainkan wajib memilih wali fakih yang memenuhi 

syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam berbagai ayat dan 

hadis. Atas dasar ini, kepemimpinan (imamah) atas masyarakat 

Islam adalah janji Allah yang tidak akan sampai kepada 

sembarang orang. Kepada Nabi Ibrahim as yang memohon 

supaya anak-anak keturunannya dijadikan sebagai imam, Allah 

Swt ber! rman, Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.348

Pada otoritas jenis ini wali wakih berhak berkuasa atas 

pengangkatan secara umum dari Allah, namun rakyat harus 

menerima kekuasaan ini. Ini berarti bahwa tak seperti  otoritas 

representatif, otoritas kewalian berpijak pada agama dan 

aspirasi rakyat.

 Tinjauan Kritis

Otoritas representatif berpijak pada pandangan yang 

menjadikan manusia sebagai orientasi. Dalam pandangan 

ini, kekuasaan adalah hak rakyat sehingga legitimasi adalah 

mutlak kembali kepada rakyat. Otoritas jenis ini tidak sesuai 

dengan ajaran Islam yang telah menetapkan bahwa hak untuk 

348 QS. al-Baqarah [2]:124.
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berkuasa dan ditaati adalah milik Allah dan orang-orang yang 

mendapat izin dari Allah untuk berkuasa. Sedangkan wilayah 

al-faqih, sebagaimana sudah disebutkan dalil-dalil rasional dan 

tekstualnya, adalah kekuasaan yang dari satu sisi merupakan 

pengangkatan dari Allah dan para insan maksum, dan dari 

sisi lain realisasi dan penegakannya bergantung pada suara 

rakyat. Karena itu,  legitimasi wali fakih tidak dapat dikatakan 

sepenuhnya didapat dari rakyat; berbeda dengan  legitimasti 

otoritas representatif yang memang sepenuhnya didapat dari 

rakyat. Dengan demikian, berdasar ajaran Islam wilayah al-faqih 

tidak dapat disebut sebagai otoritas representatif. 

Bahan Kajian

1. Lakukan perbandingan antara karakteristik pemimpin 

Islami di masa kegaiban Imam Mahdi as dan karakteristik 

pemimpin non-Islami yang ada di tengah masyarakat Barat.

2. Pernyataan Imam Khomaini, “Suara rakyat adalah tolok 

ukur” telah mendapat beragam penafsiran. Kajilah semua 

penafsiran itu lalu jelaskan penafsiran yang tepat berdasar 

pernyataan dan pandangan beliau secara utuh.

3. Lakukan kajian tentang perbedaan antara demokrasi Barat 

dan kerakyatan religius.

4. Pelajarilah tugas-tugas dan urusan yang harus ditangani 

pemimpin Islam di masa kegaiban.

5. Pelajarilah lebih jauh jenis-jenis wilayah. 

6. Kajilah dasar-dasar pemikiran pemerintahan religius.

7. Dalam pandangan Islam, bagaimanakah kedudukan suara 

rakyat; apakah sebatas diterima atau tidaknya pemerintahan 
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Islam oleh rakyat, ataukah juga sebagai sumber legitimasi? 

Kajilah masalah ini lebih jauh.

8. Bagaimana kedudukan dan fungsi wali fakih terkait adanya 

trikotomi pilar pemerintahan (eksekutif, legislatif dan 

eksekutif )? Lakukan kajian tentang ini.

Referensi Untuk Pengembangan Kajian:

1. Imam Khomaini, Wilayat-e Faqih (Wilayah al-Fakih), Tehran, 

Moasseseh-e Tanzim wa Nasyr-e Atsar-e Imam Khomaini, 

1373 HS.

2. Ja’far Subhani, Mabani-e Hukumat-e Islami (Dasar-Dasar 

Pemerintahan Islam), terjemahan Dawud Ilhami, Qum, 

Tauhid, 1370 HS.

3. Hasan Mamduhi, Hikmat-e Hukumat-e Faqih (Hikmat 

Pemerintahan Fakih: Tanggapan atas Syubhat Perihal 

Pemerintahan Religius), Qum, Daftar-e Tablighat-e Islami 

Hauzeh-e Ilmiyyeh Qum 1378 HS.

4. Abdullah Jawadi Amuli, Wilayat-e Faqih, Wilayat-e Faqahat 

wa Edalat (Wilayah al-Faqih, Otoritas Kefakihan dan 

Keadilan), Qum, Isra’, 1379 HS.

5. Ali Akbar Rasyad, Demokrasi-e Qudsi (Demokrasi Suci), 

Tehran, Moasseseh-e Farhangi Danesh wa Andishe-e 

Moaser, 1382 HS.

6. Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Nigah-e Guzara Beh Nazar 

Beh Wilayat-e Faqih (Selayang Pandang Wilayah al-Faqih), 

Qum, Moasseseh-e Amuzashi wa Pazuheshi-e Imam 

Khomaini, 1380 HS.

7. Mohammad Mohammad Rezai, Mabani-e Kalami wa 
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Falsa! -e Hukumat-e Dini (Dasar-Dasar Teologis dan 

Filoso! s Pemerintahan Religius), Qabasat, no.20 dan 21, 

Pazuheshgah-e Farhang wa Andisheh-e Islami, musim 

panas dan musim gugur 1380 HS.

Daftar Buku Referensi

 » Al-Quran al-Karim (terjemahan [bahasa Persia] oleh 

Ayatullah Makarim Syirazi dan Ustad Mohammad 

Mehdi Fuladund).

 » Nahj al-Balaghah (terjemahan [bahasa Persia] oleh 

Faidhul Islam, Dr. Syahidi dan Mohammad Dashti).

1. Ibnu Hajar Asqalani, Syihabuddin Ahmad, al-Shawa’iq al-

Mukhriqah, Kairo, Maktabah al-Qahirah, 1385 HS. 

2. Ibnu Hanbal, Musnad Ahmad, Beirut, Daru Ihya’ at-Turats al-

Arabi. 

3. Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun.

4. Ibnu Syu’bah al-Harrani, Hasan, Tuhaf al-Uqul, Najaf, 

Mathba’ah al-Haidariyyah, 1380 H.

5. Ahmadi Miyanji, Ahmad, Makatib al-Rasul, Qum, Darul 

Hadits, 1419 H.

6. Smart, Ninian, Tajrebeh Dini-e Basyar, Jilid I (terjemahan 

Dr. Mohammad Mohammad Rezai dan Dr. Abdul Fazl 

Mahmoudi, Tehran, Entesyarat-e Semat, 1383 HS.

7. Iqbal, Mohammad, Ihya-e Fikr-e Dini Dar Islam (terjemahan 

[bahasa Persia] oleh Ahmad Aram, Tehran, Resalat-e Qalam. 

8. Ilyadeh Mirca, Farhang wa Din (Artikel Pilihan Ensiklopedia 

Agama), Tehran, Tarh-e Nou, 1374 HS.

9. Amini, Abdul Husain Ahmad, al-Ghadir, Beirut, Darul Kitab 

al-Arabi, 1387 HS.
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10. Barbour, Ian, Ilm wa Din (terjemahan –bahasa Persia- 

oleh Bahauddin Khorramsyahi, Tehran, Markaz-e Nasyr-e 

Daneshgahi, 1362 HS.

11. Bahrani, Sayid Hasyim, Ghayah al-Maram,Beirut, Muassasah 

al-Tarikh al-Arabi, 1422 H.

12. Bukhari, Muhamad bin Ismail, Sahih Bukhari, Beirut, Daru 

Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1400 H.

13. Boisard, Marcel, Islam wa Huquq-e Tabi’i-e Insan, terjemahan 

–bahasa Persia- oleh Mohsen Moayyedi, Tehran, Daftar-e 

Nasyr-e Farhang-e Islami, 1358 H.

14. Peterson, Michael dll, Aql wa Iqtiqad-e Dini, Tehran, Tarh-e 

Nou, 1376 H.

15. Tau! qi, Husain, Asyna’i Ba Adyan-e Buzurg, Tehran, 

Entesyarate Semat, Moasseseh-e Farhangi Thaha & Markaz-e 

Jahani-e Ulum-e Islami, 1380 HS.

16. Hakim Nisyaburi, Ha! dh Abi Abdillah, al-Mustadrak ‘Ala al-

Shahihain, Beirut, Darul Ma’rifah, (tanpa tahun).

17. Hur Amiliki, Muhammad bin Hasan, Wasa’il al-Syi’ah, Beirut, 

Daru Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1403 H.

18. Khu’i, Abul Qasim, Marazha-e E’jaz (terjemahan –bahasa 

Persia- oleh Ja’far Subhani), Qum, Moasseh-e Imam Shadeq 

as, 1385 HS.

19. Durant, Will, Tarikh-e Tamaddun, jilid IV (terjemahan –

bahasa Persia- oleh Abol Qasim Taheri, Tehran, Syirkat-e 

Entesyarat-e Ilmi wa Farhangi, 1381 HS.

20. Durant, Will, Tarekh-e Tamaddun, jilid V (terjemahan –bahasa 

Persia- oleh Shafdar Taqizadeh, Abu Thalib Sharemi), Tehran, 
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Syirkat-e Entesyarat-e Ilmi wa Farhangi, 1381 HS.

21. Durant, Will, Tarikh-e Tamaddun, jilid VI, (terjemahan –

bahasa Persia- oleh Faridun Badrehi, Sahil Azari, Parviz 

Marazban, Tehran, Entesyarat-e Ilmi Farhangi, 1381 HS.

22. Ramyar, Mahmoud, Bakhsyi az Nubuwwat Israi’li wa Masihi, 

Qum, Entesyarat Dar Rah-e Haq, 1352 HS. 

23. Rasyad, Ali Akbar, Farjam-e Qudsi-e Tarikh, Jurnal Musiman 

Qabasat, No. 33. Tehran, Pazuheshgah-e Farhang wa 

Andisheh-e Islami, Musim Gugur 1383 HS. 

24. Zarin Kub, Abdul Husain, Karnameh-e Islam, Tehran, 

Entesyarat-e Amir Kabir, 1369 HS.

25. Etienne, Gilson, Mabani-e Falsafeh-e Masihiyyat (terjemahan 

[bahasa Persia] oeh Mohammad Rezai dan Sayid Mahmoud 

Musavi, Qum, Bustan-e Kitab, 1375 HS.

26. Subhani, Ja’far, al-Mujaz !  Ushul al-Fiqh, Qum, Muassasah 

Imam Ja’far Shadiq as, 1384 HS.

27. Subhani, Ja’far, Pesywa’i az Nazar-e Islam, Qum, Entesyarat-e 

Maktab-e Islam, 1374 HS.

28. Subhani, Ja’far, Husn wa Qubh-e Aqli, Qum, Mussasah Imam 

Ja’far Shadiq as, 1382 HS.

29. Subhani, Ja’far, Khatamiyyat az Nazar-e Qur’an, “Hadits wa 
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30. Subhani, Ja’far, Kasyf al-Murad, Syarah Tajrid al-I’tiqad, Qum, 

Muassasah Imam Ja’far Shadiq as, 1382 HS.

31. Subhani, Ja’far, Mabani-e Hukumat-e Islami, (terjemahan 

[bahasa Persia] oleh Dawud Ilhami, Qum, Entesyarat-e 
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Tauhid, 1370 HS.

32. Subhani, Ja’far, Mansyur-e Javid, Qum, Muassasah Imam 

Ja’far Shadiq as, 1382 HS.

33. Subhani, Ja’far, Mansyur-e Aqayed Imamiyyeh, Qum, 

Muassasah Imam Ja’far Shadiq as, 1385 HS.

34. Soroush, Abdulkarim, Basth-e Tajrebeh-e Nabawi, Tehran, 

Muasseseh-e Farhangi Sirat, 1378 HS.

35. Soleimani, Abdulrahim, Kitab-e Moqaddas, Qum, Anjuman-e 

Maarif-e Islami Iran, 1382 HS. 

36. Soleimani, Abdulrahim, Masihiyyat, Qum, Anjuman-e 

Maarif-e Islami Iran, 1381HS.

37. Soleimani, Abdulrahim, Yahudiyyat, Qum, Anjuman-e 

Maarif-e Islami Iran, 1382 HS.

38. Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar, al-Durr al-Mantsur !  al-

Tafsir bi al-Ma’tsur, Beirut, Darul Fikr, 1403 H.

39. Shapiro, John S., Liberalism, Makna wa Tarikh-e On 

(terjemahan  bahasa Persia oleh Muhammad Said Hanai 

Kasyani), Tehran, Nasyr-e Markaz, 1380 HS.

40. Syekh Mu! d, Muhammad bin Nu’man, al-Muqni’ah, Qum, 

Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1410 H.

41. Shaduq, Muhammad bin Ali bin al-Husain, Kamaluddin wa 

Tamamin Ni’mah, Qum, Muassasah an-Nasyr al-Islami, 1405 

H.

42. Thabathaba’i, Muhammad Husain, al-Mizan !  Tafsir al-
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43. Thabari, Muhammad bin Jarir, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, 

Pust
ak

a 
Syi

ah



327Panorama Pemikiran Islam 2

Beirut, Daru Maktabatil Hilal, 1424 H.

44. Thabarsi, Fadhl bin Husain, Majma’ al-Bayan !  Tafsir al-

Qur’an, Beirut, Darul Ma’rifah, 1408 H.

45. Thusi, Muhammad bin Hasan, al-Ghaibah, Qum, Maktabah 

Basirati (tanpa tahun).

46. Fakhrur Razi, Muhammad, Tafsir al-Kabir, Beirut, Darul Kutub 
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56. Mohammad Rezai, Muhammad, Khastgah wa Pisyineh-e 

Nazariyyeh Nazariyyeh-e Takamul-e Ma’rifat-e Dini, Jurnal 

Musiman Qabasat, No.18, Tehran, Pazuheshgah Farhang wa 

Andisheh Islami, Musim Dingin 1379 HS.

57. Mohammad Rezai, Muhammad, Rabiteh-e Aql wa Din, Jurnal 

Musiman Qabasat, No.37, Tehran, Pazuheshgah Farhang wa 

Andisheh Islami, Musim Dingin 1384 HS.

58. Misbah Yazdi, Mohammad Taqi, Amuzesh-e Aqayed, Tehran, 

Syirkat-e Cab wa Nasyr-e Bainal Milal Sazman Tablighat-e 

Islami, 1379 HS.

59. Muthahhari, Murtadha, Majmu’eh-e Atsar, Jilid II, Tehran, 

Qum, Entesyarat-e Sadra, 1379 HS.

60. Musawi Khomeini, Ruhullah (Imam), Wilayat-e Faqih, 

Hukumat-e Islami, Tehran, Moasseseh-e Tanzim wa Nasyr-e 

Atsar-e Imam Khomeini, 1373 HS.

61. Michael, Thomas, Kalam-e Masihi (terjemahan bahasa Persia 

oleh Hasan Tau! qi, Qum, Markaz-e Mutale’at wa Tahqiqat-e 

Adyan wa Mazahib, 1377 HS.

62. Nash, John B., Tarikh Jami’-e Adyan (terjemahan bahasa 

Persia oleh Ali Asghar Hikmat, Tehran, Syirkat-e Entesyarat-e 

Ilmi wa Farhangi, 1375 HS.

63. Naja! , Muhammad Hasan, Jawahir al-Kalam, Tehran, Darul 

Kutub al-Islamiyyah, 1365 HS.

64. Niraqi, Ahmad, Awa’id al-Ayyam, Qum, Entesyarat-e Basirati, 

1408 H.

65. Nasr, Syed Hossein, Ilm wa Tamaddun Dar Islam (terjemahan 

Pust
ak

a 
Syi

ah



329Panorama Pemikiran Islam 2

bahasa Persia oleh Ahmad Aram), Tehran, Syirkat-e 

Entesyarat-e Ilmu wa Farhangi, 1384 HS.

66. Velayati, Ali Akbar, Puya-e Farhang wa Tamaddun Islam wa 

Iran, Tehran, Markaz-e Asnad-e wa Khadamat-e Pazuheshi 

(Vezarat-e Kharejeh), 1382 HS.

67. William Hordern, Rahnema-i Ilahiyyat Protestan (terjemahan 

bahasa Persia oleh Thatahwas Mikailiyan), Tehran, Syirkat 

Entesyarat-e Ilmi Farhangi, 1368 HS.

68. Hick, John, Pluralism Dar Islam (terjemahan bahasa Persia 

oleh Mohammad Mohammad Rezai) pada Jurnal Musiman 

Qabasat, No. 37, Tehran, Pazuheshgah-e Farhang wa 

Andisyeh-e Islami, Musim Gugur, 1384 HS.

69. Heywood, Andrew, Daramadi Bar Ideologiha-e Siyasi 

(terjemahan bahasa Persia oleh Mohammad Ra! ’i 

Mehrabadi, Tehran, Markaz-e Cab wa Entesyarat-e Vezarat-e 

Umur-e Kharejeh, 1379 HS.

70. Yates, Kael, Din-e Yahud Dar Jahan-e Mazhabi,  Jilid III 

(terjemahan bahasa Persia oleh Dr. Abdurrahim Gavahi), 

Tehran, Daftar-e Nasyr-e Farhang-e Islami, 1374 HS.

71. Bryan R. Wilson, Secularization ini Encyclopedia of Religion, 

jil.13 hal.159, Macmillan Publishing Company, New York, 

London, 1987 M.

72. Mourice Cranston, Liberalism in Encyclopedia of Philosophy, 

ed, Paul Edward, jil.4, hal.458, Pacmillan Publishing Co, New 

York, London, 1967.

73. Pojman Louis,  Philosophy of Religion:an Antalogy, 

Wadsworth Publishing Company, 1986 M.

Pust
ak

a 
Syi

ah



330 Prof . J . Subhani

74. Jaroslav Pelikan, Christianity in Western Europe in:Encyclopedia 

of Religion, jil.3, Macmillan Publishing Company, New York, 

1987 M. []

Pust
ak

a 
Syi

ah



331Catatan

Pust
ak

a 
Syi

ah



332 Catatan

Pust
ak

a 
Syi

ah



333Catatan

Pust
ak

a 
Syi

ah



334 Catatan

Pust
ak

a 
Syi

ah




