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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 
1. Konsonan 
 

No Arab Latin  No Arab Latin 
• ط Tidak dilambangkan  16 ا 1
♂ ظ b  17 ب 2
‘ ع t  18 ت 3
♪ ث 4  g غ 19 
 f ف j  20 ج 5
♥ ح 6  q ق 21 
 k ك kh  22 خ 7
 l ل d  23 د 8
♣ ذ 9  m م 24 
 n ن r  25 ر 10
 w و z  26 ز 11
 h ه s  27 س 12
′ ء sy  28 ش 13
☺ ص 14  y ي 29 
○ ض 15     

 
 
2. Vokal Pendek          3. Vokal Panjang 
 

ـــَــــ        =  a     كََتَب      kataba الَقَ     ☼  = .َ.. ا  qāla 

ـــــــ        =  i      لَِئُس       su'ila ِلَقْي       ◄   =   اْي  qīla 

ـــُـــــ       =  u     َيذَْهُب    ya♣habu ُاْو    =   ū      ُلُْويق  yaqūlu 
4. Diftong 
 

 kaifa  كَْيَف      ai  =  اَْي    
اَْو        =  au    ََحْول  ♥aula 

 ِ
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KATA PENGANTAR 
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN 

DEPARTEMEN AGAMA RI 
 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pema-
haman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan 
Diklat Departemen Agama RI pada tahun 2008 telah melak-
sanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.  

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang 
diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban 
terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui 
petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang 
mufassir tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan 
sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan 
jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari 
beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk 
kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada 
akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah 
tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan 
dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-
fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik 
argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran 
rasional.  

Melalui metode ini, 'seolah' penafsir (mufassir) tematik 
mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut 
berbagai permasalahan seperti diungkapkan Imam ‘Alī ra, 
Istant }iq al-Qur'ān (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode 
ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan 
sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan 
Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan ber-
usaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an. 
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Pada tahun 2008, tema-tema yang ditetapkan dalam 
penyusunan tafsir tematik mengacu kepada Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-
2009, yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema 
tersebut yaitu:   

A.  Pembangunan Ekonomi Umat, dengan pembahasan: 1) 
Harta dalam Al-Qur′an; 2) Sumber-sumber Harta yang 
Haram; 3) Korupsi, Kolusi, dan Suap; 4) Keberkahan 
(Barākah); 5) Kemaslahatan (Ma☺la♥ah) dalam Ekonomi; 6) 
Pola Konsumsi; 7) Pasar dan Pola Distribusi dalam Aktifitas 
Ekonomi; 8) Pola Produksi; 9) Dimensi Ekonomi dalam 
Kehidupan para Nabi dan Rasul.  

B. Kedudukan dan Peran Perempuan, dengan pembahasan: 
1) Pendahuluan; 2) Asal-usul Penciptaan Laki-Laki dan 
Perempuan; 3) Kepemimpinan Perempuan; 4) Profil 
Perempuan; 5) Peran Perempuan dalam Bidang Sosial; 6) 
Aurat dan Busana Muslimah; 7) Peran Perempuan dalam 
Keluarga; 8) Perempuan dan Hak Waris; 9) Perempuan dan 
Kepemilikan; 10) Kesaksian Perempuan; 11) Perzinaan dan 
Penyimpangan Seksual; 12) Pembunuhan Anak dan Aborsi. 

C.  Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, 
dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Etika Berpolitik; 3) 
Etika Berbangsa dan Bernegara; 4) Etika Hubungan Inter-
nasional dan Diplomasi; 5) Etika Kedokteran; 6) Etika 
Pemimpin; 7) Etika Dialog; 8) Etika Komunikasi dan 
Informasi; 9) Etika Bermasyarakat; 10) Etika Lingkungan 
Hidup; 11) Etika Berekspresi; 12) Etika Berkeluarga; 13) 
Etika Berdakwah.   

D. Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan pembahasan: 
1) Pendahuluan; 2) Eksistensi Gunung; 3) Eksistensi 
Laut; 4) Eksistensi Air; 5) Eksistensi Awan dan Angin; 6) 
Eksistensi Tetumbuhan dan Pepohonan; 7) Eksistensi 
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Binatang; 8) Kebersihan Lingkungan; 9) Kerusakan 
Lingkungan; 10) Term Al-Qur′an yang Terkait dengan 
Kerusakan Lingkungan. 

E.  Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur′an, dengan pem-
bahasan: 1) Etika Kedokteran; 2) Kebersihan; 3) Kehamilan 
dan Proses Kelahiran; 4) Menyusui dan Kesehatan; 5) Per-
tumbuhan Bayi; 6) Gerontology (Kesehatan Lansia); 7) 
Fenomena Tidur; 8) Makanan dan Minuman; 9) Pola Hidup 
Sehat; 10) Kesehatan Mental 11) Kesehatan Masyarakat. 

Hasil pembahasan kelima tema tersebut dicetak pada tahun 
2009 dalam lima buku yang terpisah. 

Kegiatan tersebut pada tahun 2008 dilaksanakan oleh satu 
tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para 
pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka 
yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut yaitu,  
1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Pengarah 
2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Pengarah 
3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA. Ketua
4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. Wakil Ketua 
5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf Surur, MA. Sekretaris 
6. Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA Anggota 
7. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Anggota 
8. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA. Anggota 
9. Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA. Anggota 
10. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, MA. Anggota 
11. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA. Anggota 
12. dr. H. Muslim Gunawan Anggota 
13. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA. Anggota 
14. Dr. H. Ali Nurdin, MA. Anggota 
15. H. Irfan Mas‘ud, MA. Anggota 
Staf Sekretriat: 
1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
2. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag
3. Drs. H. Ali Akbar, M. Hum
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4. H. Zaenal Muttaqin, Lc
5. H. Deni Hudaeny AA, MA.

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, 
Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, 
MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho 
Muhammad, MA. selaku narasumber. 

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya 
ini menjadi bagian amal saleh kita bersama. 

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masya-
rakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-
Qur'an dalam menyelesaikannya, maka kami berharap kegiatan 
penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan 
dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang 
kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat 
beragama, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan 
lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa menge-
sampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan 
akhlak. 

  Jakarta, 1 Juni 2009 
  Kepala Lajnah Pentashihan 
  Mushaf Al-Qur'an 

 

 
  Drs. H. Muhammad Shohib, MA 
  NIP. 19540709 198603 1 002 
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KATA PENGANTAR  
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK 

DEPARTEMEN AGAMA RI 
 
Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab 

petunjuk (hudan) yang dapat menuntun umat manusia menuju 
ke jalan yang benar. Selain itu ia juga berfungsi sebagai pemberi 
penjelasan (tibyān) terhadap segala sesuatu dan pembeda 
(furqān) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap 
petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan 
berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang 
berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, 
sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, 
keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta 
keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah 
berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai 
aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring 
dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kan-
dungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk 
dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan 
Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir 
selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul 
sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.  

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama 
kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab 
disebut dengan at-Tafsīr al-Maud }ū‘ī. Ulama asal Iran, M. Baqir 
al-Shadr, menyebutnya dengan at-Tafsīr at-Tauh }īdī. Apapun 
nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan 
satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau 
sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang 
topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya 
sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh 
tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar 
tafsir, Musthafa Muslim mendefinisikannya dengan, "ilmu yang 
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membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an 
melalui penjelasan satu surah atau lebih".1 

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai 
metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat 
saat ini. Selain diharapakan dapat memberi jawaban atas 
pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai 
yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. 
Melalui metode ini seolah penafsir mempersilahkan Al-Qur'an 
berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosa kata yang 
digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. Istant }iq al-
Qur'ān (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang 
sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggu-
naan metode ini.2 Dalam metode ini, penafsir yang hidup di 
tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia 
duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; 
mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya 
dari Al-Qur'an.  

 Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata al-
maud}ū‘ berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan 
tidak ke mana-mana.3 Seorang mufassir maud }ū‘ī ketika 
menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan 
permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap 
ayat pada tempatnya. Kendati kata al-maud}ū‘ dan derivasinya 
sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu 
(h}adīs\ maud}ū‘), atau tawād}u‘ yang asalnya bermakna at-taz\allul 

                                                 
 1 Mu☺•afā Muslim, Mabāh }is \ fit-Tafsīr al-Maud }ū‘ī (Damaskus: Dārul-
Qalam, 2000), cet. 3, h. 16 
 2 Lihat misalnya: M. Baqir a☺-☻adr, al-Madrasah al-Qur'āniyyah, 
(Qum: Syareat, Cet. III, 1426 H), hal. 31. Ungkapan Istant }iq al-Qur'ān 
terambil dari Imam ‘Alī bin Abī T {ālib kw. dalam kitab Nahjul-Balāgah, 
Khutbah ke 158, yang mengatakan: Z |ālikal-Qur'ān fastant }iqūhu (Ajaklah Al-
Qur'an itu berbicara). 
 3 Lihat: al-Jauharī, Tājul-Lugah wa S {ih }āh al-‘Arabiyyah (Beirut: Dār 
Ih}yā at-Turās\ al-‘Arabī, 2001), Bāb al-‘Ain, Fas}l al-Wāu, 3/1300. 
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(terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan 
derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif 
seperti peletakan ka‘bah (Āli ‘Imrān/3: 96), timbangan/al-
Mīzān (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-
Gāsyiyah/88: 13 dan 14).4 Dengan demikian tidak ada 
hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (at-Tafsīr al-
Maud }ū‘ī) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. Abdul 
Sattar Fathullah, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar.5  

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk 
melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir 
klasik yang didominasi oleh pendekatan tah}līlī, yaitu 
menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan 
susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ 
oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, asbābun-
nuzūl, munāsabah, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan 
kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode tah}līlī atau 
tajzī‘ī dalam istilah Baqir Shadr. Para mufasir klasik umumnya 
menggunakan metode ini.  Kritik yang sering ditujukan pada 
metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-
pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an 
digunakan sebagai dalih pembenaran pendapat mufasir. Selain 
itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi 
jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena 
terlampau teoritis. 

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan 
berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir al-
Manar, yang dikatakan al-Fād}il Ibnu ‘Asyūr sebagai karya trio 
reformis dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Rid}ā,6 disusun 
                                                 
 4  Lihat: M. Fu′ād ‘Abdul-Bāqī, al-Mu‘jam al-Mufahras, dan ar- Rāgib 
al-As }fahānī, al-Mufradāt fī Garībil-Qur`ān (Libanon: Dārul-Ma‘rifah), 1/526.   
 5 ‘Abdus-Sattār Fat♥ullāh Sa‘īd, al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Maud }ū‘ī 
(Kairo: Dār un-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, hal. 22. 
 6 Al-Fād {il Ibnu ‘Asyur, at-Tafsīr wa Rijāluhu, dalam Majmū‘ah ar-
Rasā'il al-Kamāliyah (Taif: Maktabah al-Ma‘ārif), hal. 486. 
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dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis 
lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Must}afā al-
Marāgī, ‘Abdul H{amid Bin Badis dan ‘Izzat Darwaza. Yang 
membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir 
modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, 
tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam 
karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-
olah mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu 
menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski 
banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi 
mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan 
umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti al-Manār.  

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-
20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di fakultas 
Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi 
embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran 
Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (tafsīr al-Qur'ān bil-Qur'ān) atau Al-
Qur'an dengan penjelasan hadis (tafsīr al-Qur'ān bis-Sunnah) yang 
telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai 
bentuk awal tafsir tematik.7 Di dalam Al-Qur'an banyak 
ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik 
setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat 
lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi 
seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat 
dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat 
yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An‘ām/6: 145, atau 
dengan membaca ayat yang turun setelahnya  dalam Surah al-
Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan 
pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara 
komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang 
berbunyi:  

                                                 
 7 Must }afā Muslim, Mabāh }is \ fit-Tafsīr al-Maud }ū‘ī, hal. 17 
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  )82(. ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونََألالَِّذيَن َءاَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم ا
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan 
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-
An‘ām/6: 82) 
 
para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang 
pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-
buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik 
seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang saleh, 
Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah 
tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang 
satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan 
digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan 
mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosa 
kata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna 
yang dimaksud.  

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk 
mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an 
yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. 
Sekadar menyebut contoh; Ta'wīl Musykil al-Qur'ān karya Ibnu 
Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 
'terkesan' kontradiksi antara satu dengan lainnya atau stuktur 
dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah 
bahasa; Mufradāt al-Qur'ān, karya ar-Rāgib al-As }fahānī (w.502 
H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan 
susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan 
dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; at-Tibyān fī 
Aqsām al-Qur'ān karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang 
mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-
sumpah Allah dengan menggunakan Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya 
atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian 
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mufassir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū H{ayyan, asy-
Syāt}ibī dan al-Biqā‘ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman 
ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.  

Di awal abad modern, M. ‘Abduh dalam beberapa 
karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an. 
Namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-
muridnya seperti M. ‘Abdullāh Dirāz dan Mahmud Syaltout 
serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya 
seperti al-Insān fī al-Qur'ān, karya Ahmad Mihana, al-Mar'ah fī al-
Qur`ān karya Mahmud ‘Abbās al-‘Aqqād, Dustūr al-Akhlāq fī al-
Qur'ān karya ‘Abdullāh Dirāz, as}-S{abru fī al-Qur'ān karya Yūsuf 
al-Qarad }āwī, Banū Isrā'īl fī al-Qur'ān karya Muhammad Sayyid 
T{ant}āwī dan sebagianya. 

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh 
Prof. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia 
memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. 
Secara teori Ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, 
"Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya "Membumikan Al-
Qur'an", dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan 
baik dalam buku Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, 
Menabur Pesan Ilahi dan lain sebagainya. Karya-karyanya 
kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis 
dan disertasi di perguruan tinggi Islam.  

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Departemen 
Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama 
RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah 
membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, 
sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja 
Ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-
16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik 
berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen 
Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik 
yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). 
Ini adalah bagian dari ijtihād jamā‘ī dalam bidang tafsir.  
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Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini 
sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga 
Riset Islam (Majma‘ al-Buh }ūs\ al-Islāmiyyah) al-Azhar di tahun 
tujuh puluhan, Prof. Dr. Syeikh M. ‘Abdurrah}mān Bis }ar. 
Dalam kata pengantarnya atas buku Al-Insān fi al-Qur'ān, karya 
Dr. Ah }mad Mihana, Syeikh Bis}ar mengatakan: "Sejujurnya dan 
dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama 
dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk 
mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat 
melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada".8 Sampai saat 
ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat 
individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun 
lahir karya tafsir tematik kolektif. 

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di 
seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang 
pernah diperkenalkan para ulama: 

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan 
derivasinya (musytaqqāt) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian 
dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-
makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-
Qur'an seperti al-ummah, al-jihād, as}-s}adaqah dan lainnya yang 
digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna 
yang berbeda-beda. Melalui upaya ini seorang mufassir 
menghadirkan gaya/style Al-Qur'an dalam menggunakan 
kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini 
dapat dilihat misalnya dalam al-Wujūh wa an-Naz}ā'ir li Alfāz} 
Kitābillāh al-‘Azīz karya Ad-Damiganī (478 H/ 1085 M) dan al-
Mufradāt fī Garībil-Qur'ān, karya ar-Rāgib al-As }fahānī (502 H). 
Di Indonesia, buku Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata yang 
disusun oleh sejumlah sarjana Muslim di bawah supervisi M. 

                                                 
 8 Dikutip dari ‘Abdul H {ayy al-Farmawī, al-Bidāyah fit-Tafsīr al-
Maud }ū‘ī, (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Mis }r, 1977) cet. II, hal. 66. 
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Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir 
tematik model ini.   

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok 
bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisanya, 
sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para 
ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus 
terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan 
isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok 
sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam at-Tafsīr 
al-Kabīr dan al-Biqā‘ī dalam Naz}m ad-Durar. Di kalangan ulama 
kontemporer, Sayyid Qut}ub termasuk pakar tafsir yang selalu 
menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-
surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkan. Karyanya, Fī Z {ilāl 
al-Qur'ān, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik 
model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu 
terdapat juga karya Syeikh Mah }mud Syaltūt, Tafsīr al-Qur'ān al-
Karīm (10 juz pertama), ‘Abdullāh Dirāz dalam an-Naba' al-
‘Az}īm,9 ‘Abdullāh Sahātah dalam Ahdāf kulli Sūrah wa 
Maqās}iduhā fil-Qur'ān al-Karīm,10 ‘Abdul H{ayy al-Farmawī dalam 
Mafātīh} as-Suwar11 dan lainnya. 

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema 
atau topik tertentu dan menganalisanya secara mendalam 
sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau 
wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini 
adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering 
terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat 
                                                 
 9 Dalam bukunya tersebut, M. ‘Abdullāh Dirāz memberikan 
kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah 
al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut) 
 10 Dicetak oleh al-Hay'ah al-Mis }riyyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 
1998. 
 11 Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam 
bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh 
oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.  
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sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya 
tentang hukum, sumpah-sumpah (aqsām), perumpamaan (ams\āl) 
dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini 
telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih 
komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal ghaib seperti 
kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai 
kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan 
ekonomi. Di antara karya model ini, al-Insān fil-Qur'ān, karya 
Ahmad Mihana, Al-Qur'ān wal-Qitāl, karya Syeikh Mah}mūd 
Syaltūt, Banū Isrā'īl fil-Qur'ān, karya Muh }ammad Sayyid T{ant}āwī 
dan sebagainya. 

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir 
tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun 
berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa 
digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan 
pendekatan induktif, seorang mufasir maud}ū‘ī berupaya 
memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan 
dengan berangkat dari nas} Al-Qur'an menuju realita (minal-
Qur'ān ilal-wāqi‘). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi 
diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk 
dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosa kata yang atau 
term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan 
deduktif, seorang mufassir berangkat dari berbagai persoalan 
dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari 
solusinya dari Al-Qur'an (minal-wāqi‘ ilal-Qur'ān). Dengan 
menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau 
term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan 
istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan 
tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-
Qur'an. 

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan 
diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para 
ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama 
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Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-
langkah tersebut antara lain: 

1.  Menentukan topik atau tema yang akan dibahas. 
2.  Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan 

dibahas. 
3.  Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya. 
4.  Memahami korelasi (munāsabah) antar-ayat. 
5.  Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami kontek 

ayat. 
6.  Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan 

pendapat para ulama. 
7.  Mempelajari ayat-ayat secara mendalam. 
8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan kemprehensif 

dengan jalan mengkompromikan antara yang ‘ām dan 
khās}, yang mut}laq dan muqayyad dan lain sebagainya. 

9.  Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas. 
 
Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk  menghadirkan 
Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan 
yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharap-
kan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya 
dengan pendekatan yang lebih komperhensif. Untuk itu 
masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya 
perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. 

 
     Jakarta, 1 Juni 2009 
     Ketua Tim, 

 
 

     Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA 
     NIP. 19710818 200003 1 001 
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SAMBUTAN 
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT 

DEPARTEMEN AGAMA RI 
 

Terkait dengan kehidupan beragama, pemerintah 
menaruh perhatian besar sesuai amanat pasal 29 Undang-
Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam berbagai 
peraturan perundangan, antara lain Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-
2009. Di situ disebutkan, sasaran peningkatan kualitas 
pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan 
beragama antara lain meliputi: 

1.  Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan 
pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dari 
sisi rohani semakin baik. 

2.  Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan 
sedekah, dana punia dan dana paramita dalam rangka 
mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. 

3.  Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi 
seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat 
memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya 
masing-masing dan beribadat sesuai agama dan keya-
kinannya. 

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan 
pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci 
Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan 
petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka 
untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. 
Keberadaan Tafsir menjadi sangat penting karena sebagian 
besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis 
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besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan 
tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi 
kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an yang dapat menye-
babkan orang bersikap eksklusif dan potensial menimbulkan 
konflik, yang pada akhirnya akan mengganggu kerukunan 
hidup beragama, baik internal maupun eksternal. Sebaliknya, 
jika dipahami secara benar maka akan berdampak positif bagi 
pembacanya, karena akan mendorong orang untuk bekerja 
keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati 
terhadap sesama, hidup rukun dan damai dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah 
dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1972 membentuk 
satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut 
disusun dengan pendekatan tah}līlī, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat 
demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi 
yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti 
kosakata, asbābun-nuzūl, munāsabah, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen 
Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah 
dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Penyempurnaan 
tafsir tersebut telah selesai dilakukan pada tahun 2007, dan dicetak 
perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.  

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkem-
bangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat memerlukan 
adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang 
disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di 
tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi 
jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini 
disebut tafsir maud}ū‘ī (tematis). 

Melihat pentingnya karya tafsir tematis, Departemen 
Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama 
RI, Nomor BD/28/2008, tanggal 14 Februari 2008, telah 



xv 
 

membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, 
sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja 
Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 
14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir 
tematis berkembang melalui karya individual, kali ini 
Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya 
tafsir tematis yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya 
bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari ijtihād jamā‘ī dalam 
bidang tafsir. 

Pada tahun 2008 ini, tema-tema yang diangkat berkisar 
pada pembangunan ekonomi, perempuan, etika, lingkungan 
hidup, dan kesehatan dalam perspektif Al-Qur′an. Di masa 
yang akan datang diupayakan untuk dapat mengangkat tema-
tema lain seperti spiritualitas dan akhlak, jihad, keniscayaan hari 
akhir dan lainnya dalam perspektif Al-Qur'an. Kepada para 
ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir 
tersebut kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan 
ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah 
mencatatnya dalam timbangan amal saleh. 

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim 
Tafsir Tematik pada tahun 2008 bermanfaat bagi masyarakat 
Muslim Indonesia.  

 Jakarta, 1 Juni 2009 
 Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat 
 
 
 
 Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA 
 NIP. 19481020 196612 1 001  
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PENDAHULUAN 
------------------------------- 
 
 

ecara populer istilah etika sering disamakan dengan 
akhlak, moral, dan susila; namun secara akademik istilah 
akhlak, etika, moral, dan susila memiliki persamaan dan 

sekaligus perbedaan. 
 

A. Pengertian Akhlak 
Dari segi kebahasaan, kata akhlak dalam bahasa 

Indonesia berasal dari kosakata bahasa Arab (akhlāq) yang me-
rupakan bentuk jamak dari kata (khuluq) yang berarti as-sajiyyah 
(perangai), a•-•abī‘ah (watak), al-‘ādah (kebiasaan atau kelazi-
man), dan ad-dīn (keteraturan).1  

Sementara itu Kamus al-Munjid menyebutkan bahwa kata 
(akhlāq) dalam bahasa Arab berarti tabiat, budi pekerti, 
perangai, adat atau kebiasaan.2 Jadi, secara kebahasaan kata 
akhlak mengacu kepada sifat-sifat manusia secara universal, 
perangai, watak, kebiasaan, dan keteraturan, baik sifat yang 
terpuji  maupun sifat yang tercela. Menurut Ibnu Man♂ūr, 
akhlak pada hakikatnya adalah dimensi esoteris manusia yang 
berkenaan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya secara 
khusus, yang ♥asanah (baik) maupun yang qabī♥ah (buruk).3 

S 
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Menurutnya, pahala (a♪-♪awāb), dan hukuman (al-‘iqāb) lebih 
banyak bergantung pada dimensi esoteris manusia dibandingan 
dengan ketergantungan kepada bentuk lahiriahnya.4 

Dengan demikian, pengertiaan akhlak mengacu kepada 
sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan di 
antara laki-laki dan perempuan; sifat manusia yang baik 
maupun sifat manusia yang buruk. Oleh sebab itu, akhlak 
terbagi dua, al-akhlāq al-♥asanah (akhlak yang baik) atau al-
akhlāq al-ma♥mūdah (akhlak terpuji) dan al-akhlāq al-qabī♥ah 
(akhlak yang buruk) atau al-akhlāq al-mażmūmah (akhlak tercela). 
Menurut al-Gazālī, sifat manusia yang al-ma♥mūdah (terpuji) 
itu adalah al-munjiyāt, yaitu sifat yang akan menyelamatkan; 
sedangkan sifat manusia yang al-mażmūmah (tercela) itu adalah 
al-muhlikāt, sifat yang akan yang menghancurkan.5 

Al-Qur΄an hanya dua kali menyebut kata (akhlāq) yang 
keduanya dalam bentuk tunggal (khuluq). Pertama, pada Surah 
asy-Syu‘arā΄/26 ayat 137-138 sebagai berikut:  

 
(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang 
terdahulu, dan kami (sama sekali) tidak akan diazab. (asy-
Syu‘arā΄/26: 137-138) 

Pada ayat ini, istilah khuluqul-awwalīn, yang secara harfiah 
berarti akhlak orang terdahulu, dipahami oleh ‘Abdurra♥mān 
bin Nā☺īr as-Si‘diyyi dengan pengertian ‘ādatul-awwalīn (adat 
kebiasaan orang-orang terdahulu).6Sementara itu, Mu♥ammad 
‘Ali a☺-☻ābūnī mengartikannya dengan khurāfatul-awwalīn 
(khurafat orang-orang terdahulu).7 Dalam pada itu, al-Marāgī 
mengartikan istilah khuluqul-awwalīn dengan ungkapan: 
‘ādatuhumul-latī kānū bihā yadīnīn, (adat kebiasaan mereka yang 
menjadi dasar mereka beragama)8 Jadi, pada ayat ini pengertian 
(akhlāq) atau (khuluq) mengacu pada pengertian al-akhlāq al-
mażmūmah (adat kebiasaan yang tercela). 
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Kedua, pada Surah al-Qalam/68 ayat 4 sebagai berikut: 

 
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. ( al-
Qalam/68: 4) 

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan istilah (khuluq 
‘a♂īm), menurut as-Si‘diyyi, adalah akhlak yang luhur yang telah 
dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam. Wujud keluhuran akhlak Rasulullah tersebut, 
menurutnya, adalah seperti yang dijelaskan oleh Ummul 
Mu΄min ‘Aisyah kepada orang yang bertanya tentang akhlak 
Rasulullah, bahwa “akhlak beliau itu adalah Al-Qur΄an”.9 Maka, 
berbeda dengan pengertian khuluq pada ayat pertama, pada ayat 
ini istilah khuluq mengacu kepada pengertian al-akhlāq al-
ma♥mūdah (akhlak yang terpuji), yaitu akhlak Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. 

Kajian tentang akhlak melahirkan dimensi teoretis yang 
bersifat konseptual dan melahirkan dimensi praktis yang 
bersifat terapan. Kajian teoretis dinamakan dengan ilmu akhlak.  
Menurut Ahmad Amin, ilmu akhlak adalah ilmu yang 
menerangkan tentang baik dan buruk; menjelaskan apa yang 
seharusnya dilakukan manusia dalam hubungan dengan 
sesamanya;  menjelaskan tujuan yang seharusnya dituju oleh 
manusia; menunjukkan jalan untuk melakukan sesuatu yang 
seharusnya dilakukan manusia.10 

Sementara itu, H. Hamzah Ya‘qub menerangkan bahwa 
ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan dua hal. Pertama, 
menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji 
dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir 
batin. Kedua,  ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian 
tentang baik dan buruk; yang mengajarkan pergaulan manusia 
dan menyatakan tujuan hidup manusia yang hakiki dari seluruh 
usaha dan pekerjaannya.11 
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Adapun pengertian akhlak secara istilah dikemukakan 
oleh para ulama seperti Ibnu Miskawaih, al-Gazālī, dan 
Ibrāhīm Anis dengan uraian cukup beragam. Namun 
keragaman pengertian itu saling melengkapi sehingga kita 
mendapat pengertian yang luas dan mendalam. Ibnu 
Miskawaih (w. 421 H/1030 M.) menyatakan: “Akhlak adalah 
sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang mendorongnya 
untuk melakukan suatu perbuatan tanpa membutuhkan 
pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.” Al-Gazālī (w. 
550 H./1111 M.) menyatakan: “Akhlak adalah gambaran 
tentang keadaan jiwa yang tertanam secara mendalam. Keadaan 
jiwa itu melahirkan tindakan dengan mudah dan gampang 
tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.” Ibrāhīm 
Anis menyatakan bahwa: “Akhlak adalah sifat yang tertanam 
pada jiwa seseorang secara mendalam yang daripadanya 
muncul perbuatan baik maupun buruk dengan tidak 
membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.” Penyusun 
Ensiklopedi Pengetahuan, Dāiratul-Ma‘ārif, menyatakan bah-
wa: “Akhlak adalah  sifat-sifat manusia yang beradab.” 

Dari pengertian akhlak di atas dapat ditarik suatu 
gambaran bahwa perbuatan akhlak memiliki lima ciri pokok 
sebagai berikut: 

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 
tertanam secara terus menerus di dalam  jiwa seseorang sehinga 
kuat dan mengakar. Jika seseorang dinyatakan berakhlak 
dermawan, maka kedermawanan tersebut telah mendarah 
daging, kapan dan di mana pun ia hidup sehingga menjadi 
kepribadiannya yang membedakan dirinya dengan orang lain. 

Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 
seseorang dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan 
pemikiran dan pertimbangan. Hal ini tidak berarti bahwa ketika 
melakukan perbuatan tersebut seseorang dalam keadaan tidak 
sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Perbuatan akhlak tersebut 
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mengalir dengan mudah seperti air terjun yang jatuh ke sebuah 
lembah tanpa mengalami hambatan sekecil apa pun. 

Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul 
dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan 
dan tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 
dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang ber-
sangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan suatu 
perbuatan, tetapi bukan atas dasar kemauan, pilihan, dan 
keputusan yang bersangkutan, maka perbuatan itu bukanlah 
akhlak dari orang yang bersangkutan. Manusia diciptakan Allah 
diberi kelengkapan hidup berupa akal dan  nurani. Dengan akal 
manusia diharapkan berpikir. Dengan nurani manusia diharap-
kan meresapkan dan memberi makna. Dengan memadukan 
akal dan nurani, manusia diharapkan memiliki kearifan 
sehingga perbuatannya menceminkan kebebasan, pilihan, dan 
tanggung jawabnya sebagai manusia yang bermartabat. 

Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena 
bersandiwara. Perbuatan akhlak adalah perbuatan nyata dalam 
kehidupan sosial. Untuk membedakan apakah perbuatan sese-
orang itu dilakukan secara sungguh-sungguh atau sedang 
bersandiwara dengan topeng-topeng kehidupan, maka perlu 
dilakukan pengamatan yang saksama dan terus menerus 
tentang perilaku seseorang atau sekelompok orang. 

Kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang terpuji, 
adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar keimanan dan 
ibadah atau pengabdian kepada Allah dengan penuh keikhlasan 
semata-mata karena mengharap keridaan atau kerelaan-Nya di 
dunia maupun di akhirat. 

Dari paparan di atas dapat dirangkum dua hal penting. 
Pertama,  akhlak bersumber pada jiwa. Jika jiwa seseorang itu 
bersih, jernih, dan bening, maka akhlak orang itu akan baik dan 
mulia. Sebaliknya, jika jiwa seseorang itu kotor dan penuh 
noda, maka dari jiwa yang demikian tidak akan pernah 
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memancarkan akhlak yang baik dan mulia; karena kualitas 
akhlak seseorang ditentukan oleh keadaan jiwanya. Sungguh-
pun demikian, kata akhlak sering mengacu kepada makna 
positif yang menggambarkan sifat-sifat manusia yang beradab, 
sehingga orang yang berakhlak buruk sering dikatakan sebagai 
orang yang tidak berakhlak.  

Kedua, perbuatan seseorang dinyatakan sebagai gamba-
ran dari akhlaknya,  apabila perbuatan itu tertanam di dalam  
dirinya dengan kuat dan mengakar; dilakukan dengan mudah 
tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan;  muncul 
dari dalam diri sendiri, dilakukan dengan kesadaran, dan 
dengan keikhlasan atas dasar keimanan kepada Allah.  

 
B. Pengertian Etika 

Secara kebahasaan, kata etika berasal dari bahasa Yunani 
ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat.12  Dalam 
Encyclopedia Britanica disebutkan bahwa etika berasal dari bahasa 
Yunani ethos yang berarti karakter dan studi yang sistematis 
tentang pengertian dan hakikat nilai baik dan buruk, salah dan 
benar, seharusnya dan tidak sepantasnya, serta prinsip umum 
yang membenarkan kita melakukan atau menggunakan sesuatu. 
Etika juga disebut Filsafat Moral.13 Sementara itu, di dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu 
pengetahuan tentang asas-asas akhlak.14  Dalam bahasa Belanda 
ethica berarti ilmu moral atau etika; ethisch berarti segala sesuatu 
yang berhubungan dengan moral; sedangkan etiquette adalah tata 
tertib dalam pergaulan.15 

Adapun pengertian etika menurut istilah dapat 
dipaparkan sebagai berikut: Menurut A♥mad Amīn, “Etika 
adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, 
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, 
menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam 
perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan 
apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.”16 Sejalan dengan 
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Ahmad Amin, Soegarda Poerbakawatja, mendefinisikan bahwa 
“Etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu 
yang mempelajari nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan 
buruk.”17 

Dalam pada itu, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa 
“Etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal 
kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, 
terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupa-
kan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya 
dalam bentuk perbuatan.”18 

Sementara itu, menurut Nurcholish Madjid konsep etika 
bukan sekadar masalah kesopanan, melainkan dalam penger-
tiannya yang mendasar sebagai konsep dan ajaran yang 
komprehensif yang menjadi pangkal pandangan hidup tentang 
baik dan buruk, benar dan salah yang mencakup keseluruhan 
pandangan dunia (world outlook) dan pandangan hidup (way of 
life).19 Lebih jauh Cak Nur, dengan mengutip Karl Barth 
menyatakan bahwa, “Etika  berasal dari ethos sebanding dengan 
moral berasal dari mos. Keduanya merupakan filsafat tentang 
adat kebiasaan (sitten). Kata Jerman Sitte menunjukkan arti 
moda (mode) tingkah laku manusia, yakni suatu konstansi 
tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika atau moral 
adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang tingkah laku atau 
tindakan manusia.20  Dalam Mu‘jamul-Falsafī disebutkan bahwa 
etika adalah ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan tentang 
perbuatan manusia dari segi baik atau buruk. 21 SGF Brandon 
mendefinisikan etika sebagai berikut: ethics is subject of adab it 
means good manners, etika merupakan adab yang berarti sikap 
atau tatakrama yang baik.22  

Dengan demikian, etika merupakan teori tentang apa 
yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku 
manusia menurut ketentuan akal manusia. Persoalan etika 
muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat 
dipertanyakan secara kritis. Moralitas berkenaan dengan 
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tingkah laku yang kongkret, sedangkan etika berkenaan dengan 
persoalan konseptual-teoretis.23  

 
C. Etika Al-Qur΄an 

Sebagai cabang dari filsafat, etika bersumber dari akal 
pikiran, bukan dari agama; sedangkan akhlak bersumber dari 
ajaran agama. Etika Islam, menurut H. Hamzah Ya‘qub, adalah 
etika yang berbasis pada ajaran Islam. Penjelasannya adalah 
sebagai berikut: (1) Etika Islam mengajarkan dan menuntun 
manusia kepada perilaku yang baik dan menjauhkan diri dari 
perilaku yang buruk; (2) Etika Islam menetapkan sumber 
moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia 
didasarkan atas ajaran Allah; (3) Etika Islam bersifat universal 
dan komprehensif (kāffah), dapat diterima oleh seluruh umat 
manusia pada setiap waktu dan tempat; (4) Etika Islam tidak 
hanya bersifat konseptual-teoretis, tetapi juga bersifat praktis, 
sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia; dan (5) Etika 
Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang 
akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia yang 
bengkok di bawah bimbingan ajaran Allah sehingga manusia 
terhindar dari pikiran dan tindakan yang salah dan 
menyesatkan.24 

Dengan demikian, etika Al-Qur΄an identik dengan etika 
Islam, karena etika Islam bersumber pada Al-Qur΄an dan as-
Sunnah. Selain itu, etika Al-Qur΄an juga memiliki empat 
komponen pokok sebagai berikut: Pertama, etika Al-Qur΄an 
adalah etika yang sumber utamanya adalah ajaran Al-Qur΄an. 
Kedua, objek etika Al-Qur΄an adalah pikiran, perkataan, dan 
perbuatan manusia, termasuk sikap dan persepsinya tentang 
hidup dan kehidupan, baik secara individu maupun secara 
sosial. Ketiga, dari segi fungsinya, etika Al-Qur΄an berfungsi 
sebagai penilai, penentu, dan penetap perbuatan yang dilakukan 
manusia, apakah perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, benar, 
salah, mulia, hina, pantas atau tidak pantas dan sebagainya 
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berdasarkan ajaran Al-Qur΄an dan mendorong manusia 
melakukan perbuatan yang baik, benar, mulia dan pantas; serta 
bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan 
sosial.  Keempat, dari segi sifatnya, etika Al-Qur΄an memiliki 
dua dimensi, yang tetap dan yang berubah sesuai dengan 
kemaslahatan umum. 

Etika Al-Qur΄an mempunyai sifat humanistik dan 
rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan 
manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi 
dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. 
Sebaliknya, bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan 
Al-Qur΄an, seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, keju-
juran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta 
ilmu; semuanya tidak ada yang berlawanan dengan kedua sifat 
di atas.25 Selain bersifat humanistik dan rasionalistik, etika 
Al-Qur΄an juga bersifat ilāhiyyah, yakni mengarahkan manusia 
pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak 
bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dalam rangka 
mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang sejati. 

 
D. Pengertian Moral 

Secara kebahasaan, kata moral berasal dari  ungkapan 
bahasa Latin mores yang merupakan bentuk jamak dari kata mos 
yang berarti kebiasaan,26 atau adat kebiasaan.27 Dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah 
penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.28 
Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-
batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan 
benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun 
tidak patut. Moral dalam pengertian istilah dipahami juga 
sebagai (1) prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan 
salah, baik dan buruk; (2) kemampuan untuk memahami 
perbedaan benar dan salah; (3) ajaran atau gambaran tentang 
tingkah laku yang baik. 
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Dari paparan di atas dapat dirangkum beberapa catatan 
tentang moral. Pertama, bahwa moral merupakan ajaran atau 
gambaran tentang tingkah laku yang baik. Kedua, bahwa moral 
berpedoman kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 
Suatu perbuatan dinyatakan bermoral, apabila perbuatan 
tersebut sejalan dengan adat kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Ketiga, bahwa 
moral merupakan penentuan batas-batas suatu perbuatan, 
kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, 
buruk, layak atau tidak layak, dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam kehidupan di masyarakat.  Keempat, 
bahwa moral tidak bergantung pada laki-laki maupun 
perempuan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa laki-laki 
lebih bermoral dibandingkan dengan perempuan. 

 
E. Pengertian Susila 

Secara kebahasaan, kata susila merupakan istilah yang 
berasal dari bahasa Sansekerta. Su berarti baik atau bagus, 
sedangkan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau 
norma.29 Jadi, susila berarti dasar, prinsip, peraturan atau 
norma hidup yang baik atau bagus. Istilah susila pun 
mengandung pengertian peraturan hidup yang lebih baik. 
Selain itu, istilah susila dapat pula berarti sopan, beradab, dan 
baik budi bahasanya. Dengan demikian, kesusilaan dengan 
penambahan awalan ke dan akhiran an sama artinya dengan 
kesopanan.30  

Kesusilaan dalam pengertian yang berkembang di 
masyarakat mengacu kepada makna membimbing, memandu, 
mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau sekelompok 
orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang 
berlaku di masyarakat. 

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa susila atau 
kesusilaan berarti prinsip hidup yang baik, kesopanan, dan 
arahan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan yang 
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berlaku di masyarakat. Seorang atau sekelompok orang yang 
hidup tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat 
dinyatakan bahwa yang bersangkutan a susila atau tuna susila, 
yakni tidak memiliki susila atau kesusilaan. 

 
F. Analisis Perbandingan 

Jika dianalisis secara mendalam dengan membandingkan 
pengertian akhlak, etika, moral, dan susila, maka keempat 
istilah tersebut memiliki persamaan, sekaligus perbedaan yang 
cukup mendasar. Di bawah ini akan diuraikan analisis 
perbandingan tentang akhlak, etika, moral, dan susila, baik dari 
segi persamaan maupun perbedaannya. 

 
1. Persamaan 

Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, moral, dan 
susila yang dapat dipaparkan sebagai berikut: pertama, 
akhlak, etika, moral, dan susila mengacu kepada ajaran atau 
gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan 
perangai yang baik. 

Kedua, akhlak, etika, moral, dan susila merupakan prinsip 
atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan 
harkat kemanusiaannya. Semakin tinggi akhlak, etika, moral, 
dan susila yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi pula 
harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin 
rendah kualitas akhlak, etika, moral, dan susila seseorang 
atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas 
kemanusiaannya. 

Ketiga, akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau 
sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor 
keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi   
merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk 
pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut 
diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta 
dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, 
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sekolah, dan masyarakat secara terus menerus, 
berkesinambungan, dengan tingkat keajegan dan konsistensi 
yang tinggi. 

 
2. Perbedaan 

Selain ada persamaan antara akhlak, etika, moral, dan 
susila sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula beberapa 
segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing dari 
keempat istilah tersebut. Berikut ini adalah uraian mengenai 
segi-segi perbedaan yang dimaksud: 

Pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari 
Al-Qur΄an dan as-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik 
dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, 
kelakukan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat 
universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, 
etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-
nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai, dan kesusilaan 
tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari 
pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada 
intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani.  Etika 
bersifat temporal dan sangat bergantung kepada aliran 
filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang 
menganutnya.  

Adapun moral merupakan ajaran atau gambaran tentang 
tingkah laku yang baik yang berlaku di masyarakat. Selain 
itu, moral pun merupakan ketentuan tentang perbuatan, 
kelakukan, sifat, dan perangai yang baik maupun buruk yang 
berpedoman kepada adat kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat. Jika etika bersifat konseptual teoretis, maka 
moral bersifat terapan karena mengacu kepada apa yang 
berlaku di masyarakat. Keduanya, etika dan moral, 
bersumber dari akal sehat dan nurani yang jernih. Moral 
masyarakat mengalami perubahan dan bersifat temporal, 
karena kualitas moral masyarakat sangat bergantung pada 
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kualitas manusianya. Jika masyarakat berpegang kepada akal 
sehat dan nurani yang jernih, serta berpegang sepenuhnya 
kepada ajaran Allah, maka kualitas moralnya akan kuat dan 
kokoh. 

Sementara itu susila atau kesusilaan memiliki dua 
pengertian. Pertama, berarti dasar, prinsip, peraturan atau 
norma hidup yang baik. Kedua, susila atau kesusilaan 
merupakan proses membimbing dan membiasakan sese-
orang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan 
norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi, 
moral dan susila bersumber pada akal sehat dan nurani yang 
telah menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Ketiganya, 
etika, moral, dan susila akan bertambah kokoh jika dipadu-
kan secara simfoni dengan akhlak Islam yang dipahami 
secara mendalam dan diterapkan secara konsisten oleh 
setiap pribadi Muslim, keluarga, dan masyarakat. 

 
G. Dasar-dasar Penentuan Baik dan Buruk 

Dalam perspektif mutakallimūn, para ahli ilmu kalam, 
penetapan sesuatu perbuatan dikatakan baik dikenal dengan 
istilah ta♥sīn, sedangkan penetapan sesuatu perbuatan dinya-
takan buruk dikenal dengan istilah taqbī♥. Dalam pandangan 
Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah ta♥sīn dan taqbī♥ ditetapkan 
berdasarkan wahyu. Menurut al-Bazdawī (w. 537 H/1142 M), 
salah seorang tokoh Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah, bahwa 
sesungguhnya akal tidak dapat menetapkan suatu perbuatan itu 
buruk (taqbī♥) sebagaimana akal juga tidak dapat menetapkan 
suatu perbuatan itu baik (ta♥sīn). Akal, menurutnya, hanya 
sanggup mengenal suatu perbuatan itu baik atau buruk. Hanya 
Allah subhānahū wa ta‘ālā yang memiliki otoritas penuh untuk 
menetapkan suatu perbuatan itu baik (ta♥sīn) atau menetapkan 
suatu perbuatan itu buruk (taqbī♥) melalui lidah para utusan 
Allah (melalui wahyu).31  
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Dengan demikian, menurut Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah, 
suatu tindakan dikatakan ♥asanah (baik), apabila Al-Qur΄an 
menyatakan bahwa perbuatan itu baik. Demikian juga suatu 
perbuatan dinyatakan qabī♥ah (buruk), apabila Al-Qur΄an 
menyatakan bahwa perbuatan itu buruk. Sementara itu, dalam 
pandangan Mu‘tazilah ta♥sīn dan taqbī♥ ditetapkan berdasarkan 
akal. Suatu tindakan dikatakan ♥asanah (baik), apabila akal 
menyatakan bahwa perbuatan itu baik. Demikian juga suatu 
perbuatan dinyatakan qabī♥ah (buruk), apabila akal menyatakan 
bahwa perbuatan itu buruk.32 Dalam kajian etika, pandangan 
Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah dalam ta♥sīn dan taqbī♥ tersebut 
termasuk ke dalam kategori etika subjektif, sedangkan pan-
dangan Mu‘tazilah termasuk ke dalam kategori etika objektif. 
Etika subjektif menentukan baik dan buruk berdasarkan 
sesuatu di luar diri manusia, yaitu wahyu atau Al-Qur΄an; 
sedangkan etika objektif menentukan baik dan buruk 
berdasarkan akal budi manusia.33 

Sementara itu, menurut Dr. ‘Abdul-Fattā♥ ‘Abdullāh 
Barakah, penentuan baik dan buruk di dalam Islam ber-
dasarkan etika subjektif dan etika objektif sekaligus. Zina 
adalah perbuatan buruk, karena Al-Qur΄an menyatakan bahwa 
zina itu perbuatan keji; Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) 
itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (al-
Isrā΄/17: 32). Namun, pada waktu yang sama, baik sesudah 
maupun sebelum Al-Qur΄an turun, akal budi manusia pun 
mengakui bahwa zina adalah perbuatan keji. Dr. ‘Abdul-Fattā♥ 
‘Abdullāh Barakah menegaskan bahwa di dalam Al-Qur΄an 
disebutkan: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan 
jalan yang sesat (al-Baqarah/2: 256). Al-Gayy (kebatilan) adalah 
batil, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Islam 
datang untuk menolak kebatilan dan mengharamkan kebatilan 
bagi manusia.34 
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Penentuan baik dan buruk di dalam Islam didasarkan 
pada prinsip etika subjektif dan objektif. Al-Qur΄an 
menegaskan bahwa fā♥isyah (perbuatan keji) adalah perbuatan 
keji pada dirinya. Menurut Barakah, sekiranya perbuatan keji itu 
tidaklah keji pada substansinya, tentu semata-mata karena 
dinisbahkan kepada Allah, maka perbuatan keji itu menjadi 
amal kebajikan. Dr. Barakah menyatakan bahwa substansi 
perbuatan keji adalah perbuatan keji, meskipun disandarkan 
kepada Allah. Lebih-lebih bahwa Allah tidak pernah merestui 
perbuatan keji, apalagi memerintahkannya sebagaimana diduga 
oleh masyarakat Arab Jahiliyah.35 Hal ini dijelaskan di dalam 
Al-Qur΄an sebagai berikut: 

 
Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 
“Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan 
Allah menyuruh kami mengerjakannya”. Katakanlah, “Sesungguhnya 
Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu mem-
bicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?” (al-A‘rāf/7: 
28) 

Baik dan buruk itu ditentukan oleh Allah melalui wahyu; 
namun, Al-Qur΄an pun menjelaskan baik dan buruk bersifat 
objektif, dapat diketahui oleh akal sehat, baik sesudah maupun 
sebelum Al-Qur΄an diturunkan. Akal memiliki kapasitas untuk 
mengetahui baik dan buruk serta membedakannya; tetapi akal 
tidak memiliki otoritas untuk menetapkan suatu perbuatan itu 
baik atau buruk. Sebab, menurut Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah, 
yang berhak menetapkan baik dan buruknya suatu tindakan 
hanyalah seorang rasul dengan bersumber pada wahyu dari 
Allah. 36 
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Pembahasan tentang baik dan buruk, menurut Al-Qur΄an 
dapat dibagi ke dalam beberapa tema pokok. Antara lain 
tentang: Al-♥aqq dan al-bā•il (kebenaran dan kebatilan), al-i☺lā♥ 
dan al-ifsād (perbaikan dan penghancuran), a•-•ayyib dan al-
khabī♪ (yang baik dan yang buruk), serta al-♥asanah dan as-sayyiah 
(kebaikan dan keburukan). Semua kategori baik dan buruk ini, 
Al-♥aqq dan al-bā•il, al-i☺lā♥ dan al-ifsād, a•-•ayyib dan al-khabī♪, 
serta al-♥asanah dan as-sayyiah bersifat objektif dan mandiri 
sehingga dapat diketahui oleh akal budi manusia.37  

Al-Qur΄an turun untuk menetapkan suatu perbuatan itu 
baik dan perbuatan yang lain buruk. Al-Qur΄an pun mem-
bimbing manusia untuk melakukan yang baik dan benar, serta 
menjelaskan kepada manusia bahwa yang melakukan kebaikan 
itu mendapat pahala. Pada waktu yang sama Al-Qur΄an 
menolak kebatilan, kehancuran, dan keburukan serta melarang 
manusia untuk melakukannya. Manusia diberi kewenangan 
untuk memilih, melakukan perbuatan baik atau melakukan 
perbuatan buruk; tetapi manusia pun harus memper-
tanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Allah akan 
membalas perbuatan manusia dengan adil. Al-Qur΄an 
menyatakan: 

 
Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan 
seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (az-
Zalzalah/99: 7-8) 
 
H. Etika Terapan 

Etika dapat dibagi menjadi dua bagian: etika umum dan 
etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip 
dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, etika 
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khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan 
kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya.38 
Etika khusus sering disamakan dengan etika terapan, yaitu etika 
yang dilaksanakan sehari-hari oleh pelaku etika. Etika terapan 
menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat 
dan bernegara. Hubungannya dengan pelaku etika sangat erat, 
karena perbuatan etika itu melekat pada pelaku etika. 39 

Sementara itu, ruang lingkup garapan etika terapan 
meliputi dua persoalan, menyoroti masalah-masalah profesi 
dan membahas masalah-masalah aktual dalam kehidupan 
seperti penggunaan tenaga nuklir, pemanasan global, 
pencemaran lingkungan hidup, dan rangkap jabatan publik. 

Etika terapan memiliki kemiripan dengan  kode etik 
profesi, terutama ketika etika terapan menyoroti masalah-
masalah profesi tertentu. Secara kebahasaan, kode etik adalah 
aturan atau tata susila.40 Adapun yang dimaksud dengan kode 
etik profesi adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah 
laku dalam suatu kelompok profesi tertentu yang sudut 
pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk 
ketentuan tertulis. 41 

 
I. Pembahasan Etika dalam Perspektif Al-Qur΄an 

Dalam pembahasan tentang etika dilihat dari perspektif 
Al-Qur΄an akan dikupas etika Al-Qur΄an secara komprehensif, 
meliputi etika umum dan etika khusus, serta etika terapan. 
Dalam perbincangan tentang etika umum, pembahasan akan 
mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi 
segenap tindakan manusia dilihat dari pandangan Al-Qur΄an 
meliputi motivasi dasar melakukan suatu tindakan (niat), tata 
cara melakukan tindakan, tujuan melakukan tindakan dan 
masalah tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, serta 
tanggung jawab kepada Allah dalam melakukan suatu tindakan. 
Demikian juga dalam pembahasan tentang etika khusus dan 
etika terapan, pembahasan akan mempertanyakan niat, cara, 
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tujuan, kewajiban, dan tanggung jawab profesi terhadap 
masalah sosial dan kemanusiaan, serta tanggung jawab kepada 
Allah berdasarkan ajaran Al-Qur΄an. 

Ruang lingkup pembahasan tentang etika dalam 
perspektif Al-Qur΄an meliputi:  etika bisnis, etika berpolitik, 
etika berbangsa dan bernegara, etika diplomasi dan hubungan 
internasional, etika kedokteran, etika kepemimpinan, etika 
dialog inter dan antar umat beragama, etika bermasyarakat, 
etika komunikasi dan informasi, etika dalam hukum dan 
peradilan, etika lingkungan hidup, etika dalam kebebasan 
berekspresi, etika berkeluarga, dan etika berdakwah.  

Pengembangan ruang lingkup etika Al-Qur΄an ini 
didasarkan pada prinsip yang berikut: Pertama, bahwa 
gambaran kehidupan seorang Muslim yang bersumber dari 
Al-Qur΄an itu (Ibrāhīm/14: 24-25) seperti sebuah pohon yang 
memiliki akar yang kuat, kokoh, dan tertanam ke dalam bumi. 
Akar pohon keislaman ini adalah keyakinan yang benar tentang 
Allah yang tersimpul pada dua kalimat syahadat. Kesaksian 
bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa 
Muhammad itu utusan Allah. 

Pohon keislaman yang bersumber pada ajaran Al-Qur΄an 
itu juga memiliki batang, dahan, ranting, dan dedaunan yang 
hijau dan menjulang ke langit. Batang pohon keislaman ini 
adalah tegaknya ibadah ma♥○ah yang dilakukan secara 
istiqamah, baik yang wajib maupun yang sunat dalam 
kehidupan seorang Muslim. Sementara buah pohon keislaman 
ini adalah akhlak atau etika yang manfaatnya bisa dirasakan 
oleh seluruh umat manusia, baik yang Muslim maupun yang 
bukan Muslim. Pohon keislaman ini tidak mengenal musim. 
Berbuah setiap waktu. Buahnya indah memesona, rasanya 
manis, memiliki banyak faidah, dan mendatangkan banyak 
manfaat bagi kemanusiaan universal. Buah pohon keislaman ini 
meliputi semua aspek kehidupan yang menyeluruh, holistik, 
dan komprehensif. 
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Kedua, bahwa keseimbangan merupakan prinsip utama 
dalam sistem sosial di dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur΄an 
(al-Qa☺a☺/28: 77). Keseimbangan ini meliputi keseimbangan 
orientasi di antara kemaslahatan dunia dan akhirat; tanggung 
jawab individu dan tanggung jawab sosial; kemaslahatan 
individu, keluarga dan masyarakat; serta keseimbangan di 
antara kemaslahatan nasional dan kemaslahatan hidup antar 
bangsa dan Negara.  

Ketiga, bahwa kesalehan merupakan prinsip hidup kaum 
Muslim. Kesalehan merupakan pola hidup yang baik, benar, 
tepat, dan akurat. Meliputi kesalehan individu, yaitu pola hidup 
yang baik, benar, tepat, dan akurat dalam akidah dan ibadah 
(hubungan vertikal dengan Allah); dan kesalehan sosial, yaitu 
pola hidup yang baik, benar, tepat, dan akurat dalam 
muamalah, yakni dalam interaksi sosial dengan berbagai 
kelompok manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.  

Berdasarkan ketiga prinsip hidup kaum Muslim dalam 
sistem sosial Islam tersebut, lahirlah ruang lingkup etika Al-Qur΄an 
dalam sebuah lingkaran sosial yang berikut: 

Pertama, etika Al-Qur΄an dalam berkeluarga. 
Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah sistem sosial 
yang luas dan kompleks. Kualitas kehidupan keluarga menjadi 
indikator kualitas bangsa dan Negara. Keberhasilan mem-
bangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik 
kualitas fisik, intelek, emosi, spiritual maupun kualitas sosial 
sangat bergantung pada tingkat keberhasilan di dalam 
pengembangan kualitas keluarga. Dengan demikian, menurut 
Al-Qur΄an, pembangunan kualitas keluarga, anak dan keturu-
nan harus menjadi perhatian kita. Al-Qur΄an menegaskan: Dan 
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka 
(wafat), meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang 
mereka khawatir atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka takut kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan 
tutur kata yang benar (an-Nisā΄/4: 9). 
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Salah satunya dengan menanamkan etika berkeluarga 
yang meliputi tanggung jawab kepala keluarga terhadap seluruh 
anggota keluarga. Kepala keluarga bertanggung jawab untuk 
memberi nafkah kepada anak dan istrinya, mendidik anak-anak, 
mendidik istri yang nusyūz, memberikan perlindungan dengan 
menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan, memperhatikan 
kesehatan keluarga, mendorong dan mengembangkan anggota 
keluarga supaya memiliki prestasi yang gemilang. Etika 
berkeluarga juga mengharuskan seluruh anggota keluarga 
memiliki komitmen untuk mewujudkan pola pergaulan yang 
ma‘rūf di antara anggota keluarga. Dan bergaullah dengan mereka 
dengan cara-cara yang ma‘rūf (an-Nisā΄/4: 19). 

Selain itu, etika Al-Qur΄an dalam berkeluarga sangat 
menekankan kerja sama di antara suami-istri dengan 
pembagian tugas yang jelas. Namun keduanya bertanggung 
jawab dalam mendidik anak, menjaga keharmonisan dalam 
interaksi di antara anggota keluarga yang dibangun di atas 
landasan al-mawaddah war-ra♥mah dengan senantiasa mewujud-
kan saling pengertian, saling mencintai dan menyayangi, serta 
saling menghormati di antara anggota keluarga, terutama di 
antara suami istri (ar-Rūm/30: 21). Tanggung jawab suami 
berkaitan dengan nafkah keluarga dan pendidikan anak, serta 
kesungguhan suami-istri dalam mewujudkan keharmonisan di 
antara mereka, menurut Al-Qur΄an, merupakan syarat mutlak 
dalam membangun keluarga sakinah. Keharmonisan di antara 
suami istri lahir batin, dunia dan akhirat, juga hanya akan 
terwujud apabila suami istri seagama. Perbedaan agama di 
antara suami istri sangat potensial melahirkan konflik batin 
mendalam pada diri anak-anak mereka. 

Kedua,  etika Al-Qur΄an dalam bermasyarakat. 
Al-Qur΄an memandang bahwa al-aqrabīn, orang-orang yang 
dekat dengan kita, baik berdasarkan hubungan darah maupun 
tempat tinggal, harus menjadi kepedulian seorang Muslim. 
Mereka yang dekat dengan kita tempat tinggalnya dinamakan 
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al-jār atau al-jīrān yakni para tetangga. Pola interaksi sosial di 
antara al-jār atau al-jīrān melahirkan hak dan kewajiban terhadap 
tetangga. Menyadari hak dan kewajiban bertetangga, menurut 
Al-Qur΄an, merupakan essensi etika bermasyarakat. Hanya 
orang-orang yang berhasil membangun keseimbangan di antara 
hak dan kewajiban bertetangga secara proporsional, adil, dan 
bermartabat yang akan merasakan kebahagiaan hidup bersama 
di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Aktualisasi dan 
pengembangan diri menuju kebahagiaan lahir batin, dunia dan 
akhirat, dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat 
merupakan tujuan utama etika bermasyarakat yang bertumpu 
pada tanggung jawab sosial. 

Perwujudan etika bermasyarakat, menurut Al-Qur΄an, 
pertama tecermin pada kesadaran tentang hak dan kewajiban 
hidup bertetangga. Kedua, tecermin dalam tata cara bertamu, 
baik kepada tetangga maupun kepada yang bukan tetangga, 
yang diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur΄an. Ketiga, 
tecermin dalam pelaksanaan dan aktualisasi silaturahmi di 
antara al-aqrabīn, orang-orang yang dekat dengan kita, baik 
hubungan darah maupun tempat tinggal. Aktualisasi silaturah-
mi merupakan pesan Al-Qur΄an yang bernilai fundamental 
dalam sistem sosial dalam Islam. Silaturahmi, menurut Al-Qur΄an, 
akan memperkuat jaringan ukhuwah islāmiyyah di antara sesama 
Muslim. Keempat, etika bermasyarakat, menurut Al-Qur΄an, 
tercermin dalam tata pergaulan bermartabat yang didasarkan 
atas prinsip saling pengertian, saling mencintai dan menyayangi, 
serta saling menghormati di antara warga masyarakat. 

Ketiga,  etika  Al-Qur΄an  dalam  berbisnis. Etika 
Al-Qur΄an membimbing para pelaku bisnis pada dua hal. 
Menghindari praktik bisnis yang batil dan mendorongnya 
melakukan kegiatan bisnis yang berbasis pada nilai dan etika. 
Bisnis yang batil merupakan bisnis yang terlarang atau mal-
bisnis, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kerugian bagi pihak 
lain, meliputi pelanggaran hukum pidana (business crimes) dalam 
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berbisnis. Adapun istilah al-bā•il secara kebahasaan berasal dari 
kata dasar ba-•a-la yang berarti fasada atau rusak, sia-sia, tidak 
berguna dan bohong. al-Bā•il sendiri berarti yang batil, yang 
salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia, dan setan.42 
Menurut ar-Rāgib al-I☺fahānī, istilah al-bā•il berarti lawan dari 
kebenaran, yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung arti 
apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa dengan 
cermat; atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia 
maupun di akhirat.43 Sementara itu, menurut al-Marāgī, istilah 
al-bā•il berasal dari kata al-bu•lu dan al-bu•lān yang berarti kesia-
siaan dan kerugian. Dalam syariat Islam, istilah al-bā•il berarti 
mengambil harta tanpa pengganti yang sebanding dan tanpa 
kerelaan dari pemilik harta yang diambil tersebut.44  

Kebatilan dalam berbisnis atau mal-bisnis di dalam Al-Qur΄an 
diulang sebanyak empat kali. Pertama, sifat kebatilan tersebut 
sering dilakukan untuk mendapatkan, memiliki, dan menguasai 
harta yang diperkuat secara legal-formal dengan ketetapan 
hukum. Al-Qur΄an menyebutkan: 

 
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-
Baqarah/2: 188) 

Kedua, kebatilan dinyatakan sebagai lawan dari perniagaan 
atau bisnis yang dilakukan dengan cara suka sama suka dan 
tanpa ada pihak yang dirugikan. Al-Qur΄an melarang keras 
orang-orang beriman berbisnis dengan cara-cara yang batil. 
Al-Qur΄an menegaskan: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha 
Penyayang kepadamu. (an-Nisā΄/4:29) 

Ketiga, kebatilan disebutkan dalam konteks kezaliman 
orang-orang Yahudi yang suka berbisnis dengan cara-cara riba 
dan memakan (menguasai dan memiliki) harta orang lain 
dengan cara-cara yang batil. Al-Qur΄an menjelaskan: 

  
Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan  bagi mereka 
makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena 
mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena 
mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang 
darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara-cara 
yang tidak sah (batil), dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di 
antara mereka azab yang pedih. (an-Nisā΄/4: 160-161) 

Keempat, kebatilan dalam berbisnis dilakukan dengan 
menimbun harta, tidak megeluarkan infak, dan dengan harta itu 
menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Al-Qur΄an 
meyebutkan hal ini pada ayat yang berikut: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-
orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar 
gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang 
pedih. (at-Taubah/9: 34) 

Sementara itu, Al-Qur΄an mendorong para pelaku bisnis 
untuk berpegang teguh pada nilai dan etika dalam menjalankan 
aktivitas bisnisnya. Dalam pertukaran barang dan jasa, 
diperlukan etika Al-Qur΄an guna mewujudkan prinsip 
keterbukaan atau transparansi dalam berbisnis. Menghindari 
tindakan manipulasi, penipuan, dan kecurangan dalam 
berbisnis merupakan tujuan utama etika Al-Qur΄an dalam 
berbisnis. Perlindungan konsumen, pengendalian pasar, 
pemerataan distribusi barang, ketersediaan angkutan barang 
dan jasa, penjaminan ketersediaan barang dan jasa, 
pengendalian harga, kemudahan mengakses informasi harga, 
kemudahan proses administrasi, regulasi, dan perizinan bisnis,  
pencatatan dan kelengkapan dokumen bisnis, (al-Baqarah/2: 
282), serta kepastian nilai tukar mata uang merupakan 
pembahasan pokok yang menjadi perhatian etika Al-Qur΄an 
dalam berbisnis. 

Keempat, etika Al-Qur΄an dalam komunikasi dan 
informasi. Komunikasi antara individu dengan individu, 
antara individu dengan komunitas dan sebaliknya merupakan 
kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sosial. Demikian 
juga mendapatkan informasi tentang kejadian sekitar 
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merupakan kebutuhan manusia yang sangat fundamental dalam 
interaksi sosial dengan sesamanya. Al-Qur΄an memandang 
bahwa komunikasi dan informasi bukan sekadar kebutuhan, 
tetapi juga harus mendatangkan manfaat bagi kehidupan 
manusia, sekaligus menghindari komunikasi dan informasi 
negatif yang mengakibatkan terputusnya silaturahmi antar 
individu dan komunitas, menimbulkan permusuhan dan 
kebencian, serta perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan tolong 
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya 
(al-Mā΄idah/5: 2).  

Etika Al-Qur΄an menegaskan, ketika seseorang 
mendapatkan informasi, jangan terburu-buru menerimanya 
sebagai kebenaran, sebelum menguji validitas informasi itu 
dengan mengkonfirmasikannya secara teliti (al-♦ujurāt/49: 6). 
Etika Al-Qur΄an pun sangat menekankan bobot atau materi 
komunikasi itu yang menguatkan persaudaraan, keadilan, 
perdamaian, amar ma‘rūf dan nahī munkar. Menghindari 
komunikasi yang berisi olok-olok, saling mencela, saling 
memanggil dengan panggilan yang buruk;  menjauhi prasangka, 
mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing orang lain 
(al-♦ujurāt/49: 11-12). 

Kelima, etika Al-Qur΄an tentang lingkungan hidup. 
Al-Qur΄an memandang bahwa Allah menciptakan alam, langit 
dan bumi, menurunkan air dari langit, mengeluarkan berbagai 
buah-buahan, menundukkan kapal berlayar di lautan, 
menciptakan sungai, matahari dan bulan, serta menciptakan 
siang dan malam, semuanya itu untuk kepentingan hidup 
manusia (Ibrāhīm/14: 32-33). Oleh sebab itu, manusia 
berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup dengan 
membudidayakannya secara proporsional. Hutan Indonesia 
tidak seluruhnya dialih-fungsikan sebagai hutan produksi, akan 
tetapi sebagian besar tetap difungsikan sebagai hutan lindung 
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untuk kelestarian lingkungan dan menjadi paru-paru bumi. 
Menurut Al-Qur΄an kerusakan lingkungan hidup di darat dan 
di laut diakibatkan oleh perbuatan manusia (ar-Rūm/30: 41). 
Manusia menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan 
secara serakah sehingga tidak ada resapan air, melakukan 
pembalakan hutan, penebangan kayu illegal, pembakaran 
hutan, perusakan alam dengan mengeksplorasinya secara 
berlebihan sehingga alam menjadi rusak berat. Akibatnya 
terjadi banjir dahsyat di musim hujan, kekeringan hebat di 
musim kemarau, menipisnya cadangan air bersih, pemanasan 
global, dan hilangnya keseimbangan ekosistem. Semuanya 
disebabkan oleh perbuatan manusia.  

Keenam, etika Al-Qur΄an tentang Kebebasan 
Berekspresi. Menurut Al-Qur΄an  manusia memiliki hak 
untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara lisan dan 
tulisan, namun pembicaran dan pendapat itu harus 
mendatangkan manfaat bagi perdamaian dan kesejahteraan 
manusia itu sendiri. Etika Al-Qur΄an sangat menekankan a☺-
☺idq, kejujuran, dan objektivitas  dalam pembicaran dan tulisan 
(al-Mā΄idah/5: 119; at-Taubah/9: 119). Pembicaraan dan 
tulisan itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat 
manusia dengan memperhatikan kesopanan dan tanggung 
jawab sosial.  

Ketujuh, etika Al-Qur΄an dalam berdakwah. Al-Qur΄an 
memandang bahwa tidak ada ucapan yang paling baik kecuali 
mengajak manusia kepada Allah, melakukan amal saleh dan 
berserah diri kepada Allah (Fu☺☺ilat/41: 33). Secara umum 
berdakwah berarti mengajak manusia untuk beriman kepada 
Allah, melakukan amal saleh dan berserah diri kepada-Nya 
yang merupakan kewajiban setiap Muslim. Namun, secara 
khusus berdakwah harus dilakukan  oleh orang-orang yang ahli 
yang memenuhi kualifikasi. Al-Qur΄an menegaskan: Dan 
hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyeru (berbuat) ma‘ruf dan mencegah dari yang 
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mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang untung (►li ‘Imrān/3: 
104). Ayat ini menjelaskan bahwa berdakwah cukup dilakukan 
oleh segolongan di antara umat Muslim yang memenuhi 
kualifikasi, yaitu menguasai ilmu agama yang cukup dan 
menjadikan dakwah sebagai pekerjaan utamanya (at-Taubah/9: 
122). 

Al-Qur΄an menekankan etika dakwah, antara lain 
kesesuaian ucapan dengan perbuatan (a☺-☻af/61: 2-3);  
memadukan ajakan, amal saleh dan penyerahan diri kepada 
Allah (Fu☺☺ilat/41: 33) secara simfoni pada diri dai dan 
berdakwah dengan metodologi ♥ikmah, pengajaran yang baik 
dan mujādalah (debat yang bermutu) (an-Na♥l/16: 125). 

Kedelapan, etika Al-Qur΄an dalam dialog inter dan 
antarumat beragama. Al-Qur΄an menekankan etika dalam 
dialog agama, baik dengan umat seagama maupun dengan umat 
beda agama. Dalam dialog dengan sesama umat Islam, Al-Qur΄an 
menawarkan prinsip syūra, bermusyawarah di antara sesama 
Muslim (asy-Syūra/42: 38) untuk menghasilkan kesepakatan 
dan kerja sama guna mewujudkan ketakwaan dan kebajikan (al-
Mā΄idah/5: 2). Prinsip syūra ini didasarkan pada pandangan 
bahwa orang beriman adalah saudara (al-♦ujurāt/49: 10), dan 
perdamaian itu lebih baik dibandingkan dengan konflik (an-
Nisā΄/4: 128). 

Sementara itu, dalam dialog dengan umat yang berbeda 
agama, terutama Ahli Kitab, Al-Qur΄an mengajak dialog itu 
dilakukan di atas kalimat sawā΄, yaitu satu kalimat (pegangan) 
yang sama di antara kaum Muslim dan ahli kitab, bahwasanya 
tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan tidak 
menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah (►li 
‘Imrān/3: 64). Dialog antarumat beragama tidak memasuki 
wilayah keyakinan masing-masing umat beragama. Dialog ini 
hanya berada pada wilayah sosial, budaya, dan kemasyarakatan 
dari masing-masing agama dengan menekankan kearifan, 
menghargai dan memahami perbedaan di antara agama dan 
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umat beragama, dan menghindari konflik horizontal dengan 
memperkokoh perdamaian di antara sesama umat beragama. 

Kesembilan, etika Al-Qur΄an dalam berbangsa dan 
bernegara. Al-Qur΄an menegaskan bahwa etika kehidupan 
berbangsa berpangkal pada:  

Pertama, penghargaan atas manusia dan nilai kemanusiaan. 
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (al-Isrā΄/17: 
70). 

Kedua, pengakuan dan penerimaan atas realitas sosial 
bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya manusia saling mengenal yang satu 
terhadap yang lain. Namun, nilai fundamental yang menjadikan 
manusia mulia di hadapan Allah adalah nilai ketakwaan (al-
♦ujurāt/49: 13).  

Ketiga, bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit itu 
merupakan kekayaan budaya yang sekaligus merupakan tanda 
keagungan Allah yang harus kita syukuri (ar-Rūm/30: 22).  

Keempat, Al-Qur΄an menegaskan bahwa esensi bernegara 
(kekhalifahan) itu adalah mengalokasikan kekuasaan untuk 
mengatur hak dan kewajiban manusia (warga Negara) dengan 
benar dan adil (☻ād/38: 26).  

Kelima, bahwa kekuasaan negara itu hendaklah dialokasi-
kan untuk menghindari agar aset dan kekayaan negara itu tidak 
hanya beredar di kalangan orang kaya (al-♦asyr/59: 7). 

Keenam, bahwa kekuasaan untuk mengatur Negara itu 
berputar (bergantian) di antara manusia (►li ‘Imrān/3: 140).  

Ketujuh, bahwa sumber kedaulatan (otoritas/kekuasaan) 
negara itu hakikatnya datang dari Allah. Allah yang memberi 
kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah pula 
yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki-Nya (►li 
‘Imrān/3: 26). 
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Kesepuluh, etika Al-Qur΄an tentang kepemimpinan. 
Al-Qur΄an memandang bahwa etika kepemimpinan itu 
dibangun di atas prinsip yang berikut: Pertama, kepemimpinan 
itu merupakan amanat (an-Nisā΄/4: 58) yang harus dilaksana-
kan dengan keahlian, kompetensi, kredibilitas, adil, jujur, dan 
tanggung jawab, serta integritas yang tangguh dan teruji secara 
empiris. Kedua, kepemimpinan itu akan dipertanggung-
jawabkan di hadapan Allah di akhirat. Ketiga, kepemimpinan 
itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia di dunia 
sesuai dengan ruang lingkup, kewenangan, tugas pokok dan 
fungsi kepemimpinan tersebut. 

Kesebelas, etika Al-Qur΄an tentang politik. Al-Qur΄an 
menegaskan bahwa etika Al-Qur΄an tentang politik itu 
mengacu pada: Pertama, bahwa politik itu merupakan akses 
terhadap kekuasaan Negara yang secara lahiriah berasal dari 
amanat rakyat, maka kekuasaan itu harus digunakan, 
dialokasikan, dan didistribusikan dengan benar dan adil untuk 
kesejahteraan rakyat (an-Nisā΄/4: 58). Kedua, bahwa akses 
terhadap kekuasaan Negara itu hakikatnya merupakan amanat 
Allah, maka kekuasaan politik itu harus bisa dipertanggung-
jawabkan kepada Allah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur΄an dan as-
Sunnah. Ketiga, bahwa kekuasaan politik itu harus digunakan, 
dialokasikan, dan didistribusikan untuk meng-harumkan Islam; 
memperkuat, mendukung, dan mendorong kegiatan yang 
ma‘ruf; dan mencegah tindakan yang mungkar (►li ‘Imrān/3: 
104). Keempat, bahwa kekuasaan politik itu harus digunakan, 
dialokasikan, dan didistribusikan untuk memperkuat kesatuan 
dan persatuan (►li ‘Imrān/3: 103). Kelima, bahwa dalam 
berpolitik harus menghindari suatu golongan menghina dan 
merendahkan golongan yang lain, serta tidak saling mencela 
satu golongan terhadap golongan yang lainnya (al-♦ujurāt/49: 
11). 
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Kedua belas, etika Al-Qur΄an tentang diplomasi dan 
hubungan internasional. Prinsip diplomasi dan hubungan 
internasional, menurut etika Al-Qur΄an, harus dibangun di atas 
landasan perdamaian, keadilan, dan kerja sama dengan 
menghormati agama dan keyakinan; menghormati hak-hak 
penguasaan penduduk sipil atas tanah untuk pemukiman; 
menghindari tindakan invasi; pelanggaran batas dan kedaulatan 
suatu negara;  dan menyatakan perang secara sepihak kepada 
suatu negara merdeka, hanya karena perbedaan agama dan 
keyakinan.  Al-Qur΄an menyatakan:  

 
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumta♥anah/60: 8) 

Pengakuan atas kedaulatan suatu negara, kerja sama 
internasional, dan pendirian fakta perdamaian bersama 
merupakan salah satu prinsip etika Al-Qur΄an dalam tata 
pergaulan antara bangsa dan negara.  

 
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai 
kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan 
mengusir kamu dari kampung halaman kamu, dan membantu (orang 
lain) untuk megusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai 
kawan, mereka itulah orang-orang zalim. (al-Mumta♥anah/60: 9) 
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Ketiga belas, etika Al-Qur΄an dalam penegakan 
hukum dan keadilan. Al-Qur΄an menegaskan bahwa para 
penegak hukum harus terlebih dahulu menjadi pelopor 
penegakan hukum dan keadilan serta menghindari subjektivitas 
dalam penegakan hukum dan keadilan. Allah berfirman:  

 
Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 
(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia 
dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan 
menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat 
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan. (☻ād/38: 26) 

Indahnya diktum-diktum peraturan perundang-undangan 
menjadi tidak berguna dan tidak berdampak sedikit pun pada 
upaya penegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat 
tanpa adanya penegak hukum yang adil dan bertakwa kepada 
Allah. Al-Qur΄an menegaskan: 

  
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
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kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mā΄idah/5: 8)  

Keempat belas, etika kedokteran. Dalam menjalankan 
suatu profesi, Al-Qur΄an sangat menekankan kesalehan sosial, 
yaitu menekuni dan menjalankan profesi dengan baik, benar, 
tepat, dan akurat sehingga mendatangkan manfaat bagi orang 
banyak. Demikian juga dalam menjalani profesi kedokteran, 
seorang Muslim harus bekerja secara profesional, serta 
menghindari kecerobohan yang berakibat merugikan pasien, 
baik kematian, kelumpuhan maupun cacat permanen.  

Dapat pula ditambahkan, bahwa Al-Qur΄an membimbing 
para dokter untuk: Pertama, rendah hati dalam menjalankan 
profesinya, karena pengetahuan manusia memiliki keterbatasan. 
Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu dan seterusnya 
hingga berhadapan dengan Allah Yang Maha Mengetahui. 
Al-Qur΄an menegaskan:  

 
Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki (dengan iman, ilmu, 
dan amal); dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih 
mengetahui. (Yūsuf/12: 76)  

Kedua, dokter dengan pengetahuannya tentang  penyakit 
dan obat-obatan pada hakikatnya tidak dapat menyembuhkan, 
karena menyembuhkan suatu penyakit itu merupakan otoritas 
mutlak Allah. Dokter hanyalah membantu pasien mengenali 
penyakit, mendiagnosis sebab-sebab penyakit dan memberikan 
obat sesuai dengan keyakinannya tentang jenis penyakit dan 
sebab-sebabnya. Al-Qur΄an menyatakan:  
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Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku; dan Dia 
pula yang akan mematikan aku, kemudian (Dia) yang akan 
menghidupkan aku (kembali). (asy-Syu‘arā΄/26: 80-81) 

Sementara itu, pada dimensi terapan etika kedokteran 
menegaskan bahwa seorang dokter harus senantiasa menjaga 
sikap etis dan profesional, seperti autonomy, yakni menghormati 
hak pasien, terutama hak untuk memperoleh informasi dan hak 
membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap 
dirinya; beneficence yakni melakukan tindakan untuk kebaikan 
pasien; non maleficence yakni tidak melakukan perbuatan yang 
memperburuk pasien; dan justice yakni bersikap adil dan jujur; 
serta sikap altruisme yakni pengabdian profesi.45 

Untuk bisa mewujudkan para dokter yang menjunjung 
tinggi etika kedokteran diperlukan pendidikan etika kedokteran, 
yang mengajarkan tentang etika profesi dan prinsip moral 
kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama 
pendidikan kedokteran, dengan memberikan lebih ke arah tools 
dalam membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan, 
dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi 
etik-klinik tertentu (clinical ethics), sehingga cara berpikir etis 
tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari 
pembuatan keputusan medis sehari-hari. Tentu saja kita pahami 
bahwa pendidikan etik belum tentu dapat mengubah perilaku 
etis seseorang, terutama apabila teladan yang diberikan para 
seniornya bertolak belakang dengan situasi ideal dalam 
pendidikan.46 Wallāhu a‘lam bi☺-☺awāb. 
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ETIKA POLITIK 
------------------------------ 
 
 

alah satu ungkapan populer menyangkut manusia adalah 
bahwa “manusia adalah makhluk politik”. Ungkapan ini 
sering diartikan bahwa kehidupan manusia tidak dapat 

dipisahkan dari persoalan politik. 
Kata politik terambil dari bahasa Latin politicus, dan 

bahasa Yunani (Greek) politicos yang mengandung arti 
“berhubungan dengan warga masyarakat.” Kedua kata tersebut 
berasal dari kata polis yang bermakna city (kota). Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia politik diartikan: (1) Pengetahuan 
mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem 
pemerintahan dan dasar pemerintahan. (2) Segala urusan dan 
tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. (3) 
Cara bertindak mengenai suatu masalah atau kebijakan.1 

Padanan kata politik dalam bahasa Arab adalah siyāsah 
yang berasal dari kata sāsa. Kata ini dalam beberapa kamus 
diartikan sebagai mengatur, mengurus, dan memerintah.2  Kata 
sāsa sama dengan to govern, to lead. Sedangkan siyāsah sering 
diidentikkan dengan policy of government. Sedangkan secara 
terminologis kata ini sering diartikan sebagai mengatur atau 

S 



38   Etika Politik 
 

memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 
kemaslahatan.3   

Poin-poin dalam tulisan ini sedikit banyak ada kesamaan 
dengan tema etika pemimpin dalam Al-Qur΄an yang juga 
terdapat dalam buku ini. Meskipun demikian tetap ada 
perbedaannya, yaitu fokus dalam tulisan ini adalah aspek 
institusinya bukan semata-mata pada aspek individunya/ 
pemimpinnya.   

Pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana 
wawasan Al-Qur΄an tentang etika dalam politik. Untuk lebih 
fokus maka masalah utama tersebut dikelompokkan dalam 
beberapa sub tema: 

1. Sikap Amanah  
2. Musyawarah 
3. Adil  
4. Persamaan 
5. Toleransi 
 

A.  Amanah 
Kata amanah seakar dengan kata iman, yang terambil dari 

kata amn yang berarti keamanan atau ketenteraman. Dalam 
kamus-kamus bahasa kata tersebut sering diartikan sebagai 
lawan dari khawatir atau takut. Dari akar kata tersebut 
terbentuk sekian banyak kata yang walaupun mempunyai arti 
yang berbeda-beda, pada akhirnya semuanya bermuara kepada 
makna “tidak mengkhawatirkan, aman, dan tenteram.” Sesuatu 
yang merupakan milik orang lain dan berada di tangan anda 
dinamai amānah, karena keberadaannya di tangan seseorang 
tidak mengkhawatirkan pemiliknya; ia merasa tenteram bahwa 
orang tersebut akan memeliharanya dan apabila diminta 
pemiliknya ia pun dengan sukarela akan menyerahkannya. 
Seseorang yang sikapnya selalu menenteramkan hati karena 
dapat dipercaya dinamai amīn. 
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Ayat yang secara langsung memerintahkan manusia, lebih 
khusus lagi pemegang kekuasaan politik, untuk menunaikan 
amanah adalah Surah an-Nisā΄/4: 58: 

  
Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
adalah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā΄/4: 58) 

Riwayat yang populer menyangkut sebab turunnya ayat 
tersebut adalah berkenaan dengan kasus kunci Ka‘bah yang 
berada dalam kekuasaan ‘U♪mān bin ◘al♥ah. Peristiwa tersebut 
terjadi pada masa Fat♥ Makkah (penaklukan kota Mekah) tahun 
8 H. Sesaat setelah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menaklukkan 
kota Mekah, beliau kemudian meminta kunci Ka‘bah kepada 
‘U♪mān bin ◘al♥ah. Ketika ‘U♪mān  sudah siap untuk 
menyerahkan kunci tersebut kepada Rasululllah, al-‘Abbās 
meminta kepada Nabi agar menyerahkan kunci tersebut 
kepadanya supaya dia dapat menyatukan kekuasaan memegang 
kunci Ka‘bah dengan kekuasaan memberi minum kepada 
jama‘ah haji yang terlebih dahulu dia kuasai. Mendengar 
permintaan tersebut ‘U♪mān akhirnya mengurungkan menye-
rahkan kunci sampai Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam mengulangi 
permintaannya beberapa kali. Akhirnya, ‘U♪mān menyerahkan 
kunci tersebut sambil berkata: ‘‘Inilah dia dengan amanat 
Allah.’’ Nabi kemudian memasuki Ka‘bah, setelah keluar 
dilanjutkan dengan tawaf. Selesai tawaf datanglah Jibril 
membawa wahyu. Nabi kemudian memanggil ‘U♪mān dan 
menyerahkan kembali kunci Ka‘bah kepadanya.4 
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Riwayat di atas oleh sementara mufasir dinilai ○a‘if, 
karena dalam sanadnya yang kemudian sampai kepada Ibnu 
‘Abbās ada nama-nama al-Kalbī dan Abī ☻āli♥. Para ahli hadis 
menilai inilah jalur yang paling lemah dalam riwayat Ibnu 
‘Abbās.5 Lebih jauh Rasyīd Ri○ā memberi alasan bahwa 
masalah kunci Ka‘bah bukanlah objek kekuasaan melainkan 
masalah yang bersifat umum sehingga terserah kepada 
Rasulullah kepada siapa diserahkan, kecuali kalau kunci itu 
milik ‘U♪mān. 

Keberatan Rasyīd Ri○ā tersebut oleh Abdul Mu‘in Salim 
dipersoalkan, karena terlepas dari nilai riwayatnya, apa yang 
dilakukan oleh Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam tersebut dapat 
dinilai sebagai sikap yang tidak mau mengubah struktur 
kekuasaan politik di Mekah. Selama struktur tersebut tidak 
bertentangan dengan Al-Qur΄an, maka tidak ada salahnya kalau 
tetap mempertahankan status quo tersebut.6 

Dengan alasan di atas maka tidak ada salahnya kalau 
menjadikan ayat tersebut sebagai titik tolak pembahasan etika 
berpolitik dalam Al-Qur΄an, khususnya yang berkaitan dengan 
tugas untuk menunaikan amanah. 

Pengertian amanah dalam ayat tersebut diperselisihkan 
oleh para mufasir. A•-◘abarī berpendapat bahwa ayat tersebut 
ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menu-
naikan hak-hak umat Islam dan menyelesaikan masalah mereka 
dengan baik dan adil.7 Al-Marāgī membagi amanah ke dalam 
tiga jenis: pertama, amanah yang berasal dari Tuhan, kedua, 
amanah dari sesama manusia, dan ketiga, amanah untuk diri 
sendiri.8 Semua amanah tersebut harus ditunaikan semaksimal 
mungkin. 

Seseorang yang mendapat amanah kepemimpinan 
(kekuasan) politik maka menjadi keharusan konstitusional dan 
sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang 
menjadi tanggung jawabanya. Di antara amanah yang berasal 
dari Tuhan yang harus ditunaikan adalah menegakkan hukum-
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hukum agama. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Surah an-
Nisā΄/4: 105: 

 
Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur΄an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan 
janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang yang berkhianat. (an-Nisā΄/4: 105) 

Ayat senada terdapat dalam Surah al-Mā΄idah/5: 48-49, 
demikian juga dalam Surah asy-Syūrā/42: 13: 

 
Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah 
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan 
kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan 
ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat 
berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu 
serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki 
kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi 
orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syūrā/42: 13) 

Redaksi yang secara langsung menunjuk apa yang amanah 
dari Tuhan adalah “tegakkanlah agama dan janganlah kamu 
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berpecah belah tentangnya.” Menegakkan agama berarti 
menunaikan hal-hal yang diperintahkan dalam kitab suci Al-
Qur΄an. Khusus yang berkaitan dengan etika politik, maka di 
antara amanah yang mesti ditunaikan adalah:  

1. Menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kese-
jahteraan sosial. 

2. Memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial 
dan keamanan Negara.9 

Ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut begitu banyak. 
Sedangkan apabila dikaitkan dalam konteks ke-Indonesia-an, 
maka apa yang menjadi amanah Tuhan tersebut sebagian besar 
dalam pengamatan penulis itu telah tertuang dalam konstitusi 
negara, khususnya Muqadimah UUD 45 dan juga produk 
aturan turunannya, maka seorang pemegang kekuasaan politik 
di Indonesia harus menunaikan amanah tersebut sebaik-
baiknya.  

Dalam menunaikan amanah, maka agama menganjurkan 
mengedepankan etika bermusyawarah sehingga partisipasi 
segenap warganya dapat tercapai, dan inilah yang akan dibahas 
dala uraian berikut. 
 
B.  Musyawarah 

Untuk poin musyawarah ini sengaja mendapat ulasan 
lebih mendalam mengingat urgensinya dalam politik. Inilah 
ungkapan yang sering diidentikkan dengan kata demokrasi di 
era modern. Meskipun ada perbedaan, dalam pandangan Yūsuf 
al-Qar○āwī antara musyawarah dan demokrasi ada titik 
persamaannya. Di antaranya adalah bahwa substansi demokrasi 
adalah memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis 
seperti pemilu untuk meminta pendapat rakyat, kebebasan 
berpendapat, dan lain-lain. Hal-hal tersebut jelas adalah bagian 
penting dari musyawarah yang diajarkan Islam.10 

Kata  musyawarah  berasal dari bahasa Arab musyāwarah 
yang merupakan bentuk isim ma☺dar dari kata kerja syāwara, 
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yusyāwiru. Kata ini terambil dari akar kata syin, wau, dan ra yang 
bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan, dan 
menawarkan sesuatu.11 M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 
kata tersebut pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan 
madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang 
sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau 
dikeluarkan  dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada 
dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan 
dengan makna dasar di atas.12 

Dalam Al-Qur΄an kata syāwara dengan segala peruba-
hannya terulang sebanyak empat kali; Asyārat13, syāwir, syūrā dan 
tasyāwur. Ayat yang terkait langsung dengan etika dalam politik 
adalah  Surah Āli ‘Imrān/3: 159: 

 
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imrān/3: 159) 

Dalam ayat ini dicantumkan tiga sifat dan sikap secara 
berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi untuk 
dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Ketiga sifat tersebut 
adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. 
Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud14 
di mana umat Islam mengalami kekalahan yang serius, namun 
esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh 
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setiap kaum Muslim yang hendak mengadakan musyawarah, 
apalagi bagi seorang pemimpin. Kalau dia berlaku kasar dan 
keras hati niscaya peserta musyawarah akan meninggalkannya. 
Yang terakhir terekam dalam frase berikutnya (  غَِليظَ فَظًّا كُْنَت َولَْو

  .( َحْوِلَك ِمْن ْنفَضُّواال الْقَلْبِ
Sedangkan setelah musyawarah dilaksanakan maka sikap 

yang harus diambil oleh Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dan juga 
orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf. Dalam ayat 
di atas diungkapkan dengan kalimat fa‘fu ‘anhum. Kata maaf 
berasal dari kata al-‘afwuw  yang terambil dari akar kata yang 
terdiri dari huruf-huruf ‘ain, fa’ dan wau. Makna dasarnya 
berkisar pada dua hal, yaitu “meninggalkan sesuatu”, dan 
“memintanya”. Dari sini lahir kata ‘afwu yang berarti mening-
galkan sangsi terhadap yang bersalah (memaafkan). 
Perlindungan Allah dari keburukan juga dinamai ‘āfiat. 
Perlindungan tersebut mengandung makna  “ketertutupan” , 
dari sini kata ‘afwu juga diartikan “menutupi”, bahkan dari 
rangkaian ketiga huruf juga lahir makna terhapus, atau habis 
tiada bekas.15 

Petunjuk terakhir dari ayat tersebut dalam konteks 
musyawarah adalah ِاللَّه َعلَى فََتَوكَّلْ َعَزْمَت فَإِذَا  “Apabila telah ber-
‘azam (bertekad bulat) (laksanakanlah) dan bertawakkalah 
kepada Allah.” Ayat tersebut mengisyaratkan apabila tekad 
sudah bulat untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam 
musyawarah tersebut dalam saat yang sama harus diikuti 
dengan sikap tawakkal16 kepada Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. 

Ayat lainnya adalah Surah  asy-Syūrā/42: 38: 

 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan, dan 
melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
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musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38) 

Ayat ini berisi penjelasan tentang sifat-sifat orang 
Mukmin, yaitu mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam; mengerjakan salat, 
memusyawarahkan urusan mereka, dan menafkahkan sebagian 
rezeki yang mereka peroleh. Dari ayat tersebut dapat disimpul-
kan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah 
dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. 

Ayat tersebut termasuk dalam kelompok ayat Makkiyyah. 
Ini berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi 
musyawarah sebelum mereka hijrah ke Medinah. Bahkan 
sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah juga mengenal 
tradisi musyawarah.17 Sehingga wajar kalau al-Marāgī 
berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya merupakan fitrah 
manusia. Pandangan al-Marāgī ini disampaikan ketika 
menafsirkan ayat 30 Surah al-Baqarah/2 tentang “keberatan” 
malaikat atas pengangkatan Adam sebagai khalifah di muka 
bumi.18 

Pandangan yang hampir sama diberikan oleh Fazlur 
Ra♥mān yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah suatu 
yang berasal dari tuntunan Al-Qur΄an untuk pertama kali, 
melainkan suatu tuntunan abadi dan kodrat manusia sebagai 
makhluk sosial. Lebih jauh, Ra♥mān menjelaskan bahwa 
lembaga ini (musyawarah) kemudian diperluas oleh Al-Qur΄an 
dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi 
komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan 
hubungan iman.19 

Fakta sejarah menunjukkan, seperti telah disinggung di 
atas, bahwa masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal 
musyawarah, bahkan dalam Al-Qur΄an dijelaskan tentang salah 
seorang ratu yang hidup pada masa Nabi Sulaiman. Di negeri 
Saba΄, dalam memimpin negerinya, sang ratu selalu bermusya-
warah dengan pembantu-pembantu setianya. Pada masa 
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pemerintahannya inilah negerinya disebut Al-Qur΄an dengan 
baldatun •ayyibatun wa rabbun gafūr. Ayat yang menginformasikan 
ini adalah Surah an-Naml/27: 32-35. 

Penafsiran agak berbeda dengan ayat tersebut di atas 
diberikan Ibnu ‘Asyūr sebagaimana dikutip oleh Quraish 
Shihab yang menggarisbawahi bahwa walaupun ayat di atas 
menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh ratu 
tersebut, namun ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menyatakan bahwa Al-Qur΄an menganjurkan musyawarah. 
Karena ayat ini tidak berbicara dalam konteks hukum, tidak 
juga untuk memujinya. Ayat tersebut berisi uraian tentang 
peristiwa yang terjadi di tengah satu masyarakat yang tidak 
menganut ajaran berdasar wahyu Ilahi. Namun demikian, perlu 
diingat bahwa Al-Qur΄an memaparkan satu kisah adalah agar 
dapat dipetik pelajaran dan keteladanan, dan atas dasar 
pertimbangan itu dapat saja ayat-ayat ini dijadikan dasar untuk 
menilai baiknya bermusyawarah.20 Namun di sisi lain kenyataan 
menunjukkan bahwa musyawarah memang tidak hanya 
dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan dibolehkan agama, 
terkadang juga digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan 
untuk menentang aturan agama. 

Dari pemaparan ayat-ayat tentang musyawarah di atas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah adalah salah satu 
kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. 
Bahkan al-Qur•ubī berpandangan lebih jauh dengan mengata-
kan bahwa seorang yang menjabat kepala negara, tetapi tidak 
mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah 
dipecat.21 Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah 
dalam sistem politik. Pendapat lebih luas diberikan oleh 
Mu♥ammad ‘Abduh yang menyatakan bahwa musyawarah 
secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan 
masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. 
Dengan musyawarah rakyat menjadi terbiasa mengeluarkan 
pendapat dan mempraktikkannya. Karena orang yang dalam 
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jumlah banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan 
kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang 
cenderung membawa bahaya bagi umat. Allah mewajibkan 
kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, 
sebab ia perbuatan terpuji di sisi Allah. Ayat ini (Āli 
‘Imrān/3 :159) benar-benar merupakan perintah yang wajib 
dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk 
mengerjakan yang ma‘rūf dan menjauhi yang munkar. Karena 
perintah tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan 
bersama-sama oleh umat dan penguasa.22  

Kewajiban bermusyawarah sebagaimana telah disinggung 
di atas berimplikasi kepada perlunya pembentukan institusi/ 
lembaga yang menyelenggarakan musyawarah atau semacam 
pelembagaan terhadap musyawarah. Hal ini terlihat dalam 
sejarah baik pada masa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
maupun pada masa Khulāfa΄ur-Rāsyidūn. Pada masa Rasulullah, 
meskipun tidak disebut secara resmi, namun keberadaan para 
sahabat mendampingi Rasulullah dan para Khalifah sesudahnya 
sebagai mitra dialognya dapat dijadikan indikator tentang 
pelembagaan musyawarah dalam bermasyarakat dan menjadi 
landasan etis dalam berpolitik. Yang perlu mendapat perhatian 
bahwa Al-Qur΄an tidak mengatur rincian yang jelas menyang-
kut tatacara teknis bermusyawarah. Hal ini dapat dimaknai 
bahwa menyangkut hal tersebut diserahkan kepada manusia 
untuk membuat aturan mainnya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk Al-Qur΄an 
yang rinci dikemukakannya menyangkut persoalan-persoalan 
yang tidak dapat terjangkau oleh nalar serta yang tidak 
mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini dapat 
dipahami mengapa uraian Al-Qur΄an menyangkut persoalan 
metafisika seperti surga dan neraka demikian rinci. Demikian 
juga soal perempuan yang haram dinikahi (mahram) Al-Qur΄an 
mengemukakan secara rinci, salah satu hikmah atau alasannya 
adalah bahwa seseorang kapan dan di mana pun, selama 
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jiwanya masih normal, tidak mungkin akan mengalami birahi 
terhadap orang tuanya, saudara atau keluarga dekat tertentu. Ini 
adalah naluri yang tidak akan berubah sepanjang hidup manusia 
dan kemanusian kecuali bagi yang tidak normal jiwanya. 

Sedangkan persoalan yang dapat mengalami perkem-
bangan atau pengembangan dan perubahan, maka Al-Qur΄an 
memberikan pertunjuknya dalam bentuk prinsip-prinsip umum 
yang bersifat global agar petunjuk tersebut dapat menampung 
perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 
Rasanya akan sangat sulit jika rincian satu persoalan yang 
diterapkan dalam satu masa atau masyarakat tertentu dengan 
ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan 
yang sama untuk masyarakat yang berbeda baik tempat 
maupun masanya. Demikian juga dalam hal teknis ber-
musyawarah, khususnya dalam konteks kehidupan politik. 

Sebagai bagian akhir dari subbab ini, menarik memper-
hatikan catatan yang diberikan Abd Mu‘in Salim menyangkut 
masalah ini yaitu:  

Pertama, keputusan politik yang diambil melalui musya-
warah menjadi hukum yang mengikat seluruh anggota 
warganya. Kedudukannya tidaklah sederajat dengan hukum 
yang ditetapkan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā dengan perantaraan 
wahyu-Nya dan Rasul-Nya. Para mufasir biasanya menjelaskan 
dengan berdasarkan kepada bunyi ayat (  الرَُّسولَ َوأَِطيُعوا اللََّه أَِطيُعوا

ِمْنكُْم ْمرِاَأل َوأُْوِلي ) yang mengandung arti bahwa ketaatan terhadap 
ulul-amr itu bersyarat yaitu sepanjang mereka menaati Allah 
(al-Qur΄an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah). 

Kedua, pada faktanya bahwa keputusan-keputusan al-
Khulāfa΄ ar-Rāsyidūn sebagai ulul-amr ternyata tidak hanya 
terbatas pada masalah urusan keduniaan, tetapi juga berkenaan 
dengan masalah keagamaan. Misalnya keputusan Abū Bakar 
untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, 
juga keputusannya untuk mengodifikasi Al-Qur΄an. Juga 
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keputusan ‘Umar  bin al-Kha••āb yang melaksanakan salat 
tarawih secara berjamaah. 

Ketiga, setiap masalah kehidupan manusia tidak dapat 
dilepaskan dari keterkaitan kepada tiga dimensi keagamaan: 
Iman, Islam, dan Ihsan. Untuk itu setiap masalah tidak cukup 
didekati secara normatif tetapi juga harus dilihat secara holistik 
menyangkut ketiga aspek tersebut.23 

Salah satu riwayat yang mendukung poin ketiga ini adalah 
Riwayat yang disampaikan oleh Imam al-Bukhārī melalui 
sahabat Ibnu ‘Abbās, ketika Khalifah ‘Umar  dalam perjalanan 
menuju Syam, ia ditemui pemimpin-pemimpin pasukan 
Muslim, seperti Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrah dan teman-
temannya. Mereka melapor bahwa di negeri Syam sedang 
berjangkit penyakit yang menular. Karena itu Khalifah 
kemudian bermusyawarah dengan pemuka-pemuka Muhajirin. 
Ternyata mereka berbeda pendapat, sebagian menghendaki 
perjalanan diteruskan dan sebagian lagi menghendaki 
perjalanan ditunda. Kemudian Khalifah bermusyawarah 
dengan pemuka-pemuka Ansar. Ternyata mereka pun 
berselisih. Akhirnya Khalifah pun meminta pendapat tokoh-
tokoh Quraisy yang pindah ke Medinah setelah penaklukan 
kota Mekah. Mereka sepakat agar Khalifah kembali ke 
Medinah. Keputusan ini kemudian dipertanyakan oleh Abū 
‘Ubaidah, karena menurut pendapat-nya ini tidak sesuai dengan 
keyakinan Islam. Kemudian Khalifah menjawab bahwa 
pertanyaan itu tidak seharusnya diajukan oleh orang seperti 
Abū ‘Ubaidah, sebab sebagai tokoh ia seharusnya memahami 
bahwa kebijakan itu adalah berpindah dari satu takdir ke takdir 
yang lebih baik.24 

Tentang pola dan cara bermusyawarah, Al-Qur΄an 
maupun Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam tidak memberikan 
petunjuk apalagi rinciannya. Hal ini juga mengukuhkan panda-
ngan di atas bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah 
adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga 
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Al-Qur΄an hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja. 
Dalam konteks ini penjelasan Rasyīd Ri○ā dapat 
dipertimbangkan ketika ia menyatakan bahwa Allah sub♥ānahū 
wa ta‘ālā telah menganugerahkan kepada umat ini kemerdekaan 
penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan 
kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk 
melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang 
yang cakap dan terpandang yang dipercaya, guna menetapkan 
bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat 
dan membahagiakan masyarakat.25 Senada dengan Rasyīd Ri○ā, 
Sayyid Qu•ub menyatakan bahwa bentuk musyawarah dan 
sarana untuk mewujudkannya adalah perkara yang dapat 
didiskusikan dan dikembangkan sesuai dengan berbagai situasi 
umat dan kondisi kehidupannya. Setiap bentuk dan setiap 
sarana yang dapat mewujudkan hakikat musyawarah—bukan 
tampilan luarnya—maka itu adalah bagian dari Islam.26 

Dari fakta sejarah dapat diketahui bahwa Rasulullah 
mengambil keputusan dalam musyawarah adakalanya dengan 
mengikuti suara terbanyak, dan juga adakalanya mengambil 
keputusan meskipun tidak didukung oleh suara terbanyak. 
Sebagai contoh, untuk cara yang  pertama dapat ditunjuk 
musyawarah beliau dengan para sahabat dalam menetapkan 
taktik perang Uhud (3 H). Apakah mereka bertahan di dalam 
kota Medinah atau keluar menyongsong musuh dari Mekah. 
Nabi sebenarnya lebih berpihak untuk bertahan di dalam kota, 
tetapi karena mayoritas sahabat berpendapat lebih baik keluar 
dari kota, beliau mengikuti pendapat mayoritas tersebut. 
Keputusan tersebut beliau pegang teguh. Hal ini tampak ketika 
di tengah perjalanan menuju medan pertempuran di Uhud, 
mereka ingin menarik kembali pendapat mereka dan memberi 
kebebasan kepada Nabi untuk mengubah keputusan itu sesuai 
dengan pendapat beliau sendiri. Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
juga bergeming dari keputusannya itu ketika sepertiga dari 
pasukan Muslim di bawah pimpinan ‘Abdullāh bin Ubay, 
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pemimpin kaum Munafiq di Medinah, menarik diri dan 
kembali ke Medinah karena mereka juga berpendapat lebih baik 
bertahan di dalam kota Medinah.27 

Mengomentari hal tersebut Sayyid Qu•ub menyatakan 
bahwa Rasululllah  bukan tidak mengetahui risiko berbahaya 
yang akan dihadapi kaum Muslim akibat keluar menyongsong 
musuh tersebut. Bahkan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam telah 
memiliki firasat dari mimpinya yang benar, yang pernah 
dilihatnya dalam mimpi dan sudah dikenal kebenarannya. 
Rasulullah menakwilkan mimpinya dengan adanya orang-orang 
yang terbunuh dari kalangan keluarga dan sahabatnya. 
Rasulullah menakwilkan Medinah dengan benteng yang kokoh. 
Sebenarnya Nabi berhak membatalkan keputusan musyawarah, 
tetapi beliau tetap melaksanakannya sekalipun mengetahui 
berbagai penderitaan, kerugian, dan pengorbanan yang ada di 
balik itu. Karena pelaksanaan prinsip, pengajaran terhadap 
masyarakat dan pembinaan umat jauh lebih besar dibandingkan 
dengan kerugian-kerugian sesaat.28 Dari sini juga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa siapa pun orangnya setelah keputusan 
diambil dengan jalan musyawarah, maka semua harus 
menaatinya.  

Contoh kedua adalah ketika Rasulullah mengambil 
keputusan meskipun tidak didukung suara terbanyak, yaitu 
dalam kasus kebijaksanaan yang akan diambil terhadap tawanan 
dari perang Badar (2 H). Dalam musyawarah ini Nabi meminta 
pendapat Abū Bakar, ‘Umar bin al-Kha••āb, dan ‘Alī bin Abī 
◘ālib. Abū Bakar berpendapat agar mereka dilepaskan saja 
dengan mengatakan: “Ya Nabi Allah, mereka itu adalah 
keluarga dan saudara-saudara Nabi, maka saya berpendapat 
agar engkau mengambil tebusan tunai dari mereka. Yang 
demikian itu dapat mengurangi kekuatan mereka dan menjadi 
penolong bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberi 
petunjuk kepada mereka.” Kemudian beliau bertanya kepada 
‘Umar bin al-Kha••āb: “Bagaimana pendapatmu Ibnu al-
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Kha••āb?” ‘Umar menjawab: “Demi Allah, saya tidak 
sependapat dengan Abū Bakar, tetapi saya berpendapat bahwa 
kalau engkau memberi kuasa kepadaku seseorang, maka saya 
akan potong lehernya, demikian juga engkau memberi kuasa 
kepada ‘Alī bin Abī ◘ālib, Untuk membunuh saudaranya ‘Aqil. 
Dengan demikian, Allah mengetahui di dalam hati kita tidak 
bersifat lemah lembut terhadap orang kafir. Sebab mereka itu 
adalah para pemimpin dan pemuka kaum Quraisy.” ‘Alī bin 
Abī ◘ālib diriwayatkan tidak memberikan pendapat. Pada 
akhirnya Nabi cenderung kepada pendapat Abū Bakar. Namun 
masih memberi kelonggaran kepada para sahabat untuk 
memilih: membunuh atau melepaskan para tawanan dengan 
tebusan. Namun keputusan Nabi tersebut akhirnya dikritik oleh 
Al-Qur΄an dengan turunnya ayat 67-68 Surah al-Anfāl/8 yang 
mengomentari keputusan mengambil tebusan dari para 
tawanan tersebut:29 

 
Tidak pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat 
melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda 
duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan 
terdahulu  dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena 
(tebusan) yang kamu ambil. (al-Anfāl/8: 67-68) 

Fakta sejarah bahwa Rasulullah selalu terbuka menerima 
pendapat para sahabatnya dapat dilihat dalam menghadapi 
perang Ahzab dan juga perang Khandaq (5 H). Dalam perang 
Ahzab Nabi bersikap sangat demokratis di mana beliau 
bersedia membatalkan suatu perjanjian damai yang akan 
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dibuatnya dengan pihak kaum Gatafan setelah mendengar 
pendapat dua orang tokoh Ansar, Sa‘ad bin Mu‘aż (suku Aus) 
dan Sa‘ad bin ‘Ubadah (Suku Khazraj). Sebelum bermusya-
warah dengan kedua tokoh ini, Nabi telah mengirim seseorang 
untuk menemui dua orang pimpinan Gatafan, ‘Uyainah bin 
♦i☺n dan al-Hari♪ bin ‘Auf. Nabi berpesan kepada utusannya 
kalau mereka bersedia menarik pasukannya dari medan 
peperangan, perdamaian akan dibuat dan mereka akan 
diberikan sepertiga hasil buah-buahan kota Medinah. Namun, 
sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam berkonsultasi dengan dua tokoh Ansar tersebut. 
Kedua sahabat dimaksud menolak inisiatif Nabi untuk 
berdamai dengan beberapa pertimbangan, yaitu: jika urusan itu 
bukan perintah wahyu Allah, tetapi semata-mata inisiatif Nabi, 
maka kaum Gatafan tidak pantas diberi harta; dan mereka 
kaum Ansar telah dimuliakan oleh Islam. Karena itu, kaum 
Gatafan harus diperangi. Nabi akhirnya menerima pendapat 
tersebut dan membatalkan rencana perjanjian damai.30 
Demikian juga dalam menentukan strategi perang Khandak. 
Nabi menerima pendapat Salmān al-Fārisi agar kaum Muslim 
membuat parit di sekitar kota Medinah dan memperkuat 
pertahanan dalam kota. Pendapat ini semula ditentang oleh 
kaum Muhajirin dan Ansar. Tetapi akhirnya mereka bersedia 
menerima dan melaksanakan setelah mendapat persetujuan dari 
Nabi .31 

Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan 
dengan urusan publik, bahkan urusan pribadi atau individu 
Nabi juga melakukan musyawarah. Sebagai contoh adalah 
dalam kasus yang dikenal sebagai Hadī♪ul-ifki, Nabi meminta 
pendapat para sahabat, di antaranya adalah Usamah bin Zaid, 
‘Alī bin Abū ◘ālib, Ummu Aiman, dan Zaid bin ♫ābit. 
Akhirnya, Nabi menerima usul Zaid bin ♫ābit untuk menunggu 
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wahyu.32 Taufiq asy-Syawi mengomentari bahwa apa yang 
dilakukan oleh Nabi tersebut bukan syūrā melainkan istisyārah.33 

Peristiwa di atas adalah beberapa contoh di mana Nabi 
mengadakan musyawarah dengan para sahabat atau kaum 
Muslim. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh di 
mana Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam mengadakan musyawarah 
dengan kaum Yahudi. Hal ini penting dijadikan pijakan bahwa 
hak menentukan pendapat sebenarnya adalah hak setiap warga 
masyarakat sebagai anggota warga Negara, bukan eksklusif 
kelompok tertentu. 

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi 
yang sudah berkeluarga melakukan zina, para rahib Yahudi 
Bani Qurai♂ah berkumpul di baitul-Midras untuk membicara-
kan hukuman bagi pelaku zina tersebut. Para rahib berselisih 
pendapat tentang hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi 
keduanya. Kemudian mereka sepakat untuk membawa masalah 
tersebut kepada Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam untuk 
mendapatkan pandangan beliau tentang masalah tersebut. 
Sebelum memberikan pendapatnya, Nabi bertanya kepada para 
rahib Yahudi tersebut tentang apakah ada dalam Taurat jenis 
hukuman bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga. Mereka 
mengatakan bahwa bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga 
hukumannya adalah rajam. Atas dasar ini Rasulullah 
menetapkan hukuman bagi keduanya adalah rajam.34 

Dari pemaparan contoh-contoh musyawarah yang 
dipraktekkan Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dapat 
disimpulkan bahwa beliau tidak memberikan petunjuk yang 
rinci tentang pola dan prosedur tertentu dalam musyawarah. 
Demikian juga dengan jumlah peserta musyawarah. Pada saat 
tertentu beliau hanya bermusyawarah atau meminta pendapat 
dengan sahabat-sahabat yang ahli dan cendekia, pada saat yang 
lain beliau hanya meminta pendapat dari salah seorang di antara 
mereka. Tetapi, apabila masalahnya penting dan berdampak 
luas bagi kehidupan sosial masyarakat, beliau bermusyawarah 
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dengan sejumlah besar orang yang merupakan representasi dari 
berbagai macam golongan yang ada di masyarakat. Sebagai-
mana telah disebut di atas, dalam mengambil keputusan Nabi 
tidak terikat kepada suara mayoritas, terkadang kelompok 
minoritas juga didengar dan kemudian diikuti pendapatnya. 

Dalam memberi penafsiran masalah tersebut,  J. Suyuti 
Pulungan menyatakan bahwa praktik musyawarah Nabi dari 
sudut kuantitas peserta dan kualitas masalah yang beliau 
musyawarahkan dapat diidentikkan dengan praktik musyawarah 
kepala negara  atau pemerintahan di zaman modern ini. Sebab 
dalam kenyataannya antara berbagai pemerintahan dan negara, 
sekalipun sama-sama mengaku menjunjung tinggi prinsip 
musyawarah atau demokrasi, namun dalam praktiknya tidak 
menunjukkan keseragaman.  

Bila Nabi mengadakan musyawarah dengan peserta yang 
besar jumlahnya, mewakili semua golongan, dapat diidentikkan 
dengan seorang presiden atau kepala pemerintahan yang 
berkonsultasi dengan wakil rakyat (parlemen). Tetapi apabila 
beliau meminta pendapat dari beberapa sahabat terkemuka, 
dapat diidentikkan dengan seorang presiden yang meminta 
pendapat dari para menteri sebagai pembantunya. Sedangkan 
apabila beliau meminta pendapat dari seorang sahabat saja, ini 
dapat diidentikkan dengan seorang presiden yang berkonsultasi 
dengan penasehat presiden. Namun, apabila Nabi mengambil 
suatu keputusan tanpa melalui musyawarah atau konsultasi, ini 
dapat diidentikkan dengan presiden atau kepala negara yang 
mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan hal-hal tertentu 
yang dianggap penting dan strategis.35 

Dari sini dapat dipahami bahwa manusia (umat Islam) 
mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bentuk, 
sistem, dan prosedur musyawarah yang disesuaikan dengan 
tuntutan zaman dan tempat serta kebutuhan warga 
masyarakatnya. Yang terpenting dari pelaksanaan musyawarah 
adalah bukan pada pola dan prosedurnya melainkan kualitas 
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hasil musyawarah tersebut. Untuk itu etika Islam tentang 
musyawarah harus dipegang teguh semua peserta musyawarah, 
yaitu kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dalam berbicara 
dan menyampaikan pendapat. Maka yang terpenting adalah 
bukan siapa yang menyampaikan pendapat, dari kelompok 
mayoritas atau minoritas, tetapi bagaimana kualitas pendapat 
tersebut bagi kemaslahatan umat, sehingga peserta 
musyawarah, terlebih lagi yang memimpin musyawarah, harus 
dapat berlaku adil. Masalah inilah yang akan diberikan elaborasi 
secukupnya di bawah ini. 

 
C.  Adil  

Etika dalam berpolitik menurut Al-Qur΄an berikutnya 
adalah bersikap adil. Keadilan adalah kata jadian dari kata 
“adil” yang diserap dari bahasa Arab “‘adl”. Kata ‘adl terambil 
dari kata ‘adala yang terdiri dari huruf-huruf ‘ain, dal dan lam. 
Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang 
bertolak belakang yaitu, “lurus dan sama” dan “bengkok dan 
berbeda”.36 Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan 
sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran 
ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil 
tidak berpihak kepada yang salah.37 

Al-Qur΄an menggunakan beberapa term untuk menunjuk 
arti keadilan; yaitu al-‘adl, al-qis•, al-mīzān dan antonim dari kata 
♂ulm, meskipun untuk yang terakhir ini yaitu keadilan tidak 
selalu menjadi antonim kezaliman. Sayyid Qu•ub memberikan 
penekanan makna al-‘adl sebagai persamaan yang merupakan 
asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi 
Qu•ub adalah bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan 
tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu 
seorang Muslim untuk orang non-muslim. 

Keadilan yang dibicarakan Al-Qur΄an mengandung 
beragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum 
atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan menyangkut 
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segala aspek kehidupan beragama.38 Beberapa contoh dapat 
disampaikan di bawah ini: 

Pertama, Adil dalam aspek Akidah; untuk menelusuri 
makna adil dalam akidah ini dapat digunakan antonim dari 
keadilan, yaitu kezaliman. Al-Qur΄an menyebut bahwa syirik 
adalah kezaliman yang terbesar, hal ini antara lain disebutkan 
dalam Surah Luqmān/31: 13: 

 
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.” (Luqmān/31: 13) 

Hal senada dapat dijumpai dalam Surah an-Naml/27: 44: 

 
Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke dalam istana.” Maka 
ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang 
besar, dan disingkapkannya (penutup) ke dua betisnya, Dia (Sulaiman) 
berkata, “Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca.” 
Dia (Balqis) berkatalah, “Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat 
zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada 
Allah, Tuhan seluruh alam.” (an-Naml/27: 44)  

Termasuk dalam aspek akidah adalah bahwa Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā mengutus para Rasul dengan membawa 
wahyu untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Hal 
ini dijelaskan dalam Surah al-♦adīd/57: 25: 



58   Etika Politik 
 

 
Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan 
neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami 
menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat 
bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-
Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. 
Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-♦adīd/57: 25) 

Keadilan tidak hanya berlaku bagi makhluk manusia, 
termasuk alam semesta ini ditegakkan oleh Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā atas dasar keadilan. Surah ar-Ra♥mān/55: 7-8 men-
jelaskan hal ini. 

Keadilan adalah salah satu sifat Allah yang dijelaskan oleh 
Al-Qur΄an, dalam hal ini redaksi yang digunakan adalah al-qis• 
sebagaimana terdapat pada Surah Āli ‘Imrān/3: 18: 

 
Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) 
para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada 
tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.39(Āli 
‘Imrān/3: 18) 

Kedua, dalam aspek syariah, khususnya yang berkaitan 
dengan muamalah, Al-Qur΄an menekankan perlunya manusia 
berlaku adil. Sebagai contoh Surah al-Baqarah/2: 282: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar. (al-Baqarah/2: 282)  

Dalam kaitannya dengan aspek syariah ini, termasuk di 
dalamnya adalah adil dalam menetapkan hukum, yang nanti 
akan diberikan penjelasan dalam pembahasan khusus mengenai 
hal tersebut. 

Ketiga, dalam aspek akhlak, keadilan dituntut bukan hanya 
kepada orang lain, namun juga kepada diri sendiri. Ayat-ayat di 
bawah ini memberikan gambaran hal tersebut: 

 
Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
membenbani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila 
kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan 
penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu 
agar kamu ingat. (al-An‘ām/6: 152) 

Dalam memberikan penafsiran ayat tersebut, khususnya 
dalam frase “apabila kamu berkata hendaklah berlaku adil,” 
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Quraish Shihab menyatakan bahwa ucapan seseorang terdiri 
dari tiga kemungkinan; pertama, jujur atau benar, ini bisa saja 
bermakna positif atau negatif, serius atau bercanda; kedua, 
ucapan yang salah, ada yang disengaja (bohong), ada juga yang 
tidak disengaja (keliru); dan ketiga, omong kosong, ini ada yang 
dimengerti, tetapi tidak berfaidah sama sekali, namun ada juga 
yang tidak dimengerti. Perintah berkata dalam ayat tersebut 
menyangkut ketiga makna tersebut, dalam arti ucapan bohong 
dan omong kosong tidak dibenarkan sama sekali untuk 
diucapkan. Adapun ucapan yang benar tetapi tidak adil, yaitu 
bukan pada tempatnya, maka ucapan seperti ini tidak 
dibenarkan.40 Yang dituntut dari ayat ini adalah bahwa ucapan 
tersebut jujur atau benar sekaligus adil dalam arti sesuai pada 
tempatnya meskipun tertuju kepada kerabat sendiri. 

Dari pemaparan aneka ragam makna keadilan yang 
disebut oleh Al-Qur΄an sebagaimana tersebut di atas, maka 
dapat dirangkum dalam beberapa bagian yang dapat disebut 
sebagai dimensi keadilan, yaitu: 

Pertama, “Kesamaan” sebagai dimensi keadilan. 
Ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini cukup banyak 

terutama yang terkait dengan masalah penetapan hukum, 
beberapa ayat tersebut antara lain: 

 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā΄/4: 58) 
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Klausa yang terkait langsung dengan pembahasan ini 
adalah بِالَْعْدلِ َتْحكُُموا أَنْ النَّاسِ َبْيَن َحكَْمُتْم َوإِذَا  (Apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu 
menetapkan hukum dengan adil). Yang dimaksud dengan 
menetapkan hukum dalam ayat tersebut bukan hanya berkisar 
apabila terjadi persengketaan. Hal ini didasarkan pada 
penelusuran makna ♥ukm yang dikandung oleh Al-Qur΄an. 
Kata ini terulang dalam Al-Qur΄an dengan segala perubahannya 
sebanyak 210 kali. Secara etimologis akar kata yang terdiri dari 
huruf ♥a, kaf dan mim ini mengandung arti “mencegah,”41 yang 
secara leksikal kemudian bermakna “menyelesaikan atau 
memutuskan suatu urusan, memberi kekang dan mencegah 
seseorang dari yang diingininya.”42 Kata al-♥ukm ketika terserap 
ke dalam bahasa Indonesia  mengalami sedikit reduksi dengan 
diberikan makna sebagai  peraturan, ketentuan, dan keputusan. 
Sementara dalam al-Qur΄an penggunaan kata tersebut tidak 
hanya mengacu kepada hasil atau objek, namun juga 
menyangkut pembuatan dan cara menjalankan keputusan 
tersebut.43 

Bertolak dari pemahaman makna ♥ukm di atas, maka 
pengertian ungkapan “apabila kamu menetapkan hukum” 
dalam ayat di atas mencakup pengertian “membuat dan 
menerapkan hukum.” Ini berarti secara kontekstual perintah 
dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok 
sosial tertentu dalam masyarakat Muslim, tetapi ditujukan 
kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin 
orang-orang lain (kekuasaan politik), termasuk dalam hal ini 
adalah kepemimpinan dalam rumah tangga yang dipegang oleh 
seorang suami. Ini antara lain disebutkan dalam Surah an-
Nisā΄/4: 34. 

Dalam Al-Qur΄an dan Terjemah yang diterbitkan 
Departemen Agama, ayat tersebut diberi sub judul beberapa 
peraturan hidup bersuami istri. Dalam ayat tersebut 
kepemimpinan seorang suami dijelaskan dengan kata qawwām 
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yang mengindikasikan bahwa kepemimpinan tersebut harus 
dijalankan dengan seadil-adilnya. Pengertian ini didasarkan pada 
penggunaan istilah qawwām yang disebut dalam Al-Qur΄an; dalam 
ayat 135 surah yang sama kata qawwām dirangkai dengan kata 
qis•: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan 
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah 
Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā΄/4: 
135)  

Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada orang-orang 
yang beriman untuk menegakkan keadilan secara total dalam 
semua kondisi dan dalam semua bidang. Terhadap objek di 
mana keadilan harus ditegakkan, penegak keadilan harus dapat 
bersikap adil dalam arti memberikan perlakuan yang sama. 
Dengan pemahaman seperti inilah seorang hakim yang sedang 
mengadili suatu perkara harus memperlakukan yang berperkara 
tersebut dengan perlakuan yang sama, khususnya dalam proses 
pengambilan keputusan. Namun, kesamaan ini tidak mencakup 
dalam hal apa yang mereka terima dari keputusan hukum 
tersebut.44 
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Kedua, “Keseimbangan” sebagai dimensi keadilan. 
Adil dalam konteks ini tidak mengharuskan kesamaan di 

antara masing-masing unsur, namun yang terpenting adalah 
bahwa terjadi keseimbangan meskipun kadarnya berbeda. 
Keseimbangan tersebut diperlukan untuk tercapainya suatu 
tujuan yang telah ditetapkan. Ayat yang menginformasikan hal 
ini, antara lain Surah al-Infi•ār/82: 6-7: 

 
Hai manusia! apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat 
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia. Yang telah 
menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan 
(susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infi•ār/82: 6-7) 

Dalam ayat tersebut dinformasikan kepada manusia 
bahwa salah satu sifat kemuliaan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā  
adalah telah menciptakan (tubuh) manusia yang secara 
keseluruhan mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan. Dengan 
prinsip-prinsip tersebut manusia mencapai susunan yang 
sempurna. Pengertian ini juga terdapat dalam Surah al-Isrā΄/17: 
35: 

 
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya. (al-Isrā΄/17: 35) 

Kata al-qis•s yang dalam ayat tersebut dirangkai dengan 
kata al-mustaqīm, ada yang memahaminya dalam arti 
neraca/timbangan sebagaimana dalam terjemahan di atas, 
namun ada juga yang mengartikan adil. Kata ini menurut Ibnu 
Mujāhid merupakan kata serapan dari bahasa Romawi yang 
masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang 
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digunakan Al-Qur΄an.45 Sebenarnya kedua makna yang 
dikemukakan di atas dapat dipertemukan dengan pertimbangan 
bahwa untuk mewujudkan keadilan, maka diperlukan tolak 
ukur yang pasti yaitu timbangan, dan sebaliknya apabila 
penggunaan timbangan itu dilakukan secara baik dan benar 
pasti akan melahirkan keadilan.  

Keadilan dalam dimensi keseimbangan ini juga 
diekspresikan dengan menggunakan kata qawwāma sebagaimana 
disebut dalam Surah al-Furqān/25: 67: 

 
Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-
orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan 
tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqān/25: 
67)  

Keseimbangan sebagai salah satu dimensi keadilan tidak 
hanya berlaku bagi manusia, namun juga bagi alam raya beserta 
ekosistemnya. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mulk/67: 3: 

 
Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan lihat sesuatu 
yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka 
lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al-
Mulk/67: 3) 

Keseimbagan dalam konteks ini jelas berbeda dengan 
kesamaan, sehingga tidak dibutuhkan sama sekali kesamaan 
untuk dapat mencapai keseimbangan. Catatan ini perlu 
diberikan mengingat banyak petunjuk Al-Qur΄an yang terkesan 
membedakan satu dengan yang lain, yang kemudian oleh 
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sementara orang secara sembrono dikatakan bahwa Al-Qur΄an 
tidak menganut prinsip keadilan. Sebagai contoh adalah 
pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris 
maupun dalam persaksian. Dalam hal ini keadilan harus 
diartikan sebagai keseimbangan bukan kesamaan.46 

Ketiga, lawan kezaliman sebagai dimensi keadilan. 
Keadilan dalam konteks ini bisa juga diberi arti dengan 

 “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau mem-
berikan setiap hak kepada pemiliknya.” Mengurai dimensi 
keadilan yang merupakan lawan dari kezaliman yang disebut 
oleh Al-Qur΄an bukanlah perkara yang mudah. Salah satu 
alasannya adalah bahwa kata ini dengan segala perubahannya 
terulang cukup banyak dalam Al-Qur΄an, yaitu sebanyak 315 
kali. Bahwa perintah untuk menegakkan keadilan dan 
menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan dalam 
hidup bermasyarakat, terlebih bagi orang-orang yang beriman. 
Sikap adil ini lebih dekat kepada takwa. Hal ini disiyaratkan 
secara jelas dalam Surah al-Mā΄idah/5: 8: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā΄idah/5: 8) 

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu 
sifat yang dekat kepada takwa, sementara takwa secara 
sederhana dapat diartikan melaksanakan segala perintah Allah 
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dan menjauhi setiap larangan-Nya. Untuk dapat memilih mana 
yang merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, dan 
apa yang merupakan larangan Allah yang harus ditinggalkan 
sungguh membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang adil. 

Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh 
setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih 
memperhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan 
dalam pemerintahan/etika dalam berpolitik. Secara khusus 
Al-Qur΄an memberikan penjelasan masalah ini, yaitu dalam 
kisah Nabi Dawud, yang di samping seorang Nabi, juga 
seorang raja. Kisah ini direkam dalam Surah ☻ād/38: 21-22: 

 
Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih 
ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk 
menemui Dawud lalu dia terkejut karena (kedatangan)  mereka. Mereka 
berkata, “Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian 
dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di 
antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta 
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (☻ād/38: 21-22) 

Dalam ayat tersebut ada dua penjelasan yang berkaitan 
dengan putusan yang akan diambil oleh Nabi Dawud; yaitu 
dengan ♥aq dan tidak terlalu jauh. Kata ♥aq dalam ayat tersebut 
kemudian diartikan dengan adil, sementara tusy•i• yang terambil 
dari kata sya•a• pada mulanya berarti terlalu jauh, baik berkaitan 
dengan tempat maupun dengan keputusan. Dari sini kata 
tersebut diartikan juga dengan berlaku tidak adil. Kalimat ini 
menurut al-Biqā‘i sebagai bentuk permohonan agar Nabi 
Dawud tidak terlalu jauh dan melampaui batas dalam menyusun 
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redaksi penetapan hukum agar tidak membingungkan mereka dan 
tidak juga terlalu jauh dalam segala hal, atau dalam arti jangan 
terlalu jauh mencari-cari perincian persoalan karena yang 
bersangkutan rela dengan putusannya yang ♥aq walau dalam 
bentuknya yang paling sedikit/rendah sekalipun.47 

Dalam ayat selanjutnya [26] surah yang sama, Allah 
kemudian menegaskan tentang bagaimana seharusnya sikap 
yang harus diambil oleh Nabi Dawud sebagai seorang yang 
memegang kekuasaan politik dan juga penguasa atau 
pemerintah lainnya: 

 
 (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami 
jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) 
di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa 
nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, 
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melupakan hari perhitungan.” (☻ād/38: 26) 

Frase yang relevan dengan bahasan ini adalah “maka 
putuskanlah di antara manusia dengan al-♥aq”, yang kemudian 
diikuti dengan perintah “janganlah engkau mengikuti hawa 
nafsu”. Kata al-♥aq yang kemudian diterjemahkan dengan 
“kebenaran”, merupakan unsur utama keadilan yang dalam ayat 
22 di atas diungkapkan dengan kata sawā a☺-☺irā•. Bahwa unsur 
utama keadilan adalah al-♥aq dijelaskan pula dalam Surah al-
A‘rāf/7: 8 yang berbicara tentang proses penimbangan di 
akhirat: 
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Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Maka barang 
siapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang yang 
beruntung. (al-A‘rāf/7: 8) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa timbangan yang 
digunakan menimbang amal-amal manusia pada hari akhir itu 
adalah kebenaran. Atau yang berlaku pada hari itu adalah 
timbangan yang penuh keadilan, yaitu timbangan yang tidak 
ada kecurangan, semuanya benar sesuai dengan kenyataan dan 
keadilan, tidak berlebih atau berkurang sedikit pun. 

Sementara lawan dari kata al-♥aq pada ayat tersebut 
adalah  “mengikuti hawa nafsu.” Kata hawā dari sudut 
etimologi berarti  “kosong”  dan  “terjatuh.”48 Kedua makna ini 
terpakai dalam Al-Qur΄an, yaitu Surah Ibrāhīm/14: 4349 dan 
an-Najm/53: 1.50 Secara leksikologis kata tersebut bermakna 
“kecenderungan, kesenangan atau kecintaan kepada yang baik 
atau yang jelek”, sehingga kecenderungan jiwa kepada syahwat 
disebut al-hawā karena dia menjatuhkan pelakunya dalam 
kehidupan dunia ini ke dalam kecelakaan dan di akhirat jatuh 
ke dalam neraka.51 Dari tinjauan leksikologis ini dapat dipahami 
bahwa pengertian hawa nafsu berkait erat dengan syahwat, 
yaitu getaran jiwa untuk memenuhi apa yang sesuai dengan 
yang disenanginya. Surah Āli ‘Imrān/3: 14 menjelaskan tentang 
berbagai macam hal yang disenangi syahwat.52 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perintah 
menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu 
(semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat 
kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau 
hewani. Dikhususkannya larangan tersebut kepada seorang 
pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan 
kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyara-
katnya. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti 
dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya 
(menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan 
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kekuasaan yang dimilikinya, akan menjadikan anggota 
masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya.53 

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat 
khususnya bagi yang memegang kekuasaan juga diisyaratkan 
secara eksplisit dalam Surah al-Baqarah/2: 124: 

 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin 
bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak 
cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi 
orang-orang zalim.” (al-Baqarah/2: 124) 

Frase yang menunjuk masalah ini adalah “janjiku (ini) 
tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim”. Frase ini 
mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar hasil 
kesepakatan semata, apalagi berdasarkan keturunan, tetapi lebih 
dari itu adalah sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan.  

Untuk dapat berbuat adil dalam kehidupan bermasyarakat 
yang majemuk sangat dibutuhkan sikap egalitarian, yaitu satu 
sikap yang menyadari bahwa ada titik persamaan di antara 
manusia. Inilah yang akan dibahas dalam tulisan di bawah ini. 

 

D. Persamaan 
Seseorang yang terjun ke ranah politik harus menyadari 

salah satu pilar etika politik dalam al-Qur΄an adalah mengakui 
adanya persamaan kemanusiaan. Salah satu alasannya adalah 
bahwa manusia  itu satu sama lain bersaudara karena mereka 
berasal dari sumber yang satu. Surah al-♦ujurāt/49: 13 
mengaskan hal ini: 
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Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 
Mahateliti. (al-♦ujurāt/49: 13) 

Persamaan seluruh umat manusia ini juga ditegaskan oleh 
Allah dalam Surah an-Nisā΄/4: 1: 

 
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 
pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā΄/4: 1) 

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah 
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Medinah (Madaniyyah), 
yang salah satu cirinya adalah biasanya diawali dengan 
panggilan آَمُنوا الَِّذيَن َياأَيَُّها  (ditujukan kepada orang-orang yang 
beriman), namun demi persaudaraan, persatuan, dan kesatuan, 
ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan 
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yang tidak beriman النَّاُس َياأَيَُّها  (wahai seluruh manusia) untuk 
saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia 
berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. 
Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman 
dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi 
manusia. 

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada rabbakum 
tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua 
manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini 
adalah rabb, yakni yang memelihara dan membimbing, serta 
agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan 
oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang 
selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua 
makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya 
hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh 
putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus 
menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan 
antara manusia dengan sesamanya. Dalam kaitan inilah Sayyid 
Qu•ub menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang 
sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat 
mendalam, dan sangat berat. Sekiranya manusia mengarahkan 
pendengaran dan hati mereka kepada-Nya niscaya telah cukup 
untuk mengadakan berbagai perubahan besar dalam kehidupan 
mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam 
kebodohan kepada iman, keterpimpinan dan petunjuk, kepada 
peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.54 

Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam juga menegaskan hal ini  
dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah: 

 َيا فَقَالَ التَّْشرِيقِ أَيَّامِ َوَسِط ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َخطََب
 َعلَى ِلَعَربِيٍّ فَْضلَ ال أال َواِحٌد أََباكُْم َوإِنَّ َواِحٌد َربَّكُْم إِنَّ أال النَّاُس أَيَُّها
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 َعلَى أَْسَوَد وال أَْسَوَد َعلَى ألْحَمَر وال َعَربِيٍّ َعلَى ِلَعَجِميٍّ وال أَْعَجِميٍّ
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َبلَّغَ قَالُوا أََبلَّْغُت بِالتَّقَْوى إال أَْحَمَر

 )ىب نضرهأمحد عن أرواه (
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berkhutbah pada hari tasyriq, di mana 
beliau bersabda, “Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu 
satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab 
atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas 
orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas 
orang hitam, kecuali karena takwanya, apakah aku telah menyam-
paikan?” Mereka menjawab: “Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
telah menyampaikan.” (Riwayat A♥mad dari Abū Na○rah) 

 قُلُوبِكُْم إِلَى َيْنظُُر َولَِكْن َوأَْمَواِلكُْم ُصَورِكُْم إِلَى َيْنظُُر ال اللََّه إِنَّ
  )رواه امحد ومسلم وابن ماجه عن ايب هريرة( َوأَْعَماِلكُْم

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan 
harta benda kamu, akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati 
kamu dan amal perbuatan kamu. (Riwayat A♥mad, Muslim, dan 
Ibnu Mājah dari Abū Hurairah) 

Beberapa ayat yang menegaskan hal ini, antara lain Surah 
al-A‘rāf/7: 189 dan az-Zumar/39: 6 menyatakan bahwa seluruh 
umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Sedangkan dalam 
Surah Fā•ir/35: 11, Gāfir/40: 67; al-Mu΄minūn/23: 12-14, 
diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah 
kemudian dari setetes air mani dan proses-proses selanjutnya. 

Ayat-ayat dan juga beberapa hadis di atas menjelaskan 
bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada 
perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang 
sama yaitu tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang 
diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya. Oleh 
karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu 
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yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas 
ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang 
tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas 
dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka 
tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri 
terhadap yang lain atau menghinanya.55 

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa misi utama Al-Qur΄an 
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah untuk 
menegakkan prinsip persamaan (egalitarianisme) dan mengikis 
habis segala bentuk fanatisme golongan maupun kelompok. 
Dalam konteks masyarakat Indonesia, meskipun mereka 
berasal dari golongan dan aliran politik yang berbeda 
semestinya mereka dapat bersama-sama memperjuangkan cita-
cita bersama sebagai bangsa. Dengan persamaan tersebut 
anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekalipun di 
antara warganya terdapat perbedaan prinsip bahkan perbedaan 
akidah sekalipun. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan 
dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing 
terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan 
menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, dan persamaan. 
Untuk itulah diperlukan sikap toleran, dan inilah yang akan 
dibahas di bawah ini.  

 
E. Toleransi  

Persaudaraan yang diperintahkan Al-Qur΄an tidak hanya 
tertuju kepada sesama Muslim, namun juga kepada sesama 
warga masyarakat yang non-Muslim. Term yang digunakan 
Al-Qur΄an untuk menyebut persaudaraan dengan yang 
berlainan akidah berbeda dengan term yang digunakan untuk 
menunjuk persaudaraan yang seakidah. Untuk memudahkan 
pemahaman, penulis menggunakan sebuah istilah yang telah 
populer digunakan masyarakat untuk menunjuk persaudaraan 
dengan yang berbeda akidah, yaitu toleransi. Dalam Kamus  
Besar Bahasa Indonesia kata ini diartikan dengan bersikap atau 
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bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) 
pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 
kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan 
dengan pendirian sendiri.56  

Termasuk dalam hal kebebasan adalah kebebasan untuk 
memeluk agamanya masing-masing. Al-Qur΄an secara tegas 
menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama 
Islam; Surah al-Baqarah/2: 256: 

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

Dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa 
tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah 
menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. 
Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan 
menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan 
dalam menganut akidah agama Islam. Konsideran yang 
dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang 
lurus. 

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu 
Ka♪īr yang bersumber dari sahabat Ibnu ‘Abbās adalah seorang 
laki-laki Ansar dari Bani Salim bin ‘Auf yang dikenal dengan 
nama ♦usain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama 
Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. ♦usain 
menyatakan kepada Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, “Apakah 
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saya harus memaksa keduanya? (untuk masuk Islam?), 
kemudian turunlah ayat tersebut di atas.57 

Ayat senada juga terdapat dalam Surah Yūnus/10: 99-
100: 

 
Dan Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 
bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia 
agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun 
akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab 
kepada orang yang tidak mengerti .(Yūnus/10: 99-100) 

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia 
diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan 
tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan 
anugerah Allah, karena jikalau Allah Tuhan Pemelihara dan 
Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata 
rabb), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang 
berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya 
antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih 
dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, 
tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. 
Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama 
manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk 
menguji. Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā menganugerahkan manusia 
potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih. 

Dengan alasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala 
bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu 
agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur΄an. Karena yang 
dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih 
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dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan, maka 
Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan 
dalam ayat di atas Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā tidak melakukannya. 
Maka tugas para Nabi hanyalah mengajak dan memberikan 
peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan 
sikap dan respons terhadap seruan para nabi tersebut. 

Dalam ayat di atas terdapat klausa yang awalnya ditujukan 
kepada Nabi Muhammad. Yaitu, “apakah engkau memaksa 
manusia” ( النَّاَس ُتكْرُِه أَفَأَْنَت ). Hal itu dipaparkan Al-Qur΄an terkait 
dengan sikap Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam yang 
secara sungguh-sungguh ingin mengajak manusia semua 
beriman, bahkan sikap beliau terkadang berlebihan dalam arti 
di luar batas kemampuannya, sehingga hampir mencelakakan 
diri sendiri. Penggalan ayat di atas dari satu sisi menegur Nabi 
Muhammad dan orang yang bersikap melakukan hal serupa, 
dan dari sisi lain memuji kesungguhannya.58 

Dalam kaitan inilah Al-Qur΄an memberikan kode etik 
dalam hubungan antar pemeluk agama. Beberapa kode etik 
tersebut antara lain:  

Pertama, tidak bertoleransi dalam akidah. Dalam hubun-
gan bermasyarakat Al-Qur΄an sangat menganjurkan agar umat 
Islam menjalin hubungan tidak hanya dengan sesama Muslim 
melainkan juga dengan warga masyarakat yang non-Muslim. 
Namun toleransi tersebut bukan dalam hal akidah. Hal ini 
secara tegas diisyaratkan dalam Surah al-Kāfirūn/109: 

 
Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa 
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yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang 
kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa 
yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (al-
Kāfirūn/109) 

Sebab turun surat ini oleh sementara ulama adalah 
berkaitan dengan peristiwa di mana beberapa tokoh kaum 
musyrikin di Mekah, seperti al-Wālid bin al-Mugīrah, Aswad 
bin ‘Abdul Mu•alib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menawarkan kompromi menyangkut 
pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi 
bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka 
pun akan mengikuti ajaran Islam. “Kami menyembah 
Tuhanmu—hai Muhammad—setahun dan kamu juga 
menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami 
mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah 
Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu 
memperoleh keuntungan.” Mendengar usul tersebut Nabi 
menjawab tegas: “Aku berlindung kepada Allah dari tergolong orang-
orang yang mempersekutukan Allah”. Kemudian turunlah surah di 
atas yang mengukuhkan sikap Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
tersebut.59 

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah karena 
tidak mungkin dan tidak logis terjadi penyatuan agama-agama. 
Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran 
pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak 
mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa 
seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. 
Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya 
dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah 
yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak 
sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya. 

Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda 
dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan 
catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas 



78   Etika Politik 
 

menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas 
adalah: Bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku 
agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya). Ungkapan 
ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, 
sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang 
dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat 
kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan 
masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memak-
sakan keyakinannya kepada umat Islam, maka Al-Qur΄an 
memberikan tuntunan agar mereka menjawab sebagaimana 
terekam dalam Surah Saba΄/34: 24-26: 

 
Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu 
dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah”, dan sesungguhnya 
kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran 
atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, “Kamu tidak akan 
dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga 
tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.” 
Katakanlah, “‘Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian 
Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia Yang 
Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.” (Saba΄/34: 24-26) 

Kedua, tidak menghina Tuhan agama lain. Ayat yang 
secara tegas melarang hal ini adalah Surah al-An‘ām/6: 108: 
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Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena  mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan 
setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada 
Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada 
mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108) 

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun 
ayat ini adalah bahwa pada waktu Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan 
bahwa Nabi dan orang-orang Mukmin sering mengejek 
berhala-berhala tuhan mereka. Mendengar hal ini mereka secara 
emosional mengejek Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Bahkan 
kemudian mereka mengultimatum Nabi dan orang-orang 
Mukmin, mereka berkata: “Wahai Muhammad hanya ada dua 
pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami 
akan mencerca Tuhanmu?” Kemudian turunlah ayat di atas.60 

Kata tasubbu dalam ayat di atas, terambil dari kata sabba 
yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap 
sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib 
terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak 
benar.61 Hal ini bukan berarti mempersamakan semua agama. 
Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan 
satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian 
sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari 
agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang 
lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-
tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan 
tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. 
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Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian 
biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang 
mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di 
hadapan orang-orang awam sebagai pemenang. 

Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum 
Muslim untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna 
menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat 
beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila 
agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat 
manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuan-
nya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, 
sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan 
pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu 
dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi 
sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti 
kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya.62 

Dalam konteks ke-Indonesia-an dewasa ini, hal ini 
menjadi sangat menarik, karena ada sementara kelompok yang 
mengatasnamakan kebebasan berkeyakinan membiarkan ke-
lompok tertentu menodai keyakinan orang lain. Contoh yang 
paling aktual adalah munculnya fenomena nabi-nabi baru yang 
mengklaim bahwa merekalah Islam yang benar, demikian juga 
dengan kelompok Ahmadiyah. 

Dengan berpijak kepada kode etik di atas, Al-Qur΄an 
mendorong kaum Muslim untuk bekerja sama dengan pemeluk 
agama lain. Dalam kaitan ini Al-Qur΄an memberikan petunjuk 
sebagaimana dipaparkan dalam Surah al-Mumta♥anah/60: 8-9. 

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Al-Qur΄an 
sangat menghargai prinsip-prinsip pluralitas yang merupakan 
fakta yang dikehendaki oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. 
Pernyataan Al-Qur΄an dalam Surah al-♦ujurāt/49: 13, 
sebagaimana telah dikutip di atas menunjukkan pengakuannya 
terhadap pluralitas. Prinsip pluralitas ini juga dapat ditelusuri 
pada ayat yang lain, yaitu Surah ar-Rūm/30: 22 yang 



Etika Politik                                                                                            81 
 

menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia 
harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan 
salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah: 

 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui. (ar-Rūm/30: 22) 

Perbedaan tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga 
harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk 
berkompetisi menuju kebaikan. Surah al-Mā΄idah/5: 48 
menegaskan hal ini:  

 
Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur΄an) kepadamu 
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-
kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah 
perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah 
engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran 
yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, 
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niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak 
menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepada 
kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada 
Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 
terhadap apa yang dulu telah kamu perselisihkan. (al-Mā΄idah/5 : 48) 

Menyikapi fakta pluralitas sosial tersebut, Al-Qur΄an 
menganjurkan agar umat Islam mengajak kepada komunitas 
yang lain (Yahudi dan Nasrani) untuk mencari suatu pandangan 
yang sama (kalimatun sawā΄), hal ini ditegaskan dalam Surah Āli 
‘Imrān/3: 64: 

 
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju 
kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, 
bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak 
menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka 
berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang Muslim. (Āli ‘Imrān/3: 64) 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kalau untuk 
persoalan yang prinsip dalam hidup seseorang, yaitu keya-
kinan/akidah saja Al-Qur΄an menyuruh umatnya untuk 
bertoleransi, maka apalagi “hanya” urusan politik. Sudah 
sewajarnya kalau sikap toleran dalam menyikapi perbedaan 
sikap politik lebih dari itu. Wallāhu a‘lam bi☺-☺awāb. 
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1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 886. 
2 Ibnu Man♂ūr, Lisānul-‘Arab, vol. VI, h. 108, Lois Ma΄lūf, al-Munjid, 

h. 362. 
3 Ibnu Man♂ūr, Lisānul-‘Arab, vol. VI, h. 108. 
4 Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Ibnu Ka♪īr. 
5 As-Suyū•ī, al-Itqān fī ‘Ulūmil-Qur΄ān, II, h. 189. 
6 Abdul Mu‘in Salim, Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur΄an, (Jakarta: 

LSIK, 1994), h. 196. 
7 Ibnu Jarīr A•-◘abarī, Jāmi‘ul-Bayān, jilid V, h. 173. 
8 Al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, V, h. 70. 
9 Abdul Mu‘in Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik, h. 206. 
10 Yūsuf al-Qar○āwī, Min Fiqh ad-Daulah fil-Islām, (Kairo: Dārusy-

Syurūq, 1997), h. 125. 
11 Ar-Rāgib al-I☺fahānī, Al-Mufradāt, h. 270; Ibnu Fāris, Mu‘jamul-

Maqāyis, h. 541. 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, jilid II, h. 244; Bandingkan 

dengan ar-Rāgib  al-A☺fahānī, Al-Mufradāt, h. 270. 
13 Kata ini terdapat dalam Surah Maryam/19: 29: كَْيَف قَالُوا إِلَْيِه فَأََشاَرْت 

 Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka :  َصبِيا الَْمْهِد ِفي كَانَ َمْن ُنكَلُِّم
berkata: bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan 
(Maryam/19: 29). 

14 Para mufasir menjelaskan bahwa sebelum terjadi perang Uhud, 
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bermusyawarah dengan para sahabat tentang 
strategi yang akan dipakai, apakah menunggu di dalam kota Medinah atau 
keluar kota untuk menyongsong musuh. Suara mayoritas ternyata meng-
inginkan menyongsong musuh di luar kota Medinah. Meskipun menurut 
pendapat Nabi pribadi sebaiknya tetap di dalam kota, namun demi meng-
hormati hasil musyawarah Nabi mengikuti suara mayoritas. ‘Alī a☺-☻ābūnī, 
jilid I, h. 332; Sayyid Qu•ub, fī ♀ilālil-Qur΄ān, jilid II, h. 482- 483. 

15 Ibnu Fāris, Mu‘jam, h. 667; Ar-Rāgib al-I☺fahānī, Mufradāt, h. 339. 
16 Kata tawakkal terambil dari akar kata wakala yang pada dasarnya 

bermakna “pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya 
ditangani oleh yang mengandalkan,” Ibnu Fāris, Mu‘jamul-Maqāyis, h. 1102. 
Tawakkal kepada Allah berarti orang tersebut telah menyerahkan segala 
urusannya kepada Allah. Namun ini bukan berarti menafikan ikhtiar. Agama 
menuntut bahwa orang yang beriman harus berikhtiar semaksimal 
kemampuannya di saat yang sama hati harus bertawakkal kepada Allah 
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khususnya tentang hasilnya. Kata ini dalam Al-Qur΄an terulang sebanyak 13 
kali, sembilan kali berupa perintah yang tegas agar manusia bertawakkal 
kepada Allah. Keseluruhan perintah tersebut selalu diawali dengan perintah 
melakukan sesuatu. 

17 Di Mekah dikenal dengan Dārun-Nadwah, tempat pertemuan 
orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka 
hadapi secara keseluruhan, sedangkan di Medinah dikenal dengan ♫aqīfah 
Banī Sa‘idah, tempat pertemuan suku-suku Arab Medinah. 

18 Ayat tersebut adalah Surah al-Baqarah/2: 30  : إِنِّي ِللَْملَاِئكَِة َربَُّك قَالَ َوإِذْ
 بَِحْمِدَك ُنَسبُِّح َوَنْحُن الدَِّماَء َوَيْسِفُك ِفيَها ُيفِْسُد َمْن ِفيَها أََتْجَعلُ قَالُوا َخِليفَةً ْرضِاَأل ِفي َجاِعلٌ

َتْعلَُمونَ الَ َما أَْعلَُم إِنِّي قَالَ لََك َوُنقَدُِّس  : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 
para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi,” mereka berkata: “Apakah engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dan menyucikan engkau?” Allah berfirman, “sesungguhnya Aku 
Maha Tahu  apa yang tidak kamu ketahui.” Lebih lanjut al-Marāgī menjelaskan 
bahwa ayat ini termasuk ayat mutasyābihāt di mana Allah seperti minta 
pendapat atau bermusyawarah dengan para malaikat tentang masalah 
tersebut. Dari sinilah al-Marāgī berkesimpulan bahwa musyawarah 
merupakan fitrah manusia. Lihat Mu☺•afā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, jilid I, 
h. 130-135.  

19 Fazlur Rahman, “The Islamic Concept of State” dalam John J. 
Donohue and John L. Esposito, Islamic in Transition, Muslim Perspective, (New 
York: Oxford University Press, 1982), h. 263. 

20 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. X, h. 221. 
21 Al-Qur•ubī, Jāmi‘ul-A♥kām, jilid XXV, h. 47. 
22 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, Tafsīr al-Manār, jilid IV, h. 45. 
23 Abdul Mu‘in Salim. Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur΄an, h. 273. 
24 Al-Bukhārī, ☻a♥ī♥ al-Bukhārī VII, h. 168-9. 
25 Rasyīd Ri○ā, Tafsīr al-Manār, h. 203. 
26 Sayyid Qu•ub, fī ♀ilālil-Qur΄ān, jilid II, h. 482. 
27 Ibnu Is♥āq, Sīrah Rasūlullāh, h. 372 –373; Ibnul A♪īr, al-Kāmil, h. 

150, Mu♥ammad Ri○ā, Mu♥ammad Rasūlallāh,  h. 191. 
28 Sayyid Qu•ub, fī ♀ilālil-Qur΄ān, II, h. 482. 
29 Al-W☼♥idī, Asbābun-Nuzūl, h. 160, dan as-Suyū•ī, Lubābun-Nuqūl, h. 113. 
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30 Ibnu Is♥āq, Sīrah Rasūlullāh, h. 384, Lihat juga Mu♥ammad Ri○ā, 
Mu♥ammad Rasūlallāh, h. 228. 

31 ♦usen Haikal, ♦ayātu Mu♥ammad, h. 345; Mu♥ammad Ri○ā, 
Mu♥ammad Rasūlallāh,  h. 229. 

32  Ibnu ♦ajar al-Asqalānī, Fat♥ul-Bāri, jilid VIII, h. 436. 
33  Taufiq Mu♥ammad asy-Syawī, Fiqhusy-Syūrā, h. 326. 
34  Ibnu Is♥āq, Sīrah Rasūlullāh, h. 421. 
35 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam 

Medinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur΄an, (Jakarta: LSIK , 1994), h. 216. 
36  Ibnu Fāris, Mu‘jamul-Maqāyis, h. 745. 
37 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “adil” diartikan: (1) tidak 

berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran dan (3) 
sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, h. 7. 

38 Para ulama biasanya membagi aspek beragama paling tidak 
menjadi tiga dimensi; Aqidah, Syari‘ah dan Akhlaq; ketiga-tiganya mem-
butuhkan sikap adil. 

39 Tentang makna qāiman bil-qis•, bahwa Allah menegakkan keadilan 
akan dijelaskan lebih rinci dalam bahasan tentang Keadilan Tuhan. 

40 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, IV, h. 151-152; ucapan yang 
benar tetapi tidak adil diberikan contohnya oleh Quraish Shihab seperti 
dalam kasus orang yang menegur orang lain yang sedang berbicara di saat 
khatib jum‘at berkhutbah di mimbar. Berdasarkan sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh beberapa penulis Hadis seperti al-Bukhāri dan Muslim 
melalui sahabat Abū Hurairah. 

41 Ibnu Fāris, Mu‘jamul- Maqāyis, h. 277. 
42 Ibrāhīm Mu☺•afa, (et. al), al-Mu‘jam al-Wasī•, h. 189. 
43 Beberapa ayat yang dapat mendukung alasan ini antara lain: Surah 

al-Qalam/68: 36, 39 dan 48. 
44 Penjelasan ini dapat ditemukan dalam al-Qur΄an antara lain dalam 

Surah ☻ād/38: 23:  أَكِْفلْنِيَها فَقَالَ َواِحَدةٌ َنْعَجةٌ َوِلَي َنْعَجةً َوِتْسُعونَ ِتْسٌع لَُه أَِخي َهذَا إِنَّ
الِْخطَابِ ِفي َوَعزَّنِي : Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan 

ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: 
“Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam 
perdebatan.” 

45 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, VII, h. 462. 
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46 Pemahaman seperti ini akan mengantarkan kepada keyakinan 
bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
adalah adil karena Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. Hal ini 
antara lain diisyaratkan dalam Surah al-Qamar/54: 49: بِقََدرٍ َخلَقَْناُه َشْيٍء كُلَّ إِنَّا : 
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. 

47 Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā΄ī, Na♂mud-Durar fī Tanāsubil-Āyāt was-
Suwar, (Beirut: Dārul-Kutub ‘Ilmiyyah, 1415/1995), jilid VI, h. 217. 

48 Ibnu Fāris, Mu‘jamul-Maqāyis, h. 1056. 
فُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواٌءطَْر إِلَْيهِْم َيْرَتدُّ ال ُرُءوِسهِْم ُمقْنِِعي ُمْهِطِعَني 49 : Mereka datang 

bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya sedang mata mereka tidak 
berkedip dan hati mereka kosong. 

50  .Demi bintang ketika jatuh (terbenam) :  َهَوى إِذَا َوالنَّْجمِ
51 Ar-Rāgib al-I☺fahānī, al-Mu‘jam al-Mufradāt, h. 548. 
52 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, II, h. 27. 
53 Abdul Mu‘in Salim, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur΄an, h. 118. 
54 Sayyid Qu•ub, fī ♀ilalil-Qur΄ān, II, h. 101. 
55 A•-◘abā•abā΄ī, al-Mizān, jilid IV, h. 134-135. 
56 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

h. 1204. 
57 ‘Alī a☺-☻abūnī, Mukhta☺ar Tafsīr Ibnu Ka♪īr, jilid I, h. 232. 
58 Dalam kaitan itulah dalam ayat yang lain, Surah al-Kahf/18: 6, 

Allah berfirman  أََسفًا الَْحِديِث بَِهذَا ُيْؤِمُنوا لَْم إِنْ آثَارِِهْم َعلَى َنفَْسَك َباِخٌع فَلََعلََّك  : 
Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati 
sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini? 
Ayat yang senada juga dijelaskan dalam Surah Fā•ir/35: 8: َنفُْسَك َتذَْهْب فَلَا 

َحَسَراٍت َعلَْيهِْم  : Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. 
59 As-Suyū•ī, Lubābun-Nuqūl Fī Asbābin-Nuzūl, dalam Hamisyah Tafsīr 

Jalālain, h. 382. 
60 Al-Wā♥idī, Asbābun-Nuzūl, h. 165-166; Mu♥ammad ‘Alī a☺-☻abūnī, 

Mukhta☺ar Tafsīr, jilid I, 607. 
61 Ibnu Fāris, Mu‘jamul-Maqāyis, h. 475. 
62 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, IV, h. 236. 
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ETIKA BERBANGSA  
DAN BERNEGARA 
------------------------------------ 
 
 
A.  Pendahuluan 

ara ahli kebangsaan menyatakan bahwa kehidupan 
berbangsa mensyaratkan adanya “kehendak untuk 
bersatu”. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa terjadi 

karena masing-masing warga negara merasa dirinya satu 
kesatuan yang tak terpisahkan, baik disebabkan kesatuan 
geografis, nasib, maupun tujuan. Kesadaran berbangsa 
seharusnya melahirkan kesadaran sosial, di mana masing-
masing warga senantiasa terikat dengan tatanan sosial 
tempatnya berada. Karena itu, sistem hukum dan sistem sosial 
memiliki arti sangat penting bagi setiap individu, karena di 
dalamnya menyangkut hak dan kewajiban yang akan diperoleh 
dan dilaksanakan. 

Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita 
sebenarnya terikat oleh bangunan sistem kenegaraan dan 
kebangsaan yang digali dari akar budaya dan sosial yang dimiliki 
bangsa Indonesia sejak berabad-abad silam. Tentunya fondasi 
kenegaraan dan kebangsaan tersebut dirumuskan oleh para 
pendiri bangsa yang terlahir karena adanya rasa senasib dan 

P 
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sepenanggungan akibat  penjajahan. Tekad bersatu inilah yang 
kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang 
merdeka dan berdaulat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, 
yakni Republik Indonesia  yang berdaulat dalam bingkai NKRI, 
yang diimplementasikan melalui landasan falsafah, ideologi 
bangsa, dan dasar negara sebagai landasan idiil, yakni Pancasila; 
dan landasan konstitusional, yaitu UUD 1945.  

Berangkat dari kenyataan di atas serta melihat realitas 
bangsa Indonesia yang majemuk dan plural, maka bangsa 
Indonesia bukanlah suku Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Batak, 
Padang, Banjar, Asmat, Ambon, Bali, Madura dan lain-lain; 
akan tetapi, suku-suku tersebut merupakan satu kesatuan 
sebagai bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Bangsa 
Indonesia juga bukan umat Islam, meskipun jumlahnya 
mayoritas. Sebab, ketika menyebut umat Muslim dalam konteks 
Indonesia, berarti ‘orang Indonesia yang beragama Islam’, 
bukan ‘orang Islam yang tinggal di Indonesia’. Dua pengertian 
ini memiliki perbedaan yang substantif, karena yang pertama 
lebih menekankan unsur nasionalisme. Sedangkan yang kedua 
lebih menonjolkan sikap keberagamaan, meski tanpa 
nasionalisme. 

Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, sejak 
terjadinya krisis multidemensional, muncul ancaman serius 
terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam 
pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari 
konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun 
dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran 
dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian 
terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang 
disebabkan berbagai faktor. Kondisi demikian menjurus pada 
bentuk-bentuk aktivitas di tingkat elite dan rakyat yang 
destruktif dan anarkis. Sikap nasionalisme kita benar-benar 
telah berada pada titik nadir, karena adanya tarik menarik 
kepentingan dan keinginan sesaat dan jangka pendek.  
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Kondisi inilah yang mengakibatkan sebuah bangsa akan 
mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam 
mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk 
mencapai persatuan, keharmonisan, dan kemajuan. Dalam 
konteks bangsa Indonesia, kondisi semacam ini ditengarai 
karena disebabkan beberapa faktor, antara lain: 
1. Masih melemahnya penghayatan dan pengamalan agama 

serta munculnya pemahaman terhadap agama yang keliru 
dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara 
umat beragama. 

2. Tidak berkembangnya pemahaman atas kebhinekaan dan 
kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. 

3. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan 
dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas 
kesabaran masyarakat secara sosial, dan munculnya perilaku 
ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. 

4. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku dari para 
pemimpin dan tokoh bangsa maupun agama. 

5. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta 
pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat 
terlarang. 

Karena itu, keinginan bersatu sebagai bangsa yang satu, 
yaitu bangsa Indonesia, harus berani mengesampingkan 
kepentingan kelompok, golongan, ras, suku, maupun agama 
tertentu serta memiliki persepsi yang sama, bahwa masalah 
bangsa adalah masalah bersama. Bahwa adanya keinginan dari 
setiap orang Islam, misalnya, agar pemimpinnya dari kelompok 
Islam, baik di tingkat lokal maupau nasional, harus dipandang 
sebagai kewajaran karena adanya hubungan emosional antar 
sesama umat Islam, dan tentu saja tidak bisa begitu saja 
dianggap tidak nasionalis. Sikap semacam ini saya kira juga 
dimiliki oleh penganut agama-agama lain, baik di Indonesia 
maupun di negara-negara Barat. Seorang kristiani, tentu saja, 
akan sangat senang jika pemimpinnya adalah juga kristiani. 
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Bagaimana seorang Barack Obama, hampir gagal menduduki 
orang nomor satu di Partai Demokrat untuk maju sebagai calon 
Presiden Amerika Serikat, disebabkan munculnya isu bahwa ia 
beragama Islam; atau paling tidak pernah sekolah di sekolah 
Islam ketika tinggal di Jakarta.  

Di sinilah, perlunya aturan yang disepakati bersama dan 
didasarkan atas prinsip-prinsip kebangsaan tersebut, yang 
dikenal dengan  “etika berbangsa”. Etika berbangsa ternyata 
memiliki landasan konstitusi yang cukup kuat karena ditetapkan 
melalui TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika 
Kehidupan Berbangsa, yang mencakup beberapa etika, yaitu: 

1. Etika Sosial dan Budaya 
2. Etika Politik dan Pemerintah 
3. Etika Ekonomi dan Bisnis 
4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan 
5. Etika keilmuan 
6. Etika Lingkungan 

Hanya saja, dalam tulisan ini tidak dijelaskan secara rinci 
terkait dengan etika-etika dimaksud, sebab hal itu akan 
dijelaskan secara spesifik dalam beberapa pembahasan yang 
terpisah.  

 
B.  Pengertian Umum Etika Berbangsa  

Term “etika” secara kebahasaan berasal dari bahasa 
Yunani Kuno, ethikos, berarti “timbul dari kebiasaan.” Ia 
merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau 
kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti 
benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sementara 
“bangsa” adalah suatu kelompok manusia yang dianggap 
memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, 
agama, ideologi, budaya dan/atau sejarah yang bertempat 
tinggal di kawasan yang sama secara teritorial, yang dikenal 
dengan “negara”. Sehingga “etika berbangsa dan bernegara” 
secara sederhana bisa dipahami sebagai upaya untuk bersatu di 
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antara warga negara dalam satu wilayah yang dilandasi atas 
nilai-nilai kebenaran, yang diterapkan dengan penuh tanggung 
jawab.  

Karena persoalan etika menyangkut nilai-nilai moralitas 
agama, maka perumusan etika kehidupan berbangsa dan 
bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai universal dari 
masing-masing agama yang ada di Indonesia plus nilai-nilai 
luhur budaya bangsa sebagai acuan dasar dalam berpikir, 
bersikap, dan bertingkah laku. Islam sebagai agama mayoritas 
seharusnya berada di garda terdepan dalam mengawal 
terealisasinya etika berbangsa dan bernegara tersebut. Etika ini 
juga seharusnya mampu melewati batas-batas suku, ras, 
kelompok, golongan, maupun aliran politik.  

Yang jelas, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya 
keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin politik, dan 
tokoh masyarakat, yaitu dengan mengaktualisasikan nilai-nilai 
agama dan budaya luhur dalam kehidupan pribadi, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, 
informal, dan nonformal. Demikian ini, agar dalam tataran 
praktis tidak terjadi benturan, ketidakadilan, kesewenang-
wenangan, ketidaknyamanan, dan lain-lain. 

 
C.  Membangun Etika Berbangsa menurut Al-Qur΄an 

Seperti diketahui bersama, salah satu kritik yang 
dilontarkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 
lunturnya etika berbangsa, mulai dari tingkat elite politik, 
birokrasi, penegak hukum, hingga meluas ke seluruh lapisan 
masyarakat. Kondisi sosial kemasyarakatan dan perilaku elite 
politik yang merasa paling benar dan paling bisa, ditengarai 
menjadi salah satu penyebab lunturnya etika pada berbagai 
bidang kehidupan. Sehingga masyarakat menjadi anarkis dalam 
memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, menjadi anarkis pula 
ketika dituntut melaksanakan kewajibannya sebagai warga 
negara. Di sisi lain, kita bisa menyaksikan bagaimana etika 
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berpolitik runtuh. Elite politik dan kekuasaan sengaja 
mempertontonkan penyakit mental instant dan suka menerabas, 
ingin cepat mencapai tujuan (kaya) tanpa mau bekerja keras. 
Pada saat ini, kita harus segera melakukan “koreksi diri” atas 
keadaan ini.   

Maka umat Islam, sebagai agama mayoritas, dituntut 
untuk mampu menerjemahkan nilai-nilai universalitas Al-Qur΄an 
yang diyakini sebagai way of life bagi setiap Muslim, juga 
petunjuk bagi kehidupan manusia secara umum, sehingga bisa 
menjadi guidence bagi arah perjalanan bangsa ini. Namun, pada 
kenyataannya bukan hal yang mudah untuk merumuskan etika 
berbangsa dan bernegara dengan merujuk langsung kepada 
Al-Qur΄an. Sebab, di samping Al-Qur΄an bukan buku 
petunjuk praktis, juga paham kebangsaan belum dikenal pada 
masa turunnya Al-Qur΄an. Paham kebangsaan baru dikenal 
sekitar abad 18 M. Karena itu, bentuk penafsiran tematiknya 
harus menggunakan diktum minal-wāqi‘ ilan-na☺ (dari realitas 
dianalisis dengan ayat).  

Jika demikian, maka yang pertama dilakukan adalah 
merumuskan terlebih dulu etika berbangsa, apa saja yang 
disepakati dan dianggap cukup urgen untuk dipahami secara 
mendalam dan proporsional. Yang secara umum menyangkut, 
antara lain, perlindungan, persaudaraan, dan loyalitas. 

 
1.   Perlindungan 

Mendapatkan perlindungan merupakan keinginan bagi 
setiap warga negara. Tanpa adanya perlindungan yang 
nyata, setiap warga tidak mungkin bisa melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Sebab, terlaksananya tugas dengan 
baik membutuhkan kehidupan yang tenang; dan kehidupan 
yang tenang mensyaratkan adanya perlindungan yang nyata. 
Dengan demikian, perlindungan merupakan hak setiap 
warga negara. Dengan kata lain, setiap warga negara, apa 
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pun suku, ras, golongan, aliran, maupun agamanya, harus 
mendapatkan jaminan perlindungan ini. 

Yang namanya perlindungan, berarti dari atas ke bawah. 
Artinya, yang berkewajiban melindungi, dalam konteks 
kehidupan berbangsa, adalah Negara sebagai institusi 
terbesar yang terlahir atas dasar kontrak sosial dari masing-
masing warga. Sebab, sebuah negara yang sehat pada 
dasarnya adalah negara yang bisa memberikan perlindungan 
kepada rakyatnya secara nyata dari apa saja yang dapat 
mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
warga negara. Walaupun begitu, perlindungan di sini juga 
menuntut peran aktif antarwarga.  

Adapun dalam konteks perlindungan negara kepada 
rakyatnya, hal-hal yang harus dilindungi seharusnya 
menyentuh hak-hak yang paling mendasar dan mencakup 
kepada seluruh warga. Jika merujuk kepada maqā☺idusy-
syarī‘ah, maka hak yang paling mendasar adalah 
perlindungan terhadap hak hidup (♥if♂un-nafs awil-♥ayāh), 
perlindungan terhadap hak beragama (♥if♂ud-dīn), perlindu-
ngan terhadap hak untuk berpikir dan berilmu pengetahuan 
(♥if♂ul-‘aql wal-‘ilm), perlindungan terhadap harta (♥if♂ul-māl), 
perlindungan terhadap keturunan (♥if♂un-nasl). 

 
a. Perlindungan terhadap agama 

Terkait dengan perlindungan terhadap agama, negara 
harus memberi jaminan kebebasan bagi warga negaranya 
untuk memilih dan melaksanakan agamanya secara 
bebas yang didasarkan atas rasa tanggung jawab kepada 
Tuhan, serta tidak takut diintimidasi. Oleh sebab itu, 
apabila terjadi pelecehan terhadap keberagamaan 
seseorang dan simbol-simbol agama atau terjadi inti-
midasi atas nama agama, baik yang dilakukan oleh 
pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain, 
maka negara harus segera memberikan tindakan tegas, 
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sebagai konsekuensi dari terpenuhinya perlindungan 
yang merata tanpa diskriminasi. Islam telah memberikan 
arahan cukup jelas bahwa menghormati kebebasan 
beragama bagi setiap individu merupakan salah satu 
etika kehidupan berbangsa. Sebab, kebebasan beragama 
sejatinya merupakan bentuk penghormatan Allah 
terhadap manusia untuk menentukan pilihan agamanya 
sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kecerdasan 
nuraninya, sekaligus realisasi dari karakteristik manusia 
sebagai makhluk yang bertanggung jawab. 

Di sinilah, setiap pemeluk agama, khususnya para 
tokohnya, harus bisa memahami dan berpikir jernih, 
mana yang masuk wilayah privat dalam agama, dan 
mana yang masuk wilayah publik dalam agama; kapan 
mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu. 
Sebab, setiap agama pasti memiliki concern bersama 
dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, 
kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Di sini 
juga setiap pemeluk agama dituntut mampu mencari titik 
temu. Bahkan, Islam sendiri memandang bahwa sikap 
tidak menghargai, tidak menghormati bahkan meleceh-
kan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap 
simbol-simbol agama mereka, dianggap sebagai bentuk 
penghinaan terhadap Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, sebagai-
mana dalam firman Allah berikut ini: 

 
Dan Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 
Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia 
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akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. (al-An‘ām/6: 108) 

Yang dimaksud sabb adalah setiap perkataan yang 
mengandung penghinaan, pelecehan, dan penistaan. 
Oleh sebab itu, tidak termasuk kategori sabb jika ucapan 
itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan 
akidahnya yang salah, walaupun dengan tetap menjaga 
sikap penghargaan. Juga tidak termasuk sabb mengoreksi 
perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang 
agama.1 Termasuk juga yang dilakukan oleh sebagian 
pemeluk agama dalam menafsirkan pokok ajaran agama 
dengan seenaknya. Bahkan menurut para ulama tindakan 
pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-
simbol agama adalah haram.2 Dampak sosial dari sikap 
tersebut akan melahirkan sikap saling membenci, saling 
mencurigai, yang pada gilirannya tidak akan pernah 
tercipta kehidupan yang damai dan tentram. 

Melihat hal ini, maka negara memiliki kewajiban 
untuk memberi jaminan perlindungan, bukan saja pada 
kebebasan melaksanakan agama, tetapi juga mendapat-
kan perlindungan dari kemungkinan terpengaruhnya 
setiap pemeluk agama oleh ajaran-ajaran keagamaan apa 
pun yang dipandang sesat menurut ijma‘ ulama atau 
tokoh-tokoh agama tersebut, dan menindak tegas siapa 
saja yang melakukan penodaan dan penistaan agama, 
misalnya mengubah ajaran-ajaran pokok dan mendasar 
yang telah disepakati oleh pemeluk agama masing-
masing, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama lain 
maupun pemeluk agama itu sendiri. 

Dalam hal ini, para penyelenggara negara dituntut 
mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi 
persoalan-persoalan yang cukup krusial semacam ini. 
Misalnya, antara lain, sebagaimana yang diisyaratkan oleh 
firman-Nya: 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Na♥l/16: 
125)  

Kata bi dalam term al-♥ikmah dan al-mau‘i♂ah al-
♥asanah berfungsi sebagai mulābasah (pakaian). Artinya, 
mengajak ke jalan Allah harus dilandasi dua hal tersebut, 
yang digambarkan seperti pakaian. Suatu pengetahuan 
tidak disebut hikmah jika tidak bersih dari anasir-anasir 
kotor atau tidak dimaksudkan memberikan pencerahan 
dan pendidikan mental terhadap masyarakat.  

Ada beberapa definisi tentang al-♥ikmah, antara lain, 
berarti pengetahuan yang benar dan lurus, mengetahui 
skala prioritas dalam bertindak, mana yang dipandang 
baik dan manfaat. Ada juga yang mengatakan, ♥ikmah 
adalah upaya untuk menolak ke-mafsadat-an dan apa 
saja yang tidak layak. Karena itu, seseorang dikatakan al-
♥ākim, jika ilmunya dapat mencegah ke-mafsadat-an.3 
Walhasil, al-♥ikmah adalah sebuah nama yang mencakup 
segala bentuk perkataan atau pengetahuan yang mem-
bawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dan 
keyakinan menjadi benar dan mantap. 

Sementara al-mau‘i♂ah adalah perkataan yang mampu 
melunakkan hati orang lain untuk melakukan kebaikan. 
Ia sebenarnya tidak berbeda dengan hikmah, tetapi 
dengan uslūb atau ungkapan yang lebih khusus, baik 
terkait dengan materi maupun caranya, sehingga al-
mau‘i♂ah dianggap lebih spesifik daripada al-♥ikmah. 
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Namun, ada juga yang menganggapnya lebih umum 
daripada hikmah, sebab di dalam mau‘i♂ah terdapat 
hikmah, khi•ābah (pidato), dan jadal (debat/adu 
argumentasi).4 Sedangkan penggunaan kata sifat ♥asanah 
(baik) pada term mau‘i♂ah dimaksudkan agar si pemberi 
mau‘i♂ah menggunakan kata-kata yang lembut, yang 
memungkinkan dapat diterima dengan lapang dada, 
tidak memojokkan atau seperti menghukumi.  

Sedangkan jadal adalah metode dakwah yang paling 
terakhir yang tidak terikat, baik bentuk maupun 
metodenya, asalkan tidak keluar dari koridor al-♥ikmah 
dan mau‘i♂ah ♥asanah. Penggunaan term tersebut dimak-
sudkan untuk menegaskan bahwa metode debat 
diperbolehkan asalkan dengan cara-cara yang baik dan 
santun. Sementara term jadal sendiri adalah dengan 
mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapat-
nya sekaligus membatalkan pendapat atau prilaku yang 
dianggap berbeda dan menyimpang dari kebenaran. 
Namun, metode debat ini baru akan digunakan, jika 
lawannya benar-benar menunjukkan sikap penentangan 
dan perlawanan secara nyata.5 

Sebagai bentuk lain dari perlindungan terhadap 
agama adalah memberi hak bagi warganya untuk 
menunaikan kewajibannya dengan mudah dan nyaman, 
serta memberi waktu yang cukup untuk melak-
sanakannya dengan tenang. Sebagai contoh, setiap umat 
Muslim bukan saja dijamin keamanan dan 
kenyamanannya dalam beribadah, tetapi juga harus 
diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan salat, 
sebagai kewajibannya yang paling utama. Oleh 
karenanya, negara harus memberi sanksi kepada 
perusahaan atau instansi yang tidak memberikan waktu 
cukup kepada karyawan atau pegawainya yang beragama 
Islam untuk melaksanakan salat. Bahkan, ini harus 
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dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia. 

Begitu juga, sertifikasi halal yang diberikan MUI yang 
kemudian dilabelisasi oleh Pemerintah, dalam hal ini 
Depag, harus dilihat sebagai bentuk perlindungan negara 
terhadap keyakinan warganya. Sebab, persoalan halal-
haram bagi umat Islam bukan sekadar persoalan hukum, 
akan tetapi sudah memasuki ranah agama yang harus 
dilindungi dan dihormati. 

 
b.  Perlindungan terhadap jiwa  

Yang dimaksud dengan term “jiwa” di sini adalah 
“nyawa”. Artinya, setiap manusia memiliki hak yang 
sama untuk mendapat perlindungan demi keselamatan 
jiwanya. Atau dengan istilah lain, bahwa setiap warga, 
apa pun latar belakang sosial, politik, suku, ras, 
golongan, maupun agama harus mendapat jaminan 
perlindungan menyangkut keselamatan jiwanya. Hal ini 
bukan saja menyangkut hak asasi manusia, tetapi juga 
menunjukkan betapa Islam sangat menghormati hak 
hidup bagi setiap makhluk-Nya. Sedemikian pentingnya 
hak hidup ini, sehingga Al-Qur'an menganggap bahwa 
membunuh orang lain tanpa hak dianggap seperti 
membunuh seluruh umat manusia:   

 
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang 
itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat 
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kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan 
semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada 
mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. 
Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu 
melampaui batas di bumi. (al-Mā΄idah/5: 32)  

Ayat di atas pada mulanya terkait dengan persoalan 
qi☺a☺, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja, ia 
juga harus dibunuh sebagai hukum qi☺a☺. Namun, ayat 
tersebut ingin menegaskan bahwa hak hidup setiap 
manusia harus dijaga dan nyawa mereka harus dihormati 
agar tidak melayang sia-sia. Sebab, membunuh satu 
orang pada hakikatnya membunuh seluruh umat 
manusia. Ayat di atas tentu saja tidak bermaksud 
menyamakan antara membunuh satu orang dengan 
membunuh banyak orang dari sisi hukum. Akan tetapi, 
hal ini harus dilihat betapa besar dosa orang yang 
membunuh tanpa alasan yang benar, karena ia seakan 
mengambil hak Tuhan, sebagai satu-satunya Zat Yang 
berhak memberi kehidupan sampai batas waktu yang 
telah ditentukan.6 Oleh karena itu, tidak ada seorang pun 
diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa 
alasan yang benar, sebagaimana dalam firman Allah: 

 
Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 
kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An‘ām/6: 
151) 

Ayat di atas merupakan satu rangkaian dengan ajaran-
ajaran universal lainnya. Pada ayat ini digunakan redaksi 
wa☺☺ākum (Dia “mewasiatkan” kepada kalian), bukan 
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nasihat. Hal ini bisa dipahami bahwa prinsip-prinsip 
ajaran itu seharusnya dipegang teguh dan dilaksanakan 
secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiat; yakni, 
tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di 
sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku 
membunuh sebagai tindak kriminal dengan membunuh 
karena tugas setelah ada kepastian hukum dari 
pengadilan. 

Berangkat dari penjelasan di atas, maka negara harus 
melindungi nyawa setiap warganya dari apa saja yang 
dapat mengancam keselamatannya. Segala tindakan apa 
pun yang dapat merenggut nyawa secara sia-sia, harus 
mendapatkan tindakan tegas tanpa terkecuali. Dengan 
alasan apa pun, negara tidak boleh menolerir tindakan 
atau perilaku yang dapat menyebabkan jiwa seseorang 
atau beberapa orang melayang, seperti aksi teror dengan 
latar belakang apa pun, menyerang secara fisik kepada 
kelompok lain yang tidak sepaham dengan dia, dan lain-
lain. Setiap warga harus memiliki pemahaman yang 
sama, bahwa nyawa atau jiwa manusia sebagai makhluk 
yang merdeka harus senantiasa dilindungi dan dihormati.  

Melihat hal ini juga, maka memberi subsidi kesehatan 
kepada rakyat yang tidak mampu, mengusahakan 
pelayanan kesehatan yang murah bagi rakyat miskin, 
mengurangi angka kematian bayi dan ibu hamil, serta 
memberi sanksi hukum kepada praktik-praktik 
kedokteran dan pedukunan ilegal, harus dipandang 
sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap jiwa 
atau hak hidup setiap warga.  

 
c.  Perlindungan terhadap akal 

Akal bagi manusia merupakan modal yang paling 
utama. Melalui akal-lah manusia bisa dibedakan dari 
binatang. Melalui akal juga manusia bisa mengembangkan 
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kehidupannya kepada yang lebih baik, maju, dan modern. 
Sekaligus, dengan akal juga manusia bisa melaksanakan 
tugas-tugas hidupnya sebagai khalifah Allah. Sedemikian 
pentingnya akal bagi manusia sehingga orang yang tidak 
waras dibebaskan dari segala bentuk taklīf (beban) agama. 
Namun, dengan akalnya juga, manusia bisa berubah 
menjadi makhluk yang paling mengerikan, mengancam 
kehidupan makhluk hidup secara umum, jika akalnya 
dikalahkan oleh hawa nafsunya. Di sinilah perlunya 
pencerahan dan perlindungan akal agar bisa berpikir 
secara sehat dan bermanfaat. 

Kata “akal” dalam bentuknya yang asli, al-‘aql, tidak 
ditemukan di dalam Al-Qur΄an, namun dengan bentuk 
kata kerja, fi‘il, beserta berbagai derivatnya terulang 
kurang lebih 50 kali. Ini sudah cukup memberikan bukti 
yang kuat betapa Al-Qur΄an telah memberikan perhatian 
yang cukup besar bagi peran akal; hal ini sekaligus 
menunjukkan bahwa akal harus senantiasa difungsikan 
demi kemaslahatan manusia secara umum.  

Sementara, makna generik dari akal sendiri adalah 
imsāk (menahan), karena sesuatu yang sudah dipahami 
seakan-akan ia telah  diikat atau ditahan. Secara definitif, 
ada yang memahami bahwa akal adalah sesuatu yang 
dipersiapkan bagi manusia untuk memperoleh ilmu. Hal 
ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat: 

           )ذىالترمرواه (  َما َخلََق اهللا َخلْقًا اَكَْرُم َعلَْيِه ِمَن الَعقْلِ
Tidaka ada satu pun dari ciptaan Allah yang lebih mulia 
dibanding akal (Riwayat at-Tirmi♣ī) 

Ada juga yang mendefinisikan, bahwa ilmu yang 
dihasilkan oleh manusia dengan potensi tersebut, itulah 
“akal”. Ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah 
riwayat: 
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 ْوأَى ًدىل ُهإِ ُهَباِحَص ْيِدْهَي مٍلِْع لِْضفَ لَثِْم ٌبِسَتكُْمَسَب َتكْاا َم
)               بن اخلطابا رواه الطرباين عن عمر(ى ًدَر ْنَع ُهدُُّرَي  

Tidak ada sesuatu pun yang diusahakan oleh seseorang yang 
seutama dengan ilmu, yang menunjukan pemiliknya kepada 
petunjuk atau melindunginya dari keburukan (Riwayat a•-
◘abr☼nī dari ‘Umar bin al-Kha••āb) 

Kedua riwayat di atas dikutip oleh al-I☺fahānī. 
Riwayat yang pertama mengacu kepada wujud materinya, 
sedangkan riwayat yang kedua mengacu kepada hasil 
kerjanya, sehingga bersifat immateri. Melihat hal ini, 
maka seluruh ayat Al-Qur΄an yang mengecam orang-
orang kafir sebagai orang-orang tidak berakal adalah 
mengacu kepada makna yang kedua, yakni fungsionalisasi 
akal. Sementara itu, peniadaan taklīf agama bagi seseorang 
yang tidak berakal adalah mengacu kepada makna yang 
pertama, yakni belum dewasa, atau kesadaran akalnya 
tidak ada (orang gila).7  

Memang ada term lain dengan bentuk isim yang 
disinyalir sebagai terjemahan dari akal, misalnya: al-fu΄ād, 
bentuk jamaknya al-af΄idah, sebagaimana dalam firman 
Allah: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 
penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (an-
Na♥l/16: 78) 

Term af΄idah pada mulanya memang bermakna al-qalb; 
namun di dalam Al-Qur΄an seringkali digunakan untuk 
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makna akal. Ini bisa dipahami bahwa apa yang dihasilkan 
oleh akal pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi 
qalb yakni fu΄ad, atau akal merupakan salah satu potensi 
yang dianugerahkan Allah yang memungkinkan manusia 
bisa mengetahui sesuatu. Oleh karenanya, tuntutan agar 
senantiasa bersyukur, harus dipandang sebagai sesuatu 
yang wajar bukan paksaan, sebab pada kenyataannya 
manusia tidak memiliki modal apa-apa demi mengarungi 
kehidupannya di dunia. Sekaligus ini juga harus disadari 
sebagai wujud kasih sayang Allah, agar manusia selamat 
di dunia dan akhirat.8 

Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, maka ia 
harus senantiasa dilindungi, baik dari faktor internal 
maupun eksternal. Dari faktor internal, akal harus 
senantiasa mendapat pencerahan dari agama, agar apa 
yang dihasilkan oleh akal tidak kontraproduktif dengan 
upaya mewujudkan kemaslahatan umat, serta menjaga 
produk akal agar senantiasa berpihak kepada kebenaran 
serta nilai-nilai agama. Dalam hal ini, bentuk perlindu-
ngan negara adalah melakukan kerja sama dengan para 
agamawan dan rohaniawan, meskipun tetap menjaga 
independensi dan otoritas keilmuan mereka.  

Sementara dari faktor eksternal, negara harus 
melindungi akal agar senantiasa sehat sehingga bisa 
digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan kemanusiaan. 
Terkait dengan hal ni, maka menjadi sangat wajar—
bahkan seharusnya—apabila negara mengambil tindakan 
yang sangat tegas kepada para pemakai dan pengedar 
narkoba, minum-minuman keras. Bahkan, upaya 
Pemerintah untuk membuat undang-undang anti 
pornografi dan pornoaksi, menutup situs-situs porno, 
perdagangan buku-buku atau majalah porno dan 
sejenisnya, harus dilihat dalam konteks perlindungan 
terhadap akal tersebut dari pengaruh buruk dan kotor, 
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meski harus didasarkan atas undang-undang yang jelas 
agar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia. 

 
d.  Perlindungan terhadap harta 

Posisi harta dalam kehidupan manusia cukup penting, 
yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, dan 
inilah fungsi utama dari harta itu. Artinya, jika harta tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya, maka harta tersebut 
akan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan 
secara umum, seperti mempertegas status sosial, “membeli” 
keadilan, digunakan sebagai money politic, dan lain-lain.  

Di dalam Al-Qur΄an sendiri, ada beberapa term 
yang dipahami bisa menggambarkan posisi harta, yaitu 
al-māl, dan al-‘ara○, al-khair. Harta dikatakan al-māl, 
berasal dari مييل- مال  yang makna dasarnya adalah “cen -
derung atau condong,” sebab dalam kenyataannya 
harta adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan 
setiap orang. Setiap orang pasti senang terhadap harta, 
bahkan sangat mencintainya. Sebagaimana yang dinya -
takan oleh Al-Qur'an: 

 
Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. 
(al-‘►diyāt/100: 8) 

Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan 
dua pemahaman, (1) setiap manusia sangat mencintai 
harta, (2) manusia menurut tabiatnya cenderung serakah 
dan kikir karena kecintaannya kepada harta.9 Dua 
pemahaman ini mengandung konotasi yang berbeda. 
Pemahaman yang pertama bersifat netral, yakni kecintaan 
manusia kepada harta bukanlah sesuatu yang tercela. 
Sementara pemahaman yang kedua berkonotasi negatif, 
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sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang 
cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua 
penafsiran ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan 
kikir merupakan sifat negatif yang terlahir dari kecintaan 
terhadap harta yang berlebihan. Makanya harta juga 
disebut al-‘ara○ berasal dari ‘ara○a yang awalnya berarti 
lebar, antonim dari a•-•ūl (panjang). Kemudian term ini 
digunakan untuk hal-hal lain, termasuk berarti harta.10 
Harta disebut dengan ‘ara○ boleh jadi karena harta 
merupakan sesuatu yang luas dan hampir tidak ada batas.  

Kata al-māl juga berarti al-mail, yang berarti ِاَلُْعُدْولُ َعن 
 bergeser dari posisi tengah ke arah) اْلَوْسِط إِىل اََحِد اْجلَانَِبْينِ
salah satu sisinya). Harta disebut demikian karena ia 
selamanya berpotensi menggelincirkan pemiliknya dari 
jalan yang lurus.11 Namun demikian, harta juga 
diungkapkan dengan al-khair, yang berarti kebaikan. Ini 
menunjukkan bahwa pada dasarnya harta bukanlah 
sesuatu yang buruk, bahkan akan memberi manfaat, baik 
bagi pemiliknya maupun orang lain. Namun demikian, 
hal ini juga menunjukkan bahwa manusia seringkali 
menjadikan harta sebagai standar kebaikan dan kemuliaan 
seseorang. Inilah yang menjadi sasaran kitik Al-Qur'an, 
sebab akan berpotensi menjadikan seseorang sombong, 
bersikap tiranik, bahkan harta bisa berubah menjadi  alat 
untuk menindas pihak lain. Anggapan ini juga yang 
mendorong manusia untuk mencintai harta; sedemikian 
kuatnya cinta tersebut sehingga ia menjadi orang yang 
bakhil. 

Inilah yang diingatkan oleh Al-Qur'an: 
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Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia 
(manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 
(al-Humazah/104: 2-3) 

Yang dipersoalkan oleh ayat ini bukan upaya 
pengumpulan harta itu sendiri, namun adanya anggapan 
kalau eksistensi seseorang itu dilihat dari hartanya. 
Dengan kata lain, yang dikritik adalah dasar atau motivasi 
di balik pengumpulan harta tersebut. Sebab, anggapan 
itulah yang akan memalingkan harta dari fungsi 
utamanya, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
dan membantu orang lain yang membutuhkan, berubah 
menjadi alat atau sarana untuk mempertegas status 
sosialnya sehingga melahirkan perilaku menindas dan 
semena-mena kepada pihak lain. 

Melihat kenyataan ini, maka negara harus tetap 
menjaga harta sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. 
Oleh karenanya, negara harus mencegah praktik-praktik 
kotor yang hanya akan menjadikan harta tersebut tidak 
memberi manfaat bagi kehidupan manusia secara umum, 
seperti illegal logging, kolusi, manipulasi, korupsi, menjaga 
kestabilan harga, mencegah terjadinya monopoli oleh 
konglomerat tertentu, dan lain-lain.  

Dalam konteks perlindungan terhadap harta juga, 
Negara harus memberi kesempatan yang sama kepada 
setiap warganya dalam konteks keadilan, untuk 
melakukan usahanya secara wajar dan leluasa demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, terjadinya gejolak 
sosial ditengarai bukan disebabkan oleh miskin dan kaya, 
tetapi karena banyaknya praktik-praktik perdagangan atau 
perbisnisan yang kotor atau illegal, di satu sisi, dan 
ketidakpedulian atau ketidaktegasan negara untuk 
menindak, pada sisi lain. Inilah faktor utama yang mudah 
sekali memicu masyarakat untuk bertindak anarkis, sebab 
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mereka menganggap negara tidak mampu melindungi 
harta mereka. 

 
e.  Perlindungan terhadap anak keturunan 

Kehadiran seorang anak bagi setiap makhluk hidup, 
termasuk manusia, adalah sesuatu yang bersifat naluriah. 
Bahkan, ia dianggap sebagai kebutuhan fitrah manusia, 
sehingga apabila hal ini tidak terwujud, pasti akan 
dirasakan adanya sesuatu yang kurang. Oleh karenanya, 
Islam akan sangat mengecam kepada mereka yang telah 
menikah, namun menolak kehadiran seorang anak. 
Tindakan ini bukan saja menyalahi fitrahnya, tetapi 
sekaligus sebagai bentuk pengingkaran terhadap Yang 
Menciptakan fitrah, Allah. 

Di antara anugerah yang diberikan Allah kepada 
manusia adalah bahwa ia memiliki potensi yang bersifat 
fitrah, baik yang bersifat ilahiyah maupun insaniyah. Dari 
sisi fitrah ilahiyah, manusia senantiasa rindu untuk berada 
dekat dengan Tuhannya, sehingga manusia terdorong 
untuk senantiasa berbuat kebajikan, mengembangkan 
nilai-nilai luhur dan mulia. Sementara dari sisi fitrah 
insaniyah, manusia selalu ingin terpenuhi kebutuhan 
dirinya, baik menyangkut jasmaniyah maupun jiwa, 
seperti kepuasan, kesenangan, dan semisalnya. Di sinilah, 
kehadiran seorang anak, merupakan sesuatu yang 
dibutuhkan oleh seseorang demi terpenuhinya kebutuhan 
fitrah insaniyahnya. Bahkan kehadirannya menjadi cukup 
penting, antara lain, demi melanjutkan generasi keturu-
nannya, mewarisi harta bendanya, bahkan sebagai 
kebanggaan orang tuanya.  

Kebutuhan fitrah manusia untuk selalu berketurunan 
tentu saja bukan sekadar menambah jumlah penduduk, 
akan tetapi harus dibarengi dengan upaya yang sungguh-
sungguh demi melahirkan generasi masa depan yang kuat, 
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secara lahir dan batin. Sebab, terwujudnya generasi yang 
baik merupakan kebutuhan utama dari sebuah perjalanan 
negara ke depan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Mu☺•afā al-Galāyainī dalam  bukunya, ‘I♂atun-Nāsyi΄īn: 

           َو ِفي اَقَْداِمكُْم َحَياُتَها*   ِانَّ ِفي َيِدكُْم اَْمَر اُْألمَِّة   

Sungguh di tangan kalian, hai pemuda, urusan umat ini 
diserahkan! Dan di kakimulah hidup dan mati mereka 
dipertaruhkan. 

Oleh karena itu, sosok pemimpin masa depan pada 
hakikatnya gambaran pemuda hari ini. Atas alasan inilah, 
maka Islam memberikan perhatian cukup besar akan 
lahirnya sebuah generasi yang baik ini. Sebagaimana 
dalam firman Allah: 

 
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab 
itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah 
mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.  (an-Nisā΄/4: 
9) 

Menurut satu riwayat dari Ibnu ‘Abbās, dijelaskan 
bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki 
yang sudah mendekati ajalnya. Ia berwasiat dengan suatu 
wasiat yang ternyata memberatkan ahli warisnya. Maka 
melalui ayat ini, ia diperintahkan untuk bertakwa kepada 
Allah dan hendaknya bertindak, berperilaku, dan berkata 
yang benar dan mengenai sasaran. Karena itu, ketika 
berwasiat hendaknya ia mempertimbangkan ahli waris-
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nya, apakah wasiatnya itu akan memberatkan mereka atau 
tidak.12   

Dalam satu riwayat dinyatakan, ketika beliau 
berkunjung ke rumah Sa‘ad bin Abī Waqqa☺, Sa‘ad 
bertanya kepada beliau: “Ya Rasulallah, saat ini saya 
memiliki banyak harta dan anak saya hanya satu perem-
puan, bolehkah saya bersedakah dengan 2/3-nya?” Beliau 
menjawab, “Tidak boleh.” Sa‘ad bertanya lagi: “Kalau 
saya sedekahkan setengahnya?” Beliau menjawab: 
“Jangan!” Sa‘ad bertanya lagi: “Bagaimana kalau 1/3-
nya.” Beliau menjawab, “Ya boleh 1/3, dan jumlah 1/3 
itu sudah banyak” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim). 

Dalam riwayat lain juga dinyatakan, Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Sa‘ad: “Bahwa 
kamu meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya itu 
lebih baik daripada dalam keadaan miskin yang kerjanya 
hanya meminta-minta atau mengharap belas kasihan 
orang lain.”  

Di samping riwayat di atas, beberapa penafsiran yang 
ada pun juga mendorong orang tua agar senantiasa 
memberikan perhatian kepada anak-anaknya dari segi 
ekonominya, agar kelak tumbuh menjadi generasi yang 
kuat secara materi. Namun, hal ini harus dikritisi dan 
dipahami secara proporsional. Sebab, dalam realitanya 
kekuatan materi yang tidak didukung oleh kekuatan ilmu 
dan moral hanya akan melahirkan generasi-generasi yang 
lemah. Sebaliknya, betapa banyak kita jumpai sebuah 
generasi yang sukses meski tidak didukung oleh kekuatan 
materi, tetapi memiliki moralitas dan mental yang kokoh, 
sehingga ia berani bersaing dan tidak mudah putus asa 
dalam menghadapi kehidupan sekeras apa pun.  

Karena itu, harus ada pembacaan ulang terkait 
dengan hadis, “Nikahilah perempuan-perempun yang 
baik dari segi akhlak dan bisa memberinya banyak anak,” 
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Rasulullah bukan hanya memerintahkan umatnya agar 
memiliki banyak anak, akan tetapi beliau lebih 
menekankan generasi yang berkualitas. Di sinilah posisi 
ibu menjadi cukup penting sehingga kekuatan mental dan 
spiritual yang dimiliki oleh seorang ibu akan mudah 
mewujudkan generasi-generasi masa depan yang handal. 
Bukan saja kuat secara ekonomi, namun yang terpenting 
kuat dari segi spiritual, moralitas, emosional, dan 
intelektual. Melihat ini maka negara wajib memberi 
perlindungan secara merata kepada seluruh rakyat demi 
terwujudnya cita-cita besar tersebut. Negara dalam hal ini, 
bukan saja menjamin terwujudnya sarana kesehatan yang 
memadai, terutama bagi ibu-ibu yang hamil, baik dari segi 
pelayanan maupun biaya. Di samping itu, demi 
terwujudnya generasi yang berkelanjutan, negara harus 
memberi perhatian yang serius, bahkan mengambil 
tindakan tegas terhadap setiap perilaku seksual yang 
menyimpang, misalnya prilaku perzinaan, homoseksual, 
dan lesbian. Hal ini semata-mata untuk memberi 
perindungan kepada setiap rakyatnya agar tercipta 
regenerasi secara sehat, wajar, dan bermartabat.  

      
 2.  Persaudaraan 

Unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara adalah terjaganya pesatuan dan kesatuan, 
sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur΄an: 

 

 
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai 
dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. 
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Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. 
(►li ‘Imrān/3: 105) 

Ide dasar yang dikandung oleh ayat ini adalah bahwa 
setiap Muslim harus barsatu dan bahu membahu mengajak 
kepada kebaikan dan melaksanakan amar makruf dan nahi 
munkar, sebagaimana yang ditunjukkan ayat sebelumnya. 
Sebab jika tidak, maka akan terjadi perselisihan dan 
penyimpangan dari kebenaran (Islam).13 Namun, menurut 
Quraish Shihab,14 penyebutan kalimat “jangan berselisih” 
yang dirangkai dengan “berkelompok” mengisyaratkan 
bahwa yang terlarang bukanlah pengelompokan; akan tetapi 
pengelompokan yang mengakibatkan perselisihan.   

Dalam realitas kehidupan, rasanya mustahil sebuah 
bangsa yang besar berasal dari satu keturunan. Namun, 
mendirikan perkumpulan atas dasar kekerabatan dalam satu 
wadah tentu saja bukan sesuatu yang dilarang asalkan tidak 
menciptakan perselisihan. Oleh karenanya, sebuah kawasan 
yang mewadahi keinginan beberapa kelompok, golongan, 
ras, dan suku yang berbeda-beda untuk bersatu, yang 
kemudian disebut negara, haruslah disadari sebagai bagian 
dari sebuah keluarga yang besar, sehingga menjaga 
persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban masing-
masing warga sebagai bagian dari keluarga besar tersebut. 
Begitu juga, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang 
berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa harus 
dipandang sebagai masalah bersama. Karena sebuah bangsa 
tidak akan berjalan efektif jika antarwarganya tidak terjalin 
persatuan dan kesatuan yang kokoh. 

Melihat hal ini, maka “persaudaraan” sebenarnya 
menjadi unsur terpenting dalam membangun persatuan dan 
kesatuan tersebut. Dengan kata lain, keinginan untuk selalu 
menjaga persatuan dan kesatuan inilah yang akan melahirkan 
sikap persaudaraan. Persatuan dan kesatuan bukanlah 
sesuatu yang istimewa dan patut diperjuangkan, jika tidak 
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melahirkan sikap persaudaraan antarwarganya. Oleh 
karenanya, interaksi manusia dengan sesamanya demi 
menjaga persatuan dan kesatuan harus dilandasi oleh suatu 
keyakinan bahwa semua umat manusia adalah bersaudara, 
baik seagama maupun tidak seagama. Kesadaran semacam 
ini seharusnya bukan hanya milik penganut agama tertentu, 
atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus menjadi 
kesadaran bersama setiap warga. Sebagaimana dalam Islam, 
bahwa antarsesama Muslim bagaikan satu tubuh, maka 
dalam konteks bangsa Indonesia, setiap warga negara, apa 
pun latar belakang sosial, politik, budaya, letak geografis, 
dan lain-lain juga harus dipandang sebagai satu kesatuan 
seperti tubuh yang satu. 

Persaudaraan sebagai inti persatuan dan kesatuan di 
dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwwah. Term 
ukhuwwah pada mulanya berarti “memperhatikan”. Artinya, 
sebuah persaudaraan seharusnya melahirkan sikap saling 
memperhatikan antar pihak-pihak yang bersaudara. 
Namun, dalam perkembangan maknanya, persaudaraan 
dipahami sebagai “persamaan dan keserasian dalam banyak 
hal”. Artinya, semakin banyak persamaan dan keserasian di 
antara mereka, akan semakin mudah menjalin persaudara-
an. Oleh karenanya, sebagai kelanjutan dari sikap 
persaudaraan tersebut, maka setiap orang harus selalu 
menunjukkan sikap dan perkataannya yang baik, serta 
menghindari hal-hal yang menyebabkan hilangnya 
persaudaraan. Sebab, ketenangan hidup seseorang, salah 
satunya, dipengaruhi oleh seberapa besar ia mampu 
mewujudkan nilai-nilai persaudaraan tersebut. Hal ini 
bukan saja menjadi perintah agama, tetapi juga menyangkut 
kebutuhan fitrah manusia. 

“Persaudaraan” dalam istilah Arab disebut ukhuwwah. 
Kata ukhuwwah, dalam bentuknya yang asli (اخوة), tidak 
ditemukan di dalam Al-Qur΄an. Meski begitu, setiap 
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Muslim sudah mengenal dengan baik istilah ukhuwwah ini, 
yang biasanya dirangkai dengan term islāmiyyah, menjadi 
ukhuwwah islāmiyyah, yang diterjemahkan dengan persau-
daraan umat Islam. Mereka biasanya menggunakan 
landasan teorinya dari Surah at-Taubah/9: 63. Padahal, 
term yang digunakan dalam ayat tersebut bukan ukhuwwah, 
tetapi allafa. Karena itu, penjelasan ini menjadi tidak tepat 
dipandang dari sudut kaidah-kaidah tafsir mau○ū‘ī. Di 
samping itu, memahami istilah ukhuwwah islāmiyyah dengan 
persaudaraan sesama Muslim juga tidak tepat, karena term 
islāmiyyah di sini sebagai kata sifat, berbeda dengan ikhwah 
al-muslimīn. Dengan demikian, yang diusung oleh konsep 
tersebut hakikatnya adalah terealisasinya nilai-nilai Islam 
dalam konteks persaudaraan, baik seagama atau tidak. Oleh 
karenanya, penerjemahan yang tepat dari ukhuwwah 
islāmiyyah dipandang dari sisi kebahasaan adalah “persau-
daraan yang islami,” atau “persaudaran yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam.”   

Namun, penjelasan ukhuwah tersebut hanya didasarkan 
atas studi kebahasaan semata. Bagaimana menurut Al-Qur΄an? 
Pemahaman mengenai ini bias dirujuk pada kata dasarnya, 
yaitu akh, yang jumlah seluruhnya ada 94 kali, termasuk di 
dalamnya yang berbentuk tunggal perempuan (ukht/ 
akhawāt), maupun berbentuk jamak, ikhwah dan ikhwān. 
Menurut al-I☺fahānī, makna generik kata akh adalah 
persaudaraan sekandung, sebapak/seibu, atau sesusuan. 
Kemudian pada perkembangan maknanya, term ini juga 
digunakan untuk menunjuk arti persaudaraan dari segi 
agama, jenis pekerjaan, kasih sayang, sebangsa, dan lain-
lain.15 Dalam bentuk tunggal laki-laki, akh, yang terbanyak 
menunjukkan arti saudara sekandung, selebihnya adalah 
sebangsa;16 dan dalam bentuk tunggal maupun jamak 
perempuan, ukht/akhawāt seluruhnya menunjukkan arti 
saudara sekandung. Sementara dalam bentuk jamak dengan 
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pola ikhwah menunjukkan arti saudara sekandung, kecuali 
satu ayat Surah al-♦ujurāt/49: 10; sedangkan bentuk ikhwān 
yang terbanyak menunjukkan saudara bukan sekandung. 
Bahkan, term ikhwān juga digunakan persaudaraan yang 
tidak baik.17  

Dengan demikian, konsep ukhuwah menurut Al-Qur΄an 
bisa dibagi dalam lima kategori: 

1. Saudara sekandung atau seketurunan, seperti dalam 
kasus kewarisan dan keharaman menikahi 
perempuan semahram. 

2. Saudara yang dijalin karena ikatan keluarga, seperti 
dalam persaudaraan antara Musa dan Harun 
(◘āhā/20: 29-30). 

3. Saudara sebangsa, walaupun tidak seagama, seperti 
dalam Surah al-A‘rāf/7: 65. 

4. Saudara semasyarakat, meski berselisih paham, 
seperti dalam Surah ☻ād/38: 23. 

5. Persaudaraan seagama, seperti dalam Surah al-
♦ujurāt/49: 10. 

Di samping kelima bentuk ukhuwah di atas, masih ada 
dua bentuk lain, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan 
Al-Qur΄an sebagai persaudaraan, tetapi secara substantif 
mengandung makna persaudaraan, yaitu persaudaraan 
sekemanusiaan (ukhuwwah insāniyyah), seperti dalam Surah 
al-♦ujurāt/49: 13 dan saudara semakhluk, seperti dalam 
Surah al-An‘ām/6: 38.  

Atau bisa dibedakan dalam tiga kategori:  
a.  Persaudaraan sesama Muslim 

Meski terjadi perbedaan pendapat tentang makna 
ukhuwwah islāmiyyah, apakah persaudaraan umat Islam 
atau persaudaraan yang bersifat islami, namun, ukhuwah 
dalam konteks umat Islam bisa dimaknai sebagai cara 
hidup komunitas Muslim yang disemangati oleh 
persaudaraan akidah. Oleh karena itu, persaudaraan 
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antar umat Islam bukan berarti harus meleburkan 
seluruh identitas masing-masing dalam satu identitas, 
kecuali atas dasar akidah semata. Dengan demikian, 
persaudaraan umat Islam yang islami adalah apabila 
senantiasa menjadikan ma♥abbah (saling menyintai), 
i♥tirām (saling menghormati), ta‘āwun (saling menolong) 
serta ī♪ār (mengutamakan kepentingan saudaranya) 
sebagai pilar-pilar pokok.  
1).  Saling mengasihi (ma♥abbah) 

Hubungan persaudaraan harus dilandasi rasa 
ma♥abbah. Kata ma♥abbah pada mulanya berasal dari 
♥abbah yang berarti “biji.” Sehingga apabila ada 
ungkapan “aku mencintai dia”, maka berarti 
“menyiram biji cinta ke dalam kalbunya.” Sementara 
ma♥abbah sendiri berarti menghendaki sesuatu yang 
dilihat dan diduga baik baginya.18 Dalam hal ini, 
dibedakan dalam tiga kategori, yaitu 1) mencintai 
karena tertarik secara fisik-material, seperti 
mencintai perempuan, harta benda, dan lain-lain, 2) 
mencintai karena unsur kemanfaatan yang bersifat 
spiritual, seperti mencintai sesuatu yang bisa diambil 
manfaat, dan 3) mencintai karena terdapat 
keutamaan dan keagungan, seperti saling mencintai 
karena ilmu yang dimiliki. 

Ma♥abbah bisa datang dari Allah atau manusia. 
Jika dikatakan “Allah mencintai hamba-Nya,” berarti 
Allah memberinya nikmat. Apabila dikatakan 
“seorang hamba mencintai Allah”, berarti ia 
berusaha mencapai derajat yang tinggi di sisi-Nya.19 

Berdasar pada penjelasan di atas, maka sikap 
saling menyayangi yang melandasi ukhuwah adalah 
rasa kasih sayang dalam bentuk kedua, yaitu yang 
terlahir karena unsur-unsur kemanfaatan yang 
bernilai spiritual, bukan keuntungan-keuntungan 
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material. Kemanfaatan yang bersifat spiritual inilah 
yang menjadikan sebuah persaudaraan akan tetap 
langgeng. Dalam kaitan ini, Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam menggambarkan sebagai berikut:  

َمثَلُ اْملُْؤِمنِْيَن ِفي َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمهِْم َوَتَواُصِلهِْم كََمثَلِ اْجلََسِد 
اْلَواِحِد، إِذَا اْشَتكَى ِمْنُه َعْضٌو َتَداَعى لَُه َساِئُر اْجلََسِد بِاحلُمَّى 

  )عن النعمان بن بشري مرواه مسل( والسََّهرِ
Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, 
menyayangi, menjaga hubungan di antara mereka seperti satu 
tubuh, jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit maka 
seluruh bagian tubuh yang lain akan merasakan panas dan 
tidak bisa tidur. (Riwayat Muslim dari Nu‘m☼n bin  
Basyīr) 

 )رواه البخارى(ْسِلُمُه  اْملُْسِلُم أَُخو اْملُْسِلمِ الَ َيظِْلُمُه َوالَ ُي  
Seorang Muslim adalah saudara dengan Muslim yang lain, 
dia tidak akan menzalimi dan menyerahkannya (kepada 
musuh). (Riwayat al-Bukhārī) 

رواه (  أَِخْيِه َما ُيِحبُّ ِلَنفِْسِهِل ِحبَّالَ ُيْؤِمُن اََحُدكُْم َحتَّى ُي
  )نسأعن  البخارى

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia 
mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia 
mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. (Riwayat al-
Bukhārī dari Anas) 

2).  Saling menghormati (i♥tirām) 
Penghargaan dan penghormatan adalah sesuatu 

yang sangat dipelihara sekaligus diidamkan oleh 
setiap individu, sebab, tidak ada seorang pun yang 
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tidak ingin dihargai atau dihormati, walaupun ia 
dikenal sebagai penjahat sekalipun. Sebagaimana 
dinyatakan dalam firman-Nya: 

 
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, 
dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami 
beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan 
dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā΄/17: 70) 

Ayat ini secara jelas menyatakan, salah satu 
nikmat terbesar bagi manusia adalah bahwa Allah 
telah memuliakan manusia dibanding makhluk-
makhluk-Nya yang lain. Kemuliaan manusia tentu 
saja bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat 
jasmaniah semata, sebab dari sisi ini manusia tidak 
ada bedanya dengan binatang. Manusia sebagai 
makhluk hidup, bukan hanya dilihat dari sisi 
jasmaniahnya semata, seperti bergerak, berketurunan, 
makan, minum, dan lain-lain. Namun, kemuliaan 
hidup manusia sangat ditentukan apakah ia mampu 
mengoptimalkan potensi-potensi ruhaniahnya, yang 
diistilahkan oleh para ulama sebagai al-quwwah al-
‘aqīlah al-‘amīlah, yaitu potensi untuk berkreasi, 
berinovasi, berpikir, dan berkarya. Tanpa ini, 
manusia bukanlah siapa-siapa dan tidak layak 
menyandang sebagai makhluk yang mulia, sebab di 
sinilah manusia dianggap hidup menurut Al-Qur΄an.20 

Karena itu, tidak ada satu manusia pun yang 
diperbolehkan merendahkan atau direndahkan atas 
alasan apa pun. Setiap insan berhak mendapatkan 
penghormatan ini yang memang dianugerahkan oleh 
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Allah sebagai salah satu potensi fitrahnya. Dengan 
demikian, setiap Muslim apa pun latar belakangnya 
harus ada kesadaran untuk mengembangkan sikap 
kebajikan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi 
terhadap masyarakatnya. Penghargaan dan peng-
hormatan seharusnya diberikan atas dasar ketulusan, 
bahkan harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam 
sebagai cerminan dari iman. Bahkan, sikap saling 
menghormati merupakan kelanjutan dari sikap saling 
menyayangi. Sabda Rasulullah, “Tidak beriman 
seseorang sehingga ia mencintai orang lain, 
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” Kata 
“mencintai” di sini semestinya tidak cukup hanya 
sebagai ungkapan hati, akan tetapi lebih mengarah 
kepada sikap dan ucapan. Artinya, sebagai wujud 
kecintaan kita kepada orang lain menuntut untuk 
memperlakukan orang lain itu dengan sikap yang 
terbaik seperti ia memperlakukan dirinya sendiri.  

Dalam kaitan ini, bisa dipahami dari firman Allah: 

 
Berbuatlah kebaikan (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah berbuat baik kepadamu. (al-Qa☺a☺/28: 77) 

Redaksi yang digunakan ayat ini adalah 
“sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu” bukan 
“sebagaimana orang lain berbuat baik kepadamu”. 
Sebab, membalas kebaikan, penghargaan, peng-
hormatan orang lain atas dasar bahwa ia 
menghormati kita sebenarnya bukanlah kebaikan 
yang harus dibanggakan, karena yang demikian itu 
merupakan sikap standar yang harus dimiliki setiap 
Muslim. Inilah sikap adil itu. Akan tetapi, Al-Qur'an 
mengajarkan lebih dari itu, yakni mengembangkan 



Etika Berbangsa dan Bernegara                                                            119                         
                         

sikap kebajikan, memberikan penghargaan dan 
penghormatan tanpa melihat apakah pihak lain itu 
pernah berjasa atau pernah berbuat baik kepada kita 
atau tidak; dia juga tidak melihat apakah pihak lain  
itu sealiran, semazhab, atau tidak, sebab yang kita 
lihat adalah Allah.  

Sungguh, yang demikian ini merupakan kebaikan 
yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang di dalam 
Al-Qur'an dikenal dengan istilah i♥sān, dan sikap 
inilah yang dicintai oleh Allah (َواللّـُه ُيِحبُّ اْملُْحِسنِْيَن). 
Karena itu, Islam juga menganggap bahwa kebaikan, 
penghormatan, dan penghargaan apa pun 
bentuknya, yang kita berikan kepada orang lain, pada 
hakikatnya, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri 
 Kita tidak bisa menuntut .(ِانْ اَْحَسْنُتْم اَْحَسْنُتْم ِلأَْنفُِسكُْم)
orang lain agar memperlakukan diri kita dengan 
baik, sebelum kita terlebih dahulu menunjukkan 
penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain 
tersebut. 

Dengan demikian, sikap saling menghormati akan 
menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya persau-
daraan, jika setiap Muslim, sebagai kelanjutannya, 
selalu menjaga tata pergaulan dengan sesamanya. 
Dalam hal ini, Rasulullah bersabda:   

، َولَا َتَجسَُّسْوا َوالَ الظَنَّ أَكْذَُب الَْحِدْيِث فَإِنَّ إِيَّاكُْم َوالظَنَّ
َتَحسَُّسْوا، َوالَ َتَنافَُسْوا، َوالَ َتَحاَسُدْوا، َوالَ َتَباغَُضْوا، َوالَ 

يب أعن  رواه البخارى( َتَداَبُرَوا، َوكُْوُنْوا ِعَباَد اهللا إِْخَواًنا
  )هريرة
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Hindarilah persangkaan, karena persangkaan adalah 
sebohong-bohongnya pembicaraan, janganlah kamu memata-
matai, mencari-cari kesalahan, saling bersaing tidak sehat, 
saling hasud, saling menumbuhkan permusuhan, saling 
membelakangi, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang 
saling bersaudara. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū 
Hurairah) 

 3).  Saling tolong menolong (ta‘āwun) 
Setiap Muslim harus memiliki kesadaran, bahwa 

siapa pun diri kita, pasti tidak akan mampu 
menciptakan kehidupan yang damai dan aman secara 
mandiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. 
Manusia tidak bisa secara egoistis memandang 
dirinya sebagai yang paling dibutuhkan. Kalau ada 
orang yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan 
keinginannya, seperti makanan, minuman, pakaian, 
atau barang-barang lainnya, bukan berarti ia bisa 
memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, pasti ada 
pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak. Oleh 
karena itu, anjuran untuk saling tolong menolong, 
bukan sekadar untuk pemenuhan kebutuhan yang 
bersifat material; akan tetapi lebih dari itu, demi 
terciptanya tata pergaulan masyarakat yang har-
monis. Sebab persaudaraan tidak mungkin terwujud 
jika masing-masing pihak tidak memiliki ketulusan 
untuk saling tolong menolong. Walaupun begitu, 
Islam tetap menegaskan bahwa tolong menolong 
hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwa-
an, sebagaimana firman Allah: 
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan.  (al-Mā΄idah/5:  2) 

Ayat ini bisa dipahami bahwa saling tolong 
menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah 
salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, 
seandainya kita harus menolong orang lain, maka 
harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut 
kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong 
juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan 
berupa kebaikan, walaupun yang minta tolong 
adalah musuh kita. Apalagi jika yang meminta 
pertolongan adalah sesama Muslim. Sebab, dengan 
saling tolong menolong akan memudahkan pekerja-
an, mempercepat terealisasinya kebaikan, menam-
pakkan persatuan dan kesatuan.21  

Dalam sebuah hadis dinyatakan: 

رواه مسلم ( ِخْيِهأََواُهللا ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما كَانَ اْلَعْبُد ِفى َعْوِن 
   )عن أيب هريرة

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selagi hamba 
tersebut menolong sesamanya. (Riwayat Muslim dari Abū 
Hurairah) 

4).  Berani berkorban (ī♪ār) 
Mengutamakan kepentingan orang lain intinya 

adalah keberanian untuk berkorban. Persaudaraan 
yang dibangun di atas landasan keberanian berkor-
ban melalui harta atau kepemilikan dipandang lebih 
efektif, jika dilakukan atas dasar kesadaran ilahiyah, 
bukan motif-motif lain di balik itu. Dalam hal ini, ada 
contoh yang sangat bagus dari Al-Qur΄an: 
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Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota 
Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke 
tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada  
mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan 
(Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga 
memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, 
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-
♦asyr/59: 9) 

Ayat ini merupakan pujian Allah terhadap sikap 
pengorbanan kaum Ansar. Sebagaimana yang 
disebutkan dalam sebuah riwayat hadis ☺a♥i♥, suatu 
ketika Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berkata 
kepada sahabat Ansar: “Jika kalian mau bagi, berikan 
rumah dan hartamu untuk kaum Muhajirin, dan aku 
membagi ganīmah (rampasan perang) untuk kalian 
sebagaimana aku membaginya untuk mereka 
(Muhajirin). Atau jika kalian mau, harta ganīmah 
untuk mereka (Muhajirin), dan bagi kalian rumah 
dan harta,” lalu mereka menjawab, “Tidak, ya 
Rasulullah, biarkan kami membagi harta dan rumah 
kami dengan mereka, dan kami tidak usah diikutkan 
dalam pembagian ganīmah, lalu turun ayat tersebut.” 

Melalui ayat ini Allah bermaksud memuji orang-
orang Ansar yang sedemikian tulusnya, mereka 
berani berkorban untuk saudaranya yang seiman 
(Muhajirin), padahal mereka memiliki kebutuhan 
yang sangat mendesak. Tentu saja, dalam kasus di 
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atas tidak harus dipahami bahwa ketika kita 
membutuhkan sesuatu harta dan orang lain juga 
dalam kebutuhan yang sama terhadap harta tersebut, 
maka ia harus memberikannya untuk saudaranya. 
Namun, kiranya Al-Qur΄an ingin menyatakan bahwa 
keberanian berkorban itu tidak ada hubungannya 
dengan kaya dan miskin, juga bukan karena ia tidak 
lagi membutuhkannya. Akan tetapi, pengorbanan 
masih tetap dilakukan meskipun sebenarnya ia dalam 
kebutuhan yang sangat karena kefakiran. Kejadian 
ini juga harus dipahami secara saksama, bahwa 
seseorang yang dalam kebutuhan yang sangat saja 
masih berani berkorban, apalagi dalam kondisi 
normal bahkan di atas rata-rata, maka ia seharusnya 
lebih bisa mempraktekkannya. 

Meski banyak riwayat yang terkait dengan hal ini, 
namun yang benar adalah bahwa ayat tersebut terkait 
dengan sikap keberanian mereka untuk bekorban 
dalam pembagian harta fai΄. Meski begitu, tidak ada 
salahnya jika pengorbanan ini juga menyangkut 
masalah-masalah yang lain, selain ganīmah atau fai΄. 

Di samping unsur-unsur di atas, ada hal penting 
yang harus dijelaskan lebih lanjut tentang konsep 
persaudaraan yang terkait dengan sesama Muslim, 
yaitu firman Allah: 

 
Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. (al-
♦ujurāt/49: 10) 

Penggunaan kata ikhwah yang dirangkai dengan 
term al-mu΄minūn menjadi cukup penting untuk 
dianalisis lebih jauh. Sebab semua term ikhwah 
merujuk kepada saudara sekandung, berbeda dengan 
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ikhwān, yang tidak selalu seketurunan. Hal ini 
menunjukkan bahwa persaudaran antar umat Islam 
harus dipandang seperti persaudaraan antara saudara 
sekandung. Apalagi dengan menggunakan term 
innamā, menjadi semakin tegas perintah tersebut 
untuk membangun persaudaraan atas nama iman.22 
Dengan istilah lain, kekerabatan yang hakiki adalah 
hanya didasarkan pada iman semata.23 Jadi, redaksi 
tersebut seharusnya dipahami bahwa hubungan yang 
terjalin sesama Muslim bukan hanya terjalin oleh 
keimanan (ditunjukkan oleh term al-mu΄minūn), akan 
tetapi, juga seakan-akan terjalin oleh persaudaraan 
seketurunan (ditunjukkan oleh term ikhwah). 

 
b. Persaudaraan sebangsa dan senegara  

Hal penting yang harus disadari pertama kali oleh 
setiap warga, dalam konteks Indonesia, adalah bahwa 
negara Indonesia sejak awal mula lahirnya merupakan 
negara yang berbhineka. Kesadaran ini cukup penting, 
agar masing-masing warga memiliki persepsi yang sama 
bahwa negara Indonesia bukan milik orang Jawa, Bugis, 
Padang, Madura, dan sebagainya. Akan tetapi, Negara 
Indonesia adalah negara yang didirikan dan diper-
juangkan secara bersama oleh para pejuang  kemerdekaan 
dari berbagai suku bangsa. Inilah yang seharusnya 
mendasari setiap warga negara, khususnya umat Islam, 
untuk senantiasa membangun hubungan baik atau 
persaudaraan antara sesama anak bangsa. Sebagai 
konsekuensi logisnya, maka setiap orang harus berani 
mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. 
Meski begitu, dalam tataran akidah, harus ada 
pembatasan di mana masing-masing pemeluk agama 
harus mengetahui, mana wilayah privat dan mana wilayah 
publik; mana yang harus dilakukan secara sendiri-sendiri 
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dan terpisah sesuai dengan agama dan keyakinannya dan 
mana yang harus dilakukan secara bersama-sama antar 
masing-masing pemeluk agama.  

Sebagaimana persaudaraan antarsesama Muslim, 
persaudaraan sebangsa juga harus dilandasi nilai-nilai 
luhur yang disepakati secara bersama sebagai bangsa yang 
satu. Dalam konteks ini, yang perlu ditegakkan adalah 
menyangkut hak dan kewajiban masing-masing warga 
negara. Adapun hak-hak warga negara yang dilindungi 
undang-undang adalah: 

• Setiap warga negara berhak mendapatkan per-
lindungan hukum.  

• Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak.  

• Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama 
di mata hukum dan di dalam pemerintahan.  

• Setiap warga negara bebas untuk memilih, 
memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan 
masing-masing yang dipercayai.  

• Setiap warga negara berhak memperoleh pendi-
dikan dan pengajaran.  

• Setiap warga negara berhak mempertahankan 
wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari 
serangan musuh.  

• Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam 
kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan 
pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-
undang yang berlaku. 

 Sementara kewajiban-kewajiban warga negara adalah: 
• Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk 

berperan serta dalam membela, mempertahankan 
kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.  
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• Setiap warga negara wajib membayar pajak dan 
retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah (pemda).  

• Setiap warga negara wajib menaati serta menjun-
jung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan 
tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-
baiknya.  

• Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan 
patuh terhadap segala hukum yang berlaku di 
wilayah Negara Indonesia.  

• Setiap warga negara wajib turut serta dalam 
pembangunan untuk membangun bangsa agar 
bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang 
lebih baik. 

Sementara yang terkait dengan ukhuwah basyariyah, 
atau bentuk persaudaraan dalam konteks kebangsaan 
yang tentunya tidak terkait dengan keagamaan, ada unsur 
penunjang yang dipandang cukup penting untuk disadari 
antar pemeluk agama dalam rangka membangun 
persatuan dan kesatuan, yaitu ‘Sikap saling memahami 
identitas’. Hal ini didasarkan pada satu kenyataan bahwa 
masing-masing pihak pasti memiliki identitasnya sendiri, 
yang tentunya banyak sekali perbedaan antara satu 
dengan lainnya. Kemauan untuk saling memahami dan 
menghargai identitas inilah yang akan melahirkan 
kesadaran yang lain yaitu bahwa setiap orang harus 
diperlakukan dengan baik, sebagaimana hal itu juga ia 
inginkan. Kesadaran semacam ini harus senantiasa 
ditumbuhkan dalam diri setiap ndividu, agar menjadi 
potensi positif dalam rangka membangun persaudaraan 
lintas agama, ras, suku, golongan, dll. Dalam kaitan ini, 
Al-Qur'an mengajarkan satu prinsip dasar yang bersifat 
universal, yaitu konsep ta‘āruf, sebagaimana dalam firman 
Allah: 
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Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami 
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 
saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-♦ujurāt/49: 13)  

Pada mulanya, ayat ini ingin menegaskan bahwa 
posisi takwa, yang dianggap sebagai capaian tertinggi 
manusia, adalah tidak ada kaitannya dengan perbedaan 
apa pun, baik jenis kelamin, kelompok, ataupun asal 
keturunan. Namun, lam ta'līl yang mengiringi kata ta‘āruf, 
tentunya juga harus dilihat sebagai tujuan dari adanya 
perbedaan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini juga bisa 
dipahami bahwa perbedaan tersebut ada sejatinya agar di 
antara mereka saling mengenal, yang diistilahkan dengan 
ta‘āruf. Ajaran ini merupakan ajaran universal. Ini bisa 
dipahami dari redaksi yā ayyuhan nās (wahai manusia), 
meskipun ayat ini termasuk kelompok ayat Madaniyah—
biasanya dicirikan dengan penggunaan redaksi yā ayuhal 
la♣īna āmanū—bahkan ia turun pada akhir periode 
Medinah. Dengan demikian, ajaran ta‘āruf akan 
menembus batas-batas ras, golongan, suku, jenis kelamin, 
bahkan termasuk agama.  

Di sisi lain, Konsep ta‘āruf pada prinsipnya untuk 
menegakkan sikap saling menghargai dan menghormati di 
antara sesama. Sehingga dengan demikian, masing-masing 
anggota masyarakat akan senantiasa merasa aman dan 
nyaman, tanpa merasa takut diganggu oleh pihak lain, 
walaupun ia berbeda identitas atau merupakan kelompok 
minoritas. Dengan demikian, yang paling berperan dalam 



128                       Etika Berbangsa dan Bernegara 
 

perealisasian konsep ta‘āruf ini adalah yang paling kuat, 
dominan, dan besar.24   

Di samping itu, secara kebahasaan, kata ta‘āruf berasal 
dari ta‘ārafa-yata‘ārafu, yang mengikuti pola tafā‘ala, 
mengandung makna musyārakah, yakni melibatkan dua 
orang atau lebih; dan masing-masing pihak harus bersikap 
proaktif atas pihak lain. Sehingga, proses ta‘āruf (saling 
mengenal) baru bisa terlaksana dengan baik, apabila 
masing-masing pihak secara proaktif dan didasarkan atas 
maksud yang baik, berusaha mengenal lebih jauh identitas 
orang yang hendak dikenalnya, baik menyangkut bahasa, 
adat istiadat, aliran/mazhab, ras/golongan, atau agama, 
dengan tanpa memaksa orang lain masuk atau mengikuti 
identitasnya. Sebaliknya, proses ‘saling mengenal’ akan 
macet jika tidak ada sikap kerelaan atau berbesar hati mau 
memahami dan menerima perbedaan identitas yang 
dimiliki oleh lawan bicaranya. Sebagai akibatnya, masing-
masing pihak menaruh kecurigaan dalam waktu yang 
cukup lama, dan tentunya hal ini tidak menguntungkan 
bagi pembangunan kebangsaan secara umum.  

 
3.  Loyalitas (al-walā΄ wal-barā΄) 

Menurut definisi umum, loyalitas adalah hadiah dari 
konstituen kepada pemimpin yang diberikan secara 
sukarela karena integritas sang pemimpin. Pada titik ini kita 
melihat bahwa masalah loyalitas berkaitan langsung dengan 
integritas. Integritas, yang berasal dari kata Latin, integer (arti 
harafiahnya adalah utuh, lengkap, tidak terfragmentasi), 
hanya dapat dibangun lewat kejujuran (honesty) yang 
diekspresikan lewat kata-kata dan tindakan selaras. Bila para 
pemimpin mendemonstrasikan integritas dan menunjukkan 
kejujuran, maka para konstituennya tidak ragu untuk 
bersikap loyal atau setia (faithful). 
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Loyalitas tidak hanya sekadar kepatuhan/kesetiaan 
tampak luar. Lebih dari itu, loyalitas merupakan karakter 
yang tertanam dalam kehidupan kita. Mungkin seseorang 
bisa kelihatan loyal, sementara hatinya jauh dari itu. 
Misalnya, ketika loyalitas seseorang hanya diukur oleh upah 
atau hal-hal yang bersifat materi semata. 

Ada beberapa kata pendukung arti loyalitas, yang 
diajarkan oleh agama non-Islam, yaitu: 

• Percaya dan bisa dipercaya. Jika kita ingin 
memiliki loyalitas, kita harus bisa percaya 
sepenuhnya kepada substansi yang kita bela. Selain 
itu kita harus bisa dipercaya. Suatu ketidak-
mungkinan bila kita disebut memiliki loyalitas, 
sementara kita tidak bisa dipercaya. 

• Tidak pura-pura. Loyalitas adalah karakter yang 
mengandung ketulusan. Kepura-puraan tidak bisa 
mengiringi loyalitas.  

• Konsisten dan stabil. Konsistensi dan stabilitas 
emosi adalah salah satu pendukung berat loyalitas. 
Bukanlah sebuah loyalitas kalau pada hari pembagian 
gaji kita sangat loyal, sementara kalau hari lain kita 
asal-asalan.  

• Mengasihi. Seseorang yang loyal tentunya menga-
sihi substansi tempat dia memberi loyalitasnya. 
Seseorang yang menyebut dirinya loyal kepada 
Tuhan, tentunya harus menebar kasih-sayangnya 
kepada makhluk-Nya, tanpa melihat yang dikasihi, 
tetapi melihat Tuhan. 

• Dedikasi. Loyalitas juga mengandung dedikasi. 
Kalau kita berani menyebut diri kita loyal kepada 
Tuhan, maka kita harus berani pula berdedikasi atas 
pelayanan kita kepada-Nya. 

• Patriotik. Salah satu hal yang menarik dari enam 
pendukung loyalitas adalah sikap patriotik. Dalam 
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Kamus Bahasa Indonesia patriotik didefinisikan 
sebagai pembela tanah air.  

     Di dalam Islam loyalitas dikenal dengan istilah al-
walā΄ wal-barā΄. Hanya saja, apakah secara definitif 
term “loyalitas” dan al-walā΄ wal-barā΄ adalah identik? 
Ada beberapa pandangan para ahli tentang al-walā΄ 
wal-barā΄ di antaranya: 
a) Al-Walā΄ adalah loyalitas dan kecintaan kepada 

Allah dan Rasul-Nya serta kaum Mukmin. 
Sedangkan al-Barā΄ adalah benci dan berlepas diri 
dari musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya serta 
musuh-musuh kaum Mukmin. 

b) Al-Walā΄ wal-barā΄ adalah mencintai dan mem-
benci karena Allah.  

c) Al-Walā΄ adalah dekat kepada kaum Muslim 
dengan mencintai, membantu, dan menolong 
mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat 
tinggal bersama mereka. Sedangkan barā΄ adalah 
memutus hubungan atau ikatan hati dengan 
orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai 
mereka, membantu dan menolong mereka serta 
tidak tinggal bersama mereka. 

d) Al-Walā΄ berarti “memberikan pemuliaan dan 
penghormatan serta selalu ingin bersama dengan 
yang dicintainya baik lahir maupun batin.” Dan 
al-barā΄ berarti “memberikan permusuhan dan 
menjauhkan diri”.  

Terlepas dari beberapa pendapat di atas. Bagaimana al-
walā΄ wal-barā΄ menurut Al-Qur΄an? Dalam bentuknya yang 
asli memang tidak ditemukan dalam Al-Qur΄an. Namun, 
keduanya bisa dilacak melalui asal katanya. Term al-walā΄ 
berasal dari kalimat fi‘il, waliya, yang asal maknanya “dekat 
dan rendah”. Sementara term al-waliyy sendiri yang 
dimaksudkan adalah “kekasih”.25 Kata al-walā΄ sama dengan 
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at-tawalī, yang makna asalnya adalah dekatnya dua benda 
atau lebih sedemikian dekatnya sehingga antara masing-
masing benda itu tidak bisa dipisahkan. Lalu dipinjam 
untuk menunjukkan arti dekat, baik dari segi tempat, 
penisbatan, agama, persahabatan, pertolongan, dan 
keyakinan.26 Sedangkan al-barā΄ berasal dari kalimat fi‘il, 
bari΄a. yang berarti “terbebas atau berlepas diri”, baik dari 
musuh, penyakit, atau hutang misalnya َبرِئُْت ِمَن الدُُّيْوِن 
(terbebas dari hutang atau lunas).27  

Kata walī atau tawallī beserta kata jadiannya, di dalam 
Al-Qur΄an disebutkan sebanyak 232, yang dibagi dalam 
beberapa kategorisasi makna sebagai berikut: 

a) Berarti berpaling dari kebenaran atau lari ke belakang, 
misalnya Surah an-Naml/27: 10, Luqmān/31: 7, al-
Baqarah/2: 142. 

b) Memalingkan atau menghadapkan wajah, misalnya 
Surah al-Baqarah/2: 115 dan 177. 

c) Teman dekat, pelindung, kekasih, penolong (makna 
ini yang terbanyak). 

Dari kategorisasi ini, maka yang dikehendaki dari konsep 
al-walā΄ adalah makna yang ketiga, yakni dekat, mengasihi, 
melindungi, menolong, yang dalam hal ini terkait dengan 
masalah akidah dan keimanan. Sementara kata al-barā΄ 
beserta kata jadiannya di dalam Al-Qur΄an terulang 
sebanyak 30 kali, yang terbanyak berarti “terbebas atau 
berlepas diri” dari kekufuran dan kemusyrikan. 

Dengan demikian, konsep loyalitas dalam Islam dengan 
merujuk kepada term al-walā΄ wal-barā΄, berbeda dengan 
loyalitas dalam makna umum yang mencakup banyak hal. 
Akan tetapi konsep al-walā΄ wal-barā΄ hanya terkait dengan 
persoalan keimanan, sehingga, sikap loyalitas di dalam 
Islam tidak bersifat membabi buta. Artinya, seseorang 
harus senantiasa kritis, kapan ia harus loyal (walā΄) dan 
kapan ia harus tidak loyal atau berlepas diri (barā΄). Hanya 
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saja, menggunakan ukuran apa seseorang harus walā΄ atau 
barā΄´? Dalam kaitan ini, bisa dilihat dari firman Allah: 
 

 
Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan 
zakat, seraya tunduk (kepada Allah).  (al-Mā΄idah/5: 55) 

Ayat ini merupakan satu rangkaian panjang di mana 
umat Muslim dilarang menunjukkan sikap walā΄ kepada 
kaum Yahudi.28 Sementara menurut Ibnu ‘Asyūr, redaksi 
ayat ini sebagai ta‘līl (alasan) dari pelarangan mengasihi, 
menolong, atau bersikap loyal kepada kaum Yahudi, 
sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya (al-
Mā΄idah/5: 51). Artinya, karena hanya Allah, Rasul-Nya, 
dan kaum Mukmin yang menjadi walī bagi setiap Mukmin, 
maka siapa saja yang menjadi musuh Allah tidak boleh 
dijadikan walī.  

Kata walī yang mencakup makna dekat, kekasih, 
penolong, dan pelindung sebenanrnya saling terkait dan 
saling melengkapi. Artinya, ketika posisi seseorang 
sedemikian dekatnya maka ia akan menjadi kekasihnya, 
sehingga menjadi wajar kalau ia senantiasa dilindungi dan 
ditolong. Dalam hal ini, Al-Qur΄an menggunakan dua 
redaksi yang saling berbalik, yaitu ِانََّما َوِليُّكُُم اهللا dan  َُّواللـُه َوِلي
 antara lafaz Allah dan mukminin masing-masing ,اْملُْؤِمنِْيَن
menjadi subjek dan objek. Artinya, perlindungan Allah 
tergantung seberapa besar usaha seseorang mendekat 
kepada-Nya melalui keimanannya. 

Namun, yang mesti dikritisi dari larangan ber-walā΄ 
kepada non-Muslim di sini, apakah terkait dengan akidah 
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atau perilaku, atau keduanya, akidah dan prilaku? Jika 
melihat dari sababun-nuzūl ayat ini, sebagaimana yang 
dikutip oleh Sayyid Qu•ub, ayat di atas terkait dengan 
pengkhianatan orang-orang Yahudi, yakni Bani Qurai♂ah 
dan Bani Qainūqa‘ atas kesepakatan yang dilakukan antara 
mereka dengan Rasulullah dan kaum Muslim, sehingga 
terusir dari Medinah. Melihat hal ini, maka pelarangan 
tersebut bukan terkait dengan akidah, tetapi prilaku. Jika 
demikian, dengan meminjam kaidah penafsirannya Ibnu 
Taimiyah, اَلِْعْبَرةُ بُِخُصْوصِ السََّببِ الَ بُِعُمْومِ اللَّفِْظ, maka larangan 
tersebut sebenarnya bersifat umum. Artinya, kita juga 
dilarang ber-walā´ kepada orang selain Yahudi, jika mereka 
melakukan perilaku seperti Yahudi tersebut, yakni 
mengingkari kesepakatan (khianat), meski orang tersebut 
beragama Islam. Dengan demikian, kriteria mendirikan 
salat dan menunaikan zakat, sebagaimana ayat di atas, 
seharusnya tidak sekadar dilihat sebagai ibadah ritualnya 
semata, namun terkait dengan konsekuensi sosialnya, antara 
lain, tidak mengingkari kesepakatan (khianat). 

Sekali lagi, bahwa al-walā΄ wal-barā΄ adalah lebih spesifik 
daripada sikap loyalitas secara umum yang bisa diarahkan 
kepada persoalan apa saja. Sementara al-walā΄ wal-barā΄ 
adalah loyalitas yang terkait dengan keimanan dan ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, loyalitas 
rakyat kepada Negara adalah berbanding lurus dengan para 
penyelenggara Negara (pemerintah) apakah kebijakan-
kebijakannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam 
atau tidak. Atau dengan kata lain, bahwa dalam konteks 
kehidupan berbangsa, seharusnya seorang pemimpin 
menunjukkan sikap integritas moralnya yang tinggi, salah 
satunya selalu memegang kesepakatan sosial atau kontrak 
sosialnya dan tidak khianat. Sebab, jika hal ini hilang maka 
sebenarnya sudah tidak ada lagi kepatuhan dan loyalitas itu. 
Dalam kaitan ini, bisa dilihat pada firman Allah:  
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Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu.  (an-Nisā΄/4: 59) 

Ayat ini ingin menegaskan, bahwa ketika Allah 
memerintahkan kepada para pemimpin untuk berlaku adil 
kepada rakyat, maka Allah juga memerintahkan rakyat 
untuk taat kepadanya. Namun, loyalitas kepada pemimpin 
juga dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-
Nya. Artinya, jika kebijakan-kebijakannya tidak memiliki 
kesesuaian dengan nilai-nilai agama Islam, maka tidak wajib 
bersikap loyal dan taat kepada pemimpin tersebut, baik 
dalam pemerintahan, perusahaan, maupun instansi. Wallāhu 
a‘lam bi☺-☺awāb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etika Berbangsa dan Bernegara                                                            135                         
                         

Catatan: 
                                                            

 1 Lihat Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr, jilid 5, h. 73. 
           2 lihat al-Qur•ubī, al-Jāmi li A♥kāmil-Qur'ān, jilid 7, h. 24.  
           3 Al-Biqā΄ī, Na♂mud-Durar, jilid 5, h. 14 dan Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr,  
jilid 8, h. 161.   

4 Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr, jilid 8, h. 161. 
5 Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr, jilid 8, h.161. 
6 Ar-Rāzī, Mafāti♥ul-Gaib, jilid 6, h. 40. 
7 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, pada term ‘aqala, h. 342.  
8 Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr, jilid 8, h. 95. 
9 A☺-☻ābūnī, al-Mukhta☺ar, jilid 3, h. 669. 
10 Lihat Surah an-Nisā΄/4: 94; al-Anfāl/8: 67; an-Nūr/24: 33. 
11 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, dalam term ‘mail’, h. 478. 
12 Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Al-Qur΄ān al-‘A♂īm, jilid 2, h. 219. 

            13 Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr, jilid 3, h. 178; dan ar-Rāzī, Mafāti♥ul-Gaib, 
jilid 4, h. 329.  

14 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur΄an, h. 336.  
15 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, dalam term ‘akh’, h. 13.  

             16 Lihat antara lain, Surah al-A‘rāf/7: 65,73, 85, dan Hūd/11: 50, 61. 
17 Lihat antara lain, Surah al-Isrā΄/17: 27.   
18 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, pada term ‘♥abb’, h. 105. 
19 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, pada term ‘♥abb’, h. 105. 

             20 Ar-Rāzī, Mafātihul-Gaib, jilid 10, h. 92 dan al-I☺fahānī, al-
Mufradāt, pada term ‘qawiya’.  

21 Lihat Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr, jilid 4, h. 120. 
22 Ar-Rāzī, Mafātihul-Gaib, jilid 14, h. 183. 
23 Al-Biqā΄ī, Na♂mud-Durar, jilid 8, h. 156.  

  24 Asy-Syauk☼nī, Fat♥ul-Qadīr, jilid 7, h. 11.  
25 A☺-☻i♥a♥ fil-Lugah, pada term ‘waliya’. 
26 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, dalam term ‘waliya’, h.  533. 

             27 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt, dalam term ‘barī΄a, h. 45; dan a☺-☻i♥a♥ fil-
Lugah.  

28 Sayyid Qu•ub, fī ♀ilālil-Qur΄ān, h. 117. 
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ETIKA HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
DAN DIPLOMASI 
------------------------------------- 
 
 
A. Pedahuluan 

alam kajian hubungan internasional (al-‘alāqāt ad-
duwaliyyah), kaidah, norma, dan batasan yang mengatur 
hubungan antarnegara serta menentukan hak dan 

kewajiban bagi setiap negara dalam keadaan damai atau perang 
disebut dengan hukum internasional (al-qānūn ad-duwalī). Al-qānūn 
ad-duwalī ini, dalam kajian hubungan internasional kontem-
porer, dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik Internasional 
(al-qānūn ad-duwalī al-‘ām) dan Hukum Privat Internasional (al-
qānūn ad-duwalī al-khā☺).   

Dalam hukum publik internasional (al-qānūn ad-duwalī al-
‘ām) dibahas antara lain tentang hubungan diplomatik antara 
satu negara dengan negara lainnya (ni♂āmut-tam♪īl as-siyāsī/sifārah), 
seperti pengangkatan duta besar (sufarā΄/rusul), hak kekebalan 
dan keistimewaan korps diplomatik (al-♥a☺ānah wal-ifā΄āt),1 serta 
peraturan perang dan damai yang diatur dalam Hukum 
Humaniter Internasional (al-qānūn ad-duwalī al-insānī). Adapun 
dalam Hukum Privat Internasional (al-qānūn ad-duwalī al-khā☺) 

D 



 
Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi                                                                  137                          
 

diatur hubungan keperdataan antara seorang dan yang lainnya 
yang berbeda kewarganegaraannya, seperti kontrak-kontrak 
dalam jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.2 

Sebenarnya, dasar-dasar al-qānūn ad-duwalī yang mengatur 
hubungan internasional ini telah diletakkan oleh Islam. Dalam 
sejarah Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam pernah mengadakan Perjanjian Hudaibiyyah di Mekah 
tahun 6 Hijriyah. Nabi Muhammad juga mengangkat dan 
menerima duta-duta (sufarā΄/rusul) untuk dan dari negara-
negara sahabat.3 Terhadap duta-duta negara sahabat itu Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menunjukkan sikap baik dan 
memberikan keistimewaan berupa kekebalan diplomatik 
(diplomatic immunities).4  

Setelah masa Rasulullah, para pakar hukum Islam 
merumuskan pembahasan aturan-aturan hubungan internasio-
nal ini dalam kajian fikih as-siyar wal-jihād (hukum perdamaian 
dan peperangan). Dalam hal ini, para sejarawan mencatat 
bahwa yang pertama kali menggunakan istilah siyar untuk 
pengkajian hukum internasional dalam Islam adalah Imam Abū 
♦anīfah (w. 150 H.). Kuliah Abū ♦anīfah tentang hubungan 
internasional ini kemudian diedit oleh sahabat dan muridnya, 
Mu♥ammad bin ♦asan asy-Syaibānī (w. 189 H.), dan menjadi 
sebuah studi sistematis yang pertama kali tentang diplomasi 
dan hubungan internasional dalam buku yang berjudul as-Siyar 
a☺-☻agīr dan as-Siyar al-Kabīr. Karya asy-Syaibānī yang disebut 
terakhir kemudian diberi penjelasan dan anotasi oleh Imam as-
Sarakhsī (w. 490 H.), salah seorang ulama terbesar mazhab 
♦anafi, dengan judul Syar♥ Kitāb as-Siyār al-Kabīr. Patut disebut 
bahwa Imam Mālik (w. 189 H.) sebenarnya juga telah 
mengkhususkan beberapa bab mengenai hukum internasional 
dalam kitab hadisnya al-Muwa••a΄.5  

Dalam keperdataan internasional, pakar-pakar hukum 
Islam—berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber 
utama hukum Islam—juga telah membahas hal-hal yang 
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berkaitan dengan Hukum Privat Internasional (al-qānūn ad-
duwalī al-khā☺), seperti kesepakatan mereka bahwa harta benda 
kaum ♣immī (non-Muslim yang berada di dalam wilayah Islam) 
dan musta΄min (orang yang minta suaka) dijamin oleh Islam. 
Mereka dapat melakukan kontrak atau perjanjian perdagangan 
dengan kaum Muslim. Dalam hal ini mereka juga harus tunduk 
pada peraturan keperdataan Islam seperti larangan memakan 
riba.  

Demikian pula melalui karya-karya bertajuk siyār dan 
jihād, para pakar hukum Islam juga telah membahas tentang 
hubungan diplomasi, yakni peraturan tentang hubungan 
antarnegara (internasional) yang dibuat berdasarkan perjanjian 
bersama atas prinsip perdamaian, keadilan dan persamaan. 
Istilah diplomasi—yang di dalam literatur Islam klasik lebih 
dikenal dengan sebutan sifārah atau bi‘♪ah dan para pelakunya 
(diplomat) disebut dengan sufarā΄ atau rusul6— adalah istilah 
yang berasal dari bahasa Yunani kuno diploo (melipat) atau 
diploma (perjanjian atau perikatan atau surat kepercayaan). Pada 
mulanya kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu 
penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh dua 
pihak. Naskah ini kemudian dilipat untuk dimiliki masing-
masing pihak. Pada perkembangannya, kata ini diserap ke 
dalam bahasa Latin dan dipakai dalam arti perjanjian antara 
satu negara dan negara lain dalam hal-hal tertentu.7  

Sebagaimana disinggung sebelumnya, peran diplomasi ini 
telah ada pada masa awal Islam sejak disepakatinya perjanjian 
Hudaibiyyah pada tahun 6 H., yang dilanjutkan dengan 
diutusnya duta-duta Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam untuk 
menyampaikan surat-surat kenegaraan kepada para pemimpin 
kerajaan pada masa itu. Bahkan, beberapa sejarawan mencatat 
bahwa hubungan diplomasi telah Nabi praktikkan sebelum 
beliau hijrah ke Medinah, yaitu dengan diutusnya diplomat 
Islam pertama (awwalu safīrin fil-Islām), Mu☺‘ab bin ‘Umair al-
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‘Abdarī, ke Medinah pasca Bai‘atul-‘Aqabah I, satu tahun 
sebelum Hijrah.8    

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemikiran 
Islam tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur Hubungan 
Internasional—baik Hukum Publik Internasional (al-qānūn ad-
duwalī al-‘ām), Hukum Diplomasi (al-qānūn ad-diblūmāsi) maupun 
Hukum Privat Internasional (al-qānūn ad-duwalī al-khā☺)—yang 
bersumber dari Al-Qur'an dan teladan Rasulullah ini telah 
memengaruhi ahli-ahli hukum internasional Eropa abad ke-17, 
seperti Pierro Bello, Victoria, dan Alberico Gentili (1608 M.) 
dalam merumuskan hubungan internasional. Dasar-dasar 
hubungan internasional ini mereka pelajari di Spanyol 
(Andalusia), pusat peradaban Islam abad ke-8 sampai ke-15 dan 
mereka kembangkan di Eropa. Hugo Grotius (1645 M.) sendiri 
yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional yang 
berjasa menyusun daftar peraturan hukum perang, mengakui 
besarnya pengaruh Islam dalam penulisan bukunya yang 
berjudul De Jure Belli ac Pacis.9 Pendek kata, sebagaimana ditulis 
oleh ‘Abdurra♥mān Haqqi dari Universitas Brunei Darussalam, 
para pakar hukum Islam dengan inspirasi Al-Qur'an dan Hadis 
sudah menuangkan karya-karya tulis mengenai diplomasi dan 
hubungan internasional lebih dari seribu tahun sebelum bangsa 
Eropa melakukannya.10 

  
B. Basis Etika Hubungan Internasional 

Wahbah Zuhailī, guru besar hukum Islam dari 
Universitas Damascus, menyebutkan sekitar tujuh basis etika 
yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Muslim dalam 
hubungan antarnegara (internasional), yaitu: (1) Memelihara 
kedaulatan negara; (2) Memperkuat kerja sama antarnegara 
Muslim; (3) Memelihara perdamaian dunia; (4) Memelihara 
kemuliaan hak-hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, dan 
persamaan; (5) Kerja sama antarnegara; (6) Mendakwahkan 
Islam; dan (7) Menjaga Islam dari berbagai serangan dan 
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hujatan.11 Adapun Mu♥ammad ad-Dasūqī, guru besar hukum 
internasional dari Universitas al-Azhar, menyebutkan lima basis 
etika dalam hubungan internasional: (1) Persamaan manusia; 
(2) Perdamaian sebagai prinsip dasar hubungan internasional; 
(3) Perang sebagai jalan keluar untuk memelihara perdamaian; 
(4) Keadilan dan perikemanusiaan; dan (5) Menghormati 
perjanjian.12 Sementara Zaid A. Karim az-Zaid, guru besar dan 
dekan Institut Peradilan King Saud University, Riyad, 
menyebutkan enam basis etika dalam hukum internasional: (1) 
Kesatuan kemanusiaan; (2) Kerja sama antarnegara; (3) toleran-
si; (4) Kebebasan berkeyakinan; (5) Keadilan; dan (6) Interaksi 
setimpal.13 

Jika dicermati, pendapat ketiga pakar hukum Islam 
tentang basis etika hubungan internasional tidak bertentangan 
dan dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut ini: 
 
1.  Memelihara perdamaian dunia (as-salām al-‘alamī) 

Satu prinsip yang menjadi basis etika hubungan 
Internasional yang paling fundamental dalam Islam adalah 
bahwa Islam menjadikan perdamaian sebagai prinsip dasar 
dari hubungan antarbangsa. Adapun perang yang diper-
bolehkan dalam Islam sebenarnya lebih bercorak defensif 
(al-♥arb ad-difā‘iyyah) yang bertujuan untuk semata-mata 
membela diri dari serangan musuh. Dalam hal ini menarik 
menyimak M. ‘Abdullāh Dirāz yang menulis, 

Tidak seorang pun dapat menuduh bahwa Islam adalah 
agama yang disebarkan dengan senjata, sebab prinsip 
Islam adalah: Lā ikrāha fid-dīn, “Tidak ada paksaan untuk 
(memasuki) agama (Islam)”.14 Begitu pula, tak seorang 
pun bisa berkata bahwa ide perang terus-menerus melalui 
serangkaian penaklukan telah meracuni pikiran umat 
Islam, karena inilah prinsipnya:  
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Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak 
menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan 
kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.(al-
Qa☺a☺/28:83)  

Sesungguhnya perang yang dilegalkan oleh Islam adalah 
“perang defensif”.15  

Mengenai istilah “perang defensif” yang dilegalkan Islam 
dan bersifat “pengecualian” sebagaimana akan kita lihat 
nanti, Dirāz dalam bahasannya mengenai “Prinsip-prinsip 
Hukum Publik Internasional dalam Islam” (Mabādī al-Qānūn 
ad-Duwalī al-‘Ām fil-Islām) lebih lanjut menjelaskan:16 

Istilah “perang defensif” ini dapat diimplementasikan 
dalam dua bentuk berdasarkan penegasan Al-Qur'an: 
Pertama, untuk membela diri, sesuai firman Allah:  

 
Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 
sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa 
menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari 
kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena 
mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah 
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tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian 
yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, 
yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan 
menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah 
Mahakuat, Mahaperkasa. (al-♦ajj/22: 39-40) 
Dan kedua, untuk membantu komunitas Muslim atau 
sekutu yang tak berdaya ketika diserang oleh pihak 
musuh, sebagaimana firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā:  

 
Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan 
(membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun 
anak-anak yang berdo‘a, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 
dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami 
pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” 
(an-Nisā΄/4: 75) 

Sebenarnya jauh sebelum Dirāz, melalui magnum opus-nya 
al-Muqaddimah, Ibnu Khaldūn menyebutkan bahwa usia 
sejarah perang dan segala bentuk konflik antaranak manusia, 
sebenarnya seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan 
konflik terjadi semenjak Tuhan menciptakan dunia, dan 
akan terus terjadi selama manusia masih ada di pentas dunia.17 
Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa peperangan adalah 
suatu hal yang sulit dihindari sama sekali sehingga bila 
tujuannya legal (syar‘i), yaitu untuk mengantisipasi serangan 
musuh dan menolong yang (di)lemah(kan) sebagaimana 
dijelaskan di atas18, perang diizinkan—bahkan diwajibkan—
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meskipun terasa berat dan menyakitkan, sesuai firman Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā:  

 
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu Tidak menyenangkan 
bagimu. (Surah al-Baqarah/2: 216) 

Dengan kata lain, peperangan dalam Islam mungkin lebih 
tepat dikatakan—meminjam kata-kata Dirāz—sebagai, 
“Syarrun la yalji‘u ilahi illal-mu○•ir (keburukan yang tidak akan 
dilakukan kecuali karena keterpaksaan).”19 Di sinilah kita 
mengerti mengapa Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersedia 
menerima beberapa butir perjanjian Hudaibiyyah yang 
sepintas tampak merugikan umat Islam ketimbang 
menyambut tantangan perang kaum Quraisy.20 Menurut 
Dirāz, hal ini sama sekali tidak aneh, karena Nabi yang 
memahami betul prinsip dasar perdamaian dalam hubungan 
antarbangsa memandang bahwa, menerima perjanjian yang 
kerugiannya dapat ditolerir namun dipastikan dapat 
menghindari pertumpahan darah, adalah lebih baik dari 
suatu kemenangan yang gemilang dengan memakan korban 
jiwa.21 

Demikianlah, ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan 
prinsip perdamaian dunia dan bahwa peperangan tidak lain 
sebagai bentuk pengecualian adalah sangatlah gamblang. 
Allah subhānahū wa ta‘ālā mengizinkan kaum Muslim untuk 
melakukan peperangan bilamana musuh-musuh Islam telah 
melakukan serangan terlebih dahulu, sebagaimana firman 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā: 
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Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 
sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa 
menolong mereka itu. (al-♦ajj/22: 39) 

Demikian pula dengan firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā: 

 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 
tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190) 

 Penting untuk dicermati di sini bahwa ayat di atas secara 
tegas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan 
dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang telah disinggung di 
atas, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk 
tidak melampaui batas-batas diperbolehkannya peperangan, 
karena Allah tidak menyukai orang orang-orang yang 
melampaui batas.22 Karena itulah Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
mengafirmasi ayat di atas dengan firman-Nya: 

 
Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah 
dia, setimpal dengan serangannya terhadap kamu. (al-Baqarah/2: 
194) 

Menjaga perdamaian dan anti peperangan sebenarnya 
merupakan sikap dasar dari wajah Islam sesungguhnya. Ia 
menjadikan pertumpahan darah dan peperangan sebagai 
bentuk pengecualian untuk membela diri dari serangan 
musuh; suatu pengecualian yang, kendatipun tidak menye-
nangkan, menjadi pilihan terbaik ketimbang menyerah 
kepada musuh tanpa perlawanan. Inilah pengertian yang 
dapat kita petik dari firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā: 
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Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. (al-Baqarah/2: 216) 

Dengan demikian, peperangan ofensif dalam bentuk dan 
dengan tujuan untuk menyerang musuh terlebih dahulu 
merupakan tindakan yang tidak direstui Islam dan tidak 
mendapatkan dukungan pembenaran dari agama yang sangat 
mengutamakan perdamaian dan kedamaian ini. 

Sejatinya, jihad dalam Islam yang berarti suatu bentuk 
“perang defensif” sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya 
tidak terbatas dalam arti peperangan fisik semata (qitāl). 
Tetapi juga mencakup jihad melalui harta, jiwa, dan 
pemikiran serta sarana-sarana lain yang dapat membantu 
mematahkan tindakan ofensif musuh (penjajah) dengan 
berbagai bentuknya. Sebab tujuan jihad adalah memelihara 
dan menjaga eksistensi masyarakat Muslim dan keyakinan 
yang mereka anut; suatu hak yang sah bagi umat mana pun 
untuk mempertahankannya sebagaimana ditegaskan oleh 
hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara 
dewasa ini.23 

Kemudian, dalam suatu peperangan, jika kaum Muslim 
mendapati pihak musuh berkeinginan untuk berdamai dan 
menawarkan gencatan senjata, maka Islam memerintahkan 
untuk menerima inisiatif damai itu, sebagaimana firman 
Allah subhānahū wa ta‘ālā: 

 
Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (al-Anf☼l/8: 61) 



146     Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi 
 

Lebih dari itu, Islam senantiasa mengajak untuk men-
ciptakan suatu tata kehidupan yang damai (ko-eksistensi/at-
ta‘āyusy as-silmī) dengan umat dan negara lain selama mereka 
menghormati eksistensi kaum Muslim. Di sinilah kita 
mendapatkan mengapa Al-Qur'an sangat menganjurkan 
umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar 
keadilan, objektivitas, fair, dan bertolak dari sikap i♥san, 
sebagaimana firman Allah subhānahū wa ta‘ālā: 

 
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahateliti. (al-♦ujurāt/49: 13) 

Dengan demikian, adalah jelas kiranya bahwa Islam 
memandang pihak non-Muslim tidak dari sudut pandang 
kebencian, fanatisme, dan arogansi. Dua ayat Al-Qur'an 
dalam Surah al-Mumta♥anah/60: 8 dan 9 berikut ini juga 
dapat menggambarkan pandangan Islam tentang dasar 
hubungan antarbangsa (internasional): 
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Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya 
melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang 
yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari 
kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. 
Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah 
orang yang zalim. (al-Mumta♥anah/60: 8-9) 

Dua ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang 
prinsip dasar Islam menyangkut hubungan antarnegara, 
suatu prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan 
kasih sayang antarsesama ketimbang perang dan permusu-
han. Bahkan kepada mereka yang memusuhi Islam, agama 
damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan 
yang melampaui batas, karena penghormatan Islam yang 
tinggi terhadap kesatuan asal manusia yang seharusnya selalu 
dihiasi oleh kedamaian dan kasih sayang antarmereka. Di 
sinilah kita mengerti mengapa sebelum dua ayat yang dikutip 
di atas, Allah menyinggung tentang pentingnya kasih sayang 
antarmanusia: 

 
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu 
dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. 
Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. (al-Mumta♥anah/60: 7) 
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2. Menegakkan persamaan kemanusiaan  
    (al-Musāwāh/al-Wi♥dah al-Insāniyyah) 

Kesatuan asal muasal umat manusia dan persamaan 
kedudukannya dalam pandangan hukum internasional dapat 
dipahami antara lain dari Al-Qur'an Surah an-Nisā΄/4: 1: 

 
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 
menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya 
Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. (an-Nisā΄/4: 1) 

Ayat ini melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. 
Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan 
perempuan. Pasangan yang pertama adalah Adam dan 
Hawa. Kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan 
lainnya melalui proses perkawinan atau keluarga. Jadi, semua 
manusia berasal dari proses kejadian yang sama. Ia 
dilahirkan dari pasangan ibu dan ayahnya. Pada hakikatnya 
manusia itu adalah “satu keluarga” yang berasal dari Adam 
dan Hawa.24 Maka proses penciptaan yang “seragam” itu 
merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua 
manusia adalah sama. Basis etika yang berlandaskan 
persamaan manusia inilah yang oleh Marcel A. Boisard 
dinamakan sebagai “soko guru dari struktur sosial Islam”.25 

Prinsip persamaan yang menjadi basis etika dalam 
hubungan antarmanusia dan antarbangsa ini telah ditegaskan 
pula dalam Sunnah Rasul ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. Paling 
tidak ada dua hadis yang perlu diperhatikan dalam konteks 
ini. Pertama, ketika Nabi menunaikan haji yang terakhir, 
beliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain:26 
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فَْضلَ ِلَعَربِيٍّ َعلَى  أَال إِنَّ َربَّكُْم َواِحٌد َوإِنَّ أََباكُْم َواِحٌد أَال الَ
أَْسَوَد  ِلَعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ َوال ِلأَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد َوالَ أَْعَجِميٍّ َوالَ
 )رواه أمحد عن أيب نضرة( بِالتَّقَْوى َعلَى أَْحَمَر إِالَّ

Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan 
sesungguhnya leluhurmu adalah satu (yaitu Adam). Karena itu tidak 
ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, antara non-Arab 
dan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit 
hitam, kecuali karena ketakwaannya (kepada Allah). (Riwayat 
A♥mad dari Abū Na○rah) 

Hadis yang kedua berbunyi: 

)رواه ابن الل عن سهل بن سعيد( اَلنَّاُس َسَواٌء كَأَْسَناِن اْملُْشِط  
Manusia itu sama rata seperti gerigi sisir. (Riwayat Ibnu Lai dari 
Sahl bin Sa‘īd) 

Berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadis di atas, 
jelaslah bahwa setiap warga negara dunia memiliki 
kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama dalam hukum 
internasional. Penyelenggara negara dan organisasi-organi -
sasi internasional dilarang memperlakukan mereka secara 
diskriminatif. Dengan demikian, diskriminasi berdasarkan 
ras (aphartheid) dan kriteria-kriteria diskriminasi lainnya, 
sangat dikecam oleh Islam. Perbedaan warna kulit, bahasa, 
dan suku tidak membuat seseorang harus merasa lebih 
jumawa ketimbang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada 
antarmanusia justru menjadi tanda kekuasaan Allah,27 
sebagaimana firman-Nya: 
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Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit 
dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22) 

 
3. Menegakkan HAM (Huqūqul-Insān al-Asāsiyah) 

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan 
dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, 
menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan 
suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum 
atau syariat Islam akan dengan mudah mendapati bahwa 
tujuan-tujuan pokok ajaran Islam (maqā☺idusy-syarī‘ah) dengan 
jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi 
manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta 
benda, dan keluarga.  

Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat bagaimana 
khalifah ke-II, ‘Umar bin al-Kha••āb, mengecam setiap 
tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam 
ungkapannya yang sangat populer, Khalifah yang diberi gelar 
al-Fāruq ini menegaskan keberpihakannya pada hak-hak asasi 
manusia melalui pertanyaan ironinya, “Kapankah kalian 
pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal 
mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan 
merdeka?”28 

Menurut M.H. Zaqzūq,29 hak-hak asasi manusia dalam 
Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu prinsip 
persamaan manusia (al-musāwāh) dan prinsip kebebasan 
setiap individu (al-♥urriyyah). Prinsip pertama —persamaan (al-
musāwāh)—bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: 
pertama, kesatuan asal muasal umat manusia; dan kedua, 
kehormatan kemanusiaan universal.  

Pilar kesatuan asal umat manusia dalam pandangan 
Islam sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia 
dari jiwa yang satu.30 Jika demikian, seluruh umat manusia 
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merupakan saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang 
menafikan segala bentuk kasta dan strata. Perbedaan yang 
ada di antara manusia sejatinya tidak menegasikan substansi 
kesatuan kemanusiaan yang dimiliki setiap insan. Oleh 
karena itu, perbedaan yang ada—sebagaimana diisyaratkan 
dalam Al-Qur'an—hendaknya dijadikan landasan untuk 
saling mengenal dan tolong-menolong antarsesama manusia; 
bukan penyebab benturan dan perseteruan. 31  

Pilar yang kedua dari prinsip persamaan umat manusia 
(al-musāwāh) adalah kemuliaan dan kehormatan universal 
setiap manusia. Prinsip egalitarianisme dan humanisme 
Islam ini telah dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an:  

 
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki 
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak 
makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-
Isrā΄/17: 70)  

Dengan kemuliaan dan kehormatan ini, Allah mencipta-
kan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam rangka 
menjalankan amanat sebagai “pengelola” di bumi Allah, 
alam raya dengan segala isinya Allah persiapkan dan 
tundukkan untuk kepentingan manusia. Karena amanat yang 
mulia inilah malaikat diperintahkan bersujud—sebagai tanda 
salut dan hormat—kepada manusia.  

Dibandingkan makhluk-makhluk lain, kedudukan manu-
sia dalam pandangan Islam sangatlah unik dan istimewa. 
Keistimewaan dan kemuliaan ini diberikan kepada seluruh 
manusia tanpa terkecuali, sehingga setiap individu memiliki 
hak kemanusiaan yang sama tanpa membedakan yang kaya 
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dari yang miskin, penguasa atau rakyat jelata. Di hadapan 
Allah, seluruh manusia berdiri sejajar dalam suatu kemuliaan 
primordial. Karenanya, setiap manusia berhak mendapatkan 
perlakuan yang sama di depan hukum. 

Adapun prinsip kedua—yang di atasnya dibangun hak-hak 
asasi manusia dalam Islam—adalah prinsip kebebasan (al-
♥urriyah). Manusia, dalam perspektif Islam, adalah makhluk 
yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakmur-
kan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. 
Tugas dan tanggung jawab yang berat namun mulia itu tentu 
saja meniscayakan suatu kebebasan, karena suatu per-
tanggungjawaban sebenarnya lahir sebagai konsekuensi dari 
tersedianya kebebasan untuk melakukan pilihan. Karena itu, 
kebebasan manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. 
Bahkan dalam masalah keimanan atau kekufuran sekalipun, 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk 
menentukan pilihan tanpa paksaan. Maka barangsiapa yang 
ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin 
(kafir) biarlah ia kafir, demikian firman Allah dalam Al-
Qur'an.32  

Demikianlah, prinsip kebebasan dalam Islam sebenarnya 
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; kebebasan 
beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebe-
basan berekspresi, dan kebebasan berserikat. 

 
4. Menegakkan keadilan (al-‘adālah) 

Dalam pembahasan yang lalu kita sudah mengetahui 
bahwa Islam sesungguhnya senantiasa mengajak untuk 
menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang damai (ko-
eksistensi/at-ta‘āyusy as-silmī) dengan umat dan negara lain 
selama mereka menghormati eksistensi kaum Muslim. Tata 
kehidupan damai antarnegara itu harus dibangun di atas 
prinsip keadilan. Di sinilah kita mendapatkan mengapa Al-Qur'an 
sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan 
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umat lain atas dasar keadilan. Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
berfirman: 

 
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama 
dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (al-
Mumta♥anah/60: 8) 

Dalam ayat yang lain, Allah mengulangi lagi kewajiban 
manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, 
walaupun terhadap suatu kelompok atau bangsa yang dalam 
hubungan internasional tidak sejalan dalam beberapa 
kebijakannya. Dengan kata lain, Islam mengecam melakukan 
“standar ganda” dalam menyikapi permasalahan inter-
nasional. Islam menuntut untuk tetap berlaku adil meski 
terhadap musuh sekalipun.33 Dalam konteks ini dapat ditarik 
isyarat Al-Qur'an dalam Surah al-Mā΄idah/5: 8: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mā΄idah/5: 8) 
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Pada ayat ini dapat dibentuk suatu “garis hukum” dalam 
hubungan internasional. Yakni, larangan kepada orang-
orang yang beriman untuk bersikap tidak adil karena 
motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) 
kepada suatu kelompok masyarakat atau negara. Secara a 
contrario (mafhūm mukhālafah), ayat ini dapat ditafsirkan pula, 
manusia dilarang bersikap tidak adil karena motivasi 
emosional yang positif, misalnya rasa sayang atau belas 
kasihan kepada suatu kelompok masyarakat atau negara 
tertentu. Ringkasnya, etika hubungan internasional dalam 
Islam menuntut setiap pihak menjadi saksi yang adil tanpa 
dipengaruhi oleh sesuatu perasaan apa pun atau karena 
perbedaan apa pun, kecuali kebenaran.34  

 
5. Menghormati kesepakatan dan perjanjian  
    (I♥tirāmul-‘uhūd wal-wafā΄ bihā)  

Lebih jauh, Islam memerintahkan untuk selalu meng-
hormati dan menjalankan perjanjian dan kesepakatan. 
Terdapat cukup banyak nash Al-Qur'an yang mengandung 
perintah ini, antara lain firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā:  

 

 
Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan 
janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu 
telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan 
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janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan 
benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai 
kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat 
penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih 
banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji 
kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-
Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (an-
Na♥l/16: 91-92) 

Perintah Islam untuk senantiasa menepati dan memeli-
hara perjanjian dan kesepakatan bukan hanya terbatas antar 
individu, tetapi juga antarkelompok/negara. Dalam hubu-
ngan antarkelompok/negara, Al-Qur΄an berpesan untuk 
menepati perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana firman 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā: 

 
(Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan 
pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan 
kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu 
dengan mereka Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
(al-Anfāl/8: 72) 

Etika menepati perjanjian ini bukanlah teori belaka, 
tetapi benar-benar telah dipraktikkan dalam kehidupan umat 
Islam melalui keteladanan Rasul. Misalnya seperti riwayat 
Abū Rāfi‘35 yang masuk Islam tatkala bertemu Rasulullah 
saat ia menjadi duta kaum Quraisy untuk menemui Nabi di 
Medinah. Abū Rāfi‘ meminta Nabi untuk memerkenankannya 
tinggal di Medinah bersama Nabi dan tidak kembali ke 
Mekah. Namun, Nabi menolak permintaan itu karena beliau 
tidak ingin mengkhianati pihak kaum Quraisy yang telah 
meratifikasi perjanjian (Hudaibiyyah).36 Demikian pula, 
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meskipun sangat benci kepada Musailamah al-Ka♣♣āb 
(tokoh penyebar fitnah di masa Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam dan menganggap dirinya nabi), Nabi tetap meng-
hormatinya sebagai duta ketika kaum Quraisy Mekah 
mengutusnya.37 

 
6. Membangun kerja sama internasional  
    (at-ta‘āwun ad-duwalī) 

Beberapa basis etika di atas semakin memperkuat bahwa 
Islam adalah agama yang menyebarkan perdamaian, 
toleransi dan ko-eksistensi antarindividu, golongan, dan 
negara. Tidak hanya sampai di situ, Islam pun mengajak 
umat manusia untuk bekerja sama demi terwujudnya cita 
dan harapan manusia dan kemanusiaan. Prinsip Islam 
tentang dianjurkannya kerja sama lintas agama, ras, 
golongan, negara demi kebaikan dan kemaslahatan dapat 
dilihat, misalnya, dari keterlibatan Nabi Muhammad 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dalam peristiwa ♦alful-Fu○ūl, di 
mana satu perjanjian telah dibuat oleh beberapa suku Arab 
untuk membela seorang pria yang diperlakukan secara tidak 
adil oleh seorang pria dari suku Arab lainnya.38 Nabi 
berpartisipasi dalam perjanjian ini sebelum beliau diangkat 
menjadi Nabi. Ketika beliau mengingat peristiwa tersebut 
setelah diutus menjadi Nabi, beliau bersabda: 

أُْدَعى بِِه ِفي فًا لَْو لْرِ َعْبِد اِهللا بنِ َجْدَعان ِحلَقَْد َشهِْدُت ِفي داَ
  )ين عن عبداهللا بن عوفرواه الطربا( ْبُتْسالَمِ لَأََجاِْإل

Sungguh dahulu aku pernah menyaksikan di kediaman Abdullāh 
bin Jad‘ān suatu perjanjian/pakta (♦alful-Fu○ūl). Jika aku 
diminta untuk ikut serta dalam peristiwa itu lagi dalam Islam, aku 
pasti akan berpartisipasi. (Riwayat a•-◘abrānī dari ‘Abdullāh 
bin ‘Auf)  
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Pernyataan beliau ini dengan jelas menunjukkan 
keharusan bekerja sama dalam kebaikan dan keadilan, tanpa 
melihat apakah pihak lain yang bekerja sama itu adalah 
Muslim atau bukan, dari kewarganegaraan yang sama atau 
bukan,39 sebagaimana yang dapat dipetik dari keumuman 
firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā:  

 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. (al-Mā΄idah/5: 2) 

Dalam praktiknya, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam telah 
bekerja sama dengan pihak non-Muslim dalam kebaikan. 
Saat berhijrah ke Medinah, misalnya, Nabi meminta bantuan 
seorang musyrik bernama Abdullāh bin Uraiqat sebagai 
pemandu jalan. Pada perang Hunain, Nabi juga pernah 
meminjam baju besi untuk digunakan berperang kepada 
seorang musyrik bernama ☻afwān bin Umayyah. Oleh 
karena itu, para pakar hukum Mazhab Hanafi, Syafi‘i, dan 
Zaidiyah memperbolehkan bekerja sama dengan orang-
orang non-Muslim dalam perang, berdasarkan hadis yang 
menerangkan bahwa Nabi pernah meminta bantuan orang-
orang Yahudi Bani Qainuqā dan ☻afwān bin Umayyah yang 
musyrik pada peperangan Hunain.40 

 
C. Etika Perang dalam Islam   

Saat membahas basis etika perdamaian dunia sebagai 
prinsip yang paling fundamental dalam Islam menyangkut 
hubungan internasional, telah disinggung bahwa Islam 
mengizinkan perang dalam situasi-situasi mendesak yang telah 
disinggung di atas. Namun demikian, agama salām nan ra♥mah 
ini tidak membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa 
batasan dan etika. Bahkan dalam hal ini, Islam mendahului 
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hukum perang positif yang kini dikenal dengan istilah Hukum 
Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana termaktub dalam 
konvensi Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 
4 konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan 
korban perang,41 dan kemudian dilengkapi dengan protokol 
tambahan I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban 
perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan non-
internasional.42 

Menyangkut kedudukan warga sipil dan non-kombatan, 
dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (principle of 
distinction). Melalui prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam 
sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur 
(tentara/kombatan) dengan orang sipil. Tujuannya adalah 
untuk melindungi orang sipil, sehingga yang menjadi sasaran 
serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan 
objek militer.43  

Prinsip pembedaan antara kombatan, non-kombatan, dan 
warga sipil dalam HHI ini sebenarnya bukanlah hal yang sama 
sekali asing dalam Islam, jika tidak dikatakan bahwa Islam 
mendahului HHI dalam hal ini. Prinsip pembedaan kombatan 
dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an 
lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru 
muncul pada tahun 1864, yakni firman Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā.: 

 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.(al-Baqarah/2: 190) 

Dalam Tafsīr al-Qur•ubī, sahabat Ibnu ‘Abbās, ‘Umar bin 
‘Abdul ‘Azīz, dan Mujāhid menafsirkan ayat di atas sebagai 
berikut: 
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ا ْولُاِت؛ أي قَةٌُمْحكََم َيِه: د اِهَجُمَو زِْيزِالَع ُدْبَع ُنْب ُرعَمَو اسٍبََّع ُناْب الَقََو
 اِنَيْبالصَِّو اِءَسالنِّ لِْتي قَا ِفْوُدَتْعَت الَ، َو ْمكَُنْولُاِتقَُي ْنَم لِةاََحبِ ْمُه َنْيلِذاَّ
 .44ْمهِهَِبُشَو اِنَبالرُّْهَو

Perangilah orang yang dalam keadaan sedang memerangimu, dan jangan 
melampaui batas sehingga membunuh perempuan, anak-anak, tokoh 
agama, dan semisalnya. 

Atas dasar inilah maka seyogianya segala bentuk 
pertempuran hanya terjadi di kalangan, dan dibatasi untuk, 
kombatan (tentara) yang memang bertugas untuk berperang. 
Adapun warga sipil45 dan non-kombatan46 serta objek-objek 
dan fasilitas sipil, kesemuanya harus dilindungi dari ekses 
destruktif yang ditimbulkan dari suatu konflik bersenjata.47  

Prinsip pembedaan inilah yang kemudian diimplementasi -
kan oleh Nabi yang melarang membunuh warga sipil yang tidak 
ikut andil dalam suatu peperangan. Beberapa teks hadis-hadis 
dan ā♪ār yang memerinci warga sipil dan non-kombatan yang 
harus dilindungi dari segala bentuk ekses operasi militer, 
serangan membabi buta, pembalasan dendam, dan tidak 
dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai dari 
serangan militer.48 Oleh karena itu, etika perang dalam Islam 
dapat diuraikan dalam poin-poin berikut ini: 

 
1. Menjamin perlindungan penduduk sipil 

Di antara penduduk sipil yang wajib dilindungi dari 
ekses destruktif perang adalah: 
a. Para wanita dan anak-anak 

‘Abdullāh bin ‘Umar melaporkan: 
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ُوجَِدْت اْمَرأَةٌ َمقُْتولَةً ِفي َبْعضِ َمَغازِي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َوَسلََّم فََنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْتلِ النَِّساِء 

  )عن عبد اهللا بن عمر رواه البخاري(َوالصِّْبَياِن 
 
Seorang wanita ditemukan terbunuh pada salah satu peperangan 
Rasulullah, maka Rasulullah melarang pembunuhan wanita dan 
anak-anak. (Riwayat al-Bukhārī dari Abdullāh bin ‘Umar)  

b. Para ‘asīf (pelayan sewaan) 
Rabā♥ bin Rabī‘ melaporkan: 

ِفى غَْزَوٍة فََرأَى النَّاَس  َملََّسَو ِهْيلََع ى اُهللالَّكُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َص
ُمْجَتِمِعَني َعلَى َشْىٍء فََبَعثَ َرُجالً فَقَالَ اْنظُْر َعالََم اْجَتَمَع َهُؤالَِء 

قَالَ . فَقَالَ َما كَاَنْت َهِذِه ِلُتقَاِتلَ. فََجاَء فَقَالَ َعلَى اْمَرأٍَة قَِتيلٍ 
  الَ ِلَخاِلٍد  قُلْ فََبَعثَ َرُجالً فَقَالَ  ُن الَْوِليِدْب  َوَعلَى الُْمقَدَِّمِة َخاِلُد

)عن رباح بن ربيع رواه أبو داود( .قُْتلَنَّ اْمَرأَةً َوالَ َعِسيفًاَي   
Ketika kami bersama Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat 
beberapa orang berkumpul dan mengirim seseorang dan berkata, 
“Lihatlah apa yang dikerumunkan orang-orang tersebut!” Orang 
suruhan itu lalu datang dan berkata, “Mereka mengerumuni 
seorang wanita yang terbunuh.” Beliau bersabda, “Dia (wanita) 
itu tidak berperang [bagaimana mungkin sampai terbunuh]?” 
(saat itu) Khālid bin Wālid berada di barisan terdepan; Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam pun mengutus seorang untuk 
menyampaikan pesan, “Katakan pada Khālid untuk tidak 
membunuh wanita dan pelayan sewaan (‘asīf)!”(Riwayat Abū 
Dāwud dari Rabā♥ bin Rabī ‘) 
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‘Asīf di sini berarti kategori orang yang tidak ikut 
berperang, tetapi ada dalam medan perang untuk 
mengerjakan tugas-tugas perawatan (paramedis) dan 
personel keagamaan militer. Dalam istilah Hukum 
Humaniter Internasional, ‘asīf ini dapat dimasukkan 
sebagai tentara bukan-pejuang atau non-kombatan. 

c. Para orang tua manula 

Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

اغُْزوا بِْسمِ اِهللا َوِفى َسبِْيلِ اِهللا فَقَاِتلُْوا َمْن  كَفََر باهللا الَ  َتُغلُّوا َوالَ 
رواه ( َوالَ  َشْيًخا َتْغِدُروا َوالَ متَثِّلُوا  َوالَ َتقُْتلُوا  َوِليًدا  َوالَ اْمَرأَةً 

)الطرباىن عن ابن عباس  

Perangilah atas nama Allah, dan di jalan Allah. Bunuhlah 
orang-orang yang kafir pada Allah. Jangan berlebih-lebihan, 
jangan berkhianat, jangan membabibuta, jangan membunuh 
anak-anak, wanita, dan orang tua jompo. (Riwayat a•-◘abrānī 
dari Ibnu ‘Abbās) 

Mālik juga menjelaskan dalam al-Muwa••a΄: 

اَنَّ َرُسْولَ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َبَعثَ َسرِيَّةً َيقُْولُ لَُهْم 
َتُغلُّْوا َوالَ  اغُْزْوا بِاْسمِ اِهللا ِفي َسبِْيلِ اِهللا ُتقَاِتلُْونَ َمْن كَفََر بِاِهللا الَ

ِك ِلُجُيْوِشَك َوَسَراَياَك َتْغِدُرْوا َوالَ َتَمثَّلُْوا َوالَ َتقُْتلُْوا َوِلْيًدا َوقُلْ ذِل
  )عن عمر بن عبد العزيز رواه مالك(ِانْ َشاَء اُهللا َوالسَّالَُم َعلَْيَك 

Bahwasanya Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam ketika 
mengirimkan pasukan razia, beliau berkata, “Rampaslah harta 
mereka atas nama Allah, di jalan Allah. Bunuhlah orang-orang 
yang kafir pada Allah. Jangan berlebih-lebihan, jangan 
berkhianat, jangan membabibuta, dan jangan membunuh anak-
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anak. Katakan hal yang sama kepada pasukanmu dan intelejen 
rahasiamu, InsyaAllah kesejahteraan meliputi kamu.” (Riwayat 
Mālik dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz) 

d. Para agamawan dan rohaniawan 
Abū Bakar suatu ketika berpesan: 

إِنََّك َسَتجُِد قَْوًما َزَعُموا أَنَُّهْم َحبَُّسوا أَْنفَُسُهْم ِللَِّه فَذَْرُهْم َوَما 
بَِعْشرٍ لَا َتقُْتلَنَّ  َوإِنِّي ُموِصيَك... َزَعُموا أَنَُّهْم َحبَُّسوا أَْنفَُسُهْم لَُه 

 اْمَرأَةً َولَا َصبِيا َولَا كَبًِريا َهرًِما َولَا َتقْطََعنَّ َشَجًرا ُمثِْمًرا َولَا ُتَخرَِّبنَّ
َنْحلًا َوالَ   َعاِمًرا َولَا  َتْعِقَرنَّ َشاةً  َولَا َبِعًريا  إِلَّا ِلَمأْكَلٍَة َولَا  َتْحرِقَنَّ  

)سعيد بن حيىي عن رواه مالك(َتْغلُلْ َولَا َتْجُبْن ُتَغرِّقَنَُّه َولَا   
Kamu akan menemukan sekelompok orang yang mengaku telah 
mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka 
atas apa yang diakuinya (Biarawan Kristen) … Aku 
menasihatimu sepuluh hal: Jangan membunuh para wanita atau 
anak-anak atau orangtua yang lemah. Jangan menebang pohon 
yang menghasilkan buah, jangan menghancurkan tempat tinggal, 
jangan membantai kambing atau unta kecuali untuk makanan. 
Jangan membakar rumah dan memorak-porandakannya. Jangan 
mencuri barang rampasan perang, dan jangan bersikap pengecut. 
(Riwayat M☼lik dari Ya♥yā bin Sa‘īd) 

 
2. Menjamin perlindungan korban cedera dan sakit 

Salah satu argumentasi (dalil) yang membuktikan adanya 
perlindungan Islam terhadap korban yang cedera, sakit, dan 
kapal karam adalah bahwa membunuh, menyiksa, atau 
melecehkan kemanusiaan mereka yang tidak mampu 
melakukan peperangan bukanlah suatu bentuk tindakan 
kesatria yang dijunjung tinggi oleh prajurit. Oleh karena itu, 
tindakan membunuh dan menyiksa mereka yang tak mampu 
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lagi melakukan perlawanan dianggap melanggar batasan-
batasan kedaruratan dari perang yang dibolehkan oleh Islam. 
Bahkan pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan merusak 
di muka bumi yang sangat dikecam oleh Islam, sebagaimana 
firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā: 

 
Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat 
kerusakan. (al-Baqarah/2: 60) 

Demikianlah, jika Islam dengan tegas melarang membu-
nuh kaum wanita, anak-anak, orang tua renta, dan para 
rohaniawan (tokoh-tokoh agama), karena mereka tidak 
terlibat dalam peperangan dan mereka tidak menjadi 
ancaman bagi kaum Muslim, maka sesungguhnya mereka 
yang cedera, sakit, dan korban karam yang sudah tidak 
mampu lagi melakukan peperangan dan tidak lagi menjadi 
sumber kekuatan bagi pihak musuh, kedudukan mereka—
dalam pandangan Hukum Islam—disamakan dengan kaum 
wanita, anak-anak, para agamawan, dan orang tua renta yang 
dilarang untuk dibunuh.49 

 
3. Menjamin perlindungan tawanan perang 

Jaminan perlindungan bagi tawanan perang berdasarkan 
prinsip-prinsip kemanusiaan sebenarnya sangat jelas 
dikukuhkan oleh Hukum Islam. Hal ini tampak terutama 
setelah kita mengetahui bahwa prinsip-prinsip damai, 
toleran, dan saling memaafkan, bersikap ihsan, menjunjung 
tinggi, keadilan, dan persaudaraan kemanusiaan, merupakan 
prinsip-prinsip yang selalu ditegakkan dan dibela Islam. 
Oleh karena itu, Islam telah memberikan jaminan perlakuan 
yang manusiawi terhadap tawanan perang, serta menghor-
mati hak dan kebebasan mereka sejak mereka jatuh dalam 
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kekuasaan kaum Muslim, sampai mereka kemudian kembali 
ke negara dan keluarga mereka masing-masing. 

Dalam hukum Islam, tawanan perang tidak tunduk pada 
kekuasaan orang perorang atau kesatuan militer yang 
menawan mereka. Tawanan perang hanya tunduk terhadap 
kekuasaan pemerintahan Islam atau pejabat yang diberikan 
wewenang untuk mengurus tawanan perang.50 Hal ini sesuai 
dengan Pasal 12 Konvensi Jenewa III tahun 1949. Beberapa 
hak tawanan perang yang harus dipenuhi dalam etika perang 
menurut Islam adalah: 
a. Hak tempat tinggal 
Kaum Muslim pada masa Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
memang belum mengenal adanya kamp-kamp atau 
bangunan-bangunan khusus untuk para tawanan perang 
sebagaimana yang dikenal pada masa modern. Hal ini 
karena pemerintahan Islam pada masa itu masih terbilang 
baru pada tahap permulaan. Kendatipun demikian, jika kita 
melihat sejarah Islam, para tawanan perang yang berada di 
bawah naungan pemerintahan Islam kala itu telah menik-
mati penempatan dan penampungan yang baik selama masa 
tawanan berlangsung. Sejarah mencatat bahwa seringkali 
Rasulullah mendistribusikan penampungan para tawanan 
perang di rumah-rumah kaum Muslim untuk tinggal 
bersama mereka.51 Tidak jarang mereka juga ditempatkan di 
masjid sampai berakhirnya masa penawanan.52 

b. Hak ransum tawanan perang 
Jika dalam Konvensi Jenewa telah ditetapkan kewajiban 
menyediakan ransum makanan yang memadai bagi para 
tawanan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun 
menunya, dan jatah ransum makanan itu tidak boleh lebih 
sedikit dari jatah makanan anggota pasukan negara 
penahan, maka dalam hal ini pun Islam telah menetapkan  
kewajiban menyediakan ransum makanan yang lebih baik 
dari ketetapan Konvensi Jenewa. Hal ini terlihat jelas ketika 



 
Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi                                                                  165                          
 

kita mengetahui bagaimana cara kaum Muslim dalam 
memberikan makan para tawanan perang Badar yang jatuh 
dalam kekuasaan mereka. Saat itu, dalam memberikan 
makanan, kaum Muslim lebih memprioritaskan para 
tawanan ketimbang diri mereka sendiri, meskipun mereka 
sendiri membutuhkan dan sangat menyenangi makanan itu. 
Mereka ikhlas melakukan hal itu karena terdorong oleh 
pesan Rasulullah untuk selalu memuliakan para tawanan.53 
Perilaku para sahabat inilah yang kemudian dipuji oleh 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā melalui firman-Nya: 

 
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (al-Insān/76: 8) 

Perlakuan yang manusiawi kepada para tawanan juga dapat 
dipetik dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa, tatkala 
♫umāmah bin U♪āl ditawan oleh kaum Muslim, mereka 
memberinya makanan dan susu yang diambil langsung dari 
rumah Rasulullah.54 

c. Hak pakaian 
Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah senantiasa 
berpesan kepada para sahabatnya agar memuliakan dan 
berbuat baik kepada tawanan yang berada di bawah 
kekuasaan kaum Muslim, maka pesan seperti ini tidak akan 
terwujud secara sempurna bila para tawanan dibiarkan 
terlantar tanpa pakaian atau membiarkan mereka memakai 
pakaian yang compang-camping. Lebih-lebih lagi Islam 
memang tidak memerkenankan aurat yang seharusnya 
tertutup terlihat oleh orang lain. Oleh karena itu, para pakar 
Hukum Islam sepakat berpandangan bahwa tersedianya 
pakaian yang layak merupakan salah satu hak tawanan 
perang yang ditetapkan oleh Hukum Islam.55 
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d. Hak kehormatan martabat dan harga diri 
Ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya 
memuliakan dan menjaga kehormatan para tawanan 
perang. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika kita 
mengetahui bagaimana sikap Islam dalam memelihara 
kemuliaan dan kehormatan tawanan wanita. Di antaranya 
adalah larangan menikahi dan atau berhubungan intim 
dengan tawanan wanita sebelum ia melahirkan atau 
memasuki masa haid.56 Ini sesuai dengan petunjuk hadis 
yang diriwayatkan oleh at-Tirmi♣ī bahwa, “Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam mengharamkan melakukan hubungan intim 
dengan tawanan wanita (yang tengah mengandung) sampai 
mereka melahirkan.” Imam A♥mad juga meriwayatkan 
bahwa Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, 
maka janganlah menikahi tawanan wanita sampai ia 
memasuki masa haid.”57 Jika seseorang menikahi wanita 
tawanan yang masih berstatus ganīmah (rampasan perang) 
yang belum didistribusi, dan ia memang memiliki bagian 
dari ganīmah itu, maka ia berkewajiban membayar mahar 
yang sesuai bagi wanita tersebut yang diambil dari bagian 
harta ganīmah-nya. Jika laki-laki itu melakukan perzinaan,  
maka ia harus menerima ♥udūd (hukum cambuk atau rajam 
bagi pezina).58 

e. Hak berkumpul dengan keluarga 
Para pakar hukum Islam sepakat berpendapat bahwa 
tawanan yang masih kecil tidak boleh ditempatkan terpisah 
dengan ibunya, walaupun sang ibu merelakannya. Karena 
pemisahan tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif 
bagi sang anak. Memang, seorang ibu boleh jadi pada 
awalnya merelakan apa yang menimbulkan keburukan bagi 
dirinya, tetapi seringkali hatinya kemudian berubah dan 
merasakan penyesalan. Kesepakatan pakar hukum Islam ini 
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sejalan dengan sabda Rasulullah: “Tidak boleh memisahkan 
seorang ibu dengan anaknya.”59 

f. Hak berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat 
Islam tidak pernah melarang para tawanan perang untuk 
berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga dan 
kerabat dekat mereka untuk saling memberikan dukungan 
dan ketenangan. Hal ini sejalan dengan spirit dan perhatian 
Islam untuk menyebarkan ke-ra♥mah-an (kasih sayang), 
menjunjung tinggi kemuliaan manusia, akhlak yang mulia, 
persaudaraan kemanusiaan, serta nilai-nilai dan prinsip-
prinsip luhur lainnya. Namun demikian, suatu pemerinta-
han Muslim—sebagaimana pemerintahan lainnya—tentu 
memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan guna memelihara keamanan dan stabilitas 
negara bersangkutan. Oleh karena itu, adalah wajar jika 
suatu pemerintahan Islam mengambil kebijakan-kebijakan 
yang diperlukan menyangkut surat-menyurat dan paket 
kiriman antara tawanan dengan keluarganya, sehingga 
upaya-upaya yang dapat merugikan negara, seperti membo-
corkan rahasia negara untuk kepentingan pihak musuh, 
dapat dicegah.60 
 

4. Menjamin perlindungan terhadap objek-objek sipil 
Merusak lahan pertanian, peternakan, unit-unit pelaya-

nan dan bangunan sipil serta objek-objek yang menjadi 
kebutuhan penduduk sipil merupakan hal yang dikecam 
dalam Islam. Secara umum Al-Qur'an melarang segala 
bentuk tindakan merusak di muka bumi seperti firman Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā:  
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Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat 
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, 
sedang Allah tidak menyukai kerusakan. (al-Baqarah/2: 205) 

Demikian pula dalam Surah al-♦ajj/22: 40 terdapat 
isyarat agar rumah-rumah ibadah seperti gereja, sinagog, dan 
masjid—sebagai salah satu objek sipil—tidak boleh dise-
rang: 

 
Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara 
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan 
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-
♦ajj/22: 40) 

Oleh karena itu Abū Bakar pernah berpesan kepada 
Yazid bin Abī Sufyān dalam sebuah ekspedisi perang agar,  

 َتقْطََعنَّ َشَجًرا ُمثِْمًرا َوالَ َتقُْتلَنَّ اْمَرأَةً َولَا َصبِيا َوال كَبًِريا َهرًِما َوالَ الَ
َتْحرِقَنَّ  ِلَمأْكَلٍَة َوالَ َتْعِقَرنَّ َشاةً َوال َبِعًريا إِالَّ ُتَخرَِّبنَّ َعاِمًرا َوالَ

 )رزاق وابن أيب شيبه عن أيب بكعبدالر , رواه مالك(...الًَنْخ
Jangan membunuh wanita, anak-anak dan orang-orang tua renta. 
Jangan memotong pohon yang berbuah, jangan menghancurkan 
bangunan, jangan membunuh domba atau unta kecuali untuk 
keperluan konsumsi, jangan membakar perkebunan kurma... 
(Riwayat Mālik, ‘Abdurrazāq, dan Ibnu Abī Syaibah dari 
Abū Bakar) 

Dalam Hukum Humaniter Internasional, landasan etika 
ini dikenal dengan prinsip keterpaksaan (principle of necessity), 
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yakni prinsip yang menetapkan bahwa suatu objek sipil 
hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi 
persyaratan tertentu, seperti digunakan sebagai tempat 
operasi militer. 

 
5. Operasi militer tidak menyebabkan penderitaan  
    yang tidak perlu  

Etika ini berlandaskan satu prinsip yang disebut dengan 
prinsip pembatasan (principle of limitation). Dalam HHI, 
prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang 
berkaitan dengan metode dan alat perang. Yakni, bahwa 
metode dan alat perang yang benar adalah yang hanya 
bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Oleh 
karena itu, Islam telah meletakkan batasan-batasan yang 
berkaitan dengan metode dan penggunaan sarana perang, 
sehingga—dengan batasan-batasan itu—hal-hal yang tidak 
diperlukan dalam suatu operasi militer dapat dicegah. Hal ini 
karena, dalam perspektif Hukum Islam, perang pada 
dasarnya bukanlah sesuatu yang hukum asalnya boleh 
dilakukan (mubā♥), tetapi Islam memandang perang sebagai 
sesuatu yang dapat dilegalkan karena keterpaksaan atau 
kondisi-kondisi darurat, dan kedaruratan itu hanya dapat 
dilakukan dalam batas-batas yang diperlukan (a○-○arūrah 
tuqaddar bi qadarihā).61 Dalam praktik perang Islam, Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berpesan agar tidak melakukan hal-
hal yang tidak diperlukan dalam perang (melewati batas) 
seperti berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya dan 
melakukan mutilasi terhadap korban perang dengan alasan 
apa pun.62 

 
D. Basis Etika Perang dalam Islam 

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diragukan lagi 
bahwa dalam Islam terdapat hukum yang menjamin 
keselamatan dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan 
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serta fasilitas atau objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran 
perang. Jaminan ini dalam Islam berlandaskan di atas beberapa 
basis etika perang dalam Islam, yaitu: 

Pertama, prinsip kemanusiaan (principle of humanity). Yakni 
bahwa tujuan pokok dari ajaran Islam (maqā☺id syarī‘ah) adalah 
menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling 
mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak 
memelihara akal, keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh 
karenanya bila Islam mengecam berbagai bentuk tindak 
kekerasan dan kelaliman kepada orang/kelompok lain, sampai-
sampai Islam menganggap kelaliman yang dilakukan kepada 
seorang manusia sama artinya melakukan kelaliman kepada 
umat manusia secara keseluruhan. Sesungguhnya Islam 
memandang kehidupan dan nyawa manusia sebagai sesuatu 
yang suci yang menjadi tanda komitmen yang teguh untuk 
menjamin hak asasi manusia, sesuai firman Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā: 

 
Bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu 
membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia (al-
Mā΄idah/5: 32)  

Tambahan lagi, dalam pandangan Islam, setiap individu-
manusia merupakan personifikasi dari kemanusiaan yang 
dimuliakan oleh Allah.63 Kemanusiaan yang sangat dihormati 
dan dijaga oleh Islam ini terefleksi dari bagaimana setiap 
manusia diperintahkan untuk menghormati manusia yang lain: 
kebebasannya, kehormatannya, dan hak-hak kemanusiaan 
lainnya.64 

Kedua, prinsip pembedaan (principle of distinction), prinsip 
pembatasan (principle of limitation), dan prinsip keterpaksaan 
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(principle of necessity). Ketiga prinsip ini dengan singkat dan padat 
ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sasaran perang adalah:  

 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 
(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 
190)  

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa kendatipun 
peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang 
legal, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak 
melampaui batasan-batasan diizinkannya peperangan, yaitu de-
ngan cara membedakan orang/objek sipil dan personel/objek 
militer; melarang menggunakan metode dan sarana perang yang 
tidak diperlukan dalam melemahkan kekuatan musuh; dan 
melarang menghancurkan objek-objek yang tidak semestinya 
dihancurkan.  

Ketiga, prinsip fitrah dasar manusia adalah keadaan tidak 
bersalah secara moral (moral innocence), yakni bebas dari dosa. 
Dengan kata lain, Islam tidak mengenal istilah “dosa bawaan” 
atau “dosa turunan”. Setiap orang bertanggung jawab atas apa 
yang dilakukannya dan tidak dapat membebaninya ke pundak 
orang lain, sesuai firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā:  

 
(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain. (an-Najm/53: 38) 

Karenanya, membunuh warga sipil yang tidak berdosa 
adalah termasuk suatu tindakan yang tidak direstui dalam Islam. 
Oleh karena itu pula, Yūsuf Qar○☼wī dan beberapa fatwa 
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lembaga Islam internasional65 sepakat mengutuk berbagai 
tindakan teror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran 
penyerangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman 
objek-objek wisata dan gedung sipil, dan aksi-aksi teror 
serupa.66 
 
E. Tujuan dan Etika Diplomasi 

Sebagaimana dijelaskan di muka, diplomasi adalah 
peraturan tentang hubungan antarnegara (internasional) yang 
dibuat berdasarkan perjanjian bersama atas prinsip perdamaian, 
keadilan, dan persamaan.67 Diplomasi dengan demikian 
menjadi suatu keniscayaan, bukan saja pada masa modern 
sekarang ini, atau pada masa Islam yang telah mengenal 
hubungan diplomasi sebagaimana terbaca dalam buku-buku 
sīrah, siyar, jihād dan magāzī.68 Tetapi hubungan diplomasi telah 
ada sejak umat manusia mengenal peradaban. Bahkan dalam 
Al-Qur'an, hubungan diplomasi dalam bentuk pengiriman 
pesan/surat kepercayaan melalui duta (diplomat) telah 
dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Dalam Surah an-Naml/27: 29- 
31, Al-Qur'an merekam peristiwa “hubungan diplomasi” itu 
sebagai berikut: 

 
Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah 
disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya (surat) 
itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. janganlah engkau berlaku sombong 
terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah 
diri.” (an-Naml/27: 29- 31)  

Sejarah diplomasi yang seumur dengan peradaban umat 
manusia dan bersifat niscaya ini bukanlah sesuatu yang sulit 
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untuk diterima. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang 
membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup-
nya yang, dalam teori sosial Ibnu Khaldūn, diformulasikan 
sebagai “fī annal-ijtimā‘ al-insānī a○-○arūrī.”69 Hal ini kemudian 
melahirkan masyarakat atau negara. Pada tingkat negara pun, 
suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya 
tanpa bantuan negara lain. Kenyataan ini menimbulkan 
keinginan negara tersebut untuk melakukan kerja sama timbal 
balik dengan negara lain. Di samping itu, negara juga ingin 
memasarkan produksi mereka ke negara lain. Dalam hal ini 
timbullah saling ketergantungan antarnegara. Oleh karena itu, 
antara negara-negara diadakan hubungan diplomatik. 70 

Sebagai tanda adanya hubungan diplomatik antara dua 
negara, masing-masing negara mengirimkan utusannya baik 
duta maupun diplomat lainnya, sebagaimana diatur dalam 
hukum internasional. Mereka melaksanakan tugasnya dengan 
membawa surat-surat kepercayaan dari negara asal mereka. 
Korps diplomatik ini menjalankan tiga fungsi dasar untuk 
kepentingan negaranya. Tiga fungsi dasar inilah yang 
membentuk batasan dan etika yang harus diperhatikan oleh 
seorang diplomat, yaitu: 
1. Fungsi simbolis, dalam arti diplomat merupakan wakil 

simbolis untuk negaranya. Oleh karena itu, ia harus 
menjalankan fungsinya untuk mempertahankan martabat 
negaranya di luar negeri. 

2. Fungsi sebagai wakil negara. Dalam konteks ini, diplomat 
adalah wakil sah negaranya dalam arti yang seluas-luasnya. 
Ia merupakan mediator antara negara yang diwakilinya dan 
negara yang menerimanya. Ia diberi kuasa untuk menanda-
tangani perjanjian atau meneruskan dan menerima 
dokumen-dokumen ratifikasi dari suatu perjanjian yang 
telah ditandatangani. 

3. Fungsi politis. Dalam hal ini diplomat adalah perpanjangan 
tangan negara untuk menentukan kebijakan luar negerinya. 
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Ia juga dapat menginformasikan perkembangan yang terjadi 
pada negara tempat ia bertugas, sehingga negaranya akan 
dapat menentukan kebijakan dan sikap terhadap negara 
sahabatnya tersebut secara tepat. Oleh karena itu, diplomat 
sebagai tangan, kaki, dan telinga negara asalnya di luar 
negeri, harus mampu memainkan fungsi politisnya dengan 
baik, sehingga hubungan diplomatik dengan negara sahabat 
dapat terbina dengan baik pula. 71 

Dalam kaitannya dengan tugas diplomatik, seorang 
diplomat tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara 
yang menerimanya. Karenanya, ia tidak boleh melakukan 
kegiatan mata-mata (spionase), baik untuk kepentingan 
negaranya maupun negara lain. Kegiatan ini tidak sesuai dengan 
misi diplomatiknya dan dapat merusak hubungan diplomatik 
kedua negara. Sebuah negara dapat mengusir diplomat asing 
(persona non-grata) apabila diketahui bahwa diplomat tersebut 
melakukan penyimpangan dalam tugasnya. Selain itu, diplomat 
juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
komersial dan profesional yang menguntungkan pribadinya. 

Jika kita berbicara tentang diplomasi dalam Islam, hal 
pertama yang penting dicatat adalah, sebagai agama yang 
mengutamakan perdamaian (al-Anfāl/8: 61), Al-Qur'an tidak 
melarang umat Islam untuk mengadakan kerja sama dan 
berhubungan baik dengan siapa saja dan negara mana saja, 
walaupun tidak seagama (al-Mumta♥anah/60: 8). Di samping 
itu, Sunnah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam juga memberikan 
teladan kepada umat Islam tentang bagaimana beliau sebagai 
kepala negara Medinah melakukan hubungan diplomatik 
dengan negara luar. Ini menunjukkan bahwa Islam, secara 
konsisten, lebih banyak memperjuangkan perdamaian dan 
keamanan daripada mencari musuh dan peperangan.72    

Pada awal sejarah Islam, Nabi Muhammad pernah 
membuka hubungan diplomatik dengan negara asing dan 
mengirimkan diplomatnya untuk negara tersebut. Nabi pernah 
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mengirim Amr bin Umays Damari sebagai duta negara 
Medinah untuk Ethiopia (Habasyah) pada tahun kedua 
Hijriyah. Sebaliknya, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam juga 
menerima duta asing dan mengadakan upacara kenegaraan 
dalam penerimaan tersebut di dalam masjid. Nabi juga 
menghormati hak kekebalan diplomatik duta asing dan tidak 
mengizinkan penyelewengan dari tugasnya sebagai diplomat. 
Beliau misalnya, meskipun sangat benci kepada Musailamah al-
Ka♣♣āb yang mengaku nabi, namun tetap menghormatinya 
sebagai duta ketika orang Quraisy Mekah mengutusnya 
(Riwayat A♥mad). Sebaliknya, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
tidak mengizinkan Abū Rāfi‘ yang diutus orang Quraisy Mekah 
dalam ratifikasi Piagam Hudaibiyah untuk menetap di Medinah 
bersama beliau, meskipun Abū Rāfi‘ sendiri telah menganut 
agama Islam. Nabi memerintahkan Abū Rāfi‘ untuk kembali ke 
Mekah setelah ratifikasi Piagam Hudaibiyah dan melarangnya 
menyelewengkan tugasnya sebagai diplomat yang dikirim oleh 
orang Mekah (Riwayat Ibnu Mājah). 

Terhadap harta benda diplomat Asing, menurut ulama 
fikih, negara Islam tidak boleh membebankan pajak impor, 
apabila negara asal diplomat tersebut juga tidak memungut 
pajak atas harta benda diplomat Islam.73 Ulama fikih berbeda 
pendapat tentang kekebalan diplomatik diplomat asing dalam 
bidang hukum. Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa duta 
asing tidak terikat pada peraturan dan hukum Islam, baik dalam 
hal perdata maupun pidana. Sementara jumhur ulama berpen-
dapat bahwa duta asing juga harus mematuhi ketentuan hukum 
di negara Islam. Karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya yang bertentangan dengan aturan Islam atau 
menyimpang dari tugasnya.74 

  
F. Penutup 

Demikianlah beberapa poin pandangan Al-Qur΄an 
mengenai etika diplomasi dan hubungan internasional. Tentu 
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saja, kajian ini masih sangat jauh dari sempurna. Tetapi dari 
bahasan yang sederhana ini, kita bisa mengambil kesimpulan 
bahwa Al-Qur΄an memang merupakan Kitāb Hudā yang 
memuat berbagai aturan yang dibutuhkan umat manusia untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wallāhu 
a‘lam bi☺-☺awāb.  
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Catatan: 
                                                            

1  Terlihat di sini bahwa kajian tentang Hukum Diplomasi 
merupakan bagian dari Hukum Publik Internasional. 

2  Dalam perkembangan mutakhir, Hukum Publik Internasional (al-
qānūn ad-duwalī al-‘ām) kini mengalami perkembangan yang sangat pesat 
dengan diratifikasinya sejumlah hukum-hukum internasional yang sangat 
spesifik, seperti hukum yang mengatur hak asasi manusia, hukum perang, 
hukum pengungsian, hukum yang mengatur organisasi-organisasi 
internasional, hukum ruang angkasa, hukum lingkungan, hukum yang 
mengatur hubungan ekonomi, hukum yang mengatur tata cara damai akibat 
sebuah konflik, dan lain sebagainya. Lihat: Internasional Committee of the 
Red Cross, Hukum Humaniter Internasional, (Jakarta: Delegasi ICRC Jakarta, 
2004), h. 4-5; A. Aziz Dahlan et. al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: 
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. VI, 2003), vol. 5, h. 1439. 

3  ☻afiurra♥mān al-Mubārakfūrī, ar-Ra♥īqu al-Makhtūm, (Kairo: Dārul 
Hadi♪, cet. II, 1995), terutama pada pembahasan ‘Ibrām ☻ul♥ al-Hudaibiyyah’, 
h. 341 dan ‘Mukātabatul-Mulūk wal-Umarā’, h. 349-358.  

4  Wahbah Zuhailī, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū, (Damaskus: 
Dārul-Fikr, cet. XIV, 2004), vol. 8, h. 6424. 

5 Terutama pada pembahasan Kitābul-Jihād (lihat: Imām Mālik, al-
Muwa••a’, 3/39 dst., Maktabah Syāmilah 2nd edition). 

6  Mu♥ammad ad-Dasūqī, ‘U☺ūlul-‘Alaqāt ad-Duwaliyyah Bainal-Islām 
wat-Tasyrī‘āt al-Wa○‘iyyah’, dalam: M. H. Zaqzūq (ed.), at-Tasāmu♥ fil-♦a○ārah 
al-Islāmiyyah, (Kairo: al-Majlis al-A‘lā Lisyu‘ūnil-Islāmiyyah, 2004), h. 596. 

7 Abdul Aziz Dahlan et. al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 1, h. 
273; Lihat juga, Jabir Farrāj, al-Manhaj ad-Diblumasī fil-Islām, dalam Jurnal Ad-
Diblūmāsī, Ma‘had ad-Dirāsāt ad-Diblūmāsiyyah, Saudi Arabia, edisi 15, Juni 
1992, h. 110. 

8  Al-Mubārakfūrī, ar-Ra♥īqu al-Makhtūm, h. 143. 
9  Bahkan, menurut M. Abdullah Dirāz, hubungan internasional 

berdasarkan keadilan, kemanusiaan, dan persamaan belum mendapatkan 
pengertian yang sebenarnya di Dunia Barat hingga zaman modern 
sekalipun. Bukankah filsuf Barat sekaliber John Stewart Mill masih 
menyangsikan bila hubungan internasional berdasarkan persamaan itu dapat 
diimplementasikan di negara-negara yang menurutnya masih dalam taraf 
terbelakang (asy-syu‘ūb al-hamajiyyah)? Bukankah para pakar hukum Barat 
modern sebelum Perang Dunia II dan berdirinya PBB masih membedakan 
secara diskriminatif kawasan dunia menjadi tiga bagian, yaitu: kawasan 
bangsa-bangsa berperadaban yang memperoleh hak-hak politiknya secara 
penuh, kawasan semi-berperadaban yang memperoleh sebagian hak-hak 
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politiknya, dan kawasan bangsa-bangsa terbelakang yang sama sekali tidak 
memperoleh hak-hak politik tetapi diperlakukan menurut ukuran kebiasaan-
kebiasaan antarbangsa? Menurut Dirāz, jika kita ingin mengetahui suatu 
kaidah dan sistem hubungan internasional yang adil dan berdasarkan 
prinsip-prinsip kemanusiaan, maka mau tidak mau kita harus melihatnya 
dalam ajaran Islam yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam, lihat: M. Abdullah Dirāz, Dir☼s☼h Isl☼miyyah: fil-‘Alāqāt al-
Ijtimā‘iyyah wad-Dawliyyah, terutama pada bab ‘Mabādī al-Qānūn ad-Duwalī al-
‘Ām fil-Islām’, (Kuwait: Dārul-Qalam, cet. IV, 1994), h. 141.  

10 Abdurrahman Haqqi, Hukum Internasional Islam Sangat Adil, dalam 
Harian Republika, 18 April 2007; Abdul Aziz Dahlan et. al. (ed.), Ensiklopedi 
Hukum Islam, vol. 5, h. 1440-1441. 

11  Wahbah Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, vol. 8, h. 6406 dst. 
12  Mu♥ammad Ad-Dasūqī, ‘U☺ūlul-‘Ālāqāt ad-Duwaliyyah Bainal-Islām 

wat-Tasyrī‘āt al-Wa○‘iyyah, h. 599-603. 
13  Zaid A. Karīm az-Zaid, Muqaddimah fil-Qānūnid-Duwalī al-Insānī fil-

Islām, (Riyad: King Saud University press, 1425 H), h. 15-16. 
14  Surah al-Baqarah/2: 256. 
15  M. ‘Abdullāh Dirāz, Dirāsāh Islāmiyyah, h. 142. 
16  M. ‘Abdullāh Dirāz, Dirāsāh Islāmiyyah, h. 142-143. 
17  Dalam al-Muqaddimah h.145, Ibnu Khaldūn menulis:  

وأصلها إرادة انتقام بعض . علم أن احلروب وأنواع املقاتلة مل تزل واقعة يف اخلليقة منذ برأها اهللا
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إحدامها تطلب اإلنتقام واألخرى تدافع كانت احلرب ، وهو أمر طبيعي يف البشر ال ختلو عنه 
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18  Lihat antara lain: Surah al-♦ajj/22: 39 dan al-Baqarah/2: 190. 
19  M. ‘Abdullāh Dirāz, Dirāsāt Islāmiyyah, h. 143. 
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Quraisy tidak menerima julukan mulia Rasulullah ditambahkan pada kata 
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Muhammad dalam perjanjian itu yang membuat geram ‘Alī bin Abī ◘☼lib. 
Tetapi pada akhirnya, berkat perjanjian yang sepintas merugikan itu, umat 
Islam mendapatkan keuntungan secara politis di mana dengan perjanjian ini, 
umat Islam menjadi satu komunitas politik yang diakui kedaulatannya secara 
de jure dan kemudian berkembang sangat pesat ke seluruh penjuru Arabia 
(lihat: al-Mubārakfūrī, ar-Rahīq al-Makhtūm, h. 341, 343).  

21  M. Abdullah Dirāz, Dirāsāt Islāmiyyah, h. 143. 
22  Inilah sebenarnya salah satu firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā yang 
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23  M. H. Zaqzouq, ♦aqā΄iq Islāmiyyah fī Muwājahah ♦amalāt at-
Tasykīk, (Kairo: Maktabatusy-Syurūq ad-Dawliyyah, 2004), h. 41. 

24  Tentang tafsir ayat ini, lihat: a•-◘abarī, Jāmi‘ al-Bayān fi Ta΄wīlil-
Qur'ān 7/512; al-Qur•ubī, al-Jāmi‘ li A♥kāmil-Qur'ān, 1/1217; al-Bagawī, 
Ma‘ālimut-Tanzīl 2/159; al-Alūsī, Rū♥ul-Ma‘ānī 3/397; asy-Syawkānī, Fat♥ul-
Qadīr 2/74; al-Bai○awī, Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta΄wīl 1/64. 

25  M. Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 91. 
26  Wahbah Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, h. 6415. 
27  Mu♥ammad ad-Dasūqī, U☺ūlul-‘Ālāq☼t ad-Duwaliyyah Bainal-Isl☼m 

wat-Tasyrī‘āt al-Wa○‘iyyah, h. 600. 
28  Sayyid Qu•ub, Fī ♀ilālil-Qur'ān, 8/95. 
29  M. H. Zaqzūq, ♦aq☼΄iq Islāmiyyah fī Muwājahah ♦amalātut-Tasykīk, 

h. 57-58. 
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31  Lihat, Surah ar-Rūm/30: 22; al-♦ujurāt/49: 13. 
32  Surah al-Kahf/18: 29. 
33  Mu♥ammad ad-Dasūqī, U☺ūlul-‘Alāqāt ad-Dauliyyah Bainal-Islām 

wat-Tasyrī‘āt al-Wa○‘iyyah, h. 600.  
34  M. T. Azhary, Negara Hukum, h. 87. 
35  Riwayat Abū D☼wud, A♥mad dan al-♦ākim. 
36  Mu♥ammad ad-Dasūqī, U☺ūlul-‘Alāqāt ad-Dauliyyah, h. 602-603. 
37  Riwayat A♥mad. 
38  Tentang ♦alful-Fu○ūl, lihat antara lain: Ibnu Ka♪īr, as-Sīrah an-

Nabawiyyah, 1/259 (Maktabah Syamilah). 
39  M. H. Hassan, Teroris Membajak Islam, (Jakarta: Grafindo 

Khazanah Ilmu, 2007), h. 47-48. 
40  Lihat: Wahbah Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, h. 6418-

6421. 
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41  Empat Konvensi Jenewa tahun 1948 itu terdiri dari: (1) Konvensi 
I berkaitan dengan perbaikan kondisi korban cedera dan sakit dalam 
angkatan bersenjata di medan pertempuran darat (Geneve Convention for the 
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field); 
(2) Konvensi II berkaitan dengan perbaikan kondisi anggota angkatan 
bersenjata di laut yang cedera, sakit dan korban karam (Geneve Convention for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwercked Members of 
Armed Forces at Sea); (3) Konvensi III berkaitan dengan perlakuan yang 
diberikan bagi tawanan perang (Geneve Convention relatife to the Treatment of 
Prisoners of War); dan (4) Konvensi IV berkaitan dengan perlindungan orang 
sipil di waktu perang (Geneve Convention relatife to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War). Lihat: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan 
Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, (Jakarta: 
Pengayoman, 1999). 

42  Rina Rusman, Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter 
Internasional, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS 
hasil kerjasama Fakultas Hukum Undip dan International Committee of the Red 
Cross (ICRC), Semarang 11 – 16 Desember 2007. 

43  Rina Rusman, Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter 
Internasional. 

44  Al-Qur•ubī, al-Jāmi‘ li A♥kāmil-Qur'ān, Maktabah Syamilah versi 2, 
1/519. Bandingkan, Ibnu ‘A•iyyah, al-Mu♥arrir al-Wajīz, 1/209. 

45  Dalam HHI, warga sipil adalah: (1) orang yang tidak berperan 
aktif dalam peperangan dan tidak melakukan pekerjaan militer; dan (2) 
seorang yang tidak memihak dengan menjadi anggota angkatan bersenjata, 
militan, korps sukarela, membentuk kelompok sejenis angkatan bersenjata 
dan gerakan perlawanan (lihat: Pasal 3, Konvensi Jenewa, 1949 dan Pasal 15 
(b) Konvensi Jenewa IV, 1949). 

46  Istilah bukan-pejuang atau non-kombatan menunjuk kepada 
anggota angkatan bersenjata yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti 
menjadi personel medis, dan personel keagamaan militer, atau tidak lagi 
mengambil peran dalam pertempuran (hors de combat) seperti tawanan 
perang, orang yang terluka dan korban dari kapal karam (lihat: Pasal 4, Para 
1 dan pasal 8 (c), Protokol Tambahan I/1977; Pasal 9 Protokol Tambahan 
II/1977; dan Pasal 24 dan 41 Konvensi Jenewa I/1949). 

47  Abdul Gani Ma♥mūd, ♦imāyah ◙a♥āyā an-Nizā‘āt al-Musalla♥ah fil-
Qānūn ad-Duwalī al-Insānī wasy-Syarī‘ah al-Isl☼miyyah, (Kairo: Bi‘tsatul-Lajnah 
ad-Dawliyyah li☺-☻alīb al-A♥mar, 2000), h. 54-55. 



 
Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi                                                                  181                          
 

                                                            
 

48  M. H. Hassan, Teroris Membajak Islam, Jakarta: Grafindo 
Khazanah Ilmu, 2007, h. 185 dst. 

49  ‘Abdul Gani Ma♥mūd, ♦imāyah ◙a♥āyā an-Nizā‘āt al-Musalla♥ah, 
h. 20-23. 

50  Asy-Syarbīnī, Mugnil-Mu♥t☼j, juz IV, h. 227-228; Al-Mawardi, al-
A♥k☼m as-Sul•☼niyyah, h. 167; Ibnu Qudamah, al-Mugnī, juz IV, h. 407. 

51  Al-Bai○☼wī, Tafsīr al-Bai○☼wī, juz II, h. 372. 
52  Asy-Syauk☼nī, Nailul-Au•ār, juz VII, h. 301-303. 
53  Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Ibnu Ka♪īr, juz IV, h. 454-455; dan Ibnul ‘Arabī, 

A♥k☼mul-Qur'☼n, juz IV, h. 1898. 
54  Asy-Syauk☼nī, Nailul-Au•☼r, juz VII, h. 303. 
55  ‘Abdul Gani Ma♥mūd, ♦imāyah ◙a♥āyā an-Nizā‘āt al-Musalla♥ah, h. 

32. 
56  A☺-☻an‘☼nī, Subulus-Sal☼m, juz IV, h. 1359; dan asy-Syarbīnī, 

Mugnīl-Mu♥t☼j, juz IV, h. 229. 
57  A☺-☻an‘☼nī, Subulus-Sal☼m, juz IV, h. 1359; dan Abū Yūsuf, al-

Radd ‘Al☼ Siyaril-Awz☼‘ī, h. 54. 
58  Abū Yūsuf, ar-Radd ‘Al☼ Siyaril-Awz☼‘ī, h. 49-50. 
59  Ibnu Qudamah, al-Mugnī, juz X, h. 467-468. 
60  ‘Abdul Gani Ma♥mūd, ♦imāyah ◙a♥āyā an-Nizā‘āt al-Musalla♥ah, 

h. 46. 
61  Abdul Gani Ma♥mūd, ♦imāyah ◙a♥āyā an-Nizā‘āt al-Musalla♥ah, h. 14. 
62  Pesan Rasul ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam selengkapnya berbunyi: 

“Apabila Rasulullah mengangkat seorang panglima untuk suatu pasukan 
atau ekspedisi perang, beliau akan berpesan kepadanya dan pasukan yang 
yang dipimpinnya untuk selalu berperilaku baik. Kemudian Rasulullah 
bersabda, ‘Berperanglah dengan nama Allah, untuk membela agama Allah. 
Perangilah orang yang kafir. Berperanglah, jangan berbuat curang dalam 
harta rampasan, jangan mengkhianati perjanjian, jangan berlaku sadis 
terhadap musuh yang tidak berdaya, dan jangan bunuh anak kecil. Apabila 
kamu bertemu musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajukanlah kepada 
mereka tiga pilihan. Apa saja yang mereka pilih dari ketiganya, terimalah dan 
lindungilah mereka. Ajaklah mereka pada agama Islam, apabila mereka 
menerima ajakanmu, terimalah mereka dan lepaskanlah mereka. Apabila 
mereka menolak ajakanmu memeluk Islam, maka mintalah mereka agar 
membayar jizyah, apabila mereka mau membayar jizyah, terimalah mereka 
dan lindungi mereka. Dan jika mereka menolak membayar jizyah, mohonlah 
pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.” (lihat: Asy-Syauk☼nī, 
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Nailul-Au•☼r, juz VII, h. 230; a☺-☻an‘☼nī, Subulus-Sal☼m, juz IV, h. 1339; Ibnu 
♦ajar al-‘Asqal☼nī, Bulūgul-Mar☼m, h. 236-237). 

63  Surah al-Isr☼΄/17: 70; al-♦ijr/15: 29. 
64  M.H. Zaqzūq, ♦aq☼΄iq Isl☼miyyah fī Muw☼jahat ♦amal☼t at-Tasykīk, 

h. 51 – 52. 
65  Tentang fatwa-fatwa lembaga Islam Internasional, lihat 

“Lampiran Pengecaman Umat Islam Terhadap Peristiwa Bom Bali dan Aksi 
Teroris Serupa” dalam M. H. Hasan, Teroris Membajak Islam, h. 235 dst. 

66  Yūsuf al-Qar○☼wī, al-Isl☼m wal-‘Unf: Na♂ar☼t Ta‘☺īliyyah, (Kairo: 
D☼rusy-Syurūq, 2005), h. 27 – 29. 

67  A. Aziz Dahlan et. al (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 1, h. 273. 
68  Lihat pembahasan sebelumnya tentang kajian diplomasi dalam Islam. 
69  Ibnu Khaldūn, al-Muqaddimah, 5/1 (dalam al-Maktabah asy-

Syamilah versi 2). Oleh beberapa pakar tafsir, realita manusia sebagai 
“makhluk sosial” bahkan telah ditunjukkan dengan digunakannya kata ins☼n 
dalam Al-Qur΄an untuk menunjuki “makhluk sosial” itu. menurut mayoritas 
pakar bahasa dan tafsir, kata ins☼n berasal dari kata al-uns yang berarti “jinak” 
dan “harmonis” —lawan dari “liar” dan “bengis” (al-wa♥syah). Hal itu karena 
manusia, sesuai fitrahnya, memang cenderung jinak dan harmonis sehingga 
dapat bekerjasama antarsesama. (Lihat: al-Alūsī, Rū♥ul-Ma‘☼ni, 1/145. Kaitan 
manusia sebagai makhluk-jinak yang madaniyyūn bi•-•ab‘i, lihat: ar-R☼zī, 
Maf☼tī♥ul-Gaib, 3/423, 13/184, 13/351 dan 15/224; Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr 
wat-Tanwīr, 11/339, 11/500, dan 12/467 [al-Maktabah asy-Syamilah versi 2]). 

70  J☼bir Farr☼j, al-Manhaj ad-Diblumasī fil-Isl☼m, h. 111. 
71  A. Aziz Dahlan et. al (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 1, h. 274; 

J☼bir Farr☼j, al-Manhaj ad-Diblumasī fil-Isl☼m, h. 114. 
72  Al-Mub☼rakfūrī, ar-Ra♥īqu al-Makhtūm, h. 349-358. 
73  Wahbah Zuhaylī, al-Fiqh al-Isl☼mī wa Adillatuhū, vol. 8, h. 6424. 
74  A. Aziz Dahlan et. al (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 1, h. 274; 

J☼bir Farr☼j, al-Manhaj ad-Diblumasī fil-Isl☼m, h. 275; Wahbah Zuhaylī, al-Fiqh 
al-Isl☼mī wa Adillatuhū, vol. 8, 6427. 
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ETIKA KEDOKTERAN 
---------------------------------------- 
 
 
A. Rumusan Jiwa Sehat Menurut WHO 1959 Geneva 

1. Menerima kenyataan secara konstruktif dan kreatif, 
meskipun kenyataan itu buruk. 

2. Puas dengan hasil perjuangan sendiri. 
3. Lebih puas memberi daripada menerima. 
4. Secara relatif, bebas dari kecemasan dan ketakutan.  
5. Dapat berhubungan dengan orang lain secara saling 

menolong dan saling menguntungkan.  
6. Dapat merubah kegagalannya menjadi hal yang lebih 

bermanfaat dan sebagai pelajaran.  
7. Mengubah rasa kebencian dan permusuhan secara 

kreatif dan konstruktif ke arah yang bermanfaat.  
8. Mempunyai kapasitas cinta yang besar (capacity of love, 

mencintai dan dicintai). 
Rumusan di atas juga berarti, menjunjung tinggi ikhtiar, 

usaha, dan perjuangan, menghindari dari rasa kecemasan dan 
ketakutan, menumbuhkan rasa tolong menolong, kerja sama 
saling menguntungkan, kegagalan menjadi pelajaran, menghilang-
kan kebencian dan menumbuhkan saling kasih sayang dan cinta 
mencintai. Ini sesuai dengan Surah al-M☼΄idah/5: 2:  
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-
syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qal☼id 
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia 
dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu)  
kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksa-Nya.  (al-M☼΄idah/5: 2) 
 
B. Sumpah dan Janji Dokter  

Dalam Al-Qur΄an banyak sekali ayat-ayat yang 
memberikan dorongan untuk menunaikan janji dan sumpah 
yang telah diucapkan antara lain: Surah al-Baqarah/2: 27, 40, 
100, 177; Āli-‘Imr☼n/3: 76, 77; al-M☼΄idah/5: 7; al-An‘☼m/6: 
152; ar-Ra‘ad/13, 25; an-Na♥l/16: 1, 95; al-Isr☼΄/17: 34; al-
Mu΄minūn/23: 8; dan al-Ma‘☼rij/70: 32. Ayat yang secara 
spesifik menyatakan bahwa janji harus ditunaikan, terdapat 
dalam Surah an-Na♥l/16:  91: 
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Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah 
menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (an-Na♥l/16:  
91) 

Jadi, perbuatan sumpah ini adalah merupakan perjanjian 
suci dengan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Oleh karena itu sumpah 
sangat dijunjung tinggi dalam Islam, dan sesuatu yang luhur 
dan wajib ditunaikan. Termasuk orang-orang yang berkecim-
pung di berbagai profesi seperti hakim, jaksa, pejabat, pegawai 
negeri, dokter.    

Tidak hanya dokter yang wajib bersumpah, tetapi semua 
profesi di bidang kesehatan wajib mengucapkan sumpah seperti 
sarjana apoteker, sarjana kesehatan, perawat, dan bidan. 
Sumber dari sumpah ini berasal dari sumpah Hippokrates dan 
Deklarasi Geneva dari Ikatan Dokter Sedunia. Seperti diuraikan 
oleh Dr. Muhammad Yusuf Hanafiyah dalam Bukunya, Etika 
Kedokteran, seperti berikut ini :  

Lafal Sumpah Dokter Indonesia sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 26 Tahun 1960 adalah berdasarkan sumpah 
Hippokrates dan Deklarasi Geneva dari Ikatan Dokter Sedunia 
(World Medical Association, WMA 1948). Hippokrates (460-
377 SM.) adalah seorang dokter bangsa Yunani yang berjasa 
mengikat ilmu Kedokteran sebagai ilmu yang berdiri sendiri, 
terlepas dari ilmu Filsafat, karena itu ia di anggap sebagai Bapak 
ilmu Kedokteran. Kesadarannya yang tinggi akan moral profesi 
kedokteran dituangkannya dalam bentuk Sumpah Hippokrates, 
yang harus ditaati dan diamalkan oleh murid-muridnya. 
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1. Sumpah Hippokrates 
Sumpah Hippokrates jika diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah demi 
Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius dan Hygea, dan 
Panaccea, dan semua dewa-dewa sebagai saksi, bahwa sesuai 
dengan kemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi 
janji-janji berikut ini: 

1. Saya akan memperlakukan guru yang telah menga-
jarkan ilmu ini dengan penuh kasih sayang 
sebagaimana terhadap orang tua saya sendiri, jika 
perlu akan saya bagikan harta saya untuk dinikmati 
bersamanya. 

2. Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagai 
saudara kandung saya dan saya akan mengajarkan 
ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya, kalau 
mereka memang mau mempelajarinya, tanpa imbalan 
apa pun. 

3. Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada 
anak-anak saya sendiri, dan kepada anak-anak guru 
saya, dan kepada mereka yang telah mengikatkan diri 
dengan janji dan sumpah untuk mengabdi kepada 
ilmu pengobatan, dan tidak kepada hal-hal lainnya. 

4. Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut 
pengetahuan dan kemampuan saya kan membawa 
kebaikan bagi penderita, dan tidak akan merugikan 
siapa pun. 

5. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan 
kepada siapa pun meskipun diminta, atau menganjur-
kan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang 
sama, saya tidak akan memberikan obat untuk meng-
gugurkan kandungan. 

6. Saya ingin menempuh hidup saya baktikan kepada 
ilmu saya ini dengan tetap suci dan bersih. 
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7. Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap 
seseorang, walaupun ia menderita penyakit batu, 
tetapi akan menyerahkan kepada mereka yang ber-
pengalaman dalam pekerjaan ini. 

8. Rumah siapa pun yang saya masuki, kedatangan saya 
itu saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan 
tanpa niat-niat buruk atau mencelakakan, dan lebih 
jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita 
ataupun pria, baik merdeka maupun hamba sehaya. 

9. Apapun yang saya dengar atau lihat tentang 
kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan, 
tidak akan saya ungkapkan karena saya harus meraha-
siakannya. 

10. Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, 
izinkanlah saya menikmati hidup dalam memprak-
tikkan ilmu saya ini, dihormati oleh semua orang, di 
sepanjang waktu! Tetapi jika sampai saya mengkhia-
nati sumpah ini, balikanlah nasib saya. 

 
2. Deklarasi Geneva 

Lafal Sumpah Dokter sesuai dengan deklarasi Geneva 
(1948) yang disetujui oleh General Assembly WMA dan 
kemudian diamander di Sydney (1968), berbunyi sebagai 
berikut: “Pada saat diterima sebagai anggota profesi 
kedokteran saya bersumpah bahwa: 

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 
perikemanusiaan. 

2. Saya akan menghormati dan berterima kasaih kepada 
guru-guru saya sebagaimana layaknya. 

3. Saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan hati 
nurani dengan cara yang terhormat. 

4. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. 
5. Saya kan merahasiakan segala rahasia yang saya 

ketahui bahkan seusai pasien meninggal dunia. 
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6. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat 
dan tradisi luhur jabatan kedokteran. 

7. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai 
saudar-saudara saya. 

8. Dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien, saya 
tidak mengizinkan terpengaruh oleh pertimbangan 
keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian 
atau kedudukan sosial. 

9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari 
saat pembuahan. 

10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan 
pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang 
bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 

11. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh 
dan bebas, dengan mempertaruhkan kehormatan diri 
saya.” 

 
3. Lafal sumpah dokter Indonesia 

 Lafal sumpah dokter sesuai dengan Deklarasi Geneva 
(1948) telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh 
Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Departemen 
Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia. Lafal sumpah ini 
diucapkan pertama kali oleh lulusan fakultas Kedokteran UI 
pada tahun 1959. Lafal sumpah ini kemudian dikukuhkan 
dengan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 1960. Lulusan 
pertama Fakultas Kedokteran USU Medan sebanyak 6 orang 
telah mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan PP No. 
26/1960 tersebut pada tanggal 25 Februari 1961. 

Keenam orang dokter pertama dari USU tersebut adalah 
dokter Herbert Hutabarat, Dokter Muhammad Yusuf 
Hanafiyah, Dokter Panusunan Nasution, Dokter Helena 
Siregar, Dokter Syahrul Nasution, dan Dokter Sudiranto 
Mardisudiro. 
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Pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke-2 
yang diselenggarakan di Jakarta pad tanggal 14-16 Desember 
1981 oleh Departemen Kesehatan RI telah disepakati 
beberapa perubahan dan penyempunaan lafal sumpah 
dokter, sehubungan dengan berkembangnya bidang kese-
hatan masyarakat. Lafal sumpah dokter tersebut berbunyi 
sebagai berikut: 

 Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

perikemanusiaan. 
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat 

dan tradisi luhur jabatan kedokteran. 
3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang 

terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat 
pekerjaan saya sebagai dokter. 

4. Saya akan menjelaskan tugas saya dengan mengutama-
kan kepentingan masyarakat. 

5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui 
karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. 

6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokte-
ran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan 
perikemanusiaan, sekalipun diancam. 

7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pen-
derita. 

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya 
saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, 
kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau 
kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap 
penderita. 

9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari 
saat pembuahan. 

10. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan bekas 
guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima 
kasih yang selayaknya. 
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11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya 
sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 

12. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik 
Kedokteran Indonesia; 

13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan 
dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. 
Sumpah dokter di Indonesia diucapkan pada suatu 

upacara di Fakultas Kedokteran setelah Sarjana Kedokteran 
(S.Ked) lulus ujian profesinya. Acara ini dihadiri oleh 
pimpinan fakultas, senat fakultas, pemuka agama, para 
dokter baru beserta keluarganya. Sebelum para dokter baru 
mengucapkan butir-butir lafal sumpah tersebut, bagi yang 
beragama Islam mengucapkan: ‘Wall☼hi, Wabill☼hi, Watall☼hi’, 
‘Demi Allah, saya bersumpah’; bagi yang beragama Katolik 
mengucapkan ‘Demi Allah saya bersumpah’; bagi yang 
beragama Kristen Protestan, ‘Saya berjanji’; bagi yang 
beragama Budha, ‘Om Atah Parama Wisesa Om Shanti 
Shanti Om’; dan bagi yang beragama Hindu, ‘Mai Kasm 
Khananah.’ Setelah para dokter baru mengucapkan lafal 
sumpahnya, mereka menandatangani berita acara sumpah 
dokter berserta saksi-saksinya. 

Jika dibandingkan Lafal Sumpah Hippokrates dengan 
Lafal Sumpah Dokter Indonesia, maka dapat dilihat bahwa 
Lafal Sumpah Dokter Indonesia mengandung intisari yang 
berakar dari Lafal Sumpah Hippokrates. Lafal Sumpah 
Hippokrates mengandung butir-butir yang berkaitan dengan 
larangan melakukan euthanasia aktif, abotus provocatus, dan 
melakukan pelecehan seksual. Juga mengandung kewajiban 
melakukan rujukan jika tidak mampu dan memelihara 
rahasia pekerjaan dokter. Secara lebih terinci Lafal Sumpah 
Hippokrates mengandung perlakuan yang selayaknya terha-
dap guru-guru beserta anak-anaknya, bahkan jika perlu 
membagikan harta kepada gurunya, yang tentunya di saat 
guru membutuhkannya. 
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Butir-butir lain dalam Sumpah Hippokrates juga 
terdapat dalam bentuk yang sedikit berbeda, namun 
prinsipnya sama. Hanya sesuai perkembangan ilmu 
kedokteran pada masa Hippokrates, pengobatan ditujukan 
pada individu, karena belum diketahuinya penyakit menular 
dan belum berkembangnya ilmu kesehatan masyarakat. Juga 
karena belum diketahuinya fisiologi reproduksi manusia, 
maka butir khusus tentang hidup insani sejak saat 
pembuahan tidak tercantum.  

Sumpah dokter adalah sumpah profesi kesehatan yang 
tertua di dunia. Sesuai dengan perkembangan ilmu 
kedokteran/kesehatan, maka jenis tenaga kesehatan pun 
bertambah. Kini tenaga kesehatan terdiri dari dokter, dokter 
gigi, sarjana kesehatan masyarakat, apoteker, paramedik dan 
sebagainya. Lafal Sumpah/janji-janji tenaga kesehatan selain 
dokter, umumnya mengacu kepada Lafal Sumpah Dokter. 
Berikut ini diturunkan lafal sumpah masing-masing jenis 
kesehatan itu.   

 
4. Lafal sumpah/janji dokter gigi (P.P. No. 33 Tahun 1963) 

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan 
masyarakat. 

2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya 
sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan kesehatan 
masyarakat. 

3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui 
karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter 
gigi. 

4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan 
pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang 
bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 
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5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar 
dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh 
pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik 
kepartaian, atau kedudukan sosial. 

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh 
dan dengan penuh keinsafan. 

 
5. Lafal sumpah/janji apoteker (P.P. No. 29 Tahun 1962)      

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

perikemanusiaan, terutama dalam bidang kefarmasian. 
2. Saya akan merahasiakan sesuatu yang saya ketahui 

karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. 
3. Sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan penge-

tahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang berten-
tangan dengan hukum perikemanusiaan. 

4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya 
sesuai dengan hukum perikemanusiaan. 

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar 
dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh 
pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik 
kepartaian, atau kedudukan sosial. 

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh 
dan dengan penuh keinsafan.  

 
6. Lafal sumpah/janji sarjana kesehatan masyarakat 

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan 
masyarakat. 

2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya 
sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan kesehatan 
masyarakat. 
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3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui 
karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai sarjana 
kesehatan masyarakat. 

4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan 
pengetahuan kesehatan masyarakat saya untuk sesuatu 
yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar 
dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh 
oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, 
politik kepartaian, atau kedudukan sosial. 

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh 
dan dengan penuh keinsyafan. 

 
7. Lafal sumpah/janji sarjana keperawatan 

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

perikemanusiaan, terutama dalam bidang perawatan. 
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya 

sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan perawatan. 
3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui 

karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai sarjana 
keperawatan. 

4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan 
pengetahuan kesehatan masyarakat saya untuk sesuatu 
yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar 
dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh 
oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, 
politik kepartaian, atau kedudukan sosial. 

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh 
dan dengan penuh keinsyafan. 

 
8. Lafal sumpah/janji ahli madya keperawatan 

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 
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1. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan akan 
melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, menurut 
Undang-Undang yang  berlaku dengan penuh tanggung 
jawab dan kesungguhan. 

2. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan dalam 
melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan 
membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, 
golongan, bangsa, dan agama. 

3. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan dalam 
melaksanakan tugas akan membina kerja sama, 
keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 

4. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan, tidak akan 
menceritakan kepada siapa pun segala rahasia yang 
berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta 
pengadilan untuk keperluan kesaksian. 

Semoga  Tuhan YME memberikan kekuatan kepada saya. 
 

9. Lafal sumpah/janji bidan 
Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 

1. Bahwa saya sebagai bidan, akan melaksanakan tugas saya 
sebaik-baiknya, menurut undang-undang yang berlaku 
dengan tanggung jawab dan kesungguhan. 

2. Bahwa saya sebagai bidan, dalam melaksanakan tugas 
atas dasar kemanusiaan, tidak akan membedakan 
pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan 
agama. 

3. Bahwa saya sebagai bidan, dalam melaksanakan tugas 
akan membina kerja sama, keutuhan, dan kesetia-
kawanan dengan teman sejawat. 

4. Bahwa saya sebagai bidan, tidak akan menceritakan 
kepada siapa pun segala rahasia yang berhubungan 
dengan tugas saya, kecuali diminta pengadilan untuk 
keperluan kesaksian. 



Etika Kedokteran                                                                                                                195 

Berdasarkan pada isi lafal sumpah tenaga-tenaga 
kesehatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
lafal sumpah-sumpah tersebut mengandung 5 hal pokok 
sebagai berikut: 
1. Membaktikan hidup guna kepentingan keperi-

manusiaan. 
2. Menjalankan tugas sesuai tradisi luhur jabatan/ 

pekerjaan. 
3. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip ilmiah dan 

moral walaupun diancam tidak akan melakukan hal-
hal yang bertentangan dengan etik, hukum, dan 
agama. 

4. Tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. 
5. Menyimpan rahasia jabatan/pekerjaan, kecuali ada 

peraturan pengecualian.1  
 

C. Etika  Kedokteran dan Hukum Kesehatan  
Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk 

mengatur tertib dan tentramnya pergaulan dalam masyarakat. 
Namun pengertian etik dan hukum berbeda. Etik berasal dari 
kata Yunani ethos, yang berarti “yang baik, yang layak”. Ini 
merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku 
kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa 
kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan profesi 
(profesio berarti pengakuan), antara lain adalah pekerjaan dokter, 
dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana 
keperawatan, wartawan, hakim, pengacara, dan akuntan. Etik 
profesi yang tertua adalah etik kedokteran, yang merupakan 
prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterap-
kan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien, 
teman sejawatnya dan masyarakat umumnya. 

Pekerjaan profesi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. 
2. Pekerjaannya berlandaskan etik profesi. 
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3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada 
keuntungan.  

4. Pekerjaannya legal melalui perizinan. 
5. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. 
6. Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi 

profesi. 
Landasan etik kedokteran adalah: 
1. Sumpah Hippokrates (460-377 SM). 
2. Deklarasi Geneva (1948). 
3. International Code of Medical Ethics (1960). 
4. Lafal Sumpah Dokter Indonesia (1960). 
5. Kode Etik Kedokteran Indonesia (1983). 
6. Pernyataan-pernyataan (Deklarasi) Ikatan Dokter 

sedunia (Word Medical Association, WMA), yaitu 
antara lain: 
a. Deklarasi Geneva (1948) tentang Lafal Sumpah 

Dokter. 
b. Deklarasi Helsinki (1964) tentang Riset Klinik. 
c. Dekalarasi Sydney (1968) tentang Saat Kematian. 
d. Deklarasi Oslo (1970) tentang Pengguguran 

Kandungan  atas Indikasi Medik. 
e. Deklarasi Tokyo (1975) tentang Penyiksaan. 

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh suatu kekuasaan untuk mengatur pergaulan hidup 
dalam masyarakat. Hukum perdata mengatur subjek dan antar 
subjek dalam hubungan inter-relasi (kedudukannya sederajat). 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berasal 
dari Burgelijk Wetboek (BW) zaman Belanda, yang mulai 
berlaku di Indonesia pada tanggal 30 April 1887. Hukum 
pidana adalah peraturan mengenai hukuman. Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Wetboek van 
Starrecht zaman Belanda dan mulai berlaku di Indonesia pada 
tanggal 1 Januari 1918. Dalam masalah pidana kedudukan 
penguasa/pemerintah adalah lebih tinggi. 
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Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpu-
nan Hukum Kesehatan Indonesia (PRHUKI), adalah semua 
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini 
menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan 
segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan 
kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayan kesehatan 
dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman, standar 
pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta 
sumber-sumber hukum lainnya. Hukum Kedokteran merupa-
kan bagian dari Hukum Kesehatan, yaitu yang menyangkut 
asuhan/pelayanan kedokteran (medical care/service). 

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih 
muda. Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress 
on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan 
selanjutnya melalui World Congress of The Association for 
Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di 
Indonesia perkembangan Hukum Kesehatan dimulai dari 
terbentuknya Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran FK-
UI/R.S. Ciptomangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. 
Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia 
(PEHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah 
menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia 
(PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 
1987. PERHUKI Wilayah Sumatera Utara terbentuk pada 
tanggal 14 April 1986 di Medan. 

Hukum Kesehatan mencakup komponen-komponen 
hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu sama 
lainnya, yaitu Hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum 
Perawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, 
Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan 
dan sebagainya. (Konas PERHUKI, 1993) 

Persamaan etik dan hukum adalah: 
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1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup 
bermasyarakat. 

2. Sebagai objek adalah tingkahlaku manusia. 
3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masya-

rakat, agar tidak saling merugikan. 
4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. 
5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan penga-

laman para anggota senior. 
Perbedaan etik dan hukum adalah: 

1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku 
untuk umum. 

2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. 
Hukum disusun oleh badan pemerintahan. 

3. Etik tidak seharusnya tertulis. Hukum tercantum secara 
terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/berita 
negara. 

4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Sanksi 
terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. 

5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majlis Kehormatan Etik 
Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan dokter 
Indonesia (IDI) dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia 
Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK), 
yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan (DEPKES). 
Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan. 

6. Penyelesian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etik meru-

pakan seperangkat perilaku yang benar atau norma-norma 
dalam suatu profesi. Etika kedokteran adalah pengetahuan 
tentang perilaku profesional para dokter dan dokter gigi dalam 
menjalankan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam lafal 
sumpah dan kode etik masing-masing, yang telah disusun oleh 
organisasi profesinya bersama-sama pemerintah. 

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh suatu kekuasaan. Hukum kesehatan adalah peratur-
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an perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kese-
hatan. 

Pelanggaran etik kedokteran tidak selalu berarti 
pelanggaran hukum, begitu pula sebaliknya pelanggaran hukum 
belum tentu berarti pelanggaran etika kedokteran. Pelanggaran 
etik kedokteran diproses melalui MKEK-IDI dan kalau perlu 
diteruskan ke P3EK-DEPKES, sedangkan pelanggaran hukum 
diselesaikan melalui pengadilan.2  

 
D. Kasus Kesehatan yang Berkaitan dengan Kode  
     Etik Dokter 

1. Gawat Darurat; membahayakan jiwa, membahayakan 
keamanan, perlidungan legal aspek. 

2. Transplantasi Organ; pertimbangan kemanusiaan, jiwa 
dan perdagangan organ.   

3. Amputansi Organ;  invaliditas seumur hidup, perizinan 
dan kesehatan atau umur penderita  (D.M).  

4. Euthanasia; faktor moralitas, ekonomi, hukuman mati 
dan legal aspek.  

5. Keguguran; medis, penyelamatan jiwa (medical abortion), 
sosial, ekonomi, kosmetika, illegal abortion, agama; haid 
tidak teratur. 

6. Keluarga berencana; alat kontrasepsi, cara-cara 
kontrasepsi dan prostitusi. 

7. Tanggung jawab sosial; illegal marriage , one parent family.  
8. Kosmetik; operasi, non operasi, seksual aspek dan ganti 

kelamin 
Kasus-kasus di atas tidak sebatas itu saja,  tapi akan 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena 
itu, hukumnya harus merujuk kepada para pakar fikih untuk 
menentukan boleh tidaknya  hal-hal tersebut di atas. Untuk itu, 
para pakar fikih dituntut dapat mengikuti perkembangan 
teknologi kedokteran, manfaat dan madaratnya, yang pada 
gilirannya berdasarkan pertimbangan dampak positif dan 
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negatifnya akan menetapkan hukum suatu kasus medis yang 
terjadi di masyarakat.  

 
E. Profesi Medis  & Profesi Spiritual  

Perofesi Medis sangat erat kaitannya dengan profesi 
spritual. Karena manusia tidak hanya terdiri dari jasmani saja, 
tetapi manusia terdiri dua unsur yaitu; jasmani dan rohani. 
Jasmani, apabila sakit maka yang menyembuhkan adalah dokter 
dan tenaga medis. Sedang kalau rohaninya yang sakit maka 
yang menyembuhkan adalah psikiater, dukun, kyai, pendeta, 
pastur, bikhu, atau orang pintar, dsb. Kalau doker secara kasat 
mata  menyembuhkan jasmani sedang para rohaniawan 
tugasnya adalah menyembuhkan hal-hal yang spritual. Namun 
kedua profesi ini sangat erat kaitannya satu sama lain, tidak ada 
dikotomi dari keduanya. Manusia dikatakan sehat apabila kedua 
unsur yang ada dalam dirinya sehat, yaitu sehat jasmani dan 
sehat rohani, sehat fisik dan sehat jiwanya. Wall☼hu a‘lam bi☺-
☺aw☼b.   
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Catatan: 
                                                            

1 M.Yusuf Hanafiyah, Etika Kedokteran, h. 23-25. 
2 M. Yusuf Hanafiyah, Etika Kedokteran, h. 70-75. 
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ETIKA PEMIMPIN  
--------------------------------- 
 
 

l-Qur΄an bagi umat Islam adalah sebagai konstitusi 
(hukum dasar) untuk kehidupan di dunia dan akhirat, 
memuat prinsip-prinsip umum dan membiarkan 

rinciannya diterangkan oleh Sunnah dan ijithad1 para mujtahid 
sepanjang masa. Misalnya Al-Qur΄an hanya menyebutkan teks 
atau lafalnya saja, namun dari redaksi dan lafal inilah para 
mujtahid atau mufasir dapat mengimplementasikan secara rinci 
makna lafal tersebut menjadi suatu konsep utuh yang dijadikan 
pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti: khalīfah 
(wakil, pengganti, pemimpin) syūr☼ (permusyawaratan, demok-
rasi), al-adl (keadilan), al-mulk (kedaulatan, kerajaan), ad-dawlah 
(negara, pemerintahan), as-sul•☼n (kekuasaan), al-qa○ā (sistem 
peradilan), al-amr bil-ma‘rūf wan-nahyu anil-munkar (menganjurkan 
yang baik dan mencegah yang mungkar), al-ukhuwah (per-
saudaraan, kesetaraan), al-ummah (bangsa, umat), asy-syu‘ūb 
(bangsa), al-qab☼il (suku bangsa), al-mus☼wa (persamaan), al-♥ukm 
(pemerintahan) dan ulul-amr (amir, raja, pemimpin Negara). 
Termasuk dalam konteks ini, yaitu ulul-amr atau al-im☼mah  
dalam Al-Qur΄an. 

A 
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Kepemimpinan di bidang apa pun berhubungan dengan 
ketaatan atau loyalitas. Dalam kepemimpinan rumah tangga, 
misalnya, loyalitas pertama adalah kepada Allah dalam 
menjalankan hukum keluarga. Pria sebagai suami adalah 
pemimpin yang harus ditaati oleh istri dan anak-anaknya 
sebagai anggota keluarga. Ketaatan kepada suami dan ayah 
dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum Allah, sebagai 
kepala rumah tangga, merupakan suatu keharusan. Rumah 
tangga adalah unit terkecil masyarakat.  

Begitu juga dalam masyarakat, ada yang disebut dengan 
pemimpin formal seperti lurah, camat, bupati, gubernur, dan 
presiden; dan warga atau rakyat harus taat kepada pimpinannya.  
Keberhasilan pemimpin formal sangat ditentukan oleh 
kepemimpinan informal di rumah tangga dan keberhasilan 
kepemimpinan rumah tangga adalah anak tangga dasar menuju 
kepemimpinan masyarakat yang berhasil. Realitas di berbagai 
negara di seluruh dunia berbicara, kepemimpinan pada umum-
nya dimulai dari bawah. Keberhasilan dari bawah inilah yang 
membuat masyarakat memilih seseorang untuk kepe-mimpinan 
yang lebih tinggi.2 

Yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana memilih 
pemimpin? Syarat-syarat apa saja yang mereka harus penuhi? 
Bagaimaan bentuk sistem pemilihannya? Kriteria dan tipologi 
pemimpin macam apa? Dan etika pemimpin menurut Al-Qur΄an 
yang bagaimana? Pertanyaan yang terakhir inilah yang akan 
dijawab dalam tulisan berikut ini.  

Ayat yang berkaitan tentang etika pemimpin terdapat 
dalam Surah an-Nisā΄/4 ayat 58 dan 59: 

 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
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manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā΄/4: 58) 

Bila dikritisi, ayat di atas paling tidak mengandung 4 
pesan moral; (1) Allah memerintahkan untuk menunaikan 
berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapa pun  
yang memberikan amanah; (2) apabila diamanahkan untuk ber-
kuasa, maka laksanakan amanah kekuasaan itu dengan penuh 
keadilan; (3) perintah dan nasihat ini merupakan perintah yang 
paling indah untuk dijadikan pedoman; (4) sesungguhnya Allah 
mendengar perkataan serta melihat gerak gerik kalian dalam 
perilaku, termasuk ketika dalam berkuasa atau memerintah.    

Kemudian ayat ke 59: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur΄an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā΄/4: 59) 

Ayat 59 ini mempunyai 4 pesan moral: (1) taat kepada 
Allah dan rasul-Nya; (2) taat kepada ulil-amr (peme-
rintah/pimpinan, selama pimpinan itu tidak memerintahkan 
maksiat; (3) apabila terjadi perselisihan, keputusannya dikem-
balikan kepada Al-Qur΄an dan Sunnah; dan (4) mengembalikan 
segala perselisihan kepada Al-Qur΄an dan Sunnah; suatu 
penyelesain terbaik.  
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Menurut al-Wā♥idī,3 ayat 58 di atas diturunkan berkenaan 
dengan kasus kunci Ka‘bah yang berada dalam kekuasaan 
‘Usmān bin ◘alhah al-Hijābi yang terjadi pada hari pembukaan 
(penaklukan) kota Mekah tahun 8 H. Peristiwa tersebut 
bermula ketika Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam meminta 
kunci Ka‘bah dari ‘U♪mān. Ketika yang terakhir ini mengulur-
kan tangannya untuk menyerahkan kunci, al-‘Abbās meminta 
kepada Nabi agar kekuasaan atas kunci itu diserahkan 
kepadanya sehingga ia dapat menghimpun kekuasaan tersebut 
dengan kekuasaan memberi air minum kepada jamaah haji (as-
Siqāyah). Karena permintaan ini, ‘U♪mān pun menahan kunci 
tersebut meskipun Nabi mengulang permintaannya. ‘U♪mān 
baru menyerahkan kunci setelah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
meminta untuk ketiga kalinya. ‘U♪mān menyerahkan kunci 
sambil berkata: “Inilah dia dengan amanat Allah.” Nabi pun 
lalu memasuki Ka‘bah, dan setelah keluar ia tawaf mengelilingi 
Ka‘bah. Kemudian turunlah Jibril membawa wahyu. Nabi pun 
memanggil ‘U♪mān dan menyerahkan kembali kunci Ka‘bah 
kepadanya. Kemudian ‘U♪mān masuk Islam. Menurut Ibnu 
Juraij, seperti dinukilkan oleh a•-◘abarī, Rasulullah keluar dari 
Ka‘bah sambil membaca ayat ini.4 Sedang ayat 59 turun 
berkenaan dengan ‘Abdullāh bin Huzafah, Rasululah mengutus 
dia ke satu ekspedisi.5  

Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam kedua 
ayat di atas adalah: (1) perintah menunaikan amanat, (2) 
perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum, (3) perintah 
taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil-amri, dan (4) perintah 
menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Dengan materi seperti ini, para ulama 
memandang ayat-ayat di atas sebagai pokok hukum yang 
menghimpun segala ajaran agama.6  

Bagaimana etika seorang pemimpin dalam presfektif 
Al-Qur΄an, kedua ayat tersebut jelas relevan. Dengan demi-
kian, seorang pemimpin harus memiliki etika, antara lain:  
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menunaikan amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat 
kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke Al-Qur΄an dan Sunnah, 
bermusyawarah, menyeru ke jalan Allah, jujur, mengabdi hanya 
kepada Allah, dan beriman.  

A. Menunaikan Amanah 

 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya. (an-Nisā΄/4: 58) 

Kata al-Amānāt yang menjadi fokus pembahasan di atas 
adalah bentuk jamak dari kata amānah. Kata ini terulang 
sebanyak 9 kali; pengertian amanah (Yūsuf/12: 11, 64, dan 65), 
amanah harus ditunaikan (al-Baqarah/2: 283, ►li ‘Imrān/3: 75 
dan an-Nisā΄/4: 58), memikul amanah (al-A♥zāb/33: 72), 
mengkhianati amanah (al-Anfāl/8: 27), amanah jin (an-
Naml/27: 39), amanah dalam memerintah (Yūsuf/12: 54), 
amanah dalam pekerjaan (al-Qa☺a☺/28: 26), amanah dalam 
menjalankan nasihat kepada orang lain (al-A‘rāf/7: 68), amanah 
malaikat (asy-Syua‘rā/26: 193), (at-Takwīr/81: 1-21) dalam 
konteks kepemimpinan, yaitu amanah dalam kekuasaan 
(Yūsuf/12: 54). Kata ini adalah bentuk ma☺dar dari kata kerja 
amina-ya΄manu-amn(an), amānat(an), amān(an), imān(an), amānat(an) 
yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut.”7 Meskipun 
begitu, kata tersebut di sini tidak dipergunakan sebagai ma☺dar, 
tetapi sebagai ism maf‘ūl (kata sifat sebagai objek) dengan 
pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada 
orang lain dengan rasa aman.”8 

Apa yang dimaksud dengan amanat di sini tidak disepakati 
para ulama. Ibnu Jarīr mengemukakan pendapatnya bahwa ayat 
ini ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka 
menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan 
penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka 
untuk ditangani dengan baik dan adil.9 Ibnu Taimiyah (661-728 
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H.) memandang term tersebut mencakup dua konsep: 
kekuasaan (al-wilāyat) dan harta benda.10 Pendapat lain dikemu-
kakan oleh Mu♥ammad ‘Abduh. Ia mengaitkan amanat di sini 
dengan pengetahuan dan memperkenalkan istilah amānatul-‘ilm 
dengan makna tanggung jawab mengakui dan mengembangkan 
kebenaran.11 Klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat al-
Marāgī. Ia membedakan amanat di atas: (1) tanggung jawab 
manusia kepada Tuhan, (2) tanggung jawab manusia terhadap 
sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya 
sendiri.12 Ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan 
orang lain.13 

Dalam ayat lain, al-Anfāl/8:27, ditemukan pula peng-
gunaan kata amānat yang disandarkan kepada manusia. Ayat ini 
melarang orang-orang beriman mengkhianati Allah dan Rasul-
Nya dan mengkhianati amanat sesama mereka.14 

Bertolak dari konsep amanat di atas, maka perintah yang 
terkandung dalam klausa terdahulu mengandung kewajiban 
setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang 
menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan 
ataupun amanat dari sesama manusia. Pada sisi lain, sesuai 
dengan sebab turunnya ayat, klausa tersebut bermakna khusus, 
yaitu kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang 
diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan. Dari sini pula dapat 
dikatakan bahwa ayat di atas memperkenalkan prinsip per-
tanggungjawaban kekuasaan politik atau kepemimpinan. 

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang 
mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik 
dituntut melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan 
bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibat-
kan kerugian bagi dirinya sendiri.15 Persoalan ini terkait pada 
amanat yang telah dikemukakan, yaitu amanat dari Tuhan 
berupa tugas-tugas keagamaan, kewajiban yang dibebankan 
oleh agama; dan amanat dari sesama manusia, baik amanat 
perorangan ataupun masyarakat. 
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Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin 
politik adalah menegakkan hukum Tuhan. Tugas ini 
sesungguhnya telah disinggung dalam konteks karakteristik 
orang-orang beriman yang diberi kekuasaan di muka bumi ini 
dan dalam konteks kekuasaan politik para utusan Tuhan. Dari 
sini, persoalan ini akan dilihat dari konteks tugas kepe-
mimpinan politik dan bertolak dari kepemimpinan Nabi 
Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dalam kedudukannya 
sebagai pelaksana politik yang diajarkan oleh Al-Qur΄an.  

Pada ayat yang pertama dikemukakan secara tegas, bahwa 
Al-Qur΄an yang berisi hukum-hukum yang benar diturunkan 
kepada Nabi Muhammad dimaksudkan agar Nabi mengatur 
kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang diwahyukan 
dan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan kepadanya. Karena itu, 
Nabi Muhammad dilarang membela orang-orang yang culas, 
sebab dengan begitu ia dapat menjadi penentang kebenaran 
yang dibawanya.16 Demikian pula dalam dua ayat berikutnya. 
Hanya saja ayat tersebut bersifat khusus, karena di situ Nabi 
diperintahkan agar menegakkan atau menjalankan hukum 
Tuhan yang diturunkan kepadanya di antara Ahli Kitab (orang-
orang Yahudi dan Nasrani) yang berada dalam wilayah 
yuridiksinya. Hal ini dimungkinkan karena hukum yang 
terkandung dalam Al-Qur΄an mencakup pula aturan-aturan 
kehidupan yang ada dalam kitab suci mereka. Ini berarti 
sepanjang hukum Al-Qur΄an bukan pembatalan hukum dalam 
kitab suci mereka, maka hukum yang berlaku bagi mereka 
adalah juga hukum kitab suci mereka.17 Kedua ayat di atas juga 
melarang Nabi menuruti kehendak mereka, sebab seperti 
dikemukakan dalam ayat ketiga, mereka itu berusaha 
memalingkan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dari aturan-aturan 
Tuhan.18 

Dengan ayat-ayat di atas dapat dimaklumi bahwa Nabi 
sebagai pemimpin masyarakat Muslim, atau lebih tegas lagi 
sebagai kepala pemerintahan, berkewajiban menerapkan 
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hukum-hukum Tuhan, tidak hanya dalam lingkungan masya-
rakat Muslim, tetapi juga dalam masyarakat non-Muslim yang 
berada dalam lingkungan kekuasaannya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 
perintah pertama yang terkandung dalam ayat yang dibahas 
dapat ditemukan prinsip pertanggungjawaban dalam ajaran 
politik Qur΄ani. Kekuasan politik yang dimiliki pemerintah dan 
juga lembaga-lembaga lainnya adalah merupakan amanah yang 
wajib dipertanggungjawabkan. Ini berarti pemerintah dan juga 
lembaga politik lainnya, sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki-
nya, wajib menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan oleh 
agama, masyarakat, dan perorangan.19 Secara teoretis, tugas-
tugas tersebut terhimpun dalam konsep fungsi kekuasaan 
politik sebagai penegakkan agama dan dapat dijabarkan ke 
dalam tugas-tugas pemerintahan atau tugas-tugas politik: 
pembangunan mental spiritual dan material, dan pengem-
bangan ketertiban dan stabilisasi keamanan sosial. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa penunaian amanat oleh 
pemerintah pada ayat di atas dalam konteks politik mengan-
dung makna aktualisasi fungsi-fungsi politik, administrasi, dan 
yudisial serta kontrol (pengawasan). Lebih lanjut dapat pula 
diketahui tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya 
kesejahteraan dan kesentosaan (prosperity and security) dalam 
kehidupan masyarakat.20  

 
B. Menetapkan Hukum dengan Adil 

 

 
Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 
kamu menetapkannya dengan adil. (an-Nisā΄/4: 58)  

Kata dasar adil berasal dari ‘ain, dal dan lam, ‘adala (عدل) 
berarti “persamaan, lurus, tidak berat sebelah, kepatutan, kan-
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dungan yang sama.”21 Terkadang juga menggunakan kata qis•: 
qaf, sin dan •a (qasa•a) yang berarti adil, timbangan neraca, 
bagian, angsuran dan kadarnya. Bermakna adil (►li ‘Imrān/3: 
18; an-Nisā΄/4: 3; al-An‘ām/6: 115; Yūnus/10: 4, 47, 54; al-
Anbiyā΄/21: 47; dan al-A♥zāb/33: 5), menjadi saksi yang adil 
(al-Baqarah/2: 282; al-Mā΄idah/5: 95, 106; dan a•-◘alāq/65: 2), 
adil terhadap istri-istri (an-Nisā΄/4: 3, dan 129), adil dalam 
kebenaran (al-A‘rāf/7: 159, 181), adil berarti larangan 
mengikuti hawa nafsu (an-Nisā΄/4: 135; al-Mā΄idah/5: 2; an-
Na♥l/16: 126; al-♦ajj/22: 60; asy-Syūrā/42: 40; dan al-
♦āqqah/60: 8), menegakkan keadilan bagi orang yang berteng-
kar (al-Māidah/5: 2, 8, 2), perintah berlaku adil (al-Baqarah/2: 
282; ►li-‘Imrān/3: 21; an-Nisā΄/4: 58, 127, 135; al-Mā΄idah/5: 
8; al-An‘ām/6: 152; al-A‘rāf/7: 29; Hūd/11: 85; an-Na♥l/16: 
76, 90; al-Isrā΄/17: 35; asy-Syu‘arā΄/26: 182; asy-Syūrā/42:15; 
al-♦ujurāt/49: 9; ar-Ra♥mān/55: 9; al-♦adīd/5: 25 dan a•-
◘alāq/65: 2). Konteks kepemimpinan dalam bahasan ini terkait 
dengan ayat 58 Surah an-Nisā΄.   

Secara stuktural ayat di atas terdiri dari dua klausa yang 
tidak dapat dilepaskan dari klausa inti di awal ayat, yakni Inna 
Allāh ya΄murukum. Hubungan ini terwujud oleh adanya partikel 
wa “dan” yang berfungsi sebagai perangkai. Klausa pertama 
adalah klausa kondisional, karena didahului oleh partikel i♣ā 
“apabila” yang tidak hanya berkonotasi temporal, tetapi juga 
kondisional (♂arfiyat syar•iyat).22 Sedangkan klausa kedua 
berkedudukan sebagai objek. Dengan demikian ayat di atas 
dapat dikonstruksikan ke dalam ungkapan Innallāh ya΄murukum 
an ta♥kumū bil-‘adl i♣ā ♥akamtum bainan-nās, “Sesungguhnya 
Allah memerintahkan agar kamu menetapkan hukum dengan 
adil apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”.23 

Ungkapan “menetapkan hukum” dalam ayat di atas 
mencakup pengertian “membuat dan menerapkan hukum”. 
Secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat 
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Muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai 
kekuasaan pemimpin orang-orang lain, seperti suami terhadap 
istri-istrinya,24 dan orang tua terhadap anak-anaknya.25Meskipun 
begitu, takh☺i☺ ungkapan tersebut dengan kekuasaan politik 
seperti yang dikemukakan oleh Mu♥ammad ‘Abduh dapat 
diterima26 karena pandangan tersebut sejalan dengan sebab 
turunnya ayat.  

Para mufasirin ternyata tidak sependapat mengenai 
konsep yang terkandung dalam ungkapan tersebut. al-Bai○āwī 
(w. 685 H./1286 M.) menyatakan bahwa al-‘adl bermakna al-
in☺āf was-sawiyyat, “berada di pertengahan dan mempersama-
kan.”27 Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ar-Rāgib28 dan 
Rasyīd Ri○ā.29 Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Qu•ub 
menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat 
kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.30 Ini berarti bahwa 
manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-
sama manusia. Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh al-
Marāgī. Ia tidak melihat keadilan dari segi persamaan hak, 
tetapi menekankan aspek terselenggaranya atau terpenuhinya 
hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik sesorang. Konsep 
al-Marāgī ini lebih relevan dengan kata al-qis•31dari pada kata al-
‘adl. 

Pendapat lainnya mengaitkan dengan hukum agama. 
Pendapat ini terlihat dalam Tafsir Ibnu Jarīr dan al-Qur•ubī.32 
Bahkan asy-Syauk☼nī dengan tegas menyatakan bahwa keadilan 
adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat 
dalam Al-Qur΄an dan Sunnah, bukan menetapkan hukum 
dengan pikiran.33  

Masalah berikutnya berpangkal dari kriteria “keadilan” 
yang dituntut dalam pembuatan aturan-aturan hukum dan 
perundang-undangan. Kriteria tersebut menuntut adanya 
pengetahuan dari aparat pembuat hukum. Sesuai dengan 
konsep keadilan terdahulu, maka pengetahuan yang diperlukan 
tidak hanya berkenaan dengan ajaran-ajaran agama ataupun 
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hukum-hukum yang ada, tetapi juga disiplin-disiplin ilmu 
lainnya yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. 
Ini tidak berarti setiap anggota majelis harus memilki seluruh 
pengetahuan yang ada, tetapi dimaksudkan agar sebuah hukum 
dibuat berdasarkan pertimbangan seluas mungkin. Peraturan 
demikian itulah yang lebih memiliki kemungkinan terwujudnya 
kemaslahatan warga secara harmonis dibanding dengan yang 
dibuat berdasarkan pertimbangan parsial. 
 Sampai di sini telah dikemukakan dua syarat kepemim-
pinan politik. Yang pertama adalah komitmen kepada cita-cita 
politik, khususnya kesejahteraan dan kesentosaan rakyat yang 
merupakan amanah, dan yang kedua pengetahuan yang dalam 
dan luas yang memungkinkan lembaga menghasilkan aturan-
aturan hukum yang adil. 

 Dalam ayat berikut akan dijelaskan etika ketiga yang 
harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu taat kepada Alah dan 
Rasul-Nya. 

 
C. Ketaatan kepada Allah dan Rasul  

 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
(an-Nisā/4: 59) 

Setelah Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā mengemukakan dua 
perintah-Nya dalam ayat yang lalu dan menegaskan bahwa 
perintah-perintah tersebut adalah nasihat yang sebaik-baiknya, 
maka dalam ayat yang sedang dibahas dikemukakan lagi dua 
perintah, yaitu perintah agar orang beriman menaati Allah, 
Rasul-Nya dan ulil amri; dan yang kedua, adalah perintah 
menyelesaikan masalah yang diperselisihkan dengan mengem-
balikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. 
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Sebagian ulama mengemukakan bahwa hubungan ayat di 
atas dengan ayat sebelumnya bertumpu pada hubungan antara 
pemerintah dengan rakyatnya. Menurut pendapat ini, ayat 
pertama ditujukan kepada para pejabat agar menunaikan 
amanat dan memerintah dengan adil, sedang dalam ayat kedua 
terdapat perintah agar rakyat menaati Allah, Rasul-Nya, dan 
pemerintah. Pendapat seperti ini dikemukakan antara lain oleh 
az-Zamakhsyarī,34 dan al-Qur•ubī.35 Pendapat yang berbeda 
dikemukakan oleh al-Māragī. Ia tidak memandang ayat-ayat 
tersebut bersifat khusus yang ditunjukan kepada pemerintah 
atau rakyat semata, tetapi bersifat umum.36 Ini berarti ayat ini 
tidak saja ditujukan kepada rakyat, tetapi juga kepada pejabat 
pemerintahan.37 

Perintah pertama dan kedua terdapat dalam Surah ►li 
‘Imrān/3: 32 dan 132. Di sini perintah ketaatan secara berturut-
turut dikaitkan dengan sifat kekafiran dan rahmat Tuhan. Ini 
berarti bahwa berpaling dari perintah Tuhan mengandung 
makna kekafiran dan pada sisi lain ketaatan menjadi sebab 
rahmat Tuhan kepada orang-orang beriman. Tiga ayat lainnya 
terdapat dalam Surah al-Anfāl/8: 1, 20, dan 46. Secara berturut 
perintah itu dikaitkan dengan ciri keimanan, dan larangan 
berpaling serta berkelakuan seperti kelakuan orang-orang 
munafik yang mengaku patuh, tetapi sesungguhnya menantang; 
dan dengan larangan berselisih dalam perjuangan karena hal itu 
melemahkan kekuatan.38 

Ungkapan perintah yang berbeda selain dalam ayat yang 
dibahas di atas ditemukan dalam empat ayat yang turun 
kemudian, yaitu Surah Mu♥ammad/47: 33, an-Nūr/24: 54, at-
Tagābun/64: 12 dan al-Mā΄idah/5: 92. Meskipun ungkapan 
yang dipergunakan berbeda, namun materi ayat-ayat itu 
mempunyai hubungan yang logis. Hal itu terlihat misalnya 
dalam Surah an-Nisā΄/4: 59. Di sini perintah ketaatan diiringi 
perintah menyelesaikan perselisihan yang ada dalam kehidupan 
umat Islam. Materi ini jelas merupakan konsekuensi dari 
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larangan yang terdapat dalam Surah al-Anfāl/8: 46 di atas. 
Dalam ayat-ayat yang turun kemudian perintah ketaatan kepada 
Allah dan Rasul-Nya dikaitkan pula dengan keterangan-
keterangan yang berbeda. Dalam Surah Mu♥ammad/47: 33, 
perintah tersebut dikemukakan dalam rangkaian penjelasan 
terhadap sifat-sifat orang kafir, seperti menghalangi orang dari 
jalan Allah dan membantah serta melawan Rasul meskipun 
sudah mengetahui kebenaran yang dibawanya. Perintah itu 
sendiri diiringi pula larangan merusak amal kebajikan.39 Surah 
an-Nūr/24: 54 mengungkapkan perintah ketaatan kepada Allah 
dan Rasul-Nya serta buah dari ketaatan itu berupa hidayah 
Tuhan. Akhirnya, dalam dua ayat yang lain, Surah at-
Tagābun/64: 12 dan al-Mā΄idah/5: 92 perintah ketaatan itu 
disertai peringatan bahwa Rasul hanya menyampaikan perintah 
yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam ayat terakhir terdapat 
pula peringatan agar orang-orang beriman berhati-hati. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya berdimensi ganda. Ia merupakan 
indikator keimanan seseorang, faktor intiuitif yang memungkin-
kan seseorang mendapat pengetahuan limpahan, faktor 
kesatuan dan persatuan, bahkan juga faktor ketertiban sosial. 
Ungkapan perintah ketaatan dalam ayat di atas berakar kata 
dengan huruf-huruf •a΄, waw dan ‘ain yang bermakna pokok 
“menemani dan tunduk”. Dari sini terbentuk kata kerja •ā‘a-
ya•ī‘u-•ā‘an dengan makna “tunduk dan melakukan perintah”.40 
Makna ini juga berlaku bagi kata kerja a•ā‘a-yu•ī‘u-i•ā‘atan yang 
menjadi asal kata kerja perintah tersebut pada ayat di atas. Dari 
sini dapat dipahami bahwa dalam konsep ketaatan terkandung 
makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, 
sehingga keterpaksaan mengikuti perintah ataupun kesediaan 
mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak dapat 
disebut ketaatan. 

Dari tinjauan kronologis ayat-ayat yang berkenaan 
dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya terlihat adanya 
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perkembangan pembentukan hukum. Sebelum ayat yang 
dibahas turun, ketaatan kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam masih mengikuti kepada perintah taat kepada Allah. Ini 
berarti bahwa ketaatan tersebut merupakan pengembangan dari 
ketaatan kepada Allah. Ini dapat dipahami jika dikaitkan 
dengan kedudukan dan fungsi Rasulullah sebagai pemberi 
penjelasan terhadap wahyu yang diturunkan Tuhan kepadanya. 
Turunnya Surah an-Nisā΄ ayat 59 di atas membawa perubahan 
status pada ketaatan kepada Rasul, penggunaan kalimat secara 
dalam pada ayat di atas memberi isyarat adanya kemandirian 
Rasulullah atau adanya kekuasaan yang dimiliki Rasulullah 
dalam membuat hukum (♥aqqut-tasyrī’). Kemudian ini tidaklah 
bersifat mutlak, sebab perintah itu dikatakan dengan perintah 
ketaatan kepada Allah yang mendahuluinya. Adanya keter-
pautan antara kedua perintah ini memberikan pengertian 
bahwa ketaatan kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
tidak melampaui batas ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain 
kemandirian Rasulullah dalam menetapkan hukum tidaklah 
bersifat mutlak, tetapi masih sepanjang penggarisan Tuhan. 
Dasar hukum dari hak tersebut dapat ditemukan dalam Surah 
an-Nisā΄/4: 105: 

 
Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur΄an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan 
janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang yang berkhianat. (an-Nisā΄/4: 105) 

Menurut a•-◘aba•abaī, ketaatan kepada Rasululah di sini 
adalah dalam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan 
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dan hakim.41 Implikasi ayat ini menjadi dasar kewenangan 
lembaga pemerintahan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. 

 Kewajiban menaati Allah dan Rasul-Nya mengandung 
arti kewajiban menaati Al-Qur΄an dan Sunnah. Oleh karena 
yang pertama adalah firman Tuhan dan yang kedua adalah 
penjelasan dan penerapan dari Firman Tuhan oleh Rasulullah.42  
Ini mengimplikasikan bahwa Al-Qur΄an dan Sunnah adalah 
hukum yang mengikat orang-orang Muslim. 

Masalah lain yang terkandung dalam klausa di atas 
berkenaan dengan konsep “ulul amri.” Siapa yang dimaksud 
dan bagaimana kedudukannya akan ditelusuri lebih lanjut 
karena konsep ini relevan dengan masalah yang dipersoalkan 
dalam kajian ini.  

Para mufasir tidak sependapat mengenai konsep yang 
terkandung dalam term “ulul amri” ini. Itu terlihat dalam 
nukilan Mu♥ammad ‘Abduh yang mengemukakan empat 
pengertian:43 (1) para amir (al-umarā’),44 (2) para hakim (al-
♥ukkām),45 (3) para ahli pengetahuan (‘ulamā),46 dan (4) imam-
imam maksum.47 Mu♥ammad ‘Abduh sendiri mengemukakan 
bahwa ulul amri adalah yang terdiri dari para amir, hakim, 
ulama, kepala pasukan militer dan seluruh ketua dan pemimpin 
masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan 
dan kemaslahatan umum. Lembaga ini dikenal pula sebagai 
ahlul-hal wal-‘aqd, “pemegang kekuasaan pembahas dan 
penyimpul masalah.” Pendapat ini jelas menghimpun unsur-
unsur ketua, pemimpin dan tokoh-tokoh yang memiliki 
keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan umat. Mereka 
ini apabila telah bersepakat dalam menetapkan sebuah urusan 
atau hukum, wajib ditaati, asal saja kelompok tersebut 
merupakan bagian dari masyarakat Muslim, tidak menyalahi 
ajaran Al-Qur΄an dan Sunnah yang mutawatir dalam 
menetapkan keputusan, bebas dalam membahas dan mengam-
bil keputusan, dan keputusan tersebut berkenaan dengan 
kemaslahatan umum yang memang menjadi kewenangannya.48 
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Ungkapan ulul-amr terpakai dua kali dalam Al-Qur΄an, 
yakni dalam Surah an-Nisā΄/4: 59 dan 83. Ungkapan tersebut 
merupakan frase nominal yang terdiri dari kata ulu dan al-amr. 
Yang pertama bermakna “pemilik”49 dan yang kedua bermakna 
“perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan keadaan atau 
urusan”.50 Menilik pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk 
ma☺dar dari kata kerja amara-ya΄muru “memerintahkan atau 
menuntut agar sesuatu dikerjakan”. Dari sini frase di atas dapat 
diterjemahkan “pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan atau 
hak untuk memberi perintah”. Kedua makna ini sejalan, karena 
siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai 
kekuasaan mengatur suatu urusan atau mengendalikan 
keadaan.” Dari sini terlihat bahwa pengertian di atas lebih luas 
karena tidak hanya terbatas pada konsep yang telah disebutkan, 
tetapi mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan 
kehidupan, besar atau kecil, seperti negara atau keluarga. 

Dari sudut lain, sebab turunnya ayat menunjukkan bahwa 
istilah ulul-amr itu mempunyai makna khusus, yaitu pemimpin 
pasukan perang (amr saraya).51 Pengertian yang luas terdapat 
pula pada ayat 83 dari surah yang sama yang menerangkan 
adanya sekelompok umat Islam yang lemah dan sekelompok 
orang-orang munafik pada zaman Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam yang gemar meyebarkan berita-berita yang berkenaan 
dengan keamanan masyarakat mendahului keputusan Nabi dan 
pemimpin-pemimpin pasukan perang, yang dikenal dengan 
ulul-amr pada ayat tersebut.52 

Dari sini diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan 
ulul-amr sesungguhnya telah dikenal pada zaman Nabi. Karena 
itu pembatasan makna istilah tersebut dengan konsep Ahlul-hall 
wal-‘aqd yang juga dikenal dengan sebagai Ahlul-ikhtīyar, 
ataupun sebagai “pembuat aturan-aturan hukum”53 belum 
dikenal pada masa turunnya Al-Qur΄an. Pada sisi lain, 
penafsiran seperti itu berarti mempersempit makna Al-Qur΄an 
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dengan pengertian yang masih perlu dipertanyakan relevan-
sinya. 

Keabsahan kekuasaan ulil-amr mengandung makna 
bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka 
putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur΄an 
dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh 
rakyat. Karena itu seluruh rakyat yang menjadi subjek hukum 
wajib menaatinya. Keberadaan hukum ini, di samping sebagai 
hukum Tuhan, juga menjadi hukum positif yang memper-
lihatkan wajah dari tata-hukum yang menjadi bagian dari sistem 
politik dan pemerintahan yang dikenal dalam Al-Qur΄an. 
Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam negara: 
Hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari Al-Qur΄an dan 
Sunnah, dan Hukum Negara yang bersumber dari keputusan 
ulil-amr.54  

Siapa yang dimaksud dengan ulil-amr, yakni “dari kalangan 
kamu hai orang-orang beriman”. Pengertian ini sejalan dengan 
Surah al-Mā΄idah/5: 55: 

 
Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 
yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya 
tunduk (kepada Allah). (al-Mā΄idah/5: 55) 

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa pemimpin bagi 
orang-orang beriman hanyalah Allah, Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam dan orang-orang beriman pula. Karena itu terlihat 
adanya unsur kesamaan antara kedua ayat, sehingga keduanya 
dapat dikatakan saling melengkapi. Yang pertama menegaskan 
kewajiban taat kepada Allah, Rasulnya dan ulil-amr, sedangkan 
yang kedua menjelaskan kedudukan masing-masing bagi orang 
beriman, lebih khusus bagi menjelaskan sifat-sifat dari ulil-amr 
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atau wali orang beriman. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa ulil-amr bagi masyarakat Islam adalah orang-orang 
beriman pula. Kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa orang-
orang kafir tidak mempunyai hak untuk menjadi ulil-amr bagi 
umat Islam. Ini sejalan pula dengan praktik politik yang 
dijalankan Khalifah ‘Umar bin al-Kha••āb seperti yang 
diriwayat-kan oleh Imām A♥mad dari Abū Mūsa al-Asy‘arī (w. 
42 H.) salah seorang amil (gubernur) ‘Umar.55 

 
D.  Kembali kepada Al-Qur΄an dan Sunnah 

 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā΄/4: 59) 

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan agar perselisi-
han yang terjadi di antara orang-orang diselesaikan dengan 
kembali berpedoman kepada Al-Qur΄an dan Sunnah. Cara 
penyelesaian seperti ini merupakan alternatif terbaik di antara 
kemungkinan penyelesaian yang ada dan juga merupakan cara 
yang memberikan hasil yang lebih baik.  

Kata tanāza‘tum dalam klausa diatas berasal dari kata kerja 
yang berakar dengan huruf-huruf nun, zay dan ‘ain. Stuktur akar 
kata ini memiliki makna etimologis “mencabut”.56 Kata di atas 
mengambil bentuk pola tafā‘ala dengan makna tambahan 
“saling”.57 Karena itu, kata tersebut mengandung arti perbeda-
an pendapat dengan taraf saling membatalkan argumentasi dan 
menyalahkan.58 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka klausa fa in 
tanānza‘tum fī syai΄in faruddūhu ilallāh mengisyaratkan adanya 
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kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang 
sesuatu dan mereka saling salah menyalahkan. Jika dalam 
keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesai-
kan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Qur΄an dan 
Sunah. Ini berimplikasi kemungkinan adanya kesatuan pen-
dapat di antara mereka sehingga perintah tersebut tidak 
dituntut lagi.  

Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan adanya 
keputusan bersama atau keputusan ulil-amr yang tidak 
berdasarkan Al-Qur΄an dan Sunah. Hal ini dapat terjadi apabila 
berkaitan dengan hal-hal atau objek yang didiamkan oleh 
Al-Qur΄an dan Sunah. Karena itu, dapat dikemukakan bahwa 
keputusan ulil-amr yang wajib ditaati dapat dibedakan atas 
keputusan-keputusan yang disepakati dan keputusan-keputusan 
yang diperselisihkan, kemudian diselesaikan berdasarkan jiwa 
Al-Qur΄an dan Sunah.  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perintah yang dibahas 
mengisyaratkan penggunaan musyawarah sebagai metode pem-
binaan hukum dan pengambilan keputusan politik. 

 
E. Musyawarah  
 

 
Dan mereka bermusyawarah dalam urusan mereka, apabila sudah 
diputuskan, maka bertawakkallah kepada Allah, sesunguhnya Allah 
mencinai orang-orang yang berserah diri. (►li ‘Imrān/3: 159) 

Istilah “musyawarah” berasal dari kata musyāwarat. Ia 
adalah bentuk ma☺dar kata kerja syāwara-yusyāwiru yakni dengan 
akar kata syin, waw dan ra΄ dalam pola fā‘ala. Struktur akar kata 
tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan 
sesuatu” dan “mengambil sesuatu”. Dari kata terakhir ini 
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berasal ungkapan syāwartu fulānan fī amrī: “Aku mengambil 
pendapat si Fulan mengenai urusanku”.59 

Dalam Al-Qur΄an terdapat empat kata yang berasal dari 
kata kerja syāwara, yakni asyāra “memberi isyarat”, tasyāwur 
“berembuk saling menukar pendapat”, syāwir “mintalah pen-
dapat”, dan syara “dirembukkan”. Dua kata terakhir ini relevan 
dengan kehidupan politik atau kepemimpinan. Oleh karena itu, 
keduanya akan ditelusuri secara sederhana.60 
 Ayat yang pertama adalah Surah asy-Syūrā/42: 38: 

 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38) 

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang akan memperoleh 
nikmat di sisi Allah. Sifat-sifat yang disebut dalam ayat tersebut 
adalah: (1) menerima seruan Allah yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, (2) menegakkan salat 
yang diwajibkan sesuai syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan 
memperhatikan adab-adab di dalamnya, (3) memusyawarahkan 
urusan-urusan yang terjadi dalam lingkungan mereka, dan (4) 
menginfakkan sebagian rezeki yang mereka peroleh.61 Ayat 
tersebut adalah ayat Makkiah. Ini menunjukkan bahwa musya-
warah telah dikenal dalam masyarakat sebelum hijrah.  

Ayat kedua, seperti dalam Surah ►li-‘Imrān/3: 159: 
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Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (►li-‘Imrān/3: 159) 

Bila diteliti, ayat tersebut—sekalipun ditujukan kepada 
Nabi, namun umatnya juga termasuk—mempunyai 4 pesan 
moral; (1) perintah untuk lemah lembut dalam bertutur kata, 
(2) banyak memberi maaf, (3) dan banyak istigfar, (4) 
bermusyawaralah dalam berbagai urusan, dan (4) pasrahkan 
urusan kepada Allah setelah mengambil keputusan.   

Pada ayat ini Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
diperintahkan agar bermusyawarah dengan para sahabatnya. 
Perintah ini menunjukkan disyariatkannya musyawarah, dan 
mengandung hikmah agar pemimpin umat Islam, lebih-lebih 
ulil-amr, tidak boleh meninggalkan musyawarah, karena di 
dalam musyawarah mereka dapat memperoleh pandangan dan 
keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah 
mengandung makna penghargaan tokoh-tokoh dan pemimpin 
masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan 
dan kepentingan bersama.62   

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan 
kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak 
untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang 
mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun 
kebijaksanaan politik. Ini bias dipahami dari ungkapan yang 
dipergunakan yakni syāwir, bentuk imperatif dari kata kerja 
syāwara-yusyāwira, yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat 
meminta pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan 
pada masalah yang dihadapi. 

Apabila pendapat yang berkembang dalam musyawarah 
itu sepakat, maka keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah 
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pendapat yang disepakati. Ini diisyaratkan oleh sebuah hadis 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh 
Imam A♥mad. Bahwa Nabi berkata kepada Abū Bakar dan 
‘Umar, Lau ijtama‘tuma fī masyūratin mā khalaftukumā, “Sekiranya 
kamu berdua sepakat dalam sebuah musyawarah, tiadalah aku 
menyalahi pendapatmu berdua.΄63    

Kandungan lain dari ayat di atas berkenaan dengan moral 
kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan 
dan partisipasi umat dan tokoh-tokohnya. Sifat-sifat yang 
dimaksud adalah lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang 
lain dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberi 
kemudahan dan ketenteraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini 
merupakan faktor subjektif yang dimiliki seorang pimpinan 
yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk 
berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya jika seorang 
pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, niscaya orang akan 
menjauh dan tidak memberi dukungannya.64 

Dari uraian di atas diketahui bahwa musyawarah amat 
penting dalam kehidupan bersama. Meskipun begitu dalam 
klausa di atas, yang diperintahkan bukanlah musyawarah itu, 
tetapi salah satu aspek dari musyawarah, yakni metode 
pengambilan keputusan dalam hal terjadinya perbedaan dan 
perselisihan pendapat. Aksentuasi pada aspek metodologis ini 
dapat dipahami kalau dikaitkan dengan kenyataan bahwa 
musyawarah merupakan aspek fitrah manusia, yang dalam 
dalam hal ini merupakan konsekuensi dari kodrat ketergan-
tungan yang dimiliki manusia.65  

Pada sisi lain kenyataan menunjukkan pula bahwa 
musyawarah tidak hanya dipergunakan sejalan dengan ajaran 
agama, bahkan sering digunakan untuk kepentingan penguasa 
untuk kejayaan dan kelestarian kekuasaan mereka.66 Musya-
warah seperti ini telah menyimpang dari tujuan yang hendak 
dicapai, yakni kebenaran atau pendapat yang lebih dekat kepada 
kebenaran dan untuk kebaikan bersama. Ini berarti diperlukan 
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sebuah prinsip yang dapat menghindarkan penggunaan 
musyawarah sebagai panggung legalisasi kepentingan sepihak. 
Untuk itu Al-Qur΄an dan Sunnah dijadikan sebagai pemutus 
akhir. Dari sini, uraian selanjutnya berkenaan dengan subjek 
dan objek musyawarah serta metode pengambilan keputusan. 

Subjek musyawarah yang dimaksud di sini adalah siapa 
yang menjadi sasaran perintah atau yang diperintah agar 
menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan merujuk kepada 
Al-Qur΄an dan Sunnah. Secara eksplisit ayat di atas diawali 
dengan ungkapan yā ayyuhal-la♣īna āmanū yang menunjukkan 
bahwa perintah yang terkandung dalam ayat tersebut berlaku 
umum. Setiap orang beriman dibebani kewajiban yang 
terkandung dalam ayat tersebut. 

Bertolak dari eksistensi musyawarah sebagai metode 
pembinaan hukum dan dari kenyataan sejarah, maka dapat 
dikatakan bahwa perintah penyelesaian perselisihan pada ayat di 
atas juga ditujukan kepada ulil-amr. Ini berarti mereka tidak 
hanya wajib bermusyawarah, tetapi juga wajib menyelesaikan 
perselisihan berdasarkan Al-Qur΄an dan Sunnah. 

Kewajiban bermusyawarah di atas berimplikasi pada 
perlunya pelembagaan musyawarah. Hal ini terlihat dalam 
sejarah, baik pada masa pemerintahan Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam ataupun masa pemerintahan Khulafaurasyidin. 
Pada masa tersebut, meskipun tidak disebut secara resmi, 
namun keberadaan tokoh sahabat yang mendampingi 
Rasulullah dan para khalifahnya sebagai mitra tetap atau tidak 
tetap yang dimintai pendapatnya apabila persoalan timbul, 
merupakan indikator pelembagaan musyawarah dalam sistem 
politik.67 

Dengan demikian objek musyawarah tidak hanya 
berkenaan dengan kehidupan duniawi seperti yang diungkap-
kan oleh Ri○ā, tetapi juga berkenaan dengan urusan keagamaan. 
Atau jika dikaitkan dengan cita-cita politik yang telah dikemu-
kakan, maka objek musyawarah mencakup masalah: (1) 
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pembinaan sistem politik, (2) pengembangan dan pemantapan 
agama Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta (3) 
pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan 
negara. Keumuman objek musyawarah ini konsisten dengan 
prinsip-prinsip sebelumnya yang memberikan kekuasaan politik 
kepada ulil-amr untuk membuat aturan-aturan hukum dalam 
wawasan Al-Qur΄an dan Sunah, dan mewajibkan rakyat 
mematuhi hukum tersebut.68 

Dari sejarah diketahui bahwa Rasulullah mengambil 
keputusan dalam musyawarah adakalanya dengan menuruti 
suara terbanyak, dan juga adakalanya mengambil keputusan 
meskipun tidak didukung oleh suara terbanyak. Sebagai contoh, 
untuk cara pertama dapat ditunjuk musyawarah beliau dengan 
para sahabatnya dalam menetapkan taktik perang Uhud (3 
H.),69dan untuk yang kedua dapat ditunjuk musyawarah 
mengenai kebijaksanaan yang akan diambil terhadap tawanan 
perang Badar (2 H.).70 Kenyataan ini menunjukkan dan menjadi 
bukti bahwa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam telah 
memberikan tuntunan bagaimana cara mengambil keputusan 
dalam soal-soal yang diperselisihkan; dan pada sisi lain 
menunjukkan kelemahan pendapat yang menyatakan bahwa 
soal-soal teknis musyawarah sepenuhnya di tangan umat.71 

Yang menjadi masalah adalah bagaimana kriteria 
penggunaan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. 
Jawaban secara eksplisit terhadap masalah ini tidak ditemukan 
dalam Sunnah Nabi ataupun tradisi Khulafaurasyidin. Namun 
dari objek musyawarah yang telah dilaksanakan Rasulullah di 
atas, kiranya dapat ditemukan sebuah prinsip dasar yang 
dimaksud. Dasar tersebut adalah sifat objek yang dimusya-
warahkan.  

Lain halnya dengan objek musyawarah kedua, di sini 
objek musyawarah berkenaan dengan kewajiban membela 
agama yang merupakan hak-hak pribadi yang bersifat umum. 
Hal ini misalnya dapat dipahami dari Surah at-Taubah/9: 111 
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yang mengungkapkan bahwa Allah telah membeli jiwa dan 
harta benda orang beriman dengan balasan surga. Untuk itu 
mereka berjuang di jalan Allah. Dari sini dapat dikatakan bahwa 
dalam soal-soal yang berkenaan dengan hak-hak warga, 
misalnya hak untuk memilih kepala negara, yang meskipun 
umum tetapi bersifat pribadi, maka keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 

Sunnah Rasulullah ini ternyata diterapkan pula oleh Abū 
Bakar dan ‘Umar. Abū Bakar memutuskan untuk memerangi 
orang-orang yang enggan membayar zakat meskipun ia tidak 
mendapat dukungan sebelumnya.72 Demikian pula ‘Umar 
membuat aturan pengambilan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak. Ketika ia mengangkat enam tokoh sahabat sebagai 
calon khalifah yang akan menggantikannya sekaligus sebagai 
anggota yang berhak memilih.73 

 

F. Menyeru ke Jalan Allah 

 
Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada 
mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan 
zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah. (al-Anbiy☼/21: 
73) 

Makna “yahdūna bi amrinā” menurut Ibnu Ka♪īr adalah 
mereka menyeru kepada Allah dengan izin-Nya.74 

Kaum Muslim adalah umat terbaik yang ditampilkan 
untuk masyarakat. Untuk membuktikannya, umat Islam  
dituntut untuk senantiasa menjaga kehidupan ini dari kejaha-
tan dan kerusakan. Untuk menjalankan tugas mulia sekaligus 
tugas yang berat, seorang pemimpin yang merupakan bagian 
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dari umat hendaklah berada pada posisi terdepan dalam 
menyeru ke jalan Allah melalui kebijakan-kebijakannya yang 
merupakan implementasi dari al-amru bil-ma‘rūf wan-nahyu ‘anil-
munkar, seperti dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 110: 

 
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara 
mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-
orang fasik. (Āli ‘Imrān/3: 110) 

Dalam perspektif Al-Qur΄an, umat Islam harus 
mempunyai power atau kekuatan yang mempunyai legalitas 
untuk memerintah dan mencegah, kekuatan yang tegak dan 
berpihak kepada dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan 
mencegah kejahatan. Kenapa dakwah membutuhkan kekuatan? 
Sebab, dakwah dalam karakternya akan berhadapan dengan 
hawa nafsu, tarik menarik kepentingan golongan oportunis, 
kesombongan dan keangkuhan penguasa. Dakwah juga akan 
berhadapan dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat 
orang zalim serta benci terhadap keadilan. Ada manusia yang 
senantiasa cenderung kepada kemaksiatan serta benci dengan 
istiqāmah (konsisten terhadap ajaran Islam). Dalam masyarakat 
juga terdapat kelompok-kelompok yang ingkar terhadap yang  
ma‘ruf dan senang dengan yang munkar serta memper-
tahankannya. 

 Jika kondisi masyarakat demikian, maka umat Islam dan 
umat manusia secara keseluruhan tidak akan beruntung,  
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kecuali jika kebajikan lebih dominan dan lebih mengemuka 
serta yang ma‘ruf benar-benar ma‘ruf dan yang munkar benar-
benar munkar. Ini semua menuntut adanya sesuatu yang sangat 
primer yaitu power atau kekuatan untuk kebaikan dan kebajikan, 
yang mempunyai legalitas untuk memerintah dan mencegah. 
Harus ada di antara satu kelompok yang mempunyai fungsi dan 
peranan amar ma‘ruf dan nahi munar, tidak lain adalah yang 
mempunyai power, kekuatan dan termasuk unsur pimpinan, baik 
yang formal maupun non formal.75 Seperti anjuran dalam Al-
Qur΄an, ►li ‘Imrān/3: 104:  

 
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (►li 
‘Imrān/3: 104)    
 
G.  Berkarya dan Kreatif 

Seorang pemimpin dituntut banyak melakukan aktivitas 
yang berguna dan bermanfaat untuk orang banyak dan 
masyarakat yang dipimpinnya. Dari itu Al-Qur΄an memerintah-
kan untuk melakukan pekerjaan yang nyata, perbuatan yang 
berguna, produktif dalam aktivitasnya, dan menghasilkan karya 
yang monumental, karena Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā akan menilai 
segala apa yang dikerjakan, seperti dalam firmannya; at-
Taubah/9: 105: 
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Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah ) Yang Mengetahui yang gaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan.” (at-Taubah/9: 105) 

Ayat di atas bila dianalisis lebih jauh mempunyai 3 pokok 
pikiran: (1) perintah untuk bekerja, berkarya, beramal; (2) 
pekerjaan yang dilakukan apa pun bentuknya akan dievaluasi 
oleh Allah, Rasul, dan orang-orang Mukmin; (3) hasil pekerjaan 
itu akan dinampakan nanti di hari akhirat. 

Kosakata dari ‘amila-ya‘malu-‘amalan diulang sebanyak 251, 
berdiri sendiri sebanyak 161 kali, disandingkan dengan kata 
āmanū wa‘amilu☺☺ālihāt sebanyak, 83 kali, wa‘amilussayiāt sebanyak 
4 kali, disandingkan dengan kata sū΄an 3 kali dan disandingkan  
dengan kata khabāi♪ hanya sekali.76 

Muhammad Bassam mengklasifikasikan kata ini dengan 
makna sebagai berikut: (1) berkaitan dengan al-kasab (usaha 
manusia) 6 ayat; (2) berkaitan dengan ujian bagi manusia 5 ayat; 
(3) terputus karena kematian 11 ayat; (4) balasan amal 26 ayat; 
(5) dorongan untuk melakukan amal 11 ayat; (6) kebebasan 
manusia melakukan amal 11 ayat; (7) amal disaksikan oleh 
anggota badan 3 ayat; (8) amal sepengetahuan Allah sub♥ānahū 
wa ta‘ālā 97 ayat; (9) tangung jawab manusia 30 ayat; (10) 
dinisbahkan kepada Allah 17 ayat; (11) amal jin 3 ayat; (12) 
amal baik 7 ayat; (13) amal buruk 12 ayat; (14) amal buruk 
kaitannya dengan kebodohan 2 ayat; (15) amal buruk kaitannya 
dengan kebanggaan 15 ayat; (16) amal buruk, kaitannya dengan 
tobat 9 ayat; (17) balasan amal buruk 28 ayat; (18) celaan 
perbuatan buruk 11 ayat; (19) amal saleh 14 ayat; (20) 
keutamaan amal saleh 6 ayat; (21) balasan amal saleh di akhirat 
77 ayat; (22) balasan amal saleh di dunia 4 ayat; (23) kerugian 
amal orang kafir 23 ayat; (24) amal malaikat 4 ayat; (25) amal 
dan takwa 4 ayat .77 
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Dengan demikian, seorang pemimpin dalam perspektif 
Al-Qur΄an dituntut untuk banyak berkarya dalam kebajikan, 
penuh dengan inovasi, sehingga perhatian dan kesibukannya 
adalah berbuat untuk mencerdaskan bangsanya, menegakkan 
keadilan, berakhlak mulia dan memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya dengan tersedianya banyak fasilitas kehidupan 
yang bermanfaat, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau 
sibuk dengan memikirkan dan berupaya untuk melanggengkan 
jabatan atau kekuasaannya. 
 
H. Bersikap Jujur  

Kepemimpinan adalah amanat Allah yang harus 
merefleksikan sebuah tanggung jawab besar. Sebagai konsekuensi 
logis dari keimanan, seorang pimpinan seyogianya bersikap 
jujur, berkata yang benar. Firman Allah dalam Surah al-
A♥zāb/33: 70: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah 
dan ucapkanlah perkataan yang benar. (al-A♥zāb/33: 70) 

Pesan moral dari ayat tersebut tidak lain menganjurkan 
untuk berkata benar dan jujur. Karena perkataan yang benar itu 
akan membimbing dan mengarahkan ke jalan kebaikan, sedang 
perkataan dusta akan mengarahkan ke jalan keburukan, seperti 
Hadis Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam:  

ى الَْجنَِّة َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْصُدُق َحتَّى إِنَّ الصِّْدَق َيْهِدي إِلَى الْبِرِّ َوإِنَّ الْبِرَّ َيْهِدي إِلَ
ِصدِّيقًا َوإِنَّ الْكَِذَب َيْهِدي إِلَى الْفُُجورِ َوإِنَّ الْفُُجوَر َيْهِدي إِلَى  اِهللا َيكُْتَب ِعْنَد

بو وأرواه البخارى ومسلم ( النَّارِ َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيكِْذُب َحتَّى ُيكَْتَب ِعْنَد اللَِّه كَذَّاًبا
 78 )ذي عن عبداهللا بن مسعودداود والترم
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Sesungguhnya sikap jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan 
kebaikan membawa ke surga. Sungguh seorang laki-laki bersikap jujur 
hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedang sifat dusta 
itu akan membawa kepada keburukan dan buruk membawa ke neraka, 
seseorang yang sering mengucapkan kata dusta, hingga dianggap oleh 
Allah sebagi seorang pendusta. (Riwayat al-Bukhārī, Muslim, Abū 
Dāwud, at-Tirmi♣ī dari ‘Abdullāh Ibnu Mas‘ūd) 

Seorang pemimpin perkatannya harus sesuai dengan 
perbuatannya, karena sangat berdosa besar orang-orang yang 
tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan. 
Lain yang diucapkan, lain yang diperbuat. Lain di bibir, lain di 
hati. Firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā dalam Surah a☺-☻af/61: 2-
3:  

 
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu 
yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika 
kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (a☺-☻af/61: 2-
3) 

Pesan moral ayat tersebut, tidak lain menganjurkan 
satunya perkataan dengan ucapan. Sebab termasuk dosa besar 
di sisi Allah, mengucapkan sesuatu tetapi tidak mampu untuk 
dilaksanakan. 

Lawan dari sifat jujur adalah sikap khianat. Kata khianat 
dalam Al-Qur΄an diulang sebanyak 7 kali; jangan mengkhianati 
amanah dan mengkhianati Allah dan Rasulnya (al-Anfāl/8: 27), 
Allah tidak menyukai orang-orang suka khianat (al-Anfāl/8: 
58), tawanan perang Badar yang ingin khianat, berarti ia 
mengkhianati Allah (al-Anfāl/8: 71), Bani Israil sering 
mengkhianati janji-janji mereka (al-Mā΄idah/5: 13), jangan 
kamu berteman apalagi membela orang-orang yang khianat (an-
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Nisā΄/4: 105), terhadap orang yang suka mengkhianati dirinya 
sendiri Allah tidak mencintai mereka (an-Nisā΄/4: 107). 
Seorang pemimpin harus menghindari dan menjauhi sifat 
khianat. Karena sifat khianat ini sangat dibenci Allah sub♥ānahū 
wa ta‘ālā, sebagaimana dalam firman-Nya Surah al-Anfāl/8: 58: 

 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (al-Anfāl/8: 
58) 

Dalam ayat lain dianjurkan untuk tidak mengkhianati 
Allah dan Rasul-Nya, juga terhadap amanah yang telah 
dibebankan kepada seseorang, Surah al-Anfāl/8: 27:  

 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anf☼l/8: 27) 

    
I. Hanya Mengabdi kepada Allah 

Legalitas yang diberikan dan diamanahkan kepada 
pemimpin tidak boleh mengubah dari statusnya sebagai “alat”. 
Dia tidak akan berubah menjadi Tuhan yang tidak pernah 
salah. Karena itu, seluruh aktivitas dan kebijakan yang diambil 
pemimpin harus semata-mata merupakan manifestasi dari 
pengabdiannya kepada Allah atau bernilai ibadah. Sehingga dia 
tidak berhak menentukan undang-undang yang bertentangan 
dengan undang-undang Rabbnya yang memberi amanah 
kepemimpinan. Begitu mendasarnya pemahaman ini (pengab-
dian), Al-Qur΄an menyebutkan “adātul-basr” (media pembatasan 
atau pengkhususan) yaitu, “wa kānū ‘ābidīn” bukan “wa kānū 
‘ābidīna lanā.”79 

Dalam ayat lain Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā berfirman: 
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Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku. (a♣-♠āriyāt/51: 56)  
 
J. Tidak Mengangkat Pemimpin yang tidak Beriman  

Al-Qur΄an sendiri mengungkapkan larangan-larangan 
mengangkat orang yang tidak beriman sebagai wali atau ulil-
amr dalam beberapa ayat, yaitu:  

1.   Larangan mengangkat orang kafir sebagai   
pemimpin (►li ‘Imrān/3: 28 dan 118): 

 
Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai 
pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa 
berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun 
dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu 
yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan 
kamu akan diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah tempat 
kembali. (►li ‘Imrān/3: 28) 

Dalam ayat lain, tidak dengan bahasa yang jelas, 
tetapi dengan bahasa yang halus dan tidak terang-
terangan seperti “kafir”, tetapi menggunakan kata “min 
dūnikum”: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 
teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai 
teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya 
menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. 
Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa 
yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah 
Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
mengerti. (►li ‘Imrān/3: 118) 

Pada kedua ayat tersebut, larangan itu disertai 
kualifikasi, ancaman, dan pengecualian. Dalam hal ini 
orang-orang beriman dilarang mengangkat orang-orang 
kafir dengan mengenyampingkan orang-orang beriman 
sebagai pemimpin, karena orang-orang kafir itu 
senantiasa berusaha berbuat kerusakan terhadap orang-
orang beriman, amat menginginkan kesengsaraan umat 
Islam dan memperlihatkan permusuhan terhadap 
mereka. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam 
Allah dengan pemutusan perhubungan perwalian 
kecuali kalau ada kekhawatiran terhadap bahaya yang 
akan ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap 
orang-orang beriman. 

2. Larangan mengangkat pemimpin yang memusuhi Allah 
dan orang-orang Mu΄min (al-Mumta♥anah/60: 1): 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 
musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga 
kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), 
karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada 
kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir 
Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, 
Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada 
jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat 
demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita 
Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan 
Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa 
yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang 
melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang 
lurus. (al-Mumta♥anah/60: 1) 

Dalam ayat-ayat ini Allah melarang orang-orang 
beriman menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah 
sebagai pemimpin. Yang dimaksudkan dengan perwali-
an di sini, sesuai dengan sebab turunnya ayat, adalah 
jalinan hubungan baik yang dapat mengakibat-kan 
pembocoran rahasia-rahasia politik; sedangkan orang 
kafir tetap memusuhi dan membawa bencana terhadap 
orang-orang beriman. 

3. Kedua ayat di bawah ini merupakan alasan kenapa 
mereka tidak boleh diangkat menjadi pemimpin (an-
Nisā΄/4: 89 dan 144): 
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Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka 
telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan 
mereka). Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai 
teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan 
Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan 
bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan 
janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai 
teman setia dan penolong, (an-Nisā΄/4: 89) 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari 
orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan 
yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)? (an-Nisā΄/4: 
144) 

Kedua ayat ini berkenaan dengan larangan 
mengambil orang-orang kafir, dalam hal ini orang-
orang munafik, sebagai wali. Ayat pertama meng-
ungkapkan bahwa orang-orang munafik itu meng-
hendaki orang-orang beriman kembali menjadi kafir, 
sedangkan dalam ayat kedua larangan itu dikaitkan 
dengan peringatan bahwa pengangkatan orang-orang 
munafik sebagai pemimpin menjadi alasan yang nyata 
untuk datangnya siksaan Tuhan. 
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4. Larangan mengangkat orang-orang Yahudi dan 
Nasrani sebagai pemimpin (al-Mā΄idah/5: 51): 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadi-
kan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); 
mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di 
antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka 
sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. (al-
Mā΄idah/5: 51) 

5. Larangan mengangkat pemimpin orang-orang yang 
mempermainkan agama (al-Mā΄idah/5: 57): 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadi-
kan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi 
bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang 
yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir 
(orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu 
orang-orang beriman. (al-Mā΄idah/5: 57) 

Kedua ayat ini menerangkan, orang-orang beriman 
dilarang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani 
(Ahli Kitab) sebagai wali. Ayat pertama mengingatkan 
pula ancaman Allah, bahwa pengangkatan demikian 
itu menjadikan orang-orang beriman sebagai orang 
zalim. Sedangkan ayat kedua mengandung pula alasan 
larangan tersebut. Dalam hal ini, mesti mereka 
beragama samawi, mereka itu mempermainkan agama 
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Islam dan menjadikannya bahan ejekan dan per-
mainan. 

6. Larangan mengangkat pemimpin orang-orang yang 
cenderung kepada kekufuran sekalipun kerabat sendiri 
(at-Taubah/9: 23): 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan 
bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, 
jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. 
Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka 
pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (at-
Taubah/9: 23) 

Dalam ayat ini terdapat larangan mengangkat orang 
tua, atau saudara sendiri sebagai pemimpin kalau 
mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan 
kepada Allah. Dibandingkan dengan ayat-ayat larangan 
sebelumnya, maka ayat ini satu-satunya yang mengait-
kan larangan itu pada hubungan kekerabatan yang 
berpengaruh dalam pengangkatan pejabat pemerin-
tahan sehingga prinsip keadilan dan kebenaran 
terabaikan.  

Apabila uraian di atas dikaitkan dengan uraian yang 
berkenaan dengan mengangkat pemimpin, maka faktor di atas 
dapat dipandang sebagai syarat mental ideologis yang diperlu-
kan untuk menduduki jabatan politik atau pemimpin menurut 
ajaran Al-Qur΄an. Dengan begitu kriteria kepemimpinan politik 
dapat dirumuskan: (1) memiliki iman yang termanifestasi dalam 
sifat-sifat ketakwaan, (2) memiliki komitmen terhadap kemas-
lahatan rakyat, dan (3) memiliki pengetahuan dan kemampuan 
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yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugas politik dengan 
adil. 

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa Al-Qur΄an 
secara implisit mengandung beberapa etika dalam mengangkat 
pimpinan antara lain: memegang teguh prinsip amanah, 
menetapkan hukum dengan adil, ketaatan kepada Allah dan 
Rasul-Nya, kembali kepada Al-Qur΄an dan Sunnah, musya-
warah, bersikap jujur dan tidak khianat, berkarya nyata dan 
kreatif, serta tidak mengangkat kecuali orang-orang beriman.  

Demikianlah, beberapa etika pemimpin dalam perspektif 
Al-Qur΄an, yang mungkin sulit ditemukan dalam sosok pribadi 
seseorang, namun itulah yang ideal, apabila terdapat dari semua 
kriteria tersebut di atas, itulah pemimpin dambaan umat. 
Semoga menemukan sosok yang diinginkan. Wall☼hu a‘lam bi☺-
☺awāb. 
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Catatan: 
                                                            

1 Ijtihad, adalah usaha sungguh-sungguh dari kalangan ahli hukum 
Islam yang bertolak dari semangat Al-Qur΄an dan Hadis untuk sampai 
kepada suatu ketentuan hukum syara‘ (yang sah secara Islam). Ijtihad telah 
dilakukan oleh individu-individu tertentu pada zaman Nabi dan dibenarkan 
oleh beliau, baik sebagai wakil pemerintahan yang didelegasikan oleh Nabi 
(hakim) pada suatu daerah, atau sebagai hakim dalam pengertian sekarang 
(qā○i) untuk memutuskan suatu perkara, seperti diriwayatkan dalam Hadis. 
Kisah yang paling terkenal yaitu pengutusan Mu‘a♣ bin Jabal sebagai wakil 
pemerintahan dan wali di wilayah Yaman. Ia dengan tegas mengatakan 
kepada Nabi bahwa ia akan memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur΄an 
dan Hadis, dan bila mana tidak diketemukan dalam kedua sumber tersebut, 
ia akan memutuskan berdasarkan pemikiran secara matang, yaitu ijtihad. 
Sikap inilah  yang dibenarkan oleh Nabi sendiri (Riwayat al-Bukhārī). Pelaku 
ijtihad ini dalam prinsip ajaran Islam sangat dihargai. Bila seorang mujtahid 
memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan matang, ternyata betul di 
sisi Allah, maka ia akan mendapatkan dua pahala, bila ternyata salah ia 
masih mendapatkan satu pahala.  

2 Rifyal Ka‘bah, Politik dan Hukum dalam Al-Qur΄an, (Jakarta: Khairul 
Bayan, 2005), h. 70. 

3 Al-Wā♥idī, Asbābun-Nuzul, I, h. 149.  
4 A•-◘abarī, Tafsīr a•-◘abarī, V, h. 145. Mu♥ammad ♦usain a♣-♠ahabī, 

at-Tafsīr wal-Mufassirūn, (Kairo: Dārul-Kutub al-Hadi♪ah, 1381/1961), I, h. 81. 
Jalāluddīn as-Suyu•ī as-Syāfi‘ī, al-Itqān fī ‘Ulūmil-Qur΄ān, (Beirut: Dārul-Fikr, 
t.th.), II, h. 189.  

5 Al-Wā♥idī, Asbābun-Nuzul, I, 149. 
6 Al-Qur•ubī, Tafsīr al-Qur•ubī, V, h. 255; Abus Su‘ud, I, h. 539; Asy-

Syauk☼nī, I, h. 480. 
7 Al-I☺fahānī, al-Mufradāt fī Garībil-Qur΄ān, I, h. 32, Ibrāhim Mu☺•afā 

(et. al) Mu‘jamul-Wasī•, I, h. 27; Al-Fayūmī, al-Misbāh al-Munīr,  I, h. 29. 
8 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, al-Manār, V, h. 173. 
9 A•-◘abarī, Tafsīr a•-◘abarī. V, h. 173. 
10 Taqīuddīn bin Taimiyah, as-Siyāsat as-Syar‘iyat fī Islāhir-Rā‘i war-

Rā‘iyyat, (Mesir: Dārul-Kitāb al-‘Arabi); Ri○ā, al-Manār, V, h. 6 dan 27. 
11  Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, al-Manār,  V, h. 170. 
12  Al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, V, h. 70. 
13 ◘an•āwi Jauhari, Tafsīr al-Jawāhir, (Mesir: Mu☺•afā al-Bāb al-Halabī, 

1350), II, h. 54. 
14 Al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī. IX , h. 193; As-Syauk☼nī, Fat♥ul-Qadīr, 

II, h. 302. 
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15 Muslim, ☻a♥ī♥ Muslim, II, h. 124. Di sini Muslim meriwayatkan 
sabda Rasul kepada Abī Żarr (w. 32 H.) agar menjauhi jabatan politik karena 
pribadinya yang lemah, sedang jabatan itu adalah amanah yang dapat 
menimbulkan penyesalan di Hari Kemudian, kecuali kalau pejabat bersan-
gkutan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. An-Nawawī, ☻a♥ī♥  
Muslim bi Syar♥in-Nawāwī, (Mesir: Al-Ma•aba’at al-Mi☺riyah, t.th.), XI, h. 20. 
Hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Imām A♥mad (Musnad Imām 
A♥mad,  V, h. 173). 

16  Surah an-Nisā΄/4:105. 
17 Surah al-Mā΄idah/5: 45 yang mengungkapkan hukum qi☺a☺ dalam 

kitab Taurat. Hukum ini ditemukan pula dalam Al-Qur΄an dan diwajibkan 
atas umat Islam seperti yang dikemukakan dalam Surah al-Baqarah/2: 178. 

18 Untuk tafsir ayat ini, lihat As-Syauk☼nī, Fat♥ul-Qadīr, II, h. 48. Lihat 
juga Surah al-Baqarah/2: 120; Surah a☺-☻aff/61: 8 dan at-Taubah/9: 32. 
Dalam ayat-ayat ini Al-Qur΄an mengungkapkan sikap negatif orang-orang 
Yahudi dan Nasrani terhadap Islam dan pemeluknya. Mereka tidak hanya 
menghendaki agar umat Islam meninggalkan agamanya, tetapi juga agar 
agama Islam lenyap. Cita-cita mereka ini amat berbahaya bagi eksistensi 
agama Islam dalam kehidupan umat manusia. Peringatan kepada Nabi, yang 
juga merupakan kepala pemerintahan umat Islam ini dapat dipahami jika 
dikaitkan dengan usaha-usaha deislamisasi dan sekularisme yang pada 
hakikatnya merupakan manifestasi pertarungan ideologis yang tidak dapat 
dilepaskan dari kenyataan sejarah Islam pada masa silamnya (A. Muin Salim, 
Fiqih Siyasah. h. 199).  

19 Tak ada rumusan yang disepakati oleh para ulama berkenaan 
tugas-tugas pemerintah. Al-Mawardī dan Al-Farrā΄ mengemukakan 10 
macam. ♀afir al-Qasimi menyimpulkan ke dalam tiga tugas: tugas intern, 
tugas ekstern dan tugas kemiliteran. Riancian ini sifatnya praktis dan lebih 
menekankan aspek ketatanegaraan daripada filsafat politik. Untuk itu 
diperlukan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan patokan dalam mengem-
bangkan ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut rincian 
tugas-tugas pemerintah dalam: Ibid., h. 15-6; Abū Ya‘la Mu♥ammad bin al-
♦usain al-Hanbali al-Farrā΄, al-A♥kām as-Sul•āniyāt, (Mesir: Mu☺•af al-Bāb al-
Halabi, 1996/1386), h. 11; ♀afir al-Qasimi, Ni♂āmul-♦ukm fisy-Syarī‘at wat-
Tārikh, (Beirut: Dārun-Nafā΄is, 1974/1394), h. 352; Seperti dikutip kembali 
oleh A. Muin Salim, h. 204. Selain dari itu, Abī al-♦asan ‘Alī al-Mawardī, 
dalam bukunya al-A♥kām as-Sul•āniyāt wal-Wilāyat ad-Dīniyah” buku ini secara 
rinci menjelaskan 10 item tugas khalifah: 1) melindungi keutuhan agama, 2) 
menerapkan hukum, 3) melindungi wilayah negara, 4) menegakkan 
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supremasi hukum, 5) melindungi daerah-daerah perbatasan, 6) memerangi 
orang yang menetang Islam, 7) mengambil fai’, 8) menentukan gaji, 9) 
mengangkat orang-orang terlatih dan 10) terjun langsung menangani 
persoalan yang timbul di masyarakat (h. 23). Kewajiban mengangkat 
khalifah pimpinan, kewajiban umat memilih khalifah, kriteria dewan 
pemilih, ahlul-hall wal-‘aqd (majlis syura, perlemen), keabsahan, baiat dan  
pemilihan khalifah, khusus kriteria imam/khalifah paling tidak ada tujuh; 
adil, berilmu dan mampu berijtihad, sehat inderawi, sehat organ tubuhnya, 
wawasan yang luas, berani dan kesatria, nasab, yaitu berasal dari Quraisy, 
karena ada hadis Nabi menyatakan; al-imāmah min quraisy(h. 4-5).   

20 A. Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-
Qur΄an, Rajawali Press, 2002, h. 205. 

21 Al-I☺fahānī, ii, h. 422. 
22 Badruddīn Mu♥ammad bin ‘Abdillāh az-Zarkasyī, al-Burhān fī 

‘Ulūmil-Qur΄ān, (Mesir: Dār Ihyā΄ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), IV, h. 160.  
23 Muin Salim, Fiqh Siyasah, h. 205. 
24 Surah an-Nisā΄,/4: 3. Di sini ditemukan isyarat perlunya keadilan 

dimiliki oleh seorang lelaki yang bermaksud memiliki istri lebih dari seorang. 
Karena itu jika ia melihat dirinya mempunyai tanda-tanda kecenderungan 
tidak berbuat adil, maka ia tidak dibenarkan berpoligami. 

25 Keadilan orang tua terhadap anak-anaknya misalnya dalam soal 
pemberian (hibah). Al-Bukhārī, ☻a♥ī♥ul-Bukhārī, III, h. 205; Muslim, ☻a♥ī♥  
Muslim, II, h. 7. 

26 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, Tafsīr al-Manār, V, h. 171-2. Di sini 
‘Abduh bahwa menetapkan hukum di sini mencakup penggunaan kekuasaan 
umum, peradilan dan arbitrase dalam kasus-kasus tertentu. 

27 Na☺ruddīn Abul Khair ‘Abdullāh bin ‘Umar al-Bai○☼wī, Anwārut-
Tanzīl wa Asrārut-Ta‘wīl, (Mesir: Mu☺•af al-Bāb al-Halabi, 1939/1358), I, h. 
191. 

28 Ar-Rāgib, al-Mufradāt fī Garībil-Qur΄ān , h. 325. 
29 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, al-Manār, V, h. 174. Ri○ā menyatakan 

bahwa keadilan yang diperintahkan dalam ayat itu dikenal oleh ahli bahasa 
Arab, dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) 
berdasarkan apa yang telah pasti dalam agama.  

30 Sayyid Qu•ub, fī ♀ilalil-Qur΄ān, V, h. 118; Sayyid Qu•ub 
menyatakan bahwa dalil di atas menghendaki keadilan yang menyeluruh di 
antara sesama manusia, bukan keadilan di antara sesama muslim atau 
sesama ahli Kitab dan tidak pula atas sebagian manusia saja. Keadilan adalah 
hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini 
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menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Pandangan ini 
perlu diteliti secara saksama karena Al-Qur΄an sendiri menegaskan hak yang 
diperoleh manusia berdasarkan usahanya. Lihat: Surah An-Nisā΄, 4/92:32; 
An-Najm, 53/23:39.  

31 Kata ini berakar dengan huruf-huruf qāf, sīn dan •a’. Stuktur huruf-
huruf ini mengandung dua makna pokok yang bertentangan yaitu 
“keadilan” (qis•) dan “kecurangan” (qas•). Dari makna pertama diperoleh arti 
“bagian” (na☺īb). Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa konsep keadilan yang 
terkandung dalam kata al-qis• relevan dengan hak-hak secara proporsional. 
Lihat Ibnu Fāris, Maqāyisil-Lugah, VI, h. 86; Ar-Rāgib, al-Mufaradāt, h. 403. 
Makna ini misalnya terpakai dalam Surah An-Nisā΄ 4/92:3 yang berkenaan 
dengan pemeliharaan hak-hak anak perempuan yatim oleh suaminya yang 
semula adalah walinya. Lihat Mu♥ammad ♦usain a•-◘aba•aba’ī, Tafsīr al-
Mizān, (Teheran: Dārul-Kutub al-Islāmiyat, 1397), XVIII, h. 332. Lihat juga 
Fu’ad ‘Abdul-Bāqi, Mu‘jam Garīb Al-Qur΄ān, (Mesir: Dār Ihyā΄ al-Kutub al-
‘Arabiyat, t.th.), h. 131. Seperti dikutip kembali A. Muin Salim, Fiqh siyasah, 
h. 206. 

32 A•-◘abarī, Tafsīr a•-◘abari, V, hal. 146; Al-Qur•ubī, Tafsīr al-Qur•ubī, 
V, h. 258. 

33 Asy-Syauk☼nī, Fat♥ul-Qadīr. I, h. 480. 
34 Az-Zamakhsyarī, Tafsīr al-Kasysyāf. I, h. 535. 
35 Al-Qur•ubi, Tafsīir al-Qur•ubī, V, h. 259. Lihat juga Fakhrurāzī, At-

Tafsīr al-Kabīr, (Teheran: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyat, t.th), IX, h. 143. Di sini 
Ar-Rāzī menukilkan pendapat ‘Alī bin Abi ◘ālib bahwa imam wajib 
menetapkan hukum dengan hukum Tuhan dan menunaikan amanat. Jika ia 
telah melakukan hal itu, maka rakyat wajib mendengar dan menaatinya.  

36 Al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, V, h. 72. 
37 Pandangan ini perlu dikembangkan, terutama untuk menghilang-

kan kesan keistimewaan pemerintah di hadapan hukum, akibat adanya 
gagasan bahwa pemerintah itu bebas dari kesalahan (Ar-Rāzī, IX, h. 144). 

38 A. Muin Salim, Fiqh Siyasah, h. 206. 
39 Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Ibnu Ka♪īr. IV, h. 181. Di sini Ibnu Ka♪īr 

menafsirkan “merusak amal kebajikan” dengan: “murtad” sesuai dengan 
konteks ayat. Sebab ayat sebelumnya sudah menjelaskan bahwa perbuatan 
baik orang-orang kafir akan terhapus dan sia-sia karena kekafiran mereka 
akan menghalangi jalan kebenaran dan melawan utusan Tuhan. 

40 Al-I☺fahānī, II, h. 404. 
41 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, Tafsīr al-Manār, V, h. 394, dan Al-Marāgī, 

Tafsīr al-Marāgī. V, h. 148. Abū ‘Isā Mu♥ammad bin ‘Isā bin Surat at-Tirmizī, 
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Jāmi‘u☺-☻a♥ī♥ (Beirut: Dārul-Fikr, 1980), IV h. 310-13; Abul ‘Ali Mu♥ammad 
bin ‘Abdurra♥mān 1399), VIII, h. 399. Ibnu Fāris, Maqāyisul-Lugah, I, h. 
472-3; a☺-☻affāt, 37/56:102,  A•-◘abā•abā’ī, al-Mizān, IV, h. 413. 

42 Mu♥ammad ‘Ali as-Sayis, Tafsīr Ayatul-A♥kām, (Muqarrar wifq al-
Manhaj Kulliyat asy-Syarī‘at al-Islāmiyat, t.th),  III, h. 118. 

43 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, al-Manār, V, h. 180-1. 
44 Pendapat ini didasarkan kepada Tafsīr al-Jalālain. Al-Jalālain sendiri 

tidak menggunakan  term “umara”, tetapi menggunakan al-wulat. Lihat 
Jalāluddīn Mu♥ammad bin A♥mad al-Mahallī, Jalāluddīn ‘Abdurra♥mān bin 
Abī Bakr as-Suyu•ī, Tafsīr Al-Qur΄ān al-‘A♂īm, (Singapura: Sulaiman Mar’i 
t.th.), I, h. 79. Lebih lanjut A☺-☻āwi merinci siapa yang dimaksud dengan 
“al-Wulat” yaitu Khulafaurasyidin, imam-imam mujtahidin, dan para hakim. 
Lihat A♥mad a☺-☻āwi, a☺-☻āwi ‘Alal-Jalālain, (Singapura: Sulaiaman Mar’i, 
t.th), I, h. 197.  

45 Lihat Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, al-Manār, h. 118. 
46 Al-Wā♥idī, Asbābun-Nuzul, I, h. 156. Juga As-Suyu•ī, “Al-Durr…” 

II, h. 575; Meriwayatkan pendapat Ibnu ‘Abbās yang menafsirkan kata 
tersebut dengan ahli fikih dan agama. 

47 As-Sayis, Tafsīr al-A♥kām II, h. 117. Menurut As-Sayis, pendapat 
ini adalah pendapat Syi’ah Rafi○ah. 

48  Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, al-Manār, IV, h. 181. Dari saduran ini 
dapat diketahui keanggotaan lembaga Ahlul-♥al wal-‘aqd berdasarkan keahlian 
dan syarat-syarat tertentu dan kekuasaan tertentu pula.  

49 Al-Jalālain, Tafsīr al-Jalālain, I, h. 79. 
50 Al-Fayūmī, al-Misbāh al-Munīr I, h. 26. Bandingkan; Ibnu Fāris, 

Maqāyisul-Lugah, I, h. 137-9. Di sini Ibnu Fāris mengemukakan lima arti 
pokok dari kata yang berakar kata dengan huruf-huruf hamzah, mim dan ra’: 
urusan, perintah, pertumbuhan, berkat, tanda, dan keanehan. Yang terakhir 
ini dipergunakan dalam Surah al-Kahf/18: 71.  

51 Abul ♦asan ‘Alī bin A♥mad al-Wā♥idi, Asbābun-Nuzul, (Mesir: 
Mu☺•afa al-Bāb al-Halabī, 1986/1386), h. 91: Jalāluddīn ar-Ra♥mān bin Abī 
Bakar as-Sayu•i, Lubābun-Nuqul fī Asbābin-Nuzul, (Riya○: Maktabatur-Riya○ 
al-♦adisat, t.th), h. 67: A•-◘abarī, Tafsīr a•-◘abarī, V, h. 148. Dalam sumber-
sumbar ini dinuklikan dua riwayat dari Ibnu ‘Abbās mengenai sebab 
turunnya ayat. Pertama, berkenaan khusus dengan ‘Abdullāh bin Huzaifah 
bin Qays bin ‘Adi yang memerintahkan pasukannya masuk ke dalam api dan 
riwayat kedua berkenaan dengan perselisihan Khālid bin al-W☼lid dengan 
‘Ammar bin Yasir. Dalam kasus terakhir ini, ‘Ammar memberi perlindungan 
kepada seseorang tanpa sepengetahuan dan izin Ibnul Wālid yang menjadi 
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amir. Riwayat pertama dikeluarkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām 
Muslim. lihat: Al-Bukhārī, ☻a♥ī♥ Bukhārī, IV, h. 57; Muslim, ☻a♥ī♥ Muslim III, 
h. 129. Imām A♥mad I, (Musnad, I, h. 82) meriwayatkan pula kasus tersebut 
tanpa menyebutkan nama sahabat yang bersangkutan. Ibnu ♦ajar al-
‘Asqalanī (op.cit. IX, h. 322) menegaskan bahwa kasus-kasus ini relevan 
dengan perintah mengembalikan persoalan yang diperselisihi kepada 
keputusan Rasul. Tetapi dengan menilik ungkapan yang dipergunakan dalam 
riwayat tersebut, maka riwayat kedua relevan dengan perintah taat, dan 
dengan demikian merupakan sebab turunnya ayat, sedangkan riwayat 
pertama berkenaan dengan kasus penyelesaian perselisihan. 

52 Tafsīr a•-◘abarī, h. 180-1; Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Ibnu Ka♪īr, I, h. 529-30; 
Al-Qur•ubī, Tafsīr al-Qu•ubī, V, h. 291. Bandingkan dengan Muslim, (☻a♥ī♥ 
Muslim, I, h. 634) yang meriwayatkan dari ‘Umar bin al-Kha••āb bahwa ayat 
di atas turun ketika tersiarnya berita tentang Rasul akan menceraikan istri-
istrinya. 

53 Gagasan konsep Ahlul-hall wal-‘aqd sebagai lembaga pembuat 
hukum ditemukan dalam ide Mu♥ammad ‘Abduh di atas. Namun 
sebenarnya telah muncul sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh 
Khairuddīn at-Tunisi (1810-1889) dengan ide Majlis Akbar yang 
keanggotaannya negarawan, ulama dan tokoh masyarakat. Kalau diana-
logikan dengan zaman sekarang semisal dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). 

54 Bandingkan dengan ‘Abdul ♦amid Mutawali, Mabādi‘ Ni♂ām al-
♦ukm fil-Islām, (Al-Iskandariyat: Munsyi‘at al-Ma‘rif, 1979), h. 33, 47-50. Di 
sini Mutawali memandang adanya tiga sumber hukum tata negara Islam: Al-
Qur΄an, Sunah dan Keputusan perundang-undangan negara. Selain itu ia 
pun mengakui dua sumber hukum lainnya, ijmak dan qias. Meskipun 
konsep ini bersumber dari fikih, namun jalan pikiran ini masih perlu 
dipertanyakan akurasinya dari segi metodologis dan konsepsional. 

55  A. Muin Salim, Fiqh Siyasah… h. 236. 
56  Ibnu Fāris, Mu‘jam Maqāyisul-Lugah, III, h. 226-7. 
57 Luis Ma‘lūf, Al-Munjid fil-Lugah wal-A‘lām, (Beirut: Dārul-Masriq, 

1984), h. 801; ‘Abdul Wa♥id Wafi, Fiqhul-Lugat, (t.t.: Lajnah al-Bayān al-
‘Arabī, 1950/1369), h. 214. 

58  Ar-Rāgib, al-Mufradāt… h. 487-8; Al-Qur•ubi, Tafsir al-Qur•ubī, V, 
h. 261. 

59 Ibnu Fāris, Mu‘jam Maqāyisul-Lugah, III, h. 226-7; Al-Fayūmī, al-
Mi☺bā♥ al-Munīr, II, h. 350; Ibrāhim Mu☺•afa, al-Mu‘jam al-Wasī•, I, h. 501. 
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60 Kata pertama terdapat dalam Surah Maryam/19: 44, 29. Ayat ini 
berkenaan dengan kisah Maryam ketika ia didatangi kaumnya yang menu-
duhnya berbuat keji. Ia hanya memberi isyarat kepada mereka agar bertanya 
kepada putranya, Isa, yang masih berada dalam buaian. Sedangkan kata 
kedua ditemukan dalam Surah Al-Baqarah/2: 233 berkenaan dengan 
penyapihan anak sebelum mencapai usia dua tahun. Dalam hal ini, hal 
tersebut boleh saja apabila berdasarkan kerelaan dan permusyawaratan 
suami istri. 

61  Al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī,  XXV, h. 51. 
62  Ibnu Ka♪īr, I, h. 420; Asy-Syauk☼nī, I, h. 393. 
63  A♥mad bin ♦anbal, Musnad  al-Imām... IV, h. 227. 
64 Para ahli kewajiban mengemukakan bahwa setiap pribadi 

mempunyai harapan dan kebutuhan. Di antaranya adalah kebutuhan akan 
harga diri dan keamanan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, niscaya mereka 
kecewa dan membuat kopensasi. Mereka akan menjauh dari sumber 
kekecewaan tersebut atau berpura-pura dan mendekatkan diri. Bagai-
manapun bentuk kopensasi ini, hasilnya tidak menguntungkan masyarakat 
karena menjauhi pimpinan berarti membiarkan mereka berbuat sewenang-
wenang, sebaliknya dengan mendekatkan diri disertai sikap pamrih, justru 
menambah tenaga pimpinan sehingga dapat menjadi lebih kuat dalam 
perbuatannya yang zalim. Mengenai masalah dan teori kebutuhan ini, lihat 
“Abdul ‘Azīz al-Qussi, Usūsu☺-☻i♥♥at an-Nafsiyat, diterjemahkan oleh Zakiah 
Drajat dengan judul “Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental”, (Jakarta: 
Bulan Bintang, t.th), h. 114-9. Seperti dikutip kembali Muin Salim, Fiqh 
Siyasah… h. 220. 

65 Bandingkan dengan ♀afir al-Qasimi, h. 65. Menurut ♀afir, 
musyawarah bukanlah produk kehidupan sosial, tetapi merupakan lembaga 
yang dihasilkan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Pandangan 
seperti mungkin bertujuan mengunggulkan ajaran Islam dengan inovasi. 
Musyawarah, tidak berakar pada sejarah kemanusiaan. Ia tidak saja 
mengabaikan fakta sejarah yang dikenal dengan Dārun-Nadwah ataupun 
musyawarah pada masa Yunani Klasik, tetapi juga mengabaikan data 
Qur΄ani berkenaan dengan musyawarah seperti yang dilakukan oleh Ratu 
Saba΄. Lihat Surah an-Naml/27: 32, 5. 

66 Contoh klasik musyawarah sebagai upaya pelestarian kekuasaan 
politik adalah musyawarah yang dilakukan dalam proses pengangkatan 
Yazīd bin Mu‘āwiyah sebagai putera mahkota. Lihat: Ibnu Qutaibah ad-
Dainūrī, I, h. 157; Ibnul-A♪īr,  III, h. 503. 
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67 Mu♥ammad Rasyīd Ri○ā, “Al-Khilāfah…”, h. 31-3; Mu♥ammad 
◙iyauddīn ar-Rayis, al-Ma♂ariyah as-Siyāsiyah al-Islāmiyah, (Mesir: Maktabatul-
Anjlu al-Mi☺riyah,1960), h. 260-2; ♀afir al-Qasimi, h. 63-70. 

68 A. Muin Salim, Fiqih Siyasah… h. 225.  
69 Ibnu I☺faq dan Ibnu Hisyam, III, h. 584; A•-◘abarī, “T☼rikh…” 

III, h. 11-2; Mu♥ammad Ri○ā, h. 191.  
70 A•-◘abarī, II, h. 294-295; Mu♥ammad Ri○ā, h. 73-174.  
71 Mu♥ammad ‘Izzah Darwazah, Ad-Dustur Al-Qur΄ani was-Sunnat an-

Nabawiyat (Mesir: ‘Isa al-Halabi wasy-Syarikah, 1996/1386), I, h. 99. Di sini 
Darwazah menegaskan bahwa, “Tak ada dalam Al-Qur΄an pembatasan cara-
cara musyawarah dan objeknya…dan juga tak ada ketentuan syarikat yang 
pasti untuk itu…”. 

72 Ibnu Qutaibah, I, h. 22-3. Abū Bakar berkata: “Demi Allah 
sekiranya mereka enggan membayar zakat walau sedikit pun yang mereka 
pernah bayarkan kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam niscaya aku 
akan memerangi mereka..”. Pendapat ini dikuatkannya dengan hadis 
Rasulullah yang bermakna, “Aku diperintahkan memerangi manusia sampai 
mereka menyaksikan bahwa Lā ilāha illā Allāh, “Tak ada yang disembah 
selain Allah”, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat.  

73 Ibnu Qutaibah, I, h. 28-9. Keenam sahabat tersebut adalah ‘U♪mān 
bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī ◘ālib, ◘alhah bin ‘Ubaidillāh, Az-Zubair bin al-
Awwām, Sa‘ad bin Abī Waqqa☺, dan ‘Abdurra♥mān bin ‘Auf. 

74 Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Ibnu Ka♪īr, Jilid 3 h. 161. 
75 Ahzami Jazuli, Fiqh Al-Qur΄an, Jakarta: Kilau Intan, h. 195. 
76 Rusydi Muhammad Bassam, Mu‘jam Ma‘ānī al-Fā♂ul-Qur΄ān, 

(Beirut: Dārul-Fikr), h. 729. 
77 Rusydi Muhammad Bassam, Mu‘jam Ma‘ānī al-Fā♂ul-Qur΄ān, Beirut: 

Dārul-Fikr, h. 730. 
78 Riwayat al-Bukhārī, XVI, h. 19, HN: 5629, Muslim: HN: 4719, 

Abū Dāwud; HN: 4337 dan Tirmizī, HN:1894. 
79 Ahzamī, Jazulī, Fiqhul-Qur΄ān, h. 196. 
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ETIKA DIALOG  
----------------------------- 
 
 
A. Pendahuluan 

eragaman dan perbedaan merupakan salah satu 
ketentuan Tuhan (sunnatullāh) yang menjadikan 
kehidupan di dunia ini penuh dengan warna-warni. 

Perbedaan pandangan, keyakinan, sikap, dan perilaku manusia 
merupakan sebuah keniscayaan seperti disinyalir dalam firman 
Allah yang maknanya berbunyi: Jikalau Tuhanmu menghendaki, 
tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa 
berselisih pendapat (Hūd/11: 118). Menarik dicermati, perselisihan 
dan perbedaan manusia dalam ayat tersebut diungkapkan 
dengan kata kerja (al-fi‘l) al-mu○āri’ (present tense) yang menunjuk-
kan keberlangsungannya pada masa kini dan masa mendatang, 
yaitu “walā yazālūna mukhtalifīna”. Artinya, Tuhan tidak berke-
hendak menciptakan manusia sebagai umat yang satu, tetapi 
mereka akan senantiasa dan terus selalu dalam perbedaan, dan 
memang untuk itu mereka diciptakan seperti dinyatakan pada 
ayat berikutnya (ayat 119) yang maknanya, dan untuk itulah Allah 
menciptakan mereka. Pakar tafsir ar-Rāzī memahami perbedaan 
dimaksud pada ayat di atas bersifat umum, meliputi perbedaan 

K
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agama, perilaku, perbuatan, warna kulit, bahasa, rezeki dan lain-
nya.1  

Keragaman menjadi lazim jika dilihat dari kenyataan 
adanya siklus kehidupan yang menuntut adanya interaksi dan 
kompetisi. Al-Qur΄an mengistilahkannya dengan tadāwul (►li 
‘Imrān/3: 140) dan tadāfu‘ (al-Baqarah/2: 251). Tadāwul yang 
berarti pergiliran/saling bergiliran atau siklus kehidupan terjadi 
karena adanya perbedaan dalam hal kesiapan dan kemampuan. 
Sedangkan tadāfu’ menunjukkan adanya proses saling menolak 
atau mendorong dalam bentuk interaksi dan kompetisi. 
Kesinambungan kehidupan di bumi, seperti diisyaratkan dalam 
ayat tersebut, sangat ditentukan oleh proses tadāfu‘, yang dapat 
dimaknai pula dengan persinggungan dan akulturasi pemikiran, 
budaya, dan peradaban yang beragam.  

Berangkat dari realitas semacam ini perlu ada jembatan 
yang menghubungkan perbedaan dan keragaman tersebut 
untuk bersama-sama merumuskan dan membangun kehidupan 
di dunia yang harmonis. Keragaman akan menjadi indah bila 
dapat dikelola dengan baik dalam wadah kebersamaan. Fungsi 
manusia sebagai khalīfah Tuhan yang bertugas memakmurkan 
bumi menuntut adanya kebersamaan walau terdapat perbedaan. 
Kebersamaan itu dirumuskan dalam sebuah ungkapan Al-Qur΄an 
seperti dalam al-♦ujurāt/49: 13, yaitu lita‘ārafū (agar kamu saling 
mengenal). Dengan saling mengenal, manusia akan saling 
memahami dan menghormati perbedaan, dan selanjutnya 
bekerja sama mewujudkan kemaslahatan bersama.  

Salah satu cara untuk saling mengenal adalah dialog. 
Selain merupakan konsekuensi logis dari keragaman dan 
perbedaan, dialog juga merupakan bagian dari perintah agama 
agar saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan (al-
♦ujurāt/49: 13 dan al-Mā΄idah/5: 2). Karena itu Islam mem-
berikan perhatian besar terhadap dialog dengan meletakkan 
kaidah dan etikanya. Tidak berlebihan jika dikatakan Islam 
adalah agama dialog. Tidak kurang dari 120 sikap dialogis 
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ditunjukkan dalam Al-Qur΄an dengan menggunakan sekitar 
1000 ayat Al-Qur΄an, atau sekitar 1/6 kandungannya2. Kata 
qāla dengan segala bentuk derivasinya; qālū, yaqūlu, qul, qūlū, 
yaqūlūna, dan lainnya yang menunjukkan bentuk-bentuk dialog 
disebut dalam Al-Qur΄an tidak kurang dari 1700 kali3. Objek 
dan pelaku dialognya pun beragam. Antara lain; dialog antara 
para rasul dengan kaumnya, antara kekuatan baik dan jahat, 
atau intern kekuatan jahat dan baik; dialog dengan Ahli Kitab, 
kaum munafik, pengikut fanatis tradisi buruk nenek moyang; 
dialog tentang wujud Allah dan keesaan-Nya, hari kebangkitan, 
dan sebagainya. Satu hal yang menunjukkan bahwa Islam 
adalah agama yang dinamis dan realistis, serta mampu 
menyesuaikan diri di setiap ruang dan waktu. 

Keberadaan dialog dalam kehidupan semakin penting jika 
melihat perkembangan dunia modern yang diwarnai dengan 
berbagai pertikaian, permusuhan, dan peperangan antar-
berbagai kelompok karena kepentingan-kepentingan tertentu. 
Karena itu perlu dibangun sikap saling memahami eksistensi 
masing-masing, meningkatkan kerja sama dan mendekatkan 
perbedaan yang ada, melalui dialog konstruktif.4 

Berikut ini akan dibahas beberapa prinsip dan etika yang 
ditekankan Al-Qur΄an dalam berdialog. Namun sebelum itu 
akan diurai beberapa term dalam Al-Qur΄an yang terkait 
dengan dialog.  

 
B. Term Dialog dalam Al-Qur΄an 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog diartikan 
percakapan. Berdialog artinya bersoal jawab secara langsung; 
bercakap-cakap. Sedangkan dialogis artinya bersifat terbuka dan 
komunikatif.5 Padanan kata ini yang biasa digunakan dalam 
bahasa Arab, yaitu al-♥iwār. Selain itu, terkait dengan dialog juga 
dikenal istilah al-jadal, al-mirā, al-ma♥ājjah, dan al-munā♂arah yang 
pengertiannya lebih dekat kepada perdebatan. Dalam Kamus 
Besar, debat diartikan: pembahasan dan pertukaran pendapat 
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mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk 
mempertahankan pendapat masing-masing.6 Kata al-♥iwār, al-
jadal, al-mirā΄, dan al-ma♥ājjah dengan segala derivasinya dapat 
ditemukan dalam Al-Qur΄an, sedangkan al-munā♂arah tidak 
disebut dalam Al-Qur΄an dengan pengertian seperti di atas, 
tetapi sangat populer dalam tradisi keilmuan Islam sebagai 
bentuk adu argumentasi. 

Pengertian makna kata-kata tersebut dalam bahasa Arab 
dan bagaimana Al-Qur΄an menggunakannya dapat dilihat 
dalam uraian berikut. 

 
1. Al-Hiw☼r 

Al-Hiwār berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ♥a 
wa ra yang memiliki tiga makna dasar, yaitu warna, kembali, 
dan berputar. Bagian mata yang sangat putih dengan paduan 
bola mata yang sangat hitam disebut al-♥awar. Wanita-wanita 
berkulit putih disebut al-♥awāriyyāt. Kata al-♥awāriyyūn disan-
dangkan kepada para pengikut Nabi Isa karena, menurut 
salah satu pendapat, mereka selalu menggunakan pakaian 
berwarna putih. Makna kembali digunakan dalam Surah al-
Insyiqāq/84: 14; innahū ♂anna an lan yahūr (Sesungguhnya dia 
yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada 
Tuhannya). Demikian pula doa Rasulullah yang berbunyi, 
na‘ū♣u billāhi minal ♥awri ba‘dal kawri, diartikan ‘kami 
berlindung kepada Allah dari keadaan kembali (karunia) 
berkurang setelah sebelumnya bertambah.’7 Dialog diung-
kapkan dengan kata ♥iwār karena di dalamnya terdapat 
pembicaraan dan proses soal jawab secara bergantian 
dengan argumentasi masing-masing, dan tidak jarang 
kemudian salah seorang peserta dialog menarik pandangan-
nya yang ternyata keliru untuk kembali kepada kebenaran 
yang terpampang secara benderang (putih) di hadapannya. 
Seseorang yang berdialog hendaknya bersikap kooperatif 
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dan memiliki kesiapan untuk kembali kepada kebenaran bila 
ternyata pandangan yang dianutnya terbukti keliru.  

♦iwār dengan pengertian seperti ini hanya disebut tiga 
kali, sedangkan kata yang terbentuk dari akar kata ♥a wa ra 
disebut sebanyak 13 kali. Yang bermakna dialog ditemukan 
dua kali dalam bentuk kata yu♥āwiruhu, yaitu dalam Surah al-
Kahf/18: 34 dan 37, dan satu kali dalam bentuk kata 
ta♥āwurakumā seperti dalam Surah al-Mujādalah/58: 1. 
Redaksi yu♥āwir dan ta♥āwur dalam bahasa Arab mengesan-
kan adanya keikutsertaan pihak lain (al-musyārakah), tetapi 
redaksi yuhāwir lebih mengesankan keunggulan pihak yang 
melakukannya, sedangkan redaksi ta♥āwur menunjukkan 
kesejajaran pihak-pihak yang terlibat. 

 
2. Al-Jidāl 

Berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ja da la. 
Maknanya, menurut pakar bahasa Ibnu Fāris, berkisar pada 
menguasai sesuatu dengan segala yang terurai darinya, 
memperpanjang permusuhan, dan berdialog atau mendebat 
pembicaraan8. Al-Jurjāni, seorang pakar yang menulis 
definisi berbagai istilah dalam tradisi keilmuan Islam, 
menjelaskan, “al-jadal/al-jidāl adalah penggunaan nalar dan 
analogi yang berasal dari beberapa ketetapan, yang bertujuan 
mengalahkan lawan bicara atau orang yang belum mengerti 
premis pembicaraan. Dengan kata lain, al-jadal adalah upaya 
seseorang untuk mematahkan dan mementahkan argumentasi 
lawan bicaranya, atau dengan tujuan meluruskan ungkapannya. 
Ada unsur permusuhan di dalamnya.”9 Dalam sejarah 
keilmuan Islam, al-jadal menjadi disiplin ilmu tersendiri yang 
didefinisikan oleh al-Qanūji dengan “ilmu yang membahas 
berbagai cara untuk menetapkan atau membatalkan sebuah 
sikap atau pandangan. Tujuannya adalah memperkuat 
kemampuan untuk meruntuhkan dan mematahkan argu-
mentasi lawan bicara.”10 Definisi tersebut menunjukkan, al-
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jadal berangkat dari prinsip-prinsip yang telah diyakini 
kebenarannya dan dipegang teguh, tanpa ada keinginan 
untuk mundur darinya. Berbeda dengan kata ♥iwār yang 
mengesankan adanya keinginan untuk meninjau ulang 
kembali pandangan-pandangan yang sebelumnya dipegang.11 
Al-Jadal biasanya dilakukan dalam hal perbedaan pemikiran 
dan keyakinan, sedangkan kata al-♥iwār cakupannya lebih 
luas dari itu yang meliputi berbagai aspek kehidupan12. 

Dalam Al-Qur΄an, kata al-jadal dengan berbagai 
derivasinya disebut sebanyak 29 kali. Mencermati ayat-ayat 
yang memuat kata al-jadal dapat disimpulkan bahwa kata ini 
digunakan untuk banyak hal di dunia dan akhirat (an-
Nisā΄/4: 109); kadangkala dengan menggunakan kebenaran 
untuk mengalahkan kebatilan (al-‘Ankabūt/29: 46), dan di 
lain kali menggunakan sarana kebatilan untuk menolak 
kebenaran (Gāfir/40: 5); kadangkala menggunakan cara-cara 
yang terpuji (an-Na♥l/16: 129), dan kadangkala 
menggunakan cara-cara kotor (al-♦ajj/22: 3). Dalam Surah 
al-Kahf/18: 54 disebutkan, bahwa salah satu watak atau 
tabiat dasar manusia adalah menyukai jadal (suka mem-
bantah). Menurut pakar tafsir Ibnu ‘Asyūr, setiap manusia 
berkecenderungan untuk meyakinkan orang yang berbeda 
dengannya bahwa keyakinan dan perbuatannya adalah yang 
paling benar.13  

 
3. Al-Mirā΄ 

Berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf mim ra ya. 
Makna dasarnya menurut Ibnu Fāris, yaitu mengusap 
sesuatu dan memerasnya. Mārā yumārī mirā΄an berarti 
membantah atau mendebat, sebab dengan cara itu ia 
memeras dan mengerahkan segala argumentasi yang 
dimilikinya.14 Atau karena mereka yang berdebat atau 
berbantahan saling berusaha mematahkan argumentasinya 
sehingga seakan saling memeras.15 Kata ini juga bisa 
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bermakna ragu, karena masing-masing pihak berusaha 
membuat lawannya ragu terhadap keyakinan yang dianut-
nya.16 Kata yang terbentuk dari akar kata ini disebut dalam 
Al-Qur΄an sebanyak 20 kali, antara lain dalam Surah al-
Kahf/18: 22 yang berisi perintah untuk tidak berbantah-
bantahan dalam hal bilangan pemuda yang menghuni gua, 
sebab itu persoalan gaib, dan tidak mendatangkan manfaat. 
Dalam bahasa Indonesia, padanan untuk kata mirā΄ yang 
lebih tepat agaknya debat kusir, yang artinya debat yang 
tidak disertai dengan alasan yang masuk akal.17 Atau dapat 
juga dapat dikatakan sebagai sikap ngeyel, yaitu tidak mau 
mengalah dalam berbicara; ingin menang sendiri.18 

Menurut pakar bahasa Arab, al-Fayūmī, kata mirā΄ lebih 
bersifat sanggahan atau bantahan, berbeda dengan jidāl yang 
dapat berupa sanggahan atas argumentasi lawan dan juga 
mendatangkan pandangan dengan argumentasi baru19. 

 
4. Al-Ma♥ājjah/al-Mu♥ājajah 

Kata ini berasal dari kata ♥ujjah yang berarti argumen-
tasi/alasan. Bentuk kata al-ma♥ājjah menunjukkan adanya 
keikutsertaan pihak lain, sehingga bermakna saling ber-
argumentasi dalam rangka melemahkan lawan bicara. Tidak 
kurang dari 13 kali kata ini digunakan untuk makna 
membantah atau mendebat argumentasi, misalnya dalam 
Surah al-Baqarah/2: 258 yang mengisahkan orang yang 
mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena 
Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan 
(kekuasaan).  
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Ketika Ibrahim mengatakan: “Tuhanku ialah Yang menghidupkan 
dan mematikan,” orang itu berkata: “Saya dapat menghidupkan dan 
mematikan”. Ibrahim berkata: “Sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,” lalu heran 
terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim. (al-Baqarah/2: 258) 

Selain empat istilah di atas yang digunakan Al-Qur΄an 
untuk menunjukkan makna dialog dan yang sejenis 
dengannya, dalam tradisi keilmuan Islam juga dikenal ilmu 
al-mun☼♂arah yang fungsinya sama dengan dialog atau debat. 
Sejarah mencatat berbagai bentuk mun☼♂arah antara ulama 
Islam, atau antara Muslim dan non-Muslim, tentang 
sejumlah persoalan, dengan tujuan menunjukkan kebenaran. 
Ulama besar, Mu♥ammad Amīn asy-Syanqi•ī mendefinisikan 
al-mun☼♂arah dengan dialog atau perdebatan antara dua 
orang/kelompok yang berbeda pandangan, di mana masing-
masing pihak berusaha menguatkan pandangannya dan 
melemahkan pandangan lawannya, dengan satu keinginan 
agar kebenaran dapat diperoleh20. Disiplin ilmu ini menjadi 
salah satu materi perkuliahan di Program Pascasarjana 
Universitas Al-Azhar.  

Karena setiap pihak yang berdialog dan berdebat 
berusaha untuk memenangkan argumentasinya dengan 
berbagai cara, maka perlu ada ketentuan yang mengaturnya 
sehingga tujuan yang ingin dicapai agar kebenaran tampak 
dapat terwujud. Ketentuan ini juga diperlukan agar dialog 
atau perdebatan yang diharapkan dapat mempertemukan 
perbedaan, tidak berubah menjadi benturan dan permusu-
han. Berikut ini akan diurai beberapa etika dialog yang 
disarikan dari Al-Qur΄an dan pandangan para ulama. 

 
C. Etika Dialog 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, etika 
adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 
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tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).21 Dengan demikian 
yang dimaksud dengan etika dialog adalah sejumlah ketentuan 
moral tentang apa yang baik dan buruk untuk dilakukan dalam 
dialog. 

Pakar sosiologi Muslim kenamaan, Ibnu Khaldūn, dalam 
karyanya, al-Muqaddimah, mengingatkan pentingnya meletakkan 
dasar-dasar dan kode etik dialog dan debat. Ia menulis, 
“Mengingat kemungkinan suatu pandangan diterima atau 
ditolak dalam debat sangat besar sekali, dan masing-masing 
pihak yang berdebat mengerahkan segala argumentasi dan 
kekuatan yang dimilikinya untuk memenangkan perdebatan dan 
dialog, padahal ada di antaranya argumentasi yang keliru meski 
ada juga yang benar, maka para ulama merasa perlu meletakkan 
aturan dan etika yang harus dipatuhi oleh mereka yang 
berdialog dan berdebat. Aturan itu antara lain tentang 
bagaimana seharusnya sikap seseorang yang berdalil/ber-
argumentasi dan yang menjawab; kapan saatnya diam dan 
mempersilakan lawan berbicara; kapan dia harus menyanggah, 
dan sebagainya. Pendek kata, diperlukan kode etik dalam 
berargumentasi yang dapat mempertahankan pendapat dan 
mematahkan pandangan lawan.”22  

Aturan dan etika itu juga diperlukan karena manusia pada 
dasarnya memiliki sifat dan kecenderungan untuk merasa 
bahwa yang diyakininya adalah yang paling benar. Allah 
berfirman:  

 
Dan sesungguhnya Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada 
manusia dalam Al-Qur΄an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. 
Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. (al-
Kahf/18: 54)  
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Suatu malam, saat orang tertidur lelap, Rasulullah 
mendatangi kediaman putrinya, F☼•imah dan suaminya, ‘Alī bin 
Abī ◘☼lib. Rasulullah bertanya, “Tidakkah kalian berdua 
melaksanakan salat?” Seketika ‘Alī menjawab, “Jiwa kami 
sedang berada di tangan Allah (ketika tidur). Kalau Dia 
mengirimkannya kembali kami akan bangun.” Dalam sebuah 
riwayat, ‘Alī mengucapkan itu sambil duduk mengusap-ngusap 
mata. Rasulullah tidak menanggapinya dan sambil meninggal-
kan tempat, dan seraya menepuk pahanya beliau bergumam 
dengan mengutip penggalan ayat di atas yang maknanya, “Dan 
manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.”23 Apa 
yang dikatakan Sayyidina ‘Alī itu benar, apalagi itu amalan 
sunnah, tetapi dengan cara itu sebenarnya Rasulullah ingin 
mengajak mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah 
melalui salat malam. Memang, selalu saja ada alasan untuk 
berdalih. 

Kecenderungan ini bila tidak diatur dengan sebuah kode 
etik akan menjadi liar, sama persis dengan para pengguna jalan 
raya yang selalu ingin cepat sampai tujuan. Bila tidak diatur 
dengan rambu-rambu lalu lintas maka akan terjadi kekacauan. 

Berdasarkan pengamatan terhadap bentuk-bentuk dialog 
dalam Al-Qur΄an dapat disimpulkan beberapa etika yang harus 
dipegang oleh mereka yang berdialog atau berdebat, antara lain: 

 
1. Bersih niat dan bertujuan mencari kebenaran 

Ketulusan seseorang dalam berdialog atau berdebat 
sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Maka sepatutnya 
ia menjauhi sifat pamer, merasa besar kepala (‘ujub), dan 
mengejar popularitas sehingga menghalalkan segala cara. 
Menurut al-Gaz☼lī, hendaknya ia seperti orang yang mencari 
ternak yang hilang. Dia tidak peduli siapa yang menemukan-
nya kembali; apakah dia atau orang lain. Dia akan 
memandang orang lain sebagai partner/teman dalam mencari 
ternak yang hilang, bukan sebagai pesaing atau musuh/ 
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lawan. Manakala orang lain telah menemukannya, ia pun 
mengucapkan terima kasih.24 Salah satu tanda ketulusan 
seseorang dalam mencari kebenaran, dia merasa senang bila 
orang lain berhasil menunjukkan kebenaran dengan 
argumentasi yang kuat. Imam Sy☼fi‘ī berkata, “Setiap kali 
saya berdebat atau berdialog dengan orang lain, saya selalu 
berharap Allah menampakkan kebenaran melalui orang itu”.  

Sikap tulus hanya karena Allah ditunjukkan oleh Nabi 
Syu‘aib, misalnya, setelah ia berdebat dan berdialog dengan 
kaumnya seputar seruan untuk menyembah Allah dan agar 
mereka meninggalkan perilaku yang menyimpang, Ia 
menutup seruan-Nya itu dengan mengatakan:  

 
Dia (Syu‘aib) berkata, “Wahai kaumku! Terangkan padaku jika 
aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku 
dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi 
perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap 
apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatang-
kan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku 
ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-
Nya (pula) aku kembali.” (Hūd/11: 88) 

Ibnu ‘Asyūr menjelaskan, kaum Nabi Syu‘aib curiga 
kalau-kalau dengan ajakannya itu ia hanya ingin tampil beda, 
bahkan sekadar untuk menyalahkan mereka, tanpa ada 
maksud baik lain. Penggalan akhir ayat di atas menghilang-
kan kecurigaan tersebut, sebab semua itu dilakukan Nabi 
Syu‘aib semata-mata untuk perbaikan dan kebaikan mereka 
sendiri sesuai dengan yang digariskan Tuhan. Dari ayat ini 
dapat disimpulkan, mereka yang mengkritik atau mendebat 
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suatu masalah dapat dikelompokkan dalam dua kategori; 
pertama, mengkritik sesuatu hanya sekadar mengkritik, 
tanpa menjelaskan apa yang seharusnya; kedua, mengkritik 
untuk menjelaskan kekeliruan suatu masalah, dengan disertai 
penjelasan yang meluruskannya25. Ungkapan “wam☼ urīdu an 
ukh☼lifakum il☼ m☼ anh☼kum ‘anhu”, selain dapat diartikan 
seperti di atas dapat juga juga dimaknai dengan, “Dan aku 
tidak berkehendak melalui larangan yang aku sampaikan itu 
untuk menyalahi kamu, atau karena aku senang berbeda 
dengan kamu”. 

Dalam berdialog atau berdebat seseorang hendaknya 
bisa melepaskan diri dari berbagai kepentingan sesaat, sebab 
bila ada maksud-maksud tertentu akan sulit menjaga 
objektivitas. Keinginannya dapat mengalahkan kejernihan 
dalam berpikir, bahkan tidak jarang ada pra-konsepsi 
terlebih dahulu menyangkut hasil dialog yang akan terus 
dipertahankannya, sehingga bila berhasil mengalahkan lawan 
bicaranya ia akan senang, dan bila kalah dia akan berpaling. 
Demikian Ibnu al-Qayyim mengingatkan.26 

 
2. Memperhatikan dan mendengarkan  
    lawan bicara dengan baik 

Dialog merupakan arena tukar pikiran, bukan sekadar 
mengirim pesan oleh satu pihak dan menerima pesan 
tersebut di pihak lain. Karena itu masing-masing pihak harus 
mau memperhatikan dan mendengarkan pandangan pihak 
lain. Tidak berlebihan jika dikatakan, dialog merupakan seni 
mendengarkan orang lain, bukan memonopoli pembicaraan. 
Jangan sampai terjadi seperti yang digambarkan dalam 
sebuah syair Arab: 

َسْعًدا فََيْسَمُعُه َعْمًرا لَُه أَقُْولُ    *    َزْيًدا َويْنِطقُُه َحْمًدا َوَيكُْتُبُه    
Aku mengatakan kepadanya Amr, tapi yang didengar Sa‘d. Dia 
menulis Hamd tapi yang diucapkan Zaid. 
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Para nabi telah memberi contoh bagaimana bersikap di 
hadapan lawan bicara. Mereka memberikan kesempatan 
lebih kepada lawan bicara untuk mengemukakan dalil dan 
dakwaan yang dimilikinya dan memperhatikannya. Ketika 
para ahli sihir berkata kepada Nabi Musa:  

 
Mereka berkata, “Wahai Musa! Apakah engkau yang melemparkan 
(dahulu) atau kami yang lebih dahulu melemparkan?” (◘☼h☼/20: 
65) 

Nabi Musa mempersilakan mereka terlebih dahulu 
menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya dengan 
mengatakan: َأَلْقُوا َبلْ قَال  (Berkata Musa: “Silakan kamu sekalian 
melemparkan”). 

Dialog Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
dengan Abū al-Walīd (Utbah bin Rabi‘ah) dalam sejarah 
Islam begitu populer. Yaitu ketika Utbah, yang mewakili 
tokoh-tokoh kafir Mekah, menghadap Rasulullah dan 
menawarkan kepada beliau harta yang melimpah, 
kehormatan/ketokohan dan kekuasan, dengan harapan Nabi 
meninggalkan misi dakwah yang dilakukannya. Atau kalau 
ternyata dengan dakwahnya itu Nabi dalam keadaan 
kerasukan jin, mereka siap untuk mengobatinya. Saat 
pertama kali Utbah datang dan berkata ingin memberikan 
beberapa tawaran, Rasulullah mempersilakannya berbicara 
terlebih dahulu. Qul y☼ Abal-Walīd asma΄(katakan hai Abul-
Walīd, saya akan mendengarkannya), demikian kata 
Rasulullah. Meskipun sesuatu yang ditawarkannya hanya 
seperti lelucon jika dibanding besarnya tanggung jawab 
dakwah yang diemban Rasulullah, beliau tetap mendengar-
kannya sampai selesai dan tidak memotongnya. Baru ketika 
telah selesai, Rasulullah berkata, “afaragta y☼ Abal-Walīd?” 
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(Sudah selesai hai Abul-Walīd?). Setelah diperkenankan, 
Rasulullah memulainya dengan membacakan ayat-ayat 
Al-Qur΄an dalam surah Fu☺☺ilat. Mendengar itu, Abul-
Walīd yang sebelumnya begitu percaya diri, berubah 
wajahnya dan terpengaruh dengan bacaan Nabi sampai 
rekan-rekannya menduga ia telah disihir.27 

Benar apa yang yang disampaikan seorang pakar, 
“Mendengarkan orang lain dan memberikannya kesempatan 
sampai ia menyelesaikan pembicaraan, serta menanyakan 
hal-hal yang kurang jelas hendaknya mewarnai dialog-dialog 
kita. Jika ada yang keliru dalam ucapan lawan bicara, maka 
dengan tetap mendengarkannya, tanpa menyanggah atau 
memotong pembicaraannya sudah merupakan langkah awal 
untuk membuat orang itu kembali kepada kebenaran yang 
ingin kita sampaikan. Sekeras-keras orang dalam berbicara 
akan melunak dan terpengaruh dengan menghadapi lawan 
bicara yang sabar, lemah lembut, dan memilih diam ketika 
dipancing emosinya.”28   

Penyair klasik Arab Muslim, Abul-‘At☼hiyyah menulis:  

أَْعَجُز القَْولِ ِفى اِْإلْبالَغِ َعنِ فَأَْنَت     عاجًِزا الصَّْمَت ُتْحِسَن أَنْ َعْن كُْنَت إِذاَ     

   أَْوَجُز املَقَاالَِت َبْعضِ َعْن وِللصَّْمِت     واِلُيوجُِز املَقَالِ ِفى أَُناٌس َيُخْوُض 

Kalau Anda tidak mampu mendengar dengan baik, maka Anda 
lebih tidak mampu lagi untuk berkata dengan baik. Banyak orang 
berusaha menyingkat pembicaraan, tetapi mendiamkan sebagian 
pembicaraan itu lebih singkat lagi. 

3. Bersikap adil, objektif, dan proporsional 
Salah satu konsekuensi dari sikap ini tidak meng-

generalisasi masalah dan memisahkan antara pemikiran dan 
pribadi orang yang mengemukakannya. Tujuan dari dialog 
adalah bertukar pikiran, bukan membunuh karakter orang. 
Perbedaan harus dipandang hanya sebatas pemikiran atau 
pandangan, tidak sampai pada kepribadian. Pemikiran yang 
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baik harus dipuji, siapa pun yang menyampaikannya, 
sebaliknya yang keliru harus diluruskan terlepas dari siapa 
penyampainya. Perhatikan ketika Al-Qur΄an menjelaskan 
keadaan Ahlul Kitab yang dinyatakan tidak semuanya ingkar 
dan memusuhi dakwah Rasul. Allah berfirman: 

 
Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada 
golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam 
hari, dan mereka (juga) bersujud (salat). Mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai 
kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (Āli ‘Imr☼n/3: 
113-114) 

Kebencian kita kepada orang lain hendaknya tidak 
membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka yang 
berbeda. Allah berfirman:  

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 
dekat kepada takwa. (al-M☼΄idah/5: 8)  

Prinsip objektivitas dalam dialog ditunjukkan dalam 
Surah Sab☼/34: 24. Allah berfirman: 
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Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki 
kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah,” dan 
sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada 
dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (Sab☼/34: 24) 

Dialog di atas sebelumnya dimulai dengan pertanyaan 
tentang siapa yang memberi rezeki di langit dan di bumi. 
Jawabannya pasti, yaitu Allah. Namun demikian, Al-Qur΄an 
tidak memaksa mereka untuk langsung percaya, tetapi 
menggugah hati mereka dengan memosisikan diri sejajar 
dengan mereka, yaitu dengan mengatakan, “kami atau kamu 
(orang-orang musyrik), yang berada dalam kebenaran atau 
dalam kesesatan yang nyata”. Kata atau tidak menunjukkan 
keraguan tentang siapa yang benar dan siapa yang sesat, 
tetapi semata-mata untuk memosisikan diri sejajar dengan 
lawan bicara, sehingga tidak terkesan memaksakan. 
Ungkapan ini sama dengan ucapan seseorang kepada lawan 
bicaranya, “salah seorang dari kita bohong”, padahal dia 
tahu yang benar dirinya, dan lawan bicaranya bohong. Ini 
merupakan salah satu bentuk sikap objektif dan 
proporsional.29  

Dialog harus didasari oleh pengakuan terhadap 
eksistensi orang lain, sebab bila lawan bicara telah diper-
salahkan terlebih dahulu, akan sulit untuk dapat merebut 
hatinya yang telah terluka. 

 
4. Berbekal ilmu dan argumentasi yang kuat 

Dialog yang konstruktif hanya dapat dilakukan oleh 
mereka yang menguasai materi dialog atau debat. Di banyak 
tempat Al-Qur΄an mengingatkan agar tidak berdialog atau 
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berdebat tanpa berbekal ilmu, sebab akan mudah tergelincir 
kepada jalan setan. Allah berfirman:  

 
Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa 
ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. (al-
♦ajj/22: 3) 

Dalam setiap dialog, setiap pihak yang terlibat 
hendaknya mengajukan argumentasi dan bukti yang dimiliki-
nya. Sikap emosional akan berdampak kontra-produktif 
dalam dialog. Perhatikan sikap Al-Qur΄an dalam meng-
hadapi dakwaan Ahlul kitab bahwa merekalah yang paling 
layak masuk surga. Allah berfirman:  

 
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, “Tidak akan masuk 
surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu (hanya) angan-angan 
mereka. Katakanlah, “Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu 
orang yang benar.” (al-Baqarah/2: 111)  

Sikap senada juga dapat ditemukan dalam Surah Āli 
‘Imr☼n/3: 93 dan an-Naml/27: 64. Karena itu tidak 
diperkenankan melakukan dialog atau debat bagi mereka 
yang tidak menguasai masalah. Al-Qur΄an mengingatkan: 
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Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya. (al-Isr☼΄/17: 36) 

Pentingnya ilmu untuk meyakinkan orang dalam dialog 
dinyatakan oleh Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan sang 
ayah dalam rangka berdakwah. Allah berfirman:  

 
Wahai ayahku! Sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang 
tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan 
menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. (Maryam/19: 43) 

Dalam kaitan ini, ulama besar, Ibnu Taimiyah 
mengatakan, “Kadangkala orang tidak boleh berdebat atau 
berdialog kalau tidak memiliki argumentasi yang kuat dan 
tidak menguasai masalah dengan baik. Dikhawatirkan 
mereka yang keliru atau sesat akan mengalahkannya.”30 Jika 
salah satu pihak yang terlibat tidak menguasai masalah, maka 
itu pertanda dialog tidak akan produktif dan justru akan 
melemahkan pihak yang menguasai masalah. Imam Sy☼fi‘ī 
pernah mengeluh dan berkata, “Setiap kali aku berhadapan 
dengan lawan bicara yang pandai aku berhasil mengalahkan-
nya, tapi kalau yang menghadapiku orang bodoh aku malah 
kalah.”31 

 
5. Menggunakan retorika yang jelas dan singkat 

Dialog yang baik berlangsung dengan pembicaraan yang 
jelas, lugas, dan tegas. Memperpanjang kalam yang tidak 
menentu arahnya akan membuat dialog kehilangan arah. 
Demikian pula bila terlalu singkat. Pentingnya retorika yang 
baik dalam menghadapi lawan bicara menjadi perhatian 
Nabi Musa ketika akan mendakwahi Fir‘aun. Menyadari 
akan kekurangannya, Nabi Musa meminta kepada Allah agar 
dakwahnya diperkuat dengan sepupunya, Harun, dengan 
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alasan Harun memiliki kefasihan dan kemampuan retorika 
yang lebih darinya (al-Qa☺a☺/28: 34). Nabi Musa juga berdoa 
agar dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, dan 
dilepaskan kekakuan dari lidahnya (◘☼h☼/20: 27), sehingga ia 
dapat berkata dengan jelas.   

Menggunakan bahasa atau istilah yang tidak jelas dan 
tidak tepat akan mengecoh lawan bicara sehingga sasaran 
dialog tidak tercapai. Al-Qur΄an mengecam keras sikap 
sebagian kalangan Yahudi yang bermain kata-kata untuk 
membenarkan sikap keliru mereka yang menyelewengkan 
beberapa petunjuk kitab suci dan tidak mau mengikuti 
seruan Nabi. Allah berfirman:  

 
(Yaitu) di antara orang Yahudi, yang mengubah perkataan dari 
tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, “Kami mendengar, tetapi 
kami tidak mau menurutinya.” Dan (mereka mengatakan pula), 
“Dengarlah,” sedang (engkau Muhammad sebenarnya) tidak men-
dengar apa pun.” Dan (mereka mengatakan), “Rā inā” dengan 
memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka 
mengatakan, “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan 
perhatikanlah kami,” tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih 
tepat, tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. 
Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. (an-Nis☼΄/4: 46) 

Para ulama Al-Azhar penyusun Tafsir al-Muntakhab 
menjelaskan ayat di atas dengan berkata, “Di antara orang-
orang Yahudi ada sekelompok orang yang cenderung 
mengubah-ubah perkataan dari makna sebenarnya. Mereka 
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berkata kepada Nabi mengenai diri mereka, “Kami 
mendengar ucapan dan kami melanggar perintah.” Mereka 
juga berkata, “Dengarlah ucapan kami,” dengan mengarah-
kan pembicaraan kepadamu. Mereka mengatakan pula, 
“isma‘ gaira musma‘” (dengarlah, semoga kamu tidak 
mendengar apa-apa). Ungkapan ini dibuat begitu rupa 
sehingga seolah-olah mereka mengharapkan kebaikan 
kepada Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. Padahal, 
sebenarnya, keburukanlah yang mereka harapkan menimpa 
Nabi. Mereka pun mengucapkan “r☼‘inā” (sudilah kiranya 
kamu memperhatikan kami) dengan cara memutar-mutar 
lidah. Mereka, dengan cara seperti itu, menginginkan orang 
lain menganggap maksudnya “un♂ur-n☼” (“sudilah kiranya 
kamu memperhatikan kami”) karena dengan memutar-
mutar lidah ketika menyebut “r☼‘inā”, seolah-olah mereka 
memang meminta agar diperhatikan. Padahal, sebenarnya, 
mereka tengah mencela agama dengan mencela Nabi, 
pembawa risalah, sebagai orang yang bodoh. (ru‘ūnah: 
bentuk nomina abstrak [ma☺-dar] dari verba [fi‘l] ra‘ana yang 
berarti ‘kebodohan’). Jika saja mereka mau bersikap jujur 
dengan mengatakan “Sami‘n☼ wa a•a‘n☼” (kami dengar dan 
kami taati) sebagai pengganti tambahan “sami‘n☼ wa ‘a☺ayn☼” 
(kami dengar dan kami langgar), dan mengatakan “isma‘” 
tanpa tambahan “gayr musma‘”, serta mengganti ucapan 
“r☼‘in☼” dengan “un♂urn☼”, tentulah itu lebih baik dan lebih 
bijaksana bagi mereka. Akan tetapi begitulah kenyataannya, 
Allah menjauhkan mereka dari rahmat-Nya disebabkan oleh 
kemunkaran yang mereka lakukan. Dan kamu tidak 
mendapatkan mereka itu sebagai orang-orang yang meme-
nuhi ajakanmu untuk beriman, kecuali sedikit saja.32 
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6. Memilih kata-kata yang baik, lemah lembut  
    dan tidak keras kepala 

Kata yang baik dan diucapkan dengan penuh lemah 
lembut akan membuat suasana dialog berlangsung tenang 
dan khidmat, jauh dari luapan emosi seperti halnya jika 
digunakan kata-kata keras dan kotor yang menyinggung 
perasaan. Dalam Surah Ibr☼hīm/14: 24-26, Allah membuat 
permisalan kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Dia 
memisalkan kalimat yang baik bagaikan pohon yang banyak 
manfaatnya. Pangkalnya tertanam kokoh dengan akar-
akarnya di dalam tanah, sedang pucuk-pucuknya menjulang 
tinggi ke angkasa. Dengan kehendak penciptanya, pohon itu 
selalu berbuah pada waktu-waktu tertentu. Demikian juga 
kalimat tauhid: tertanam kokoh dalam hati orang Mukmin, 
dan amalannya naik menuju Allah. Dia selalu mendapatkan 
berkah dan balasannya pada setiap waktu. Demikianlah, 
Allah telah menerangkan permisalan kepada manusia 
dengan mendekatkan makna-makna abstrak melalui benda-
benda indrawi, agar mereka dapat mengambil pelajaran lalu 
beriman. Sedangkan kalimat yang buruk, adalah bagaikan 
pohon yang buruk pula. Pohon itu tercabut dari akarnya dan 
roboh di atas tanah karena tidak tertancap dengan kokoh. 
Dan begitulah kalimat yang jelek, mudah disanggah, karena 
tidak kuat dan tidak didukung oleh alasan yang kuat.33 

Sikap lemah lembut dalam menyampaikan kata-kata juga 
merupakan pesan Allah kepada Nabi Musa ketika akan 
menghadap Fir‘aun. Allah berfriman:  

 
Pergilah kamu berdua kepada Fir‘aun, karena dia benar-benar telah 
melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya 
(Fir‘aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia 
sadar atau takut. (◘āhā/20: 43-44) 
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Yang dimaksud dengan kata-kata yang lemah lembut adalah 
ucapan yang menunjukkan dan menumbuhkan rasa keingi-
nan untuk mengikuti, misalnya dengan mengatakan kepada 
lawan bicara bahwa dia memiliki kecerdasan untuk dapat 
menerima kebenaran dan membedakannya dari kebatilan, 
serta menghindari kata-kata yang merendahkan atau 
menghinakan.34  

Perintah Allah di atas diikuti oleh Nabi Musa, misalnya 
ketika ia berkata:  

 
Maka katakanlah (kepada Fir’aun), “Adakah keinginanmu untuk 
membersihkan diri (dari kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke 
jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” (an-N☼zi‘☼t/79: 
18-19).   

Demikian pula Nabi Muhammad diperintah oleh Allah 
untuk berlemahlembut dalam menghadapi kawan dan lawan. 
Allah berfriman:  

 
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 
bertawakal. (Āli ‘Imr☼n/3: 159) 



270                                                 Etika Dialog 
 

Secara umum, perkataan yang baik dan lemah lembut 
mempunyai pengaruh dalam jiwa, bukan hanya bagi lawan 
bicara tetapi juga bagi yang berbicara. Ketika menafsirkan 
penggalan ayat dalam Surah al-Baqarah/2: 83, yang 
berbunyi: “waqūlū linn☼si ♥usnan”, pakar tafsir al-Qur•ubi 
menulis, “Manusia hendaknya berlemahlembut dalam bicara, 
wajahnya ceria, baik kepada kawan maupun lawan, bukan 
sekadar basa-basi. Tentu tidak ada yang lebih utama dari 
Musa dan Harun, dan tidak ada yang lebih buruk dari 
Fir‘aun, namun demikian Allah tetap menyuruh Musa dan 
Harun untuk menghadapi Fir‘aun dengan lemahlembut.”35  

Bahkan Al-Qur΄an tidak hanya menyuruh pengikutnya 
menggunakan cara-cara yang baik, tetapi yang paling baik. 
Dialog atau debat yang dilakukan terhadap Ahli Kitab, 
demikian pula dalam menyampaikan dakwah secara umum, 
hendaknya menggunakan cara-cara yang terbaik (billatī hiya 
a♥san). Perhatikan firman Allah dalam Surah an-Na♥l/16: 
125, al-Isr☼΄/17: 53, dan al-‘Ankabūt/29: 46. Ungkapan 
billatī hiya a♥san seperti dijelaskan pakar tafsir al-Bai○☼wī, 
adalah yang paling lembut, yaitu menghadapi kekerasan hati 
dengan sikap lemahlembut, menghadapi marah dengan cara 
menahannya, dan menghadapi kegusaran dengan ketena-
ngan. Hendaknya anda juga mengajak orang ke jalan Allah 
dengan lemahlembut, dan menjelaskan argumentasi 
kebenaran ajaran agama tanpa paksaan atau niat meng-
unggulinya.36 

Dalam menolak suatu pandangan, Al-Qur΄an mengajar-
kan untuk menggunakan kata-kata yang bernada empati, 
sebagai ungkapan kelemahlembutan. Perhatikan Surah az-
Zukhruf/42: 81: 
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Katakanlah (Muhammad), “Jika benar Tuhan Yang Maha Penga-
sih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memulia-
kan (anak itu).” (az-Zukhruf/43: 81) 

Tuhan mempunyai anak tentu suatu hal yang mustahil. 
Ungkapan ini sama halnya ketika kita berkata kepada lawan 
bicara, “kalau apa yang anda katakan itu benar, maka aku 
yang akan pertama kali meyakininya.” Ungkapan seperti ini 
biasanya digunakan untuk menyatakan hal itu tentu sulit 
diterima.37 

 
7. Berangkat dari common platform (titik persamaan) 

Meski berbeda pandangan dan keyakinan, manusia 
memiliki beberapa persamaan yang harus dijunjung tinggi. 
Selama itu menjadi kesepakatan bersama, maka kesiapan hati 
untuk menerimanya sangatlah besar. Surah Āli ‘Imr☼n/3: 64 
mengajak Ahli Kitab untuk berpegang kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak diperselisihkan (kalimatin saw☼΄in), 
yaitu tidak menyembah kecuali Allah dan tidak memperse-
kutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak menjadikan 
sesuatu apa pun sebagai tuhan selain Allah.  

Dalam proses dialog patut dicermati apa yang 
dikemukakan tokoh reformis di awal abad modern, M. 
Rasyīd Ri○☼, yaitu: dalam berdialog pihak-pihak yang 
berbeda hendaknya mampu bekerja sama untuk mewujud-
kan hal-hal yang disepakati dan dapat menolerir perbedaan 
yang ada. Dalam dialog antaragama, banyak hal yang 
disepakati oleh agama-agama, antara lain yang terkait dengan 
nilai-nilai spiritual dan moral. Misalnya, dalam Perjanjian 
Lama terdapat 10 wasiat Tuhan kepada manusia, yaitu: 1) 
Akulah Tuhan, Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di 
hadapan-Ku; 2) Jangan membuat bagimu patung yang 
menyerupai apa pun yang ada di bumi di bawah, atau yang 
ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah 
kepadanya atau beribadah kepadanya; 3) Jangan menyebut 
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nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan; 4) Tetaplah 
ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan 
kepadamu oleh TUHAN. (Dalam agama Kristen hari suci 
itu adalah Minggu, dan di kalangan umat Islam hari itu 
adalah Jumat. Hari-hari itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai 
saat istimewa untuk beribadah); 5) Hormatilah ayahmu dan 
ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah 
yang diberikan Tuhan; 6) Jangan membunuh; 7) Jangan 
berzina; 8) Jangan mencuri; 9) Jangan mengucapkan saksi 
dusta tentang sesamamu, dan; 10) Jangan mengingini istri 
sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya, atau 
ladangnya atau apa pun yang dipunyai sesamamu.38 

Melihat kandungannya, pesan-pesan tersebut berisikan 
hak-hak Tuhan dan manusia yang harus dipenuhi agar 
terwujud kedamaian dan kebahagiaan abadi. Pesan-pesan 
serupa dengan di atas ditemukan juga dalam Perjanjian Baru 
yang menjadi pegangan umat Kristen dengan tambahan 
penjelasan seperti pada Injil Matius: 5. Demikian juga dalam 
Al-Qur΄an dan hadis pesan-pesan itu ditetapkan sebagai 
nilai-nilai moral dan spiritual yang harus dijunjung tinggi dan 
dikembangkan dalam kehidupan. Perhatikan pesan-pesan 
Allah dalam Surah al-An‘☼m/6: 151-152 dan lainnya. Selain 
itu, semua agama sepakat menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan kedamaian. 

Dalam kerangka dialog intern umat beragama, meski 
berbeda pemahaman paling tidak ada tiga hal yang 
menyatukan umat Islam, yaitu 1) kesepakatan untuk meng-
imani pokok-pokok akidah, seperti iman kepada Allah, 
Rasul, malaikat dan seterusnya; 2) kesepakatan untuk 
memercayai Al-Qur΄an, dan; 3) kesepakatan untuk ber-
komitmen melaksanakan rukun-rukun Islam. Dialog apa 
pun di kalangan umat Islam harus dibangun dalam kerangka 
tiga kesepakatan di atas.  
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8. Menghormati lawan bicara dan tidak merendahkannya 
Memulai dialog dengan penghinaan dan sikap meren-

dahkan akan berdampak menimbulkan serangan balik dari 
pihak lain, sehingga dialog tidak akan kondusif dan 
produktif. Maka perlu ada ketenangan dan keseimbangan 
dalam dialog dalam situasi apa pun. Walaupun lawan bicara 
menggunakan cara-cara itu, pendialog yang baik tetap tidak 
boleh terpancing. Terkait larangan merendahkan pandangan 
orang lain, sampai pun itu nyata-nyata keliru, Allah 
berfirman:  

 
Dan Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 
kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan 
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 
(al-An‘☼m/6: 108) 

Dalam ayat lain Allah berfirman:  

 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-
olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan 
pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, 
(karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik 
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dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling 
mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-
gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 
buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, 
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-♦ujur☼t/49: 11) 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ulama penyusun kode 
etik dialog dan debat menekankan agar tidak memandang 
rendah lawan. Imam Juwaini menulis, “Seseorang hendak-
nya tidak memandang rendah lawan bicara karena kesalahan 
dalam pandangan atau argumentasi, sebab boleh jadi dia 
benar dalam hal lain. Menghinakan atau memandang remeh 
lawan bicara sama halnya dengan memandang remeh api 
kecil, yang jika dibiarkan akan merembet dan menimbulkan 
kobaran besar yang dapat membumi-hanguskan semua yang 
ada.”39 Ulama lain, Fakhruddīn ar-R☼zī mengatakan, “Sese-
orang hendaknya tidak memandang rendah pihak lain, 
supaya orang itu tidak mengucapkan kata-kata hina pula, 
sehingga pada akhirnya ia dapat mengalah-kannya.”40 

 
9. Menghindari fanatisme berlebihan 

Sikap fanatik telah ada sejak dahulu di setiap masyarakat. 
Dalam dialog, sikap ini timbul karena melihat kebenaran 
hanya ada pada dirinya. Salah satu bentuk fanatisme yang 
dikecam oleh Al-Qur΄an adalah sikap taklid (mengikuti 
secara buta) tradisi nenek moyang, dan tidak mau 
menalarnya. Dalam Surah al-Baqarah/2: 170 Allah ber-
firman yang artinya:  

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah 
diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya 
mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang 
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kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek 
moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak 
mendapat petunjuk? (al-Baqarah/2: 170) 

Ulama besar, al-Gaz☼lī, menilai sikap fanatik sebagai 
salah satu penyakit yang banyak diderita para ulama yang 
disebutnya sebagai ‘ulam☼ as-sū΄. Tidak jarang mereka 
memandang orang lain yang berbeda dengan pandangan 
yang merendahkan, sehingga menimbulkan serangan balik 
untuk memenangkan kebatilan. Sikap ini sekilas seperti ingin 
memperjuangkan Islam dan membela umat Islam, tetapi jika 
diteliti sebenarnya justru merusak, demikian al-Gaz☼lī.41 
Salah satu cara menghilangkan fanatisme berlebihan adalah 
dengan melatih diri untuk bersiap menerima keragaman 
yang merupakan sunnatullah. Sikap merasa paling benar dan 
yang lain salah mengganggu keberlangsungan dialog, dan 
dalam banyak hal tidak realistis. Kebenaran bukan monopoli 
sekolompok orang. Surah Sab☼΄/34: 24 menunjukkan 
adanya asas netralitas yang dijunjung tinggi oleh Al-Qur΄an 
dalam dialog. Di situ tidak ada keraguan dalam hal siapa 
yang benar dan yang sesat, tetapi asas netralitas dalam dialog 
menuntut agar keduanya didudukkan dalam posisi yang 
sama, agar mereka yang terlibat dalam dialog dapat berpikir 
dan memilih apa yang benar dengan penuh kesadaran, 
bukan paksaan.  

 
10. Menghindari sikap ngeyel (tidak mau mengalah dan ingin   
      menang sendiri) 

Dialog sejatinya dapat menghilangkan sifat merasa lebih 
dari orang lain, dan ini bisa dicapai dengan sikap rendah 
hati untuk menerima kebenaran. Karena itu sikap me-ngeyel 
hanya akan berujung pada debat kusir yang tidak berman-
faat dan hanya membuang waktu. Itulah yang disebut 
dengan al-mir☼ seperti disebut dalam Surah al-Kahf/18: 22. 
Dalam sebuah hadis, mereka yang meninggalkan sikap mir☼ 
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meskipun ia benar dijanjikan oleh Rasulullah tempat di 
surga. Demikian pula yang meninggalkan dusta walau 
sekadar bercanda dan orang yang selalu berhias diri.42 

Sikap ngeyel menutup pintu dialog, sebab mendorong 
kedua pihak yang terlibat dalam dialog untuk berpikiran 
salah, yaitu dialog yang mereka lakukan adalah sebuah 
pertandingan yang hasilnya kalah atau menang. Masing-
masing tidak mencari kebenaran atau argumentasi, tetapi 
segala upaya dilakukan untuk menggiring lawannya ke 
dalam perdebatan panjang yang tidak berujung dan hanya 
menghabiskan waktu tanpa hasil yang kongkret. Sikap ini 
juga bertolak belakang dengan perintah untuk senantiasa 
melakukan dialog atau debat dengan cara-cara yang terbaik 
(an-Na♥l/16: 125). Keyakinan akan kebenaran pandangan 
yang dimilikinya tidak sepatutnya ditunjukkan melalui cara-
cara yang tidak terpuji. 

 
D. Penutup 

Demikian beberapa kode etik yang dapat disimpulkan 
dari gambaran sikap dialogis Al-Qur΄an. Bukan hanya untuk 
kalangan internal umat Islam, tetapi juga dalam dialog dengan 
pihak lain yang berseberangan pandangan atau keyakinan. 
Dialog merupakan sarana yang sangat efektif dan konstruktif 
dalam membina masyarakat bila dilakukan sesuai etika yang 
digariskan Al-Qur΄an. Tetapi sebaliknya ia hanya akan 
membuang-buang waktu dan memeruncing masalah bila 
dilakukan tanpa aturan yang jelas. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺awāb.   
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Catatan: 
                                                            

1 Fakhruddīn ar-R☼zī, at-Tafsīr al-Kabīr (Beirut: D☼ru Ihy☼ at-Tur☼♪ al-
‘Arabī, cet: 3), 18/76. 

2  Sa‘d ‘Alī asy-Syahranī, Al-♦iw☼r fil-Qur΄☼n was-Sunnah wa Ahd☼fuhu. 
3 Mu♥ammad Fu΄☼d Abdul B☼qī, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf☼♂ al-

Qur΄☼n al-Karīm. 
4 ‘Abbās al-Jarari, al-♦iw☼r min Man♂ūr Isl☼miy (Rabat: ISESCO, tahun 

1420 H./2000), h. 57. 
5 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai 

Pustaka, cet. III, 2005), h. 261. 
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 242. 
7  Ibnu F☼ris, Mu‘jam Maq☼yīs fil-Lugah, h. 2/94. 
8 Maq☼yis fil-Lugah, h. 1/387. 
9 ‘Alī M. Syarīf al-Jurjanī, At-Ta‘rīf☼t (Beirut: D☼run-Naf☼΄is, cet. 1, 

1424 H./2003 M.), h. 137. 
10 ☻iddiq bin ♦asan Khan, Abjad al-‘Ulūm (Beirut: D☼rul-Kutub al-

Ilmiyyah, cet. 1, 1320 H./ 1999 M.), h. 176-177. 
11 As‘ad as-Sahmirani, al-Isl☼m wal-Ākhar, (Beirut: D☼run-Naf☼΄is, cet. 

1, 2005 M.), h. 17-18. 
12 As-Sayyid Mu♥ammad ♦usein Fa○lull☼h, al-♦iw☼r fil-Qur΄☼n, 

(Beirut: D☼rut-Ta‘☼ruf, cet. 5, 1407 H./1987 M.), h. 15. 
13 At-Ta♥rīr wat-Tanwīr, h. 8/392. 
14 Al-Azharī, Tah♣ībul-Lugah, 8/155.  
15 Mu♥ammad ‘Alī an-Najj☼r, Mu‘jam Alf☼♂ al-Qur΄☼n al-Karīm, (Kairo: 

Majma‘ul-Lugah al-‘Arabiyyah, 1996), 6/27. 
16 at-Ta♥rīr wat-Tanwīr, 8/356. 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 242. 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 311. 
19 Al-Fayyūmī, al-Mi☺b☼h al-Munīr fī Garībisy-Syarh al-Kabīr, h. 8/449. 
20 Mu♥ammad Amīn asy-Syanqi•ī, Ād☼bul-Bah♪ wal-Mun☼♂arah (Kairo: 

Maktabah Ibnu Taymiyah, t.th), h. 3.  
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 309. 
22 ‘Abdurra♥m☼n Ibnu Khaldūn, al-Muqaddimah (Beirut: D☼rul-

Qalam, t.th.), h. 362. 
23 ☻a♥ī♥ al-Bukh☼rī, tahrī○ an-nabiyy ‘al☼ ☺al☼tillayli, no. 1059, Ibnu ♦ajar, 

Fat♥ul B☼ri, h. 4/106. 
24 Abū ♦amid al-Gaz☼lī, Ihy☼ ‘Ulūmud-Dīn, (Beirut: D☼rul-Ma‘rifah, 

t.th.), 1/57. 
25 At-Ta♥rīr wa at-Tanwīr, h. 7/185. 
26 I‘l☼mul-Muwaqqi‘īn, 1/87. 
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27 Ibnu Hisyam, as-Sīrah an-Nabawiyyah, 1/292. 
28 Deil Karneigi, Kaifa Taksībul-A☺diq☼ wa Tu΄a♪♪iru fī an-N☼s (Beirut: 

Al-Maktabah al-Hadī♪ah, cet 1, 1988), h. 92. 
29  Al-Qur•ubī, Al-J☼mi’ li A♥k☼mil-Qur΄☼n, 14/298.   
30 Ibnu Taimiyah, Dar΄u Ta‘☼ru○ul-‘Aql wan-Naql, Ta♥qīq: Mu♥am-

mad Rasyad Salim (Riya○: Universitas Imam Ibnu Su‘ud, t.th.), 7/173. 
31 A♥mad Mu♥ammad Hulail, Manhaj al-♦iw☼r wa ◙aw☼bi•uh (Mekah: 

Rabi•ah al-Alam al-Isl☼miy, 2008), h. 183. Kumpulan makalah Konferensi 
Islam tentang Dialog di Mekah, 4-6 Juni 2008. 

32 al-Muntakhab fī Tafsīr al-Qur΄☼n al-Karīm (Kairo: Kementerian 
Wakaf Mesir, cet. 12, 1986), h. 186. Tafsir ini telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia oleh sejumlah sarjana studi Islam di bawah supervisi Prof. 
Dr. M. Quraish Shihab.  

33  al-Muntakhab, h. 367-368. 
34  at-Ta♥rīr wat-Tanwīr, h. 9/47. 
35  al-J☼mi’ li A♥k☼mil-Qur΄☼n, 2/16. 
36 Abū Said ‘Abdull☼h al-Bai○āwī, Anw☼rut-Tanzīl wa Asr☼rut-Ta΄wīl 

(Beirut: D☼rul-Fikr, 1416 H.), 4/473. 
37  Al-J☼mi’ li A♥k☼mil-Qur΄☼n, 16/119.  
38  Al-Kitab, Kitab Ulangan: 5. 
39 Al-Im☼m Abū al-Ma‘☼li al-Juwainī, al-K☼fiyah fil-Jadal, Tahqīq: 

Fawqiyah ♦usein Mahmūd (Kairo: Maktabatul-Kulliyyah al-Azhariyyah, 
1399 H./1979 M.), 538. 

40 ‘Abdurrasyīd al-Jonggori al-Hindī, ar-Ris☼lah ar-Rasyīdiyyah, yang 
merupakan komentar atas ar-Ris☼lah as-Syarīfah karya as-Sayyid ‘Alī al-Jurj☼ni, 
Tahqīq: ‘Alī Mu☺•afa al-Gur☼bi (Kairo: Maktabah Mu♥ammad Ali ☻ubeih, 
1369 H./1949 M.), 541. Dikutip dari: As‘ad as-Sahmirani, al-♦iw☼r fil-Qur΄☼n 
was-Sunnah; al-Usus wal-Mun•alaq☼t, Makalah dalam Konferensi Islam Inter-
nasional tentang Dialog, di Mekah, 4-6 Juni 2008.    

41 I♥y☼ ‘Ulūmud-Dīn, 1/26. 
42 Riwayat Abū D☼wud, b☼b ijtin☼bul-bida΄ wal-jadal, no. 50, Riwayat at-

Tirmi♣ī, b☼b m☼ j☼΄a fil-mir☼, no. 1916. Menurut at-Tirmi♣ī, hadis ini hukum-
nya ♥asan. 
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ETIKA KOMUNIKASI  
DAN INFORMASI 
-------------------------------------- 

 
 
etika kita sedang berbicara dengan orang lain, biasanya 
kita dikatakan sedang berkomunikasi dengan dia. 
Apakah pembicaraan itu ada manfaatnya atau sekedar 

obrolan warung kopi; apakah dilakukan berdua atau orang banyak; 
apakah bersifat rahasia atau umum, itu tidak penting. Sebab 
yang penting bahwa masing-masing yang hadir di tempat itu 
saling berbicara, beradu argumentasi, atau  ngobrol ngalor-ngidul. 
Ini merupakan pemahaman yang paling sederhana tentang 
komunikasi. Gambaran ini sekaligus menunjukkan bahwa 
berkomunikasi tidak lebih dari sekedar berbicara. 

Namun begitu, kemampuan berbicara bagi manusia 
ternyata menjadi salah satu anugerah yang sangat besar. Sebab 
dengan kemampuan itu manusia mampu menceritakan penga-
lamannya dan menyampaikan maksud serta keinginannya. Inilah 
yang dimaksudkan dengan komunikasi dalam arti dasar. Lebih 
lanjut, ia akan mampu membangun hubungan sosialnya. Ini 
sebagaimana diisyaratkan Al-Qur΄an: 

 

K
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(Dia) mengajarnya pandai berbicara. (ar-Ra♥mān/55: 4) 

Banyak penafsiran yang muncul berkenaan dengan kata 
al-bayān, namun yang paling kuat adalah berbicara (an-nu•q, 
al-kalām).1 Bahkan menurut Ibnu ‘Asyur, kata al-bayān juga 
mencakup isyarat-isyarat lainnya, seperti kerlingan mata, 
anggukan kepala, dan lain-lain. Argumentasi yang dikemuka-
kan, meskipun isyarat-isyarat tersebut tidak termasuk kategori 
an-nu•q, namun ia termasuk ciri-ciri manusia. Dengan demikian, 
al-bayān merupakan karunia terbesar bagi manusia yang 
dengannya manusia dapat dikenali jati dirinya, dan sekaligus 
menjadi pembeda dari binatang.2 Anjing boleh jadi bisa 
menggonggong, namun ia tidak bisa berbicara untuk men-
ceritakan masa lalunya, mengungkapkan isi hatinya, dan 
sebagainya. Ada banyak kelebihan bicara yang tidak bisa 
digantikan oleh tulisan. Bicara akan dirasa lebih akrab, lebih 
personal, dan lebih manusiawi. 

Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial, yang dicirikan 
selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan peranserta pihak 
lain. Artinya, berinteraksi sosial atau hidup bermasyarakat bagi 
manusia merupakan sesuatu yang tumbuh sesuai dengan fitrah 
kemanusiaannya serta untuk memenuhi kebutuhan naluriahnya.  

Sementara itu, demi terwujudnya cita-cita sosial tersebut, 
Al-Qur΄an banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif 
yang harus dikembangkan; juga tentunya, nilai-nilai negatif yang 
semestinya dihindari. Sebagaimana bisa dipahami secara 
berbalik (mafhūm mukhālafah) dari Surah al-♦ujurāt/49: 11-12, 
yaitu, dilarang menghina atau merendahkan martabat sesama-
nya, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh berprasangka 
buruk, tidak boleh menebarkan fitnah dengan mencari-cari 
kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim, dan 
membicarakan aib/kekurangan orang lain (gībah). Dan redaksi 
yang digunakan pada ayat tersebut adalah yā ayyuhan-nās—
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walaupun ayatnya adalah madaniyyah. Ini menunjukkan bahwa 
yang dimaksud “saling mengenal” pada ayat itu adalah tidak 
membedakan suku, ras, bahasa, kebudayaan, bahkan agama.  

Melihat kenyataan di atas, maka posisi manusia sejatinya 
sangat penting dan strategis dalam konteks membangun sebuah 
masyarakat yang beradab. Sebab, hanya manusia yang memiliki 
kemampuan berbicara, dan berbicara merupakan inti dari 
komunikasi. 

 
A.  Penjelasan Umum Komunikasi  
 
1.   Pengertian komunikasi  

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communi-
cation berasal dari bahasa Latin communicatio, dan bersumber 
dari kata communis yang berarti sama, yang dimaksud adalah 
sama makna.  

Jadi, ketika dua orang terlibat komunikasi, misalnya 
dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi 
atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai 
apa yang dibicarakan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan 
belum melahirkan kesamaan makna. Dengan kata lain, 
mengerti bahasanya belum tentu mengerti makna yang 
dibawa bahasa itu. Di sini menjadi jelas, sebuah pem-
bicaraan dikatakan komunikatif jika keduanya, selain 
mengerti bahasa yang digunakan, juga mengerti makna dari 
bahan yang dibicarakan. Namun, penjelasan komunikasi ini 
bersifat dasar. Idenya adalah bahwa komunikasi itu minimal 
harus mengandung kesamaan makna antara dua orang yang 
terlibat.3 

Para pakar komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi 
tidak hanya bersifat informatif, yakni agar orang lain mengerti 
dan paham, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain mau 
menerima ajaran atau informasi yang disampaikan, 
melakukan kegiatan atau perbuatan, dan lain-lain. Bahkan 
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menurut Hovland, seperti yang dikutip oleh Onong, bahwa 
berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian 
informasi, akan tetapi juga pembentukan pendapat umum 
(public opinion) dan sikap publik (public attitude).4 

Namun, untuk mendapatkan pemahaman komunikasi 
secara utuh, para peminat ilmu komunikasi biasanya 
mengutip paradigma yang dikemukakan Harold Lasswell 
dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in 
Society. Menurut paradigma Lawsell komunikasi itu 
mengandung lima unsur: 

• Komunikator 
• Pesan 
• Media 
• Komunikan 
• Efek 
Jadi, komunikasi bukan hanya dipahami melalui pen-

dekatan ontologis (apa itu komunikasi), tetapi juga secara 
aksiologis (bagaimana berlangsungnya komunikasi yang 
efektif) dan secara epistemologis (untuk apa komunikasi itu 
dilaksanakan).5 

 
2.   Proses komunikasi 

a.  Proses komunikasi secara primer   
Proses komunikasi secara primer adalah proses 

penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada 
orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai 
media. Lambang sebagai media primer dalam proses 
komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan 
lain sebagainya yang secara langsung bisa “mener-
jemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada 
komunikan. Sedangkan dari beberapa media itu, bahasa 
adalah yang paling banyak digunakan karena bahasa 
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dianggap sebagai media yang mampu menerjemahkan 
pikiran seseorang kepada orang lain.6 

Bahasa memang media primer yang paling banyak 
digunakan dalam proses komunikasi. Akan tetapi, tidak 
setiap komunikator mampu memilih kata-kata yang tepat 
dan lengkap yang dapat mencerminkan pikiran dan 
perasaan yang sesungguhnya. Selain itu, sebuah kata juga 
mengandung dua pengertian, denotatif yaitu dengan 
kamus, dan konotatif yaitu kata yang mengandung 
pengertian emosional atau mengandung penilaian 
tertentu. Misalnya, kata “anjing”, secara denotatif semua 
orang memiliki pengertian yang sama; akan tetapi, secara 
konotatif antara masing-masing bisa memiliki persepsi 
yang berbeda. Bagi seorang polisi, ia merupakan binatang 
pelacak yang sangat tajam; bagi seorang muslim, ia 
merupakan binatang yang najis; namun bagi seorang 
artis, ia adalah binatang kesayangan yang boleh jadi 
menjadi teman setianya ketika tidur.7 

Penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya 
bahasa sebagai media primer dalam proses komunikasi, 
sehingga dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan: 

  مِلِّكََتُمالْ ةُفَِص ُمالَكَلْاَ
Ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara.8 
Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa 

perkataan/ucapan, atau dengan istilah lain, kemampuan 
berkomunikasi akan mencerminkan apakah seseorang 
adalah terpelajar atau tidak. Dengan demikian, 
berkomunikasi tidaklah identik dengan menyampaikan 
sebuah informasi. Para pakar komunikasi, sebagaimana 
dikutip Jalaluddin Rahmat, berpendapat bahwa setiap 
komunikasi mengandung dua aspek, yaitu aspek isi dan 
aspek kandungan, di mana yang kedua mengklasifikasi-
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kan yang pertama dan karena itu merupakan meta-
komunikasi (di luar komunikasi). Komunikasi memang 
bukan hanya menyampaikan informasi tetapi yang 
terpenting adalah mengatur hubungan sosial di antara 
komunikan.9 

b. Proses komunikasi secara sekunder   
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 
dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 
kedua setelah memakai lambang sebagai media 
pertama.10 Media kedua ini biasanya digunakan oleh si 
komunikator untuk meneruskan ide dan pikirannya 
sehingga bisa sampai kepada sasarannya yang berada di 
tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak, seperti 
surat, telepon, radio, televisi, internet, dan lain sebagai-
nya. Oleh karena itu, jika dikatakan media komunikasi 
pasti media yang kedua tersebut. 

Namun, menurut para ahli komunikasi, tingkat 
keefektifan media kedua ini dalam menyampaikan pesan-
pesan hanya sebatas informatif, sedangkan media yang 
paling efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan-
pesan persuasif adalah komunikasi tatap muka; di mana 
si komunikator dapat mengetahui langsung respons atau 
reaksi dari komunikan.11 

Di antara beberapa media komunikasi yang dianggap 
memiliki pengaruh luar biasa bagi komunikan adalah 
yang memiliki jangkauan luas serta bersifat massa, seperti 
televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Berita 
kekerasan, kriminalitas di televisi, misalnya, akan 
memengaruhi prilaku masyarakat. Lifestyle para artis 
yang cenderung glamour juga akan memengaruhi gaya 
hidup masyarakat. Ini semua harus dilihat sebagai 
dampak buruk dari kemajuan teknologi komunikasi dan 
informasi, meskipun harus disadari bahwa teknologi 
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dalam bentuk apapun bersifat netral. Oleh karena itu, 
posisi komunikator dan komunikan menjadi sangat 
penting dalam menentukan apakah teknologi itu 
bermanfaat atau madarat. 

 
3.   Macam-macam komunikasi 

Secara umum, komunikasi bisa dibedakan dalam dua 
hal, yaitu komunikasi antarperson (interpersonal communi-
cation) dan komunikasi massa (mass communication). Komu-
nikasi antarperson adalah komunikasi yang berlangsung dua 
arah (two-way traffic communication); sedangkan komuni-kasi 
massa adalah komunikasi yang berlangsung satu arah (one-
way communication).12 

Sesuai dengan sifat komunikasi antarperson yang dua 
arah, maka respons dari si komunikan dan efek pem-
bicaraan itu bisa langsung diketahui. Dengan demikian, si 
komunikator dituntut mampu memahami kondisi psikologis 
si komunikan, sekaligus si komunikator bisa mengambil 
sikap secepatnya ketika melihat respons dari si komunikan 
ternyata negatif. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
riwayat, “Ajaklah bicara orang lain sesuai dengan kemam-
puan akalnya”. 

Berbeda dengan komunikasi massa, si komunikator 
tidak bisa secara langsung mengetahui respons dari si 
komunikan, sehingga si komunikator dituntut untuk 
mempersiapkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan 
informasi dan pesan kepada khalayak, baik menyangkut 
teknik, isi, maupun dampak. Demikian ini, karena 
komunikasi massa itu dicirikan dengan komunikasi yang 
berlangsung satu arah, komunikatornya bersifat melem-
baga, pesannya bersifat umum, menimbulkan efek keserem-
pakan, dan bersifat heterogen.13 
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B.  Etika Berkomunikasi menurut Al-Qur΄an 
Berkomunikasi adalah sesuatu yang dihajatkan dihampir 

setiap kegiatan manusia. Dalam sebuah penelitian dibuktikan, 
hampir 75 % sejak bangun dari tidur, manusia berada dalam 
kegiatan komunikasi. Dengan komunikasi kita dapat memben-
tuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, 
memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan 
melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi, juga 
kita dapat menumbuhsuburkan perpecahan, menghidupkan 
permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, 
dan menghambat pemikiran.14 Kenyataan ini sekaligus memberi 
gambaran betapa kegiatan komunikasi bukanlah sesuatu yang 
mudah dilakukan setiap manusia. Anggapan ini barangkali 
didasarkan atas sebuah asumsi bahwa komunikasi merupakan 
suatu yang lumrah dan alamiah yang tidak perlu dipermasalah-
kan. Sedemikian lumrahnya, sehingga seseorang cenderung 
tidak melihat kompleksitasnya atau tidak menyadari bahwa 
dirinya sebenarnya kekurangan atau tidak berkompeten dalam 
kegiatan pribadi yang paling pokok ini. Dengan demikian, 
berkomunikasi secara efektif sebenarnya merupakan suatu 
perbuatan yang paling sukar dan kompleks yang pernah 
dilakukan seseorang.15 

Oleh karena itu, harus ada etika berkomunikasi, yang 
dalam hal ini, akan dibedakan dalam dua bentuk, komunikasi 
antarpersona dan komunikasi massa. 

 
1.   Etika dalam komunikasi antarpersona  

Berdasar pada penjelasan di atas, di mana komunikasi 
antarpersona berlangsung secara dua arah, maka 
penggunaan bahasa yang tepat menjadi kebutuhan yang 
paling asasi dalam rangka bermetakomunikasi (memba-
ngun hubungan sosial). Melihat hal ini, maka di dalam 
Al-Qur΄an banyak ditemukan term-term yang bisa 
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dianalisa sebagai dukungan dari terciptanya komunikasi 
antarpersona yang baik, santun, dan beradab tersebut, yaitu: 

  
a.  Qaul balīg  

Di dalam Al-Qur'an term qaul balig hanya disebutkan 
sekali, yaitu surah an-Nisa'/4:62-63: 

 
Maka bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa 
mereka (orang munafik) disebabkan perbuatan tangannya sendiri, 
kemudian mereka datang kepadamu (Muhammad) sambil 
bersumpah, “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki 
selain kebaikan dan kedamaian.” Mereka itu adalah orang-orang 
yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam 
hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah 
mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang 
membekas pada jiwanya. (an-Nisā'/4: 62-63) 

Ayat ini menginformasikan tentang kebusukan hati 
kaum munafik, bahwa mereka tidak akan pernah 
bertahkim kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, 
meski mereka bersumpah atas nama Allah, kalau apa 
yang mereka lakukan semata-mata hanya menghendaki 
kebaikan. Walaupun begitu, beliau dilarang menghukum 
mereka secara fisik (makna dari berpalinglah dari mereka), 
akan tetapi, cukup memberi nasehat sekaligus ancaman 
bahwa perbuatan buruknya akan mengakibatkan 
turunnya siksa Allah.16   
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Term balīg, yang berasal dari ba la ga, oleh para ahli 
bahasa dipahami ‘sampainya sesuatu kepada sesuatu yang 
lain.’ Juga bisa dimaknai dengan ‘cukup’ (al-kifāyah). 
Sehingga perkataan yang balīg adalah setiap perkataan 
yang merasuk dan membekas ke dalam jiwa.17 Sementara 
menurut al-I☺fahānī,18 perkataan tersebut mengandung 
tiga unsur utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan 
yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu 
kebenaran. Sedangkan term balīg dalam konteks 
pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara 
secara sengaja hendak menyampaikan sesuatu dengan 
cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak 
bicara. 

Secara lebih terperinci, para pakar sastra, seperti 
dikutip oleh Quraish Shihab, membuat kriteria-kriteria 
khusus yang memungkinkan suatu pesan dianggap balīg. 
Antara lain:19 

1. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang 
disampaikan. 

2. Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu 
pendek sehingga pengertiannya menjadi kabur. 

3. Pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si 
pendengar, dan mudah diucapkan. 

4. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan 
lawan bicara. 

5. Kesesuaian dengan tata bahasa. 
 

b.  Qaul karīm  

Term ini ditemukan di dalam Al-Qur΄an hanya sekali, 
yaitu Surah al-Isrā'/17: 23: 
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Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 
bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-
duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, 
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-
Isrā'/17: 23) 

Ayat di atas menginformasikan bahwa ada dua 
ketetapan Allah yang menjadi kewajiban setiap manusia, 
yaitu menyembah Allah dan berbakti kepada kedua 
orang tua. Ajaran ini sebenarnya ajaran kemanusiaan 
yang bersifat umum, karena setiap manusia pasti 
menyandang dua predikat ini sekaligus, yakni sebagai 
makhluk ciptaan Allah, yang oleh karenanya harus 
menghamba kepada-Nya semata; dan anak dari kedua 
orang tuanya. Sebab, kedua orang tuanyalah yang 
menjadi perantara kehadirannya di muka bumi ini. Bukan 
hanya itu, struktur ayat ini, dimana dua pernyataan 
tersebut dirangkai dengan huruf wawu ‘a•af, yang salah 
satu fungsinya adalah menggabungkan dua pernyataan 
yang tidak bisa saling dipisahkan, menunjukkan bahwa 
berbakti kepada kedua orag tua menjadi parameter bagi 
kualitas penghambaan manusia kepada Allah.  

Dalam sebuah hadis dinyatakan: 
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َرِغَم أَْنُف، ثُمَّ َرِغَم أَْنُف، ثُمَّ َرِغَم أَْنُف َرُجلٍ أَْدَرَك َواِلَدْيِه، 
  ) رواه أمحد( .أََحَدُهَما أَْو ِكلَْيهَِما ِعْنَد الِْكَبرِ، لَْم َيْدُخلِ الَْجنَّةَ

Merugilah, merugilah, merugilah seseorang yang menemukan salah 
satu atau kedua orang tuanya sudah lanjut usia tidak bisa 
masuk surga. (Riwayat A♥mad)  

Berkaitan dengan inilah, Al-Qur΄an memberikan 
petunjuk bagaimana cara berprilaku dan berkomunikasi 
secara baik dan benar kepada kedua orang tua, terutama 
sekali, di saat keduanya atau salah satunya sudah berusia 
lanjut. Dalam hal ini, Al-Qur΄an menggunakan term 
karīm, yang secara kebahasaan berarti mulia. Term ini 
bisa disandarkan kepada Allah, misalnya, Allah Maha 
Karīm, artinya Allah Maha Pemurah; juga bisa 
disandarkan kepada manusia, yaitu menyangkut 
keluhuran akhlak dan kebaikan prilakunya. Artinya, 
seseorang akan dikatakan karīm, jika kedua hal itu benar-
benar terbukti dan terlihat dalam kesehariannya.20 

Namun, jika term karīm dirangkai dengan kata qaul 
atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang 
menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau 
perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa 
bermaksud merendahkan.21 Dalam kaitan ini, Sayyid 
Qu•ub menyatakan bahwa perkataan yang karīm, dalam 
konteks hubungan dengan kedua orang tua, pada 
hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus 
dilakukan oleh seorang anak. Yakni, bagaimana ia 
berkata kepadanya, namun keduanya tetap merasa 
dimuliakan dan dihormati.22 Ibnu ‘Asyūr juga menyata-
kan bahwa qaul karīm adalah perkataan yang tidak 
memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa 
seakan terhina. Contoh yang paling jelas adalah ketika 
seorang anak ingin menasehati orang tuanya yang salah, 
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yakni dengan tetap menjaga sopan santun dan tidak 
bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung 
perasaannya.23 Yang pasti qaul karīm, adalah setiap 
perkataan yang dikenal lembut, baik, yang mengandung 
unsur pemuliaan dan penghormatan. Bahkan, secara detil 
digambarkan oleh Imam ‘A•a΄, bahwa ucapan tersebut 
tidak disertai dengan suara yang tinggi dan mata yang 
melotot.24 

 
c.  Qaul maisūr  

Di dalam Al-Qur΄an hanya ditemukan sekali saja, 
yaitu surah al-Isrā'/17: 28: 

 
Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh 
rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka 
katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. (al-
Isrā΄/17: 28) 

Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan 
kasus suatu kaum yang meminta sesuatu kepada 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam  namun beliau tidak 
mengabulkan permintaannya, sebab beliau tahu kalau 
mereka seringkali membelanjakan hartanya kepada hal-
hal yang tidak bermanfaat. Sehingga berpalingnya beliau 
dari mengabulkan permintannya adalah semata-mata 
karena berharap pahala. Sebab, dengan begitu beliau 
tidak mendukung kebiasaan buruknya dalam meng-
hambur-hamburkan harta.” Namun begitu, harus tetap 
berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau 
melegakan.25 

Dalam riwayat yang lain dinyatakan, bahwasanya 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam jika ada salah seorang 
meminta sesuatu kepada beliau, sementara beliau tidak 
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memiliki barang yang diminta tersebut, biasanya beliau 
berpaling karena merasa malu tidak bisa mengabulkan 
permintaannya. Ini merupakan pendidikan yang sangat 
berharga bagi umat beliau. Oleh karena itu, kata 
“berpaling” bukanlah arti yang sebenarnya, akan tetapi 
sebagai metafora (majāz).26  

Ayat ini juga mengajarkan, apabila kita tidak bisa 
memberi atau mengabulkan permintaannya karena 
memang tidak ada, maka harus disertai dengan perkataan 
yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada 
prinsipnya, qaul maisūr adalah segala bentuk perkataan 
yang baik, lembut, dan melegakan.27 Ada juga yang 
menjelaskan, qaul maisūr adalah menjawab dengan cara 
yang sangat baik, perkataan yang lembut dan tidak 
mengada-ada. Ada juga yang mengidentikkan qaul maisūr 
dengan qaul ma‘rūf. Artinya, perkataan yang maisūr adalah 
ucapan yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan 
yang baik bagi masyarakat setempat.28 

 
d.  Qaul ma‘rūf  

Di dalam Al-Qur΄an term ini disebutkan sebanyak 
empat kali, yaitu Surah al-Baqarah/2: 235, an-Nisā΄/4: 5 
dan 8, al-A♥zāb/33: 32. Di dalam Surah al-Baqarah/2: 
235, qaul ma‘rūf disebutkan dalam konteks meminang 
wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Sementara di 
dalam Surah an-Nisa΄/4: 5 dan 8, qaul ma‘rūf dinyatakan 
dalam konteks tanggung jawab atas harta seorang anak 
yang belum mampu memanfaatkannya secara benar 
(safīh). Sedangkan di Surah al-A♥zāb/33: 32, qaul ma‘rūf 
disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam.  

Kata ma‘rūf disebutkan di dalam Al-Qur΄an seba-
nyak 38 kali, yang bisa diperinci sebagai berikut:  
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• Terkait dengan tebusan dalam masalah pem-
bunuhan setelah mendapatkan pemaafan;  

• Terkait dengan wasiat; 
• Terkait dengan persoalan •alaq, nafkah, mahar, 

‘iddah, pergaulan suami-istri; 
• Terkait dengan dakwah; 
• Terkait dengan pengelolaan harta anak yatim; 
• Terkait dengan pembicaraan atau ucapan; 
• Terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya.  
 Term-term ma‘rūf yang disebutkan dalam beberapa 

konteks di atas, seluruhnya berarti kebaikan yang sudah 
dikenal baik oleh mereka yang tinggal di tempat tersebut. 
Menurut al-I☺fahānī, term ma‘rūf menyangkut segala 
bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara΄.29 
Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa ma‘rūf 
adalah kebaikan yang bersifat lokal. Sebab, jika akal 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari setiap 
kebaikan yang muncul, maka tidak akan sama dari 
masing-masing daerah dan lokasi.   

Misalnya dalam kasus pembagian warisan, dimana 
saat itu juga hadir beberapa kerabat yang ternyata tidak 
memperoleh bagian warisan tersebut, juga orang-orang 
miskin dan anak-anak yatim, oleh Al-Qur΄an diperin-
tahkan agar berkata kepada mereka dengan perkataan 
yang ma‘rūf. Hal ini sangatlah tepat, karena perkataan 
baik tidak bisa diformulasikan secara pasti, karena hanya 
akan membatasi dari apa yang dikehendaki Al-Qur΄an. 
Di samping itu, juga akan terkait dengan budaya dan adat 
istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Boleh 
jadi, suatu perkataan dianggap ma‘rūf oleh suatu daerah, 
ternyata tidak ma‘rūf bagi daerah lain. Begitu juga, dalam 
kasus-kasus lain sebagaimana yang diungkapkan oleh 



294                     Etika Komunikasi dan Informasi 
 

Al-Qur΄an, seperti meminang wanita yang sudah habis 
masa ‘iddahnya, menasehati istri, memberi pengertian 
kepada anak yatim berkaitan dengan pengelolaan harta 
bendanya. 

Salah satu contoh ma‘rūf—tidak bermaksud 
membatasi—adalah dalam konteks pembagian warisan, 
“Sebenarnya saya sangat ingin membagi harta warisan ini 
kepada kalian, akan tetapi karena Allah telah menentukan 
demikian ini”, “Sebenarnya saya ingin memberi kalian 
lebih banyak dari ini”. Kata-kata ini, meskipun terkesan 
basa-basi, menurut al-Qur•ubī, benar-benar tidak ada 
gunanya sama sekali, jika ahli waris tersebut tidak 
memberi sedikit dari haknya.30 Menurut Ibnu ‘Asyūr, qaul 
ma‘rūf adalah perkataan baik yang melegakan dan 
menyenangkan lawan bicaranya.31   

Dalam beberapa konteks, ar-Rāzī menjelaskan, 
bahwa qaul ma‘rūf adalah perkataan yang baik, yang 
menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara 
tidak merasa dianggap bodoh (safīh);32 perkataan yang 
mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau 
membantu;33 perkataan yang tidak menyakitkan dan yang 
sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.34 

 
e.  Qaul layyin  

Di dalam Al-Qur΄an hanya ditemukan sekali saja, 
surah ◘āhā/20: 43-44:  

  
Pergilah kamu berdua kepada Fir‘aun, sesungguhnya dia benar-
benar telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua 
kepadanya (Fir‘aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, 
mudah-mudahan dia sadar atau takut. (◘āhā/20: 43-44) 
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Ayat ini memaparkan kisah Nabi Musa dan Harun 
ketika diperintahkan untuk  menghadapi Fir‘aun, yaitu 
agar keduanya berkata kepada Fir‘aun dengan perkataan 
yang layyin. Asal makna layyin adalah lembut atau gemulai, 
yang pada mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan 
tubuh. Kemudian kata ini dipinjam (isti‘ārah) untuk 
menunjukkan perkataan yang lembut.35 Sementara yang 
dimaksud dengan qaul layyin adalah perkataan yang 
mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, dimana 
si pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain 
bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, 
dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau 
pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Dengan 
demikian, qaul layyin adalah salah satu metode dakwah, 
karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain 
kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk 
kekuatan.36 Hanya saja, yang harus dipahami dari term 
layyin dalam konteks perkataan adalah bahwa perkataan 
tersebut bukan berarti kehilangan ketegasan; akan tetapi, 
perkataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan 
yang akan menggetarkan jiwa orang-orang sombong 
yang berada di sekeliling penguasa tiran.37 

Ada hal yang menarik untuk dikritisi, misalnya, 
kenapa Musa harus berkata lembut? Padahal Fir‘aun 
adalah tokoh yang sangat jahat. Menurut ar-Rāzī, 
terdapat dua alasan, pertama, sebab Musa pernah dididik 
dan ditanggung kehidupannya semasa bayi sampai 
dewasa. Hal ini, merupakan pendidikan bagi setiap 
orang, yakni bagaimana seharusnya bersikap kepada 
orang yang telah mendidik dan berjasa besar dalam 
hidupanya; kedua, biasanya seorang penguasa yang zalim 
itu cenderung bersikap lebih kasar dan kejam jika 
diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak meng-
hormatinya.38 
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f.  Qaul sadīd  

Di dalam Al-Qur΄an qaul sadīd disebutkan dua kali,  
Surah an-Nisā'/4: 9 dan al-a♥zāb/33: 70. 

 
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 
belakang mereka yang mereka khawatir atas (kesejahteraan)nya. 
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan 
hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-
Nisā΄/4: 9) 

Ayat ini turun dalam kasus seseorang yang mau 
meninggal bermaksud mewasiatkan seluruh kekayaan-
nya kepada orang lain, padahal anak-anaknya masih 
membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan 
yang harus disampaikan kepadanya harus tepat dan 
argumentatif. Inilah makna qaul sadīd. Misalnya, dengan 
perkataan, “Bahwa anak-anakmu adalah yang paling 
berhak atas hartamu ini. Jika seluruhnya kamu wasiatkan, 
bagaimana dengan nasib anak-anakmu kelak.” 

Melalui ayat ini juga, Allah ingin mengingatkan 
kepada setiap orang tua hendaknya mempersiapkan masa 
depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar tidak 
hidup terlantar yang justru akan menjadi beban orang 
lain. 

Firman Allah yang lain: 

 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar. (al-A♥zāb/33: 70)  
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Jika pada ayat sebelumnya Allah melarang kaum 
Muslimin untuk tidak menyakiti Rasulullah, sebagaimana 
orang-orang munafik, maka pada ayat ini Allah menyeru 
kepada kaum Muslimin untuk senantiasa dalam 
ketakwaan disertai dengan berkata yang benar (sadīd). 
Sebab nahi munkar akan memberi manfaat apabila 
disertai dengan pujian-pujian, sementara takwa adalah 
terhimpunnya segala bentuk kebaikan, dan ucapan yang 
benar akan melahirkan keutamaan-keutamaan.39 

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang 
beriman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu 
konsekwensi keimanan adalah berkata dengan perkataan 
yang sadīd. Atau dengan istilah lain, qaul sadīd menduduki 
posisi yang cukup penting dalam konteks kualitas 
keimanan dan ketakwaan seseorang. Sementara berkaitan 
dengan qaul sadīd, terdapat banyak penafsiran, antara lain, 
perkataan yang jujur dan tepat sasaran,40 perkataan yang 
lembut dan mengandung pemuliaan bagi pihak lain,41 
pembicaraan yang tepat sasaran dan logis,42 perkataan 
yang tidak menyakitkan pihak lain,43 perkataan yang 
memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa 
yang ada di dalam hatinya.44 

 
g. Qaul zūr  

Di dalam Al-Qur΄an, qaul zūr hanya ditemukan 
sekali, Surah al-♦ajj/22: 30: 
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Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa meng-agungkan 
apa yang terhormat di sisi Allah (hurumāt) maka itu lebih baik 
baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua 
hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu 
(keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-
berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. (al-
♦ajj/22: 30) 

Ayat ini dapat dipahami, bahwa ketika seseorang 
mengagungkan masya‘ir haram dan memakan binatang 
yang dihalalkan, akan tetapi tidak menjauhi syirik dan 
perkataan dusta (zūr), maka pengagungan tersebut tidak 
memiliki dampak spiritual apapun bagi dirinya. Atau juga 
bisa dipahami bahwa perkataan dusta (dusta) hakikatnya 
sama dengan menyembah berhala, dalam hal sama-sama 
mengikuti hawa nafsu. Atau lebih konkretnya, sama-
sama menuhankan hawa nafsu. 

Asal makna kata zūr adalah menyimpang/melenceng 
(mail). Perkataan zūr dimaknai ki♣b (dusta), karena 
menyimpang/melenceng dari yang semestinya atau yang 
dituju.45 Ada banyak penafsiran terkait dengan term qaul 
zūr, pertama, mengharamkan yang halal atau sebaliknya; 
kedua, saksi palsu. Dalam hal ini Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam—sebagaimana dikutip oleh ar-Rāzī—
bersabda, “…Saksi palsu itu sebanding syirik”; ketiga, 
perkataan dusta (al-ki♣b) dan kebohongan/dibuat-buat 
(buhtān).46  

 
2.   Etika dalam komunikasi massa  

Kata “komunikasi massa” secara sederhana dapat 
dipahami sebagai bentuk penyampaian berita/informasi 
yang berimplikasi luas. Atau, komunikasi yang ditujukan 
kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan 
anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan 
yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.47 
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Karena itu, komunikasi massa bisa juga diidentikkan dengan 
penyiaran. Ada juga yang berpendapat bahwa “komunikasi 
massa” tidak selalu menggunakan media massa, tetapi bisa 
melalui pidato di hadapan orang banyak di sebuah lapangan. 
Yang  penting menunjukkan  prilaku massa (mass behavior).48 
Namun, dalam tulisan ini tidak akan dibahas secara spesifik 
tentang apa itu komunikasi massa, akan tetapi yang akan 
diangkat adalah etika penyebaran berita dalam pandangan 
Islam. 

Didasarkan pada sebuah kenyataan, bahwa sebuah berita 
yang sampai kepada masyarakat akan membentuk sebuah 
opini publik yang apabila tidak mengindahkan kode etik 
yang ada justru akan menimbulkan keresahan bagi 
masyarakat, bahkan akan muncul sikap saling curiga di 
antara mereka. Maka, memperhatikan kode etik adalah 
sesuatu yang sangat urgen, apalagi jika hal itu ditegakkan di 
atas Al-Qur΄an dan Sunnah. 

Dengan merujuk kepada kode etik jurnalistik, paling 
tidak, terdapat tujuh kode etik: 

Tanggung jawab. Setiap berita yang diberikan kepada 
masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan, tidak 
untuk kepentingan pribadi. 

Kebebasan pers. Setiap pers bebas menyampaikan berita 
apa saja yang tidak dilarang hukum dan undang-undang, 
serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat. 

Independensi. Setiap wartawan harus membebaskan diri 
dari segala kewajiban kecuali kepada kepentingan umum. 

Ketulusan. Kesetiaan kepada kebenaran, dan akurasi. 
Kejujuran. Pers harus bersikap jujur dalam pemberita-

annya dan tidak memberikan informasi berat sebelah dan 
memanipulasi data. 

Berlaku adil. Pers harus memberi kesempatan kepada 
semua pihak untuk memberikan penjelasan bandingan dari 
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apa yang disampaikan. Atau dengan kata lain, memberi hak 
jawab. 

Kesopanan. Pers harus menyampaikan informasi, betapa-
pun teperincinya, sesuai dengan standar moral dan 
kesusilaan masyarakat. 

Kode etik yang disepakati di dalam dunia jurnalistik ini 
tentu saja tidak lantas secara langsung didasarkan pada 
ajaran Islam, karena nilai-nilai etika dan moral yang 
terkandung dalam kode etik tersebut adalah yang berlaku 
secara umum di masyarakat, meskipun bukan berarti tidak 
memiliki titik ketersinggungan sama sekali dengan ajaran 
Islam. Di luar itu masih banyak yang bisa dijadikan standar 
etik dalam berkomunikasi. Namun, menurut Karl Wallace, 
seperti yang dikutip Mafri Amir, paling tidak ada empat 
moralitas yang bisa dijadikan sebagai garis pedoman etika 
berkomunikasi, yaitu fairness (kejujuran), accuracy (keakura-
tan informasi), bebas dan bertanggung jawab, dan kritik 
konstruktif.49 

 
 a.  Fairness (Kejujuran)  

Sikap jujur memang diperlukan dalam banyak hal, 
terlebih dalam pemberitaan yang memiliki dampak cukup 
luas di masyarakat. Misalnya dalam kasus yang pernah 
terjadi pada Rasulullah, di mana ketidakjujuran salah 
seorang kurir beliau hampir saja mengakibatkan perang 
besar antara beliau dengan Bani Mu☺•aliq. Sebagaimana 
disebutkan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang:  

Dari Hari♪ bin Abī ◙irar al-Khuzā‘i, ia berkata, 
“Suatu ketika aku datang kepada Rasulullah, lalu beliau 
mengajakku masuk Islam, dan aku menyambut ajakan 
beliau itu. Kemudian beliau juga mengajakku untuk 
membayar zakat maka aku pun berikrar untuk membayar 
zakat, seraya berkata kepada beliau: “Ya Rasulullah, aku 
akan kembali ke kaumku untuk mengajaknya masuk 
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Islam dan membayar zakat. Siapa saja yang mengikuti 
ajakanku maka mereka juga harus membayar zakat. 
Karena itu, sebaiknya anda mengutus kepadaku seorang 
utusan untuk waktu yang telah ditentukan, sehingga aku 
bisa memberikan kepada anda (melalui dia) harta zakat 
yang telah aku kumpulkan.” 

Setelah Hari♪ mengumpulkan harta zakat dari orang-
orang yang telah masuk Islam, ternyata sampai waktu 
yang telah ditentukan, ia tidak melihat utusan Rasulullah 
datang kepada mereka. Hari♪ berusaha menduga-duga 
apa yang sebenarnya terjadi, atau telah terjadi sesuatu 
yang membuat Allah dan Rasul-Nya marah. Melihat 
kadaan ini, Hari♪ mengumpulkan para pembesar 
kaumnya, lalu ia berkata kepada mereka, “Sesungguhnya 
Rasulullah telah berjanji mengirimkan seseorang untuk 
mengambil harta zakat, padahal tidak mungkin beliau 
ingkar janji dan menahan utusannya (untuk tidak 
berangkat). Di sisi lain, kami tidak ingin dimarahi beliau. 
Karena itu, kita harus datang ke sana untuk menemui 
Rasulullah (untuk mengorfimasikannya).”  

Sebenarnya, beliau telah mengirim al-Wālid bin 
‘Uqbah bin Abī Mu‘ī• untuk mengambil harta zakat dari 
Hari♪ dan kaumnya. Namun,  di tengah perjalanan ia 
pulang kembali karena tiba-tiba ia merasa takut sendiri. 
Lalu ia menemui beliau seraya berkata, “Ya Rasulallah, 
Hari♪ dan kaumnya telah enggan membayar zakat 
bahkan mereka hendak membunuhku.” Demi 
mendengar berita tersebut, beliau lalu mengirim bebe-
rapa orang utusan untuk menemuinya. Pada waktu yang 
bersamaan, Hari♪ disertai beberapa orang berangkat 
hendak menemui Rasulullah.  

Setelah melewati kota, utusan Rasulullah itu bertemu 
dengan Haris lalu berkata: “Itu dia Hari♪!” maka ketika di 
antara mereka sudah berdekatan, Hari♪ berkata kepada 
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mereka, “Kalian diutus untuk menemui siapa?” Mereka 
menjawab, “Untuk menemui anda.” Hari♪ berkata lagi, 
“Ada keperluan apa?” Lalu mereka menceritakan bahwa 
Rasulullah telah mengutus al-Walīd bin ‘Uqbah untuk 
mengambil zakat anda dan kaum anda, ternyata menurut 
al-Walīd, kalian enggan membayar zakat bahkan kalian 
berencana untuk membunuhnya. Hari♪ menjawab, 
“Tidak benar itu, Demi Zat Yang mengutus Muhammad 
dengan benar, tidak pernah datang kepada kami 
seseorang pun (untuk menemuiku).”  

Ketika Hari♪ bertemu dengan Rasulullah, beliau 
bertanya kepadanya: “Apakah benar bahwa kalian 
enggan membayar zakat, bahkan berencana untuk 
membunuh utusanku?” Hari♪ menjawabnya, “Tidak 
benar ya Rasulallah, demi Zat Yang mengutus engkau 
dengan benar, saya tidak bertemu siapa-siapa karena 
memang tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, 
bahkan saya menduga engkau memang sengaja 
mengurungkan untuk mengirim seseorang kepadaku, 
sehingga saya takut jika terjadi sesuatu yang membuat 
engkau marah” (atas dasar inilah aku datang menemui 
engkau) (Riwayat A♥mad, Ibnu Abī ♦ātim, dan a•-
◘abrānī). 

Hadis di atas adalah garīb tetapi status hadisnya sahih. 
Riwayat di atas banyak dijadikan oleh para mufassir 
sebagai yang melatarbelakangi turunnya surah al-
♦ujurāt/49: 6:  

 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar 
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kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menye-
sal atas perbuatanmu itu. (al-♦ujurāt/49: 6) 

Dari riwayat di atas dapat dilihat bagaimana 
kesalahpahaman hampir saja terjadi antara Rasulullah 
dan Bani Mu☺•aliq, karena berita bohong yang dibawa 
oleh al-Walīd bin ‘Uqbah bin Abī Mu‘ī•. Dalam hal ini, 
al-Wālid, sebagai komunikator (penyampai berita) tidak 
memenuhi etika berkomunikasi dalam mengemban 
tugasnya, yaitu kejujuran (fairness), sehingga hampir saja 
Nabi dan para sahabat, sebagai komunikan (penerima 
berita) terpancing emosinya. 

Di sisi lain, hadis tersebut juga memberikan 
pelajaran, bukan saja komunikatornya yang dituntut 
berlaku jujur (fairness),50 tetapi si komunikan juga harus 
melakukan konfirmasi terlebih dahulu, jangan percaya 
begitu saja terhadap informasi yang diterima sebelum 
mengecek kebenarannya. Apa jadinya jika Rasulullah 
memercayai begitu saja berita yang dibawa oleh al-Wālid, 
bisa dipastikan, beliau akan menghukum Hari♪ dan 
kaumnya yang dianggap enggan membayar zakat, dan 
tentu saja hal itu akan menimbulkan penyesalan 
setelahnya. 

Dalam kaitan ini, Al-Qur΄an menggunakan kata 
fatabayyanū. Kata perintah tersebut menuntut si komu-
nikan untuk berusaha dengan teliti dan sungguh-sungguh 
dalam mencari keterangan dan penjelasan atas informasi 
yang diterima. A•-◘abarī menyatakan bahwa kata tabayyun 
berarti seseorang harus berhati-hati dalam mencari 
penjelasan sampai jelas betul kebenaran informasi 
tersebut, dan jangan tergesa-gesa untuk menerimanya.51 
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b.  Accuracy (Keakuratan informasi) 
Hadis di atas juga mengajarkan bahwa di samping 

fairness (kejujuran), juga dituntut keakuratan dalam 
penyampaiannya (accuracy). Artinya, seorang komunika-
tor harus benar-benar yakin bahwa apa yang disampai-
kan adalah tepat, karena kesalahan informasi dalam 
komunikasi massa (penyiaran) akan menimbulkan 
kerugian yang sangat besar bagi masyarakat (penerima 
informasi), juga tentunya harus melihat masyarakat 
komunikannya, apakah informasi tersebut telah meme-
nuhi fungsinya atau justru terjadi disfungsi. 

Dalam kaitan ini, Islam sangat mengecam para 
penyebar berita bohong yang berbau fitnah, atau berita-
berita keji, karena semua itu dapat menghancurkan 
sendi-sendi kehidupan masyarakat. Firman Allah: 

 
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat 
keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang 
beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di 
akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(an-Nūr/24: 19) 

Kata “azab pedih di dunia” merujuk kepada adanya 
keharusan sanksi hukuman yang berat dengan undang-
undang di dunia, menunjukkan bahwa penyebaran berita 
bohong harus dianggap sebagai salah satu bentuk tindak 
pidana. Bahkan, Islam memberi jaminan kepada siapa 
saja yang menutupi aib orang lain, akan ditutup aibnya di 
akhirat kelak, seperti dalam hadis: 
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رواه (. الَ َيْسُتُر َعْبٌد َعْبًدا ِفى الدُّْنَيا إِالَّ َسَتَرُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة
  52)مسلم

Tidaklah seseorang (hamba Allah) menutup aib orang lain, 
kecuali (aibnya) akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat 
kelak. (Riwayat Muslim) 

Oleh karena itu, Allah akan memaafkan kesalahan 
hamba-Nya, jika itu dilakukan tanpa kesengajaan dan 
tidak dibeberkan kepada orang lain, sebagaimana 
dijelaskan dalam sebuah hadis: 

كُلُّ أُمَِّتى ُمَعافًى إِالَّ الُْمَجاِهرِيَن ، َوإِنَّ ِمَن الَْمَجاَنِة أَنْ َيْعَملَ 
الرَُّجلُ بِاللَّْيلِ َعَمالً ، ثُمَّ ُيْصبَِح َوقَْد َسَتَرُه اللَُّه ، فََيقُولَ َيا فُالَنُ 

ُيْصبُِح َيكِْشُف َعِملُْت الَْبارَِحةَ كَذَا َوكَذَا ، َوقَْد َباَت َيْسُتُرُه َربُُّه َو
  53)البخارىرواه (ِسْتَر اللَِّه َعْنُه 

Setiap umatku akan dimaafkan (dosanya) kecuali al-
mujāhirūn.54 Termasuk kategori mujāharah adalah ketika 
seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat kemudian pada 
esok harinya, yang sebenarnya aibnya itu telah ditutup oleh 
Allah, ternyata ia bercerita kepada (orang lain): “Hai fulan, aku 
telah melakukan begini dan begitu semalam.” Pada malam 
harinya Tuhannya telah menutupinya tetapi pada pagi harinya ia 
sendirilah yang menyingkap tutup tersebut. (Riwayat al-Bukhārī 
dan Muslim) 

Menurut a•-◘ayyibī bahwa setiap dosa orang Muslim 
akan dimaafkan jika tidak diketahui orang lain, kecuali ia 
sendiri yang membeberkan rahasia (aibnya). Maka, 
hukum orang tersebut sama seperti orang yang 
melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. 
Sementara menurut an-Nawawī, orang semacam itu 
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boleh diberitakan atau menjadi buah mulut, namun 
terbatas pada apa yang ia beberkan sendiri. Ibnu al-Ba••āl 
menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan 
dosa secara terang-terangan atau orang yang membeber-
kan sendiri rahasia (aibnya), berarti ia telah menyepele-
kan hak-hak Allah dan Rasul-Nya, dan oleh karenanya 
akan melahirkan murka Tuhan.55 

Dari hadis di atas, dalam konteks penyiaran/ 
komuniaksi massa, dapat dipahami bahwa seharusnya si 
komunikator/penyampai berita memperhatikan rahasia 
seseorang (objek berita), antara yang patut dan yang 
tidak patut untuk disiarkan atau disebarkan, bukan justru 
mancari-cari kesalahan atau berusaha keras menguak 
rahasia (aib) dari objek berita tersebut dengan berbagai 
macam cara, yang justru si pelakunya sendiri tidak 
membeberkannya. Cara semacam ini tentu saja 
mengabaikan prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran56 
dalam praktek penyiaran atau komunikasi massa, bahkan 
jika merujuk kepada Surah an-Nūr/24: 19, ini harus 
dianggap sebagai tindak pidana. 

 
c.  Bebas dan bertanggung jawab 

Dalam prinsip komunikasi massa, kita juga mengenal 
kebebasan pers. Namun, kebebasan di sini tidak harus 
dipahami bahwa seseorang boleh menyampaikan apa saja 
berita atau informasi yang ia temukan di lapangan 
dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan dampak 
negatifnya, baik bagi individu maupun masyarakat, 
meskipun diperkuat oleh data-data yang akurat.  

Dalam dunia pers memang dikenal prinsip check and 
recheck, yakni meneliti ulang data dan informasi, jika perlu 
berkali-kali; dan dikenal juga cross checking (cek silang). 
Prinsip ini tentu saja harus dilakukan oleh pencari berita 
untuk menjaga akurasi berita. Namun ini bukan dalam 
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hal-hal yang berkaitan dengan rahasia aib seseorang, 
karena dalam Islam terdapat batas-batas tertentu—
sebagaimana penjelasan di atas—yang harus dipenuhi 
sebagai salah satu dari sikap fairness.  

Oleh karena itu, seseorang tidak dianggap berdusta 
seandainya tidak mengungkapkan semua yang ia ketahui, 
sebagaimana dalam sebuah hadis: 

لَْيَس الْكَذَّاُب الَِّذى ُيْصِلُح َبْيَن النَّاسِ ، فََيْنِمى َخْيًرا ، أَْو َيقُولُ 
  )البخارىرواه (َخْيًرا 

Tidaklah dikatakan al-ka♣♣āb (pendusta) yaitu orang yang 
bermaksud mendamaikan di antara manusia, maka ia hanya 
memunculkan yang baik, atau mengatakan yang baik (Riwayat 
al-Bukhārī dan Muslim) 

Yang dimaksud dengan kata namā-yanmī, yaitu 
menyampaikan berita demi perdamaian dan kebaikan. 
Karena itu, seseorang tidak dianggap berdusta jika hanya 
menyampaikan berita baik, sedangkan berita buruknya 
tidak ia sampaikan (sakata). Bahkan, seseorang diper-
bolehkan berbohong demi mendamaikan dua pihak yang 
bersengketa. Jadi, berbohong tidak selalu identik dengan 
munafik, meskipun salah satu tanda munafik adalah 
berbohong, karena berbohong demi kemaslahatan 
diperbolehkan. 

Jika hadis di atas dipahami dalam konteks penyiaran, 
bahwa bukan berarti si komunikator harus berbohong 
atau tidak objektif. Akan tetapi, ia tidak selalu dituntut 
memberitakan kebenaran yang ditemui di lapangan, 
meskipun akurat serta diperkuat oleh data-data. Dia 
boleh saja tidak menyiarkan suatu peristiwa, meskipun 
benar, jika hal itu justru akan menumbuhkan per-
musuhan di antara massa komunikan, misalnya ber-
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nuansa SARA, mengancam keselamatan orang lain, 
lembaga, terlebih lagi jika menyangkut keselamatan 
bangsa dan negara. Inilah yang dimaksudkan dengan 
kebebasan pers; yakni kebebasan yang bertanggung jawab, 
bukan saja menyangkut keakurasian data tetapi juga 
dampaknya di masyarakat.  

Namun, seandainya harus disiarkan, seyogyanya 
dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada 
pihak yang tersinggung oleh pemberitaan tersebut atau 
dikhawatirkan timbul diskomunikasi. Karena boleh jadi di 
antara komunikan, terdapat sekelompok orang yang 
tidak memiliki kejernihan hati, yang selalu memanfaat-
kan keadaan, yang biasa dikenal dengan ‘memancing ikan 
di air keruh’ (provokator). Dalam kaitan ini, Al-Qur΄an 
memberi peringatan: 

 
Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak 
menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat 
kekacauan, dan tentu mereka bergegas maju ke depan di celah-
celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); 
sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka 
mendengarkan (perkataan) mereka. Allah mengetahui orang-
orang yang zalim.(at-Taubah/9: 47) 

Ayat tersebut menginformasikan tentang prilaku 
orang munafik yang suka memprovokasi dan mencari 
kesempatan untuk memperoleh informasi, yang selan-
jutnya disebarluaskan demi memecahbelah umat atau 
melakukan politik adu domba. 

Redaksi وفيكم مساعون هلم menurut Ibnu ‘Asyūr 
mengandung dua pengertian,57 pertama, bahwa di tengah 
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kaum muslimin kemungkinan ada orang-orang yang 
begitu mudah percaya terhadap setiap informasi yang 
mereka terima tanpa harus mengonfirmasi terlebih 
dahulu. Di sini Al-Qur΄an memperingatkan agar 
senantiasa hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan 
munculnya pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, 
yang secara sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang 
berjiwa munafik; atau biasa disebut dengan “orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab”. Kedua, bahwa di tengah-
tengah kaum muslimin memang ada orang-orang 
munafik yang sengaja “dipasang” untuk memata-matai, 
atau memutarbalikkan fakta. 

 
d.  Adil dan tidak memihak 

Seorang komunikator tidak boleh memihak kepada 
siapa pun kecuali kepada kebenaran, sesuai dengan fakta 
yang ia dapatkan. Namun begitu, bagi yang terkena 
langsung dari pemberitaan tersebut seharusnya diberi hak 
jawab untuk menjelaskan atau mengklarifikasi berita 
tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip 
keadilan. Sebagaimana yang pernah menimpa salah satu 
istri Rasulullah, ‘Āisyah, yang dituduh telah berzina. 
Peristiwa ini dikenal dengan hadī♪ul-ifki (berita bohong).  

 
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira 
berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap 
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orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang 
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang 
mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia 
mendapat azab yang besar (pula). Mengapa orang-orang mukmin 
dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka 
sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, 
“Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.” (an-Nūr/24: 
11-12) 

Ayat di atas turun berkenaan dengan berita bohong 
yang dialami istri Rasulullah, ‘Āisyah sehabis perang 
dengan Bani Mu☺•aliq bulan Sya‘ban 5 H. Perperangan 
Ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula ‘Āisyah 
dengan nabi berdasarkan undian yang diadakan antara 
istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari pepera-
ngan, mereka berhenti pada suatu tempat. ‘Aisyah keluar 
dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian 
kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia 
pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan 
berangkat dengan persangkaan bahwa ‘Āisyah masih ada 
dalam sekedup. Setelah ‘Āisyah mengetahui, sekedupnya 
sudah berangkat dia duduk di tempatnya dan 
mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjem-
putnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat 
nabi, ☻afwan Ibnu Mu‘a••al, diketemukannya seseorang 
sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya 
mengucapkan: “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn, isteri 
Rasul!” ‘Āisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan ☻afwan 
mengendarai untanya. ☻afwan berjalan menuntun unta 
sampai mereka tiba di Medinah. orang-orang yang 
melihat mereka membicarakannya menurut pendapat 
masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian 
kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnahan 
atas ‘Āisyah bertambah luas sehingga menimbulkan 
kegoncangan di kalangan kaum muslimin.58 Namun, 
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akhirnya turun ayat yang menginformasikan bahwa 
‘Āisyah itu suci.  

Kasus semacam ini akan mudah sekali tersebar 
terutama dilakukan oleh mereka yang memang tidak 
suka, di sini muncul sikap like and dislike. Oleh karena itu, 
dari kasus ini harus diambil pelajaran bahwa pihak 
penerima berita seharusnya tidak begitu saja memper-
cayai berita yang tersebar, terlebih hal itu menyangkut 
harkat dan martabat seseorang yang dikenal luas sebagai 
sosok terhormat.  

Dalam konteks kasus di atas, Al-Qur΄an memang 
memberikan klarifikasinya atas kesucian ‘Āisyah, namun 
secara implisit dapat dipahami bahwa seseorang yang 
tersangkut dalam sebuah pemberitaan harus diberi hak 
jawab secukupnya. Dalam kode etik jurnalistik ini disebut 
dengan berlaku adil atau tidak memihak, dan dalam 
fungsinya disebut dengan perdebatan dan diskusi. Bahwa 
untuk mendapat penyelesaian perbedaan pendapat 
mengenai masalah publik, dilakukan tukar-menukar fakta 
serta menyediakan bukti-bukti yang relevan demi 
kepentingan umum.59  

 
e.  Kritik-konstruktif 

Munculnya kritikan dari setiap kebijakan atau 
keputusan publik merupakan sebuah kewajaran. Apalagi 
kritikan tersebut benar-benar ditujukan kepada seorang 
pemimpin zalim, yang tidak berpihak kepada rakyat. 
Justru sikap semacam ini dikategorikan sebagai bentuk 
“jihad yang agung”, sebagaimana dinyatakan dalam 
sebuah hadis: 

  60)بوا داودرواه ا(أَفَْضلُ الْجَِهاِد كَِلَمةُ َعْدلٍ ِعْنَد ُسلْطَاٍن َجاِئرٍ 

Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah perkataan yang 
benar terhadap pemimpin yang zalim. (Riwayat Abū Dāwud) 
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Kata ‘adl menyangkut segala sesuatu yang mengarah 
kepada al-amr bil-ma‘rūf wan-nahy ‘anil-munkar, baik berupa 
ucapan maupun tulisan. Al-Kha••ābi berkata, “Perkataan 
atau tulisan yang benar dianggap sebagai bentuk jihad 
yang paling utama, karena memberi nasehat melalui dua 
cara tersebut akan membawa risiko yang cukup berat, 
karena jika si penguasa merasa tersinggung, maka 
tentunya itu akan membawa dampak buruk bagi si 
pelaku.” Al-Mud♂ir berkata, “Biasanya seorang penguasa 
yang zalim itu meliputi seluruh kebijakan politiknya, oleh 
karena itu jika ia mampu merubahnya melalui ucapan 
atau tulisan maka akan membawa manfaat bagi orang 
banyak.”61 

Dalam konteks penyiaran, hadis tersebut menyuruh 
seorang komunikator agar bersikap objektif, tidak 
memihak, dan tidak menutup-nutupi informasi kebe-
naran yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Hadis 
tersebut juga memberikan apresiasi kepada siapa saja 
yang berani memberi nasehat kepada pemimpin yang 
zalim. Dalam hal ini yang dituntut adalah keberanian 
yang bertanggung jawab, dan bukan yang bernuansa 
sensasional. 

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa hal itu 
harus dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik, 
dengan bahasa yang tepat, tidak menyinggung perasaan, 
mudah dicerna, dan dengan bahasa yang santun,  karena 
seorang komunikator yang berhasil bukan sekadar 
mampu menyampaikan informasi, tetapi sekaligus bisa 
menjaga hubungan sosial di antara para komunikan 
(bermetakomunikasi). Barangkali di sini dapat diberikan 
salah satu contoh dari Al-Qur΄an tentang kisah Musa 
dan Fir‘aun: 

 



Etika Komunikasi dan Informasi                                                             313 
 

Maka bicaralah kepadanya dengan perkataan yang lembut, agar 
ia bisa mengambil pelajaran atau merasa takut kepada Allah. 
(◘āhā: 44) 

Ayat di atas mengajarkan kepada kita sebuah contoh 
komunikasi beradab, yakni bagaimana sosok Musa dan 
Harun, yang merepresentasikan manusia terbaik saat itu, 
dituntut untuk berbicara yang lembut kepada Fir‘aun, 
sebagai representasi manusia paling jahat. Seandainya 
kita dalam posisi Musa, yang menasehati, maka atas dasar 
apa kita harus berkata kasar dan keras, padahal kita tidak 
lebih suci dibanding Musa dan Harun; dan yang kita 
nasehati tidak sejahat Fir‘aun. Artinya, sebuah kritik bisa 
diajukan, meski harus menggunakan cara-cara yang 
santun dan bersifat konstruktif. 

 
C.  Upaya Membangun Masyarakat Beradab 

Unsur yang terpenting di dalam komunikasi adalah 
komunikator, komunike, dan komunikan. Namun, ada hal lain, 
di luar dari ketiga unsur ini, yaitu teknik atau cara. Bahkan, 
dalam beberapa kasus, seringkali cara lebih penting daripada isi, 
sebagaimana dalam ungkapan Arab: 

  ِةادَّاملَ َنِم مَُّهاَ ةُقَْيرِالطَّ
Cara lebih penting daripada isi 

Pernyataan ini tentu saja masih bisa diperdebatkan; 
namun, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa cara 
penyampaian (berkomunikasi) terkadang, atau bahkan, sering-
kali lebih penting dari isi. Ini bisa digambarkan melalui sebuah 
kasus; ada seorang anak muda yang baru belajar agama. Di 
antara materi yang pernah didengar atau diterima adalah, 
“Setiap muslim harus berani berkata benar meskipun pahit.” 
Setelah mendengar nasehat ini, yang tergambar pertama kali di 
benaknya adalah orang tuanya yang seringkali meninggalkan 
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salat atau bahkan tidak pernah salat.  Kemudian si anak muda 
tersebut, dengan maksud menasehati orang tuanya, menemui 
orang tuanya lalu berkata kepadanya, “Pak…apa bapak gak 
takut masuk neraka, kok sampai setua ini bapak gak pernah salat 
sih…” Pernyataan ini benar, tetapi rangkaian kata yang 
disampaikan cenderung meremehkan pihak lain, terlebih ia 
adalah orang tuanya sendiri atau orang yang usianya jauh lebih 
tua. Belum lagi, jika hal itu disampaikan dengan intonasi yang 
meninggi. Ini adalah contoh sederhana dari komunikasi yang 
tidak beradab. 

Dengan demikian, komunikasi beradab, pada prinsipnya, 
merupakan suatu proses untuk mengomunikasikan kebenaran 
dan membangun hubungan sosial dengan komunikannya atau 
bermetakomunikasi. Sebab, miskomunikasi hanya akan 
menjadikan berpalingnya komunikan, yang berarti hilang pula 
informasi kebenaran itu. Inilah yang bisa dipahami dari firman 
Allah: 

 
Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. ( ²li ‘Imrān/3: 159) 

Ayat ini secara khusus ditujukan kepada Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wasallam, namun secara umum dimaksudkan 
untuk mendidik umatnya, bagaimana cara menyikapi kebena-
ran kepada orang yang menolaknya, sebagai upaya untuk 
membangun sebuah komunikasi yang baik, yaitu dengan 
bersikap lembut dan santun, serta bertutur kata yang baik.62 

Secara umum, upaya pembangunan komunikasi beradab 
bisa diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1.  Komunikasi dan pendidikan 
Pendidikan secara definitif berikut tujuannya telah 

banyak diformulasikan para pakar pendidikan. Akan tetapi, 
dalam konteks kumunikasi beradab, pendidikan lebih 
ditekankan kepada pendidikan berbasis karakter atau 
akhlaq. Sebuah pembangunan karakter (character building) 
tidak identik dengan transfer ilmu. Sehingga di dalam Islam 
ia diperkenalkan dengan istilah tarbiyah yang berasal dari 
rabbā-yurabbī-tarbiyatan yang didefinisikan al-I☺fahānī, yaitu 
mendorong dan mengawal pihak lain menuju kepada 
kesempurnaannya. 

Jika hal ini yang dimaksudkan dalam proses pendidikan, 
maka pendidikan bukanlah bersifat indoktrinasi atau 
propaganda, akan tetapi, suatu proses yang bersifat 
komunikatif. Prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam hal 
ini adalah qaul maisūr, yaitu segala bentuk perkataan yang 
baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang 
sangat baik, benar dan tidak mengada-ada; mengucapkan 
dengan cara yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan 
yang baik bagi masyarakat setempat. Misalnya, dalam kasus 
Luqmānul ♦akīm ketika menasehati anaknya. Dengan 
sapaan yā bunayya, Luqmānul ♦akīm berusaha memosisikan 
anaknya sebagai partner berbicara bukan bermaksud 
indoktrinasi. Hanya saja, komunikasi pendidikan ini sangat 
tergantung dengan usia anak. Semakin bertambah umur, 
maka metode yang digunakan tentu saja berbeda ketika 
masih anak-anak. Meski secara prinsip tetap sama, yaitu 
melahirkan generasi yang berkaraker. Pada saat sudah 
dewasa misalnya, maka yang perlu diterapkan adalah 
prinsip-prinsip qaul sadīd, yang di antaranya adalah tepat 
sasaran dan logis, memiliki kesesuaian antara apa yang ada 
di dalam hati dengan yang diucapkan.  

Di sinilah proses komunikasi pendidikan tidak hanya 
dipahami sebagai sarana untuk transfer pengetahuan yang 
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bersifat satu arah; akan tetapi, harus ada upaya yang 
sungguh-sungguh dari pihak pendidik/guru, sebagai 
komunikator, untuk mampu memberikan keteladan yang 
baik, sebagai upaya bermetakomunikasi. Tentunya, juga 
kedua orang tuanya sebagai pendidik pertama dan utama 
bagi anak-anaknya. Bahkan, secara naluriah, seorang anak 
sangat senang dan bangga jika bisa meneladani kedua orang 
tuanya. Ketidakpedulian orang tua, dalam proses komuni-
kasi pendidikan ini, misalnya dengan hanya menyerahkan 
pendidikannya kepada guru di sekolah atau guru-guru privat 
yang didatangkan; atau hanya mengajarkan pelajaran-
pelajaran yang berbasis kompetensi tetapi tidak menanam-
kan nilai-nilai berbasis karakter atau akhlaq, hanya akan 
melahirkan generasi-generasi yang tidak baik. Bahkan, hal 
ini bisa dianggap sebagai bentuk kriminalitas pendidikan. 
Faktor kegagalan guru/orang tua dalam proses pendidikan, 
antara lain, disebabkan kegagalan membangun komunikasi 
yang beradab tersebut. 

 
2.  Komunikasi dan masyarakat 

Masyarakat adalah orang kebanyakan, yang secara sosial 
dan pendidikan biasanya redah dan lemah, dan oleh 
karenanya, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia 
yang paling mudah untuk dipengaruhi dan diprovokasi. 
Maka, dalam konteks membangun hubungan masyarakat 
ini, seharusnya yang diterapkan adalah prinsip-prinsip qaul 
balīg, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, 
dan isi perkataan adalah suatu kebenaran, bukan semata-
mata bersifat provokatif, akan tetapi yang terpenting adalah 
bersifat manipulatif. Keluhuran akhlak si komunikator 
menjadi sangat penting dalam konteks membangun 
hubungan sosial maupun politik. Sebab, pengetahuannya 
tentang khalayak tidak dimaksudkan untuk menipu dan 
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memprovokasi, tetapi untuk memahami, bernegosiasi, serta 
bersama-sama saling memuliakan kemanusiaannya. 

Tidak bisa dibayangkan, bagaimana seandainya jiwa dan 
karakter sang komunikator itu tidak baik, seperti ambisius, 
serakah, dan lain-lain, maka kemampuan retorika dan 
logikanya justru akan dijadikan alat untuk memengaruhi 
bahkan mencuci otak masyarakatnya demi melanggengkan 
pengaruh dan kekuasaan. Ini bisa dilihat pada kasus Fir‘aun: 

 
Dan Fir‘aun berkata, “Hai pembesar kaumku, aku tidak 
mengetaui Tuhan bagimu selain aku! Maka bakarkanlah tanah liat 
untukku wahai Haman (untuk membuat batu bata), kemudian 
buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik 
melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk 
pendusta.” (al-Qa☺a☺/28: 38) 

Melalui kata-kata, Fir‘aun ingin memengaruhi pikiran 
dan jiwa mereka, bahwa ia memang layak diposisikan 
sebagai tuhan, karena pada kenyataannya hanya dialah yang 
bisa menjamin tingkat kelayakan hidup rakyat Mesir saat itu. 
Fir‘aun paham betul dengan apa yang diinginkan rakyat 
Mesir, yaitu hidup sejahtera, layak, terpenuhinya seluruh 
kebutuhan hidup. Ia berusaha untuk memeroleh dukungan 
seluas-luasnya, bukan sekadar untuk memantapkan posisi-
nya sebagai penguasa tanpa tanding, sekaligus utuk 
menjatuhkan lawan politiknya, Musa. Sebagaimana yang 
digambarkan Al-Qur΄an: 
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Dan Fir‘aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, “Wahai 
kaumku! Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) 
sungai-sungai ini mengalir di bawahku; apakah kamu tidak 
melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini 
dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Maka 
mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari emas atau 
malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?” Maka 
(Fir‘aun) dengan perkataan itu telah memengaruhi kaumnya, 
sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum 
yang fasik. (az-Zukhruf/43: 51-54) 
 

3.  Komunikasi dan dakwah 
Inti dakwah adalah mengajak orang lain untuk 

mengikuti apa yang diserukannya. Oleh karenanya, kemam-
puan berkomunikasi dan bermetakomunikasi dengan baik 
menduduki posisi yang cukup strategis. Demikian itu, karena 
Islam memandang bahwa setiap Muslim adalah da‘i. Sebagai 
da‘i, ia senantiasa dituntut mau dan mampu mengomunikasi-
kan ajaran-ajaran Ilahi secara baik. Sebab, kesalahan dalam 
mengomunikasikan ajaran Islam, justru akan membawa 
akibat yang cukup serius dalam perkembangan dakwah Islam 
itu sendiri. 

Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya: 
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Hendaklah ada di antara kamu, suatu umat yang selalu mengajak 
kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari 
yang munkar.  (²li ‘Imrān/3: 104) 

Ayat tersebut memberi arahan kepada setiap anggota 
masyarakat, terutama umat Muslim, agar selalu mengajak 
kepada kebaikan (al-khair), memerintahkan dengan ma‘ruf, 
dan mencegah dari yang munkar. Tentu saja, bukan tanpa 
sengaja jika ayat ini mendahulukan da‘wah ilal-khair dari pada 
al-amr bil-ma'rūf. Kata al-khair dipandang lebih umum 
daripada al-ma‘rūf, meskipun dari sisi penerjemahan kedua-
nya bisa saja memiliki arti yang sama, yaitu ‘kebaikan’. Oleh 
para ahli, kata al-khair dipahami sebagai kebaikan yang 
bersifat universal, seperti keadilan, kejujuran, kepedulian 
sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, konsep ini juga harus 
dipandang sebagai konsep universal. Karena itu, mengajak 
kepada al-khair, sebenarnya juga menjadi concern agama-
agama di luar Islam. Sebab, setiap agama selalu menghendaki 
terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, tentram, saling 
menghormati sesama, dan sebagainya. Oleh karena itu, 
sebagai bagian dari masyarakat, mereka harus memiliki 
komitmen yang sama untuk peduli terhadap segala bentuk 
prilaku-prilaku anti sosial yang terjadi di masyarakatnya. 
Dalam hal ini, umat Muslim harus senantiasa tampil 
terdepan untuk menyeru atau mengomunikasikan, sekaligus 
memberi keteladanan. 

Dengan demikian, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial 
yang luhur adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai 
keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, 
dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, 
memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghar-
gaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling 
memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.  

Masyarakat semacam ini pernah dibangun oleh 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam; dan ini merupakan bukti 
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konkret dari keberhasilan dakwah beliau. Keberhasilan ini 
tentu saja suatu prestasi yang luar biasa, namun hal ini tidak 
bisa begitu saja dipandang dari sisi kebenaran Islam dan 
keagungan Al-Qur΄an semata. Akan tetapi, ada faktor lain 
yang dianggap cukup dominan dalam konteks dakwah dan 
pembangunan masyarakat Medinah ini, yaitu kemampuan 
beliau dalam mengomunikasikan ajaran-ajaran Ilahi tersebut 
dengan baik dan secara persuasif, yang ditopang oleh 
keluhuran budi pekerti beliau sendiri. Jika kita telusuri sirah 
Nabi, maka akan dijumpai betapa beliau telah menerapkan 
seluruh prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur΄an secara 
konsisten. 

Di antara contoh yang lain bisa dilihat pada firman 
Allah: 

 
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir‘aun) dengan kata-
kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. 
(◘āhā/20: 44) 

Ayat ini berkaitan dengan kisah Musa dan Harun yang 
keduanya diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir‘aun. 
Sebagaimana diketahui bersama, Fir‘aun adalah sosok yang 
sangat jahat, atau bahkan mungkin paling jahat yang pernah 
ada dalam sejarah kemanusiaan. Namun, Allah tetap 
menyuruh kepada keduanya agar berkata yang lemah lembut 
(qaul layyin). Hal ini menunjukkan bahwa, persoalan 
berdakwah adalah bukan semata-mata persoalan kebenaran 
dan keberanian seseorang untuk menyampaikannya. Akan 
tetapi, ia juga harus berusaha membangun hubungan dengan 
komunikannya (bermetakomunikasi). Jika Musa dan Harun, 
mewakili sosok yang paling suci, menghadapi Fir‘aun, 
mewakili sosok yang paling buruk dan jahat, harus dengan 
ucapan yang lembut, maka atas alasan apa kita harus 
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berdakwah dengan cara yang kasar dan tidak persuasif, 
bahkan cenderung merendahkan harkat dan martabat orang 
lain. Padahal, kita bukanlah sosok yang paling suci dan baik, 
sebagaimana Musa dan Harun, dan yang kita dakwahi 
bukanlah orang yang sejahat Fir‘aun. 

 
D. Penutup 

Komunikasi tidak identik dengan menyampaikan 
informasi. Sebab, hal penting yang harus diperhatikan dalam 
proses komunikasi adalah mengatur hubungan sosial di antara 
komunikan (bermetakomunikasi), baik bersifat komunikasi 
antarpersona (interpersonal communication) maupun komunikasi 
massa (mass communication). Wallāhu a‘lam bi☺-☺awāb. 
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ETIKA BERMASYARAKAT 
----------------------------------------------- 
 
 
A. Asal Kata Etika dan Pengertiannya 

enurut bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, 
“ethos” artinya budi pekerti,1 atau “ethes” yang berarti 
adat kebiasaan.2 Di dalam Encyclopedia Americana Vol. 

X “Istilah ‘ethics’ atau ‘ethic’ dari Greek ethikos (moral) dan 
Ethos (Character),”3 ethikos berarti akhlak dan ethos berarti 
watak. 

Dalam bahasa Belanda “Ethica” adalah ilmu moral, etika; 
ethisch berarti menyangkut atau bertalian dengan moral dan 
etiquette ialah tata tertib dalam pergaulan.4 Secara definitif 
pengertian etika menurut beberapa ahli antara lain adalah, 
Ethics is subject of adab it means good manners.5 Ethics is science of 
morals, rules of conduct, moral, concerning principles of right and wrong, 
ethics (noun) ethical (adjective) it means moral,6 arti etika ialah ilmu 
moral, peraturan tingkah laku mengenai baik dan buruk. 

Penilaian baik dan buruknya seseorang dilihat dari amal 
perbuatannya yang nyata, bukan niat hatinya yang tersembunyi. 
Perbuatan yang dilakukan terpaksa tidak dapat dinilai. Siapakah 
yang dapat mengetahui bahwa seseorang dalam keadaan 
terpaksa atau tidak dalam melakukan sesuatu perbuatan? 

M
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Bukankah latar belakang dari suatu perbuatan itu selalu bersifat 
perseorangan. Penilaian baik buruknya (ukuran etikanya) selalu 
disandarkan lebih dahulu pada perbuatan yang nyata saja sejauh 
yang dapat diketahui orang. 

Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia, sebab 
itu ia dinamakan pula ilmu pengetahuan normatif. Norma yang 
digunakan ialah norma tentang baik dan buruk. Etika dipelajari 
dengan tujuan untuk mendapatkan ideal yang sama bagi 
seluruh manusia pada saat dan di tempat mana pun mengenai 
penilaian baik dan buruk. Hal ini sulit karena ukuran baik dan 
buruk adalah relatif, sebab sangat bergantung pada keadaan 
tempat dan waktu. Masyarakat di Irian Jaya, misalnya, tidak 
menganggap buruk orang yang tidak berpakaian padahal orang 
lain tidak menilainya demikian. Suatu perbuatan yang dianggap 
sangat buruk di suatu daerah, mungkin saja dianggap baik di 
daerah lain. Tanggapan atau reaksi terhadap satu macam 
perbuatan adalah berbeda bagi beberapa daerah, dan hal ini 
merupakan bahan bagian untuk mengukur tinggi rendahnya 
perkembangan etika di suatu tempat. Berdasarkan hal-hal 
tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa etika adalah 
ilmu yang menyelidiki arti baik dan buruk tentang perbuatan 
atau tingkah laku manusia berdasarkan akal pikiran. 

Kata lain selain etika adalah akhlak, terjemahan dari 
ethics.7 Edward J. Jurji menulis khulk, plural akhlāk; the study 
traits of man is moral character.8 Kata akhlak adalah bentuk jamak 
dari khilqun atau khuluqun,9 berarti budi pekerti, perangai, 
tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi 
persesuaian khalqun yang berarti kejadian, erat hubungannya 
dengan kata khāliqun berarti pencipta dan makhlūqun berarti 
yang diciptakan. 

Perumusan pengertian akhlak (akhlāq) timbul sebagai 
media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara 
Khaliq dengan makhluq dan antara sesama makhluk.10 Kata 
tersebut di atas ini diambil dari dari Al-Qur΄an dan Hadis Nabi 
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☺allallāhu ‘alaihi wa sallam: (Wa innaka la‘alā khuluqin ‘a♂īm) “Dan 
sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” 
Hadis Nabi Muhammad berbunyi: (Innamā bu‘i♪tu li utammima 
makārimal-akhlāq) “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan 
budi pekerti” (Riwayat A♥mad). 

Beberapa definisi akhlak, antara lain, menurut A♥mad 
Amīn: “Ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan 
apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, 
menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam 
perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan 
apa yang harus diperbuat.11 

Menurut Ibnu Miskawaih: Hal li an-nafsi dāiyatan lahā ilā 
af‘āliha gairi fikrin wa rawiyyatin, “Keadaan seseorang yang 
mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 
melalui pertimbangan pikiran”.12  

Sementara itu, Imam al-Gaz☼lī berpendapat: “Akhlak 
ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya 
timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak 
memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu).”13 

Akhlak sangat penting bagi manusia. Kepentingan ini 
tidak saja dirasakan oleh manusia dalam kehidupan perorangan, 
tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, 
bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak 
adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari hewan. 
Tanpa akhlak ia akan kehilangan derajat kemanusiaannya 
sebagai makhluk Tuhan. 

Akhlak memengaruhi dan mendorong kehendak manusia 
supaya membentuk kesucian, menghasilkan dan memberi 
faidah kepada sesamanya. Sesungguhnya akhlak tidak dapat 
menciptakan atau menjamin manusia menjadi baik tanpa 
adanya kekuatan dan kehendak hati yang cenderung pada hal-
hal yang baik. 

Menurut A♥mad Amīn, “Kedudukan etika hanya berke-
dudukan seperti dokter, yang hanya dapat menerangkan kepada 
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pasiennya tentang bahaya minuman keras terhadap fisik dan 
mental manusia. Terserah kepada pasien, apakah ia akan terus 
minum atau meninggalkannya. Dokter tersebut tidak dapat 
mencegahnya, namun akhlak dapat membuka mata manusia 
untuk dapat melihat dan membedakan mana yang baik dan 
mana yang buruk.14  

Sementara itu Humaidi Tatapangarsa berpendapat bahwa, 
perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi 
akhlaknya apabila dipenuhi dua syarat: pertama, perbuatan-
perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, 
sehingga menjadi kebiasaan. Kedua, perbuatan-perbuatan itu 
dilakukan karena dorongan emosi jiwanya, bukan adanya 
tekanan dari luar seperti paksaan atau bujukan dan lain-lain.15 

Selain akhlak, kata moral juga sering digunakan orang. 
Moral berasal dari bahasa latin “mores” jamak dari “mos” yang 
berarti adat kebiasaan, dalam bahasa Indonesia diartikan 
susila.16 Yang dimaksud dengan moral ialah “sesuai dengan ide 
umum yang diterima, tentang tindakan manusia mana yang baik 
dan wajar, sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang umum 
diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Etika 
memandang perbuatan manusia secara universal, sedangkan 
moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelas-
kan ukuran itu.”17 Menurut bahasa, etika berasal dari bahasa 
Yunani, “ethos” artinya budi pekerti, atau “ethes” yang berarti 
adat kebiasaan. “Etika menjurus kepada teori, dan moral serta 
akhlak lebih menjurus pada praktik”.18 Menurut G&C Merrian, 
“Kata ethics dan moral kelihatannya tidak dapat dipisahkan, 
bahkan sering digunakan secara bergantian.”19 Dari beberapa 
kutipan di atas dapatlah dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan 
yang prinsipil antara kata etika, akhlak, dan moral. 

Bahkan selain istilah akhlak, etika dan moral, yang 
masing-masing berasal dari bahasa Arab, Yunani dan Latin juga 
dipergunakan beberapa perkataan yang tujuannya sama, yaitu: 
susila, kesusilaan, tata susila, budi pekerti, kesopanan dan 
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perangai. Osman Ralibi pernah menyimpulkan bahwa: “Akhlak 
ialah kesusilaan sama dengan moralitas (morality)”.20 

 
B. Etika Bermasyarakat 

Manusia tak dapat hidup sendiri, ia adalah makhluk sosial, 
oleh karena itu perlu bergaul dengan orang lain yakni hidup 
bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu 
bertetangga secara baik merupakan ajaran Islam, dan juga adab 
bertamu dan menjadi tuan rumah secara baik diatur oleh Islam. 
Selain itu hubungan silaturrahmi sangat dianjurkan agar 
persaudaraan dan hubungan baik terjalin, demikian juga 
tentang pergaulan antar sesama manusia haruslah mengindah-
kan aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Islam. 
 
1. Bertetangga 

Islam mengajarkan supaya kita hidup bertetangga secara 
baik, sabda Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam:  

)رواه البخارى(َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاِهللا َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَرُه   

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka 
hendaklah memuliakan tetangganya. (Riwayat al-Bukhārī)  

Nabi juga menganjurkan apabila seseorang hendak 
pindah rumah, dianjurkan supaya mengecek dulu siapa yang 
akan menjadi tetangganya. Tetangga terkadang dapat pula 
berfungsi sebagai keluarga, karena merekalah yang terlebih 
dulu mengetahui apabila ada peristiwa yang terjadi kepada 
seseorang sebelum keluarganya sendiri.  

Peran rukun tetangga mejadi penting, karena sebagai alat 
dan sarana untuk saling kenal dan saling bantu, serta saling 
kontrol jika ada orang yang tidak dikenal masuk ke wilayah 
tersebut. Rukun tetangga juga berfungsi untuk pengamanan 
bagi penduduk dan warga yang tinggal di situ, baik yang 
menyangkut pengamanan harta, jiwa, dan raga masyarakat. 
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Tentang tetangga sejauh 40 rumah dari rumah seseorang 
yang digolongkan tetangga, bahkan Nabi menganjurkan jika 
memasak dan mungkin tercium aroma masakan tersebut 
maka hendaklah berbagi dengan tetangga. 

Islam menekankan kepada orang-orang Mukmin agar 
bersikap simpatik terhadap para tetangganya. Ia dituntut 
untuk menolong, bekerja sama, atau meminjamkan fasilitas 
kepada mereka tanpa membedakan status sosial, ras, etnis, 
warna kulit, agama, dan sebagainya. Al-Qur΄an menyebutkan:  

 
Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang 
tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 
dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil, dan hamba saya 
yang kamu miliki (an-Nisā΄/4: 36) 

Kewajiban terpenting orang Mukmin adalah mengem-
bangkan hubungan yang ramah dan penuh kebersamaan 
dengan tetangga-tetangganya. Ia harus bersikap santun dan 
baik terhadap mereka. Karena itu, mengabaikan tetangga 
yang miskin atau membuat mereka terganggu merupakan 
sikap yang bertentangan dengan spirit keimanan. 

Abū Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

)عن أىب هريرة رواه مسلم(أَْمُن َجاُرُه بَِواِئقَُه الَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن الَ َي  

Orang yang berbuat senonoh (misdeed) terhadap tetangganya tidak 
akan masuk surga. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah) 
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Seseorang tidak akan memperoleh jaminan keselamatan 
hanya karena beribadah dengan khusyu‘ hingga ia 
memperlakukan tetangganya dengan baik. Setiap orang 
dituntut untuk membina kedamaian dan persahabatan sejati 
antar tetangga. Seseorang yang berbuat baik kepada 
tetangganya berarti meningkatkan derajatnya sendiri di sisi 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Ia akan dimasukkan ke dalam 
surga. Sebaliknya, orang yang sering mengganggu atau 
menyakiti tetangganya akan dilemparkan ke dalam api 
neraka. Abū Hurairah menuturkan:  

قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ فُلَاَنةَ ُيذْكَُر ِمْن  كَثَْرِة َصلَاِتَها َوِصَياِمَها 
َوَصَدقَِتَها غَْيَر أَنََّها ُتْؤِذي جَِرياَنَها بِِلَسانَِها قَالَ ِهَي ِفي النَّارِ قَالَ َيا 

إِنَّ فُلَاَنةَ ُيذْكَُر ِمْن ِقلَِّة ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصلَاِتَها َوإِنََّها َرُسولَ اللَِّه فَ
ِفي  َتَصدَُّق  بِالْأَثَْوارِ ِمْن الْأَِقِط  َولَا ُتْؤِذي  جَِرياَنَها بِِلَسانَِها  قَالَ ِهَي  

)عن أىب هريرة رواه امحد(الَْجنَِّة    

Seseorang bertanya kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam: 
“Wahai Rasulullah! ada seorang perempuan yang salatnya banyak, 
puasanya banyak, dan juga gemar bersedekah, tetapi ia sering 
menyakiti tetangga-tetangganya dengan mulutnya.” Rasul menjawab: 
“Ia akan masuk neraka.” Orang itu melanjutkan: “Ada seorang 
perempuan dipandang puasanya sedikit, salatnya kurang baik, dan 
jarang bersedekah, tetapi ia suka mendermakan sisa-sisa 
makanannya dan ia tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan 
mulutnya.” Rasul bersabda: “Ia akan masuk surga.” (Riwayat 
A♥mad dari Abū Hurairah) 

Seorang Muslim yang baik tidak akan cekcok dengan 
tetangganya hanya karena hal-hal sepele. Ia harus bersikap 
toleran sekalipun tetangganya itu bersalah. Jika ia merampas 
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hak-hak tetangganya, maka ia akan memperoleh balasan dari 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā di hari pembalasan kelak.  

Seseorang seyogianya gemar memberi sesuatu kepada 
tetangganya. Ia jangan sampai tidak peduli dengan hal-hal 
semacam itu. Seorang Muslim sejati sebaiknya mengirimkan 
sedikit makanan sebagai kado kepada tetangganya, sekalipun 
kado itu kurang berarti. Sementara itu, tetangga yang diberi 
kado itu hendaknya mengungkapkan rasa terima kasih yang 
tulus terhadap kebaikan tersebut. Ia jangan sekali-kali 
menghina atau mengkritik pemberian itu.  

Menurut sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah 
menyuruh Abū ♠arr menyiapkan dan membuat sup untuk 
tetangganya:  

َيا أََبا ذَرٍّ إِذَا " َعْن أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم 
  )مسلم رواه" (َمَرقَةً فَأَكِْثْر َماَءَها َوَتَعاَهْد جَِرياَنَك طََبْخَت 

Abū ♠arr menyampaikan bahwa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam bersabda: “Abū ♠arr, pada saat kamu menyiapkan sup 
daging, perbanyaklah airnya dan berikanlah (sebagai kado) kepada 
tetanggamu.” (Riwayat Muslim) 

Karena sangat tingginya perhatian Rasulullah agar orang 
Mukmin berbuat baik kepada tetangganya, beliau menegas-
kan bahwa:  

“Demi Allah, dia tidak termasuk orang Mukmin; demi Allah, dia 
bukan orang mukmin; demi Allah, dia bukan orang mukmin. ‘Siapa 
(orang tersebut) wahai Rasul?’, tanya sahabat. Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam menjawab: ‘orang yang di mana karena kejahatan-
nya para tetangganya menjadi tidak tenteram.” (Riwayat Muslim)   

 
2. Bertamu 

Islam mengajarkan etika bertamu. Beberapa ayat Al-Qur΄an 
berbicara khusus tentang tamu sesuai dengan masing-masing 
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konteksnya. Ada Sebuah hadis Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam tentang menghormati tamu, Nabi bersabda:  

)رواه مسلم(َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه   

Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, 
maka hendaklah memuliakan tamunya. (Riwayat Muslim) 

Berikut ini ayat-ayat Al-Qur΄an terkait dengan tamu: 

 
Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada 
penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh 
penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau 
menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah 
yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia 
(Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta 
imbalan untuk itu.” (al-Kahf/18: 77) 

Ayat ini mengisahkan tentang penduduk negeri yang 
kurang ramah, yang enggan menjamu tamunya, enggan 
menjadikan mereka (Musa dan Khidir) sebagai tamu: 

 
Dan Kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu 
Ibrahim (malaikat). (al-♦ijr/15:51) 

Ibn ‘Asyūr memahami dari ayat ini untuk mengabarkan 
tentang tamu-tamu Ibrahim setelah sebelumnya telah 
diperintahkan mengabarkan tentang rahmat dan siksa Ilahi 
sebagai salah satu bukti bahwa apa yang dialami oleh Nabi 
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Ibrahim itu merupakan rahmat Allah yang melimpah kepada 
hamba-hamba-Nya yang taat. 

Dapat juga dikatakan bahwa setelah memerintahkan 
menyampaikan salah satu hakikat yang sangat penting 
menyangkut sifat-sifat Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, kini 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam diperintahkan untuk 
menyampaikan hakikat penting lainnya menyangkut Nabi 
Ibrahim, bapak para Nabi, pengumandang tauhid, serta 
tokoh yang sangat dihormati oleh kaum musyrik Mekah, 
bahkan juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berita 
yang disampaikan tentang Nabi Ibrahim itu berkaitan 
dengan sikap kaum musyrikin yang demikian berani menun-
tut turunnya malaikat. Di sini dinyatakan: Dan kabarkan juga 
kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim, yakni para malaikat 
yang datang dalam bentuk para tamu. Ketika mereka masuk ke 
tempatnya, yakni ke rumahnya, maka pada saat masuk itu 
mereka mengucapkan, “Salam”. Ibrahim berkata—setelah menja-
wab salam tamu-tamunya itu—yakni berkata dengan bahasa 
lisan atau menampilkan sikap yang menyatakan bahwa: 
“Sesungguhnya kami, yakni aku bersama istriku merasa takut 
kepada kamu”: 

 
Dia (Lut) berkata, “Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka 
jangan kamu mempermalukan aku.” (al-♦ijr/15: 68) 

Kata ○aifī/tamu-tamu menggunakan bentuk ma☺dar/kata 
jadian. Karena itu, ia dapat berarti tunggal dapat juga berarti 
jamak. Yang dimaksud di sini adalah jamak, karena ayat-ayat 
yang lalu menggunakan bentuk jamak untuk menunjukkan 
kedatangan para malaikat yang merupakan utusan Allah. 
Penekanan beliau dengan menyebut kata tamu sambil 
menunjuk bahwa tamu-tamu itu adalah orang-orang yang 
berkunjung kepadanya, mengisyaratkan bahwa mereka 
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adalah para tamu yang harus dihormati, karena demikianlah 
seharusnya pelayanan terhadap yang bertamu dan bahwa 
beliau yang paling bertanggung jawab karena mereka 
berkunjung untuk menemui beliau. Ucapan Nabi Lut ini 
bertujuan membangkitkan dorongan agar kaumnya meng-
indahkan tatakrama penghormatan kepada tamu: 

 
Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka 
selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku! 
Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka 
bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan 
(nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang 
yang pandai?”  (Hūd/11: 78) 

 
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim 
(malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (a♣-♠āriyāt/51: 24) 

Menurut Quraish Shihab, kata salam terambil dari akar 
kata salima yang maknanya berkisar pada keselamatan dan 
keterhindaran dari segala yang tercela. 

Kata ○aif berbentuk ma☺dar. Ia dapat digunakan menun-
juk tunggal atau jamak serta mu♣akkar (maskulin) atau 
muanna♪ (feminin). Yang dimaksud di sini adalah jamak. Hal 
tersebut dipahami dari kata malāikah yang merupakan jamak 
dari kata malak. Sementara ulama menyebut mereka yang 
datang itu berjumlah dua belas, atau sepuluh atau tiga orang 
malaikat. Namun angka-angka tersebut tidak didukung oleh 
riwayat yang dapat dipertangungjawabkan. Dalam perjanjian 
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Lama (Kejadian 18: 2) disebutkan bahwa jumlah mereka tiga 
orang. 

Ucapan salam para malaikat di atas berbeda dengan 
jawaban Nabi Ibrahim. Mereka berucap: Salam(an) dan Nabi 
Ibrahim menjawab: Salam(un). Dalam buku Secercah Cahaya 
Ilahi, dikemukakan bahwa ucapan malaikat salam(an) itu 
dipahami sebagai bermakna kami mengucapkan salam. Kata 
salam(an) di sini berkedudukan sebagai objek ucapan, sedang 
ucapan Nabi Ibrahim adalah salam(un) yang bermakna 
keselamatan mantap dan terus-menerus menyertai kalian. 
Demikian beliau menjawab salam dengan yang lebih baik. 
Ini sejalan dengan perintah Allah dalam Surah an-Nisā΄/4: 
86. 

Perlu diingat bahwa ucapan salam yang diajarkan oleh 
Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam kepada umatnya 
adalah “Assalāmu‘alaikum”, sama dengan yang diucapkan 
Nabi Ibrahim di atas, yakni salam yang sifatnya langgeng 
dan mantap. Pengucap salam dengan redaksi ini dinilai Nabi 
memperoleh sepuluh ganjaran dan bila ditambah dengan 
“Wa Rahmatullāh” menjadi dua puluh, dan apabila disertai 
dengan “Wa Barakātuh” genaplah ganjaran menjadi tiga 
puluh.21 

Dari empat puluh dua kali kata salam dalam Al-Qur΄an, 
33 kali kata salam(un) terulang, dan hanya 9 kali kata salam-
(an). Yang sembilan kali itu pada umumnya berkedudukan 
sebagai objek ucapan. 

Terbaca di atas bahwa Nabi Ibrahim mengucapkan/ 
menyambut salam yang disampaikan oleh “orang-orang” 
yang tidak beliau kenal. Hal ini juga yang diajarkan oleh 
Al-Qur΄an, walaupun terhadap mereka yang diduga atau 
yang selama ini memusuhi umat Islam, Allah berfirman 
dalam Surah al-Anfāl/8: 61: 
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Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (al-Anfāl/8: 61) 

Dalam interaksi sosial, Allah dan Rasul-Nya berpesan 
agar menyebarluaskan salam (kedamaian) kepada seluruh 
anggota masyarakat, kecil atau besar, dikenal atau tidak 
dikenal. Ketika Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam ditanya 
tentang praktik keislaman yang baik, beliau bersabda:  

رواه( ْفرِْعَت ْ ملَ ْنَمَو  َتفَْرَع  ْنلى َمَع  َمالَالسَّ أَُرقَْتَو  اَمَعالطَّ  ُمِعطُْت  
)البخارى ومسلم   

Memberi pangan dan mengucapkan salam kepada yang anda kenal 
dan yang tidak anda kenal. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)  

Wajar digarisbawahi kalimat yang tidak anda kenal dalam 
sabda Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam di atas. Ini sejalan 
dengan praktik Nabi Ibrahim yang diuraikan ayat di atas. 

Ucapan yang diajarkan dan dianjurkan Islam bila 
bertemu dengan sesama, bukan sekadar as-salāmu ‘Alaikum, 
tetapi ditambah lagi dengan wa Rahmatullāh wa Barakātuh. 
Rahmat dan berkat ini menunjukkan bahwa bukan hanya 
keselamatan dari kekurangan dan aib yang diharapkan untuk 
mitra salam, tetapi juga rahmat Allah dan berkat-Nya, yakni 
aneka anugerah dan kebajikan-Nya. 

Dalam Surah Hūd/11: 70, ucapan Nabi Ibrahim bahwa 
para tamu itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, baru 
beliau sampaikan setelah beliau melihat mereka tidak 
menyentuh hidangan. Ini tidak bertentangan dengan ayat di 
atas yang terkesan bahwa itu beliau ucapkan langsung 
setelah kedatangan mereka dan sebelum disodorkan hida-
ngan. Ia tidak bertentangan karena pada ayat di atas ucapan 
tersebut dalam hati Nabi Ibrahim, sedang Surah Hūd itu 
adalah ucapan yang beliau sampaikan secara terang-terangan 
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kepada mereka. Dapat juga dikatakan bahwa ucapan Nabi 
Ibrahim di sini dalam arti “saudara-saudara adalah tamu-
tamu yang tidak dikenal sebagai penduduk negeri ini,” 
sedang yang dalam Surah Hūd itu dalam arti tamu-tamu itu 
adalah orang-orang yang beliau ragukan maksud kedatang-
annya. Ini karena menolak hidangan yang disediakan dapat 
berarti permusuhan.22  

  
Dan sungguh, mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) 
tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka 
rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku! (al-Qamar/54: 37) 

Ayat ini menggambarkan sekelumit dari kedurhakaan 
dan pembangkangan kaum Lut yang disinggung dalam ayat 
yang lalu.  

 
3. Hak-hak tamu dan tuan rumah 

Keramahan merupakan sebuah kebajikan yang telah ada 
sejak zaman kegelapan (dark age) bangsa Arab dan mereka 
memang terkenal dengan keramahannya. Sikap yang muncul 
sebelum lahirnya Islam ini dikagumi oleh Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, dan beliau merumuskan sejumlah 
peraturan yang harus dijalankan oleh tamu dan tuan rumah. 
Abū Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:  

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخْيًرا أَْو ِلَيْصُمْت َوَمْن كَانَ 
 ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ  فَلُْيكْرِْم َجاَرُه َوَمْن كَانَ  ُيْؤِمُن بِاللَِّه  َوالَْيْومِ 

)رواه البخارى ومسلم(رِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه اآلِخ  

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus 
berkata baik atau diam saja; dan barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka memuliakanlah tetangganya; dan 
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barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 
memuliakanlah tamunya. (Riwayat al-Buhkārī Muslim) 

Orang yang baik selalu mengekspresikan kebahagiaan 
dan kesenangan atas kedatangan seorang tamu. Ia 
menyalaminya dengan “hangat” dan menahan diri supaya 
tidak menunjukkan sikap “dingin”. Ia harus bersikap ramah, 
luhur, dan murah hati kepada tamunya. Ia sebaiknya 
bersedia untuk memeluknya dan menanyakan bagaimana 
keadaan keluarganya.  

Sesaat setelah tamunya masuk, sebagai orang Muslim 
yang baik ia harus menawarkan minuman atau makanan 
yang diinginkan sang tamu dengan hati-hati, sehingga ia 
menerima tawaran tersebut. Tuan rumah kemudian 
menyiapkan makan dan juga tempat istirahat untuk 
tamunya. Tuan rumah sebaiknya tidak memasrahkan kepada 
anak atau pembantunya untuk menemui tamunya. Ia sendiri 
yang harus menemui tamunya sebagaimana dipraktikkan 
oleh Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam ketika ia kedatangan 
tamu. Ia sebaiknya menyuguhi tamunya dengan hidangan 
yang enak dan lezat. Ia sebaiknya ikut makan bersama 
dengan tamunya dalam satu meja, sebab rahmat Allah 
terhampar dalam makan bersama tersebut. ‘Umar bin al-
Kha••☼b meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:  

)رواه ابن ماجه(كُلُْوا َجِمْيًعا َوالَ َتفَرَّقُْوا فَإِنَّ الَْبَركَةَ َمَع الَْجَماَعِة    
Makanlah bersama-sama dan jangan terpisah, sebab rahmat Allah 
ada dalam kebersamaan. (Riwayat Ibnu M☼jah) 

Tuan rumah jangan sampai menunjukkan sikap pelit 
ketika menjamu tamunya. Tamu itu harus dianggap sebagai 
sumber rahmat, bukan sebagai beban. Kunjungannya 
menambah bekal, kemuliaan, dan kehormatan bagi tuan 
rumah. Tuan rumah juga harus melayaninya secara antusias, 
sebab ia memiliki hak untuk dijamu dengan baik hingga tiga 
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hari. Ia sebaiknya menyusun rencana yang menarik untuk 
melayani tamunya, terutama pada hari pertama kedatangan-
nya. Abū Syurai♥ al-Ka‘bī meriwayatkan bahwa Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 َولَْيلَةٌ،  َيْوٌم َجاِئَزُتُه َضْيفَُه، فَلُْيكْرِْم اآلِخرِ َوالَْيْومِ  بِاللَِّه ُيْؤِمُن  كَانَ َمْن
 َيثْوَِى أَنْ لَُه َيِحلُّ َوالَ َصَدقَةٌ، فَْهَو ذَِلَك َبْعَد فََما أَيَّامٍ، ثَالَثَةُ َوالضَِّيافَةُ
)عن أىب شريح الكعىب رواه البخارى( ُيْحرَِجُه َحتَّى ِعْنَدُه  

Siapapun yang meyakini Allah dan hari akhir akan memuliakan 
dan melayani tamunya. Kesulitannya hanya sehari semalam, dan 
jamuannya adalah selama tiga hari. Sesuatu yang ada di balik itu 
semua adalah amal perbuatan. Ia tidak diperkenankan untuk duduk 
terlalu dekat dengan tamunya sehingga membuatnya merasa tidak 
nyaman. (Riwayat al-Bukhāri dari Abū Syurai♥ al-Ka‘bī)  

Tuan rumah yang baik memperlihatkan dirinya sendiri 
dengan sikap yang tidak kikir, namun tidak foya-foya pada 
saat menjamu tamunya, sebab sikap semacam itu 
bertentangan dengan ajaran Islam. Tuan rumah tidak boleh 
menjamu tamunya dengan makanan atau minuman yang 
dilarang agama. Ketika sedang makan, tuan rumah tidak 
diperkenankan berhenti terlebih dahulu sebelum tamunya 
merasa kenyang dan tidak mampu untuk makan lagi. 

Ibnu ‘Umar menuturkan bahwa Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam bersabda:  

 َيَدُه َيْرفَُع َوالَ الَْماِئَدةُ ُتْرفََع َحتَّى َرُجلٌ َيقُوُم فَالَ الَْماِئَدةُ ُوِضَعِت إِذَا
فََيقْبُِض َجِليَسُه ُيْخجِلُ الرَُّجلَ فَإِنَّ َولُْيْعِذْر الْقَْوُم َيفُْرغَ َحتَّى َشبَِع َوإِنْ  

)رواه ابن ماجه( َحاَجةٌ الطََّعامِ ِفى لَُه َيكُونَ أَنْ َوَعَسى َيَدُه   

Ketika meja dihamparkan, tidak ada seorang pun yang boleh berdiri 
hingga tutup makanannya dibuka, dan juga tidak boleh ada yang 
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angkat tangan (baca: berhenti makan) sekalipun ia sudah merasa 
sangat kenyang hingga orang lain selesai; dan jika ia terpaksa 
melakukannya, maka ia harus minta izin, sebab (jika tidak izin) 
hal itu akan memalukan teman-temannya yang lain. Mereka bisa 
jadi berhenti makan, padahal ia sebetulnya masih ingin makan. 
(Riwayat Ibnu Mājah) 

Sehabis makan, tuan rumah harus mempersilakan dan 
mengantarkan tamunya untuk cuci tangan, sedangkan ia 
sendiri baru boleh cuci tangan setelah yang lain selesai. Tuan 
rumah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberi 
kenyamanan bagi tamunya. Ia harus berusaha keras untuk 
menyenangkan tamunya. Meski demikian, ia sebaiknya tidak 
mengganggu tamunya dengan menemaninya sepanjang 
waktu. Sebaliknya, ia harus memberinya kesempatan untuk 
istirahat. Di pihak lain, tamu sebaiknya jangan terlambat 
bangun tidur akibat ngobrol sesuatu yang tidak penting. 
Sebelum pulang, ia harus mohon pamit terhadap tuan 
rumah, dan ia sebaiknya mengantar tamunya hingga ke pintu 
gerbang. Tuan rumah sepatutnya mengucapkan salam 
perpisahan di pintu gerbang itu dengan senyuman. Abū 
Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam bersabda:  

رواه ابن( الدَّارِ  َبابِ إِلَى  َضْيِفِه  َمَع  الرَُّجلُ  َيْخُرَج أَنْ السُّنَِّة  ِمَن إِنَّ  
)عن أىب هريرة ماجه   

Termasuk perbuatan sunnah bagi tuan rumah untuk menemani 
tamunya hingga ke pintu gerbang rumahnya. (Riwayat Ibnu M☼jah 
dari Abū Hurairah)  

Ketika seseorang berkesempatan untuk bertandang ke 
rumah seseorang (baca: bertamu), ia sebaiknya membawa 
sesuatu sebagai oleh-oleh untuk anak-anak tuan rumah. Hal 
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itu akan menambah rasa sayang antara tamu dan tuan 
rumahnya.  

Penting juga untuk diperhatikan bahwa tuan rumah 
tidak diperkenankan menjamu tamunya lebih dari tiga hari, 
sebab hal itu berdampak terhadap sektor perekonomian 
rumah tangga. Pihak tamu bisa tinggal dalam waktu yang 
relatif lama hanya dalam situasi dan kondisi yang sangat 
terpaksa atau pihak tuan rumah “memaksanya” untuk 
tinggal lebih lama lagi. Dalam konteks semacam itu, tamu 
harus merasa senang dengan permintaan tuan rumah dalam 
rangka menyenangkannya. Jika tamu tersebut tidak kenal 
dengan keluarga perempuan tuan rumah, ia tidak diper-
kenankan menyinggung privasinya. Ia juga harus mendoakan 
tuan rumah agar Allah memberkatinya dengan ampunan, 
rezeki, yang berlimpah, dan derajat tinggi. 

 
4. Silaturrahmi 

Silaturrahmi mempunyai posisi penting dalam Islam. 
Dalam sebuah hadis Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
“Barangsiapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan 
rezekinya, perbanyaklah silaturrahmi.” Selain itu beliau juga 
bersabda:  

واهر(َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيلَْتِقَياِن فََيَتَصافََحاِن إِالَّ غُِفَر لَُهَما قَْبلَ أَنْ َيفَْترِقَا   
)عن الرباء ابوا داود   

Tidaklah dua orang Muslim bertemu dan berjabat tangan kecuali 
dosa keduanya diampuni Allah sebelum keduanya berpisah dari 
tempat itu. (Riwayat Abū Dāwud dari Barr☼΄) 

Salm☼n bin ‘²mir menuturkan bahwa Rasulullah 
bersabda:  

  ةٌقََدَص اِنَتَنثِْا  مِِحالرَّ ْيِذ لَىَع ةُقََدالصََّو ةٌقََدالَصََّدقَةُ َعلَى اِملْسِكْين  َص
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)عن سلمان بن عامر رواه امحد( ةٌلَِصَو  
Bantuan terhadap orang miskin merupakan sedekah, dan ketika 
sedekah itu diberikan kepada kerabat, hal itu memiliki dua arti 
sekaligus: sebagai amal dan penyambung ikatan kekeluargaan. 
(Riwayat A♥mad dari Salm☼n bin ‘²mir) 

Rasulullah tidak menyukai pemutusan hubungan 
kekeluargaan atau pengabaian terhadap masalah-masalah 
kemanusiaan. Doa orang yang memutus hubungan dengan 
keluarga tidak diterima oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Hal ini 
sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Jabi ibn Mut‘im 
bahwa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

)رواه مسلم(َرِحمٍ   الَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطُع  
Seseorang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk 
surga. (Riwayat Muslim) 

Salah satu bentuk yang paling sempurna dari menjaga 
ikatan kekeluargaan adalah memperlakukan kerabat dekat 
dengan baik. Kerabat dekat tersebut jangan dilupakan sama 
sekali meskipun mereka benar-benar memutus tali persau-
daraan. Seseorang wajib membantu penderitaan kerabatnya 
selagi mereka tidak berbuat dosa-dosa besar. Meski 
demikian, ia tetap harus berupaya untuk memperbaiki dan 
menjaga mereka agar tidak mengalami degradasi moral. 

 
5. Pergaulan 

Dalam Islam pergaulan harus diupayakan mencari teman 
yang baik, ibaratnya kata Nabi, “Barangsiapa yang berteman 
dengan orang baik seperti berteman dengan orang yang 
memakai minyak wangi (parfum), jika tidak terkena 
parfumnya maka akan terkena harumnya, adapun orang 
yang berteman dengan orang yang tidak baik maka seperti 
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masuk ke dalam bengkel, mungkin tidak terkena apinya tapi 
akan terkena cemong-nya besi.” Di lain waktu Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam bersabda:  

 أَْبَراًرا َوأَْوالَُدُه َصاِلَحةً َزْوَجُتُه َتكُْونَ أَنْ: الَْمْرِء َسَعاَدِة ِمْن أَْرَبٌع
 عن الديلمي رواه(. َبلَِدِه يفِ رِْزقُُه َيكُْونَ َوأَنْ َصاِلِحْيَن َوُخلَطَاُؤُه

  )على
Ada empat macam di antara kebahagiaan manusia: 1) Istri yang 
salehah, 2) Anak yang baik, 3) Sahabat yang saleh, dan 4) Rezekinya 
(mata pencaharian) berada dalam negerinya sendiri. (Riwayat ad-
Dailam◄ dari ‘Al◄) 

Pergaulan antara manusia harus mengindahkan 
tatakrama yang diatur baik oleh negara maupun agama. 
Selain terhadap orang tua, anak-anak, tetangga dan saudara 
seiman, orang Mukmin harus memperhatikan anggota masyarakat 
lainnya, seperti anak yatim, orang miskin dan sanak saudara 
mereka. Hal terpenting di dalam masyarakat Muslim adalah relasi 
antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat harus mengendalikan 
“gairah seksualnya”, sehingga dimensi fisik dan mental mereka 
senantiasa berada dalam aura kedamaian serta terciptanya 
lingkungan sosial yang bersih (clean environment). Dengan 
demikian, mereka bisa ikut andil dan proaktif dalam 
meningkatkan dinamika peradaban manusia.  

Menjaga dengan ketat hubungan laki-laki dan 
perempuan dalam bingkai ikatan pernikahan, menurut 
Islam, merupakan sesuatu yang sangat vital. Selain itu, segala 
sesuatu yang mengumbar syahwat harus diberantas habis. 
Dalam konteks ini sebagian kritikus menilai bahwa Islam 
telah memusnahkan kebebasan kaum perempuan. 
Sayangnya, penilaian mereka salah. Memang benar bahwa 
Islam melarang perempuan (dan laki-laki) membuka aurat, 
dan Islam juga membatasi agar perempuan tidak 
memamerkan “anggota tubuhnya”. Tetapi semua itu demi 



Etika Bermasyarakat                                                      345   
 

kepentingan kaum perempuan sendiri. Jilbab, misalnya, 
sama sekali tidak bertujuan untuk mengalienasi atau 
memperbudak perempuan, namun semata-mata untuk 
menjaganya dari sorotan mata jalang dan sikap-sikap amoral 
lainnya, sehingga keanggunan dan kehormatan mereka tidak 
hilang. Untuk membentengi diri dari ketidaksenonohan dan 
pelecehan seksual, Islam membatasi perempuan untuk tidak 
memamerkan kecantikan dan perhiasannya di depan umum. 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā berfirman: 

 
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih 
suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka perbuat. (an-Nūr/24: 30)Wall☼hu a‘lam bi☺-☺awāb.   
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 قَالَ قَالَ. َعلَْيكُْم السَّالَُم فَقَالَ - وسلم عليه اهللا صلى -  النَّبِىِّ إِلَى َجاَء َرُجالً أَنَّ 21

 النَّبِىُّ فَقَالَ اللَِّه َوَرْحَمةُ َعلَْيكُْم السَّالَُم فَقَالَ آَخُر َجاَء ثُمَّ. " َعْشٌر" َملََّسَو ِهْيلََع اُهللا ىلََّص النَّبِىُّ
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 فَقَالَ  َوَبَركَاُتُه اللَِّه َوَرْحَمةُ َعلَْيكُْم السَّالَُم فَقَالَ آَخُر َجاَء ثُمَّ. " ِعْشُرونَ"  َملََّسَو ِهْيلََع اُهللا ىلََّص
)حصني بن عمران عن ذىرواه الترم(" ثَالَثُونَ "  َملََّسَو ِهْيلََع اُهللا ىلََّص النَّبِىُّ  

22  Al-Mishba♥, jilid 13, h. 339-341. 
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LINGKUNGAN HIDUP  
----------------------------------------- 
 
 
A. Manusia sebagai Khalifah 

i dalam Al-Qur΄an kosakata khalifah yang dipakai 
adakalanya menggunakan kata jamak atau kata kerja 
dan ma☺dar, seperti khulāfa, khalā΄if, yastakhlif, dan 

khalfa atau khilfah. Khalf itu sendiri diartikan sebagai sesuatu 
yang menempati bagian belakangnya atau di belakang. Menurut 
az-Zuhailī,1 Al-khalīfah man yakhlufu gairahū wa yaqūmu maqamāhu 
fī tanfī♣il-a♥kām, wal-murādu bil-khalīfah hunā al-a♥kām”. Kosakata 
khalifah dengan berbagai macam variannya itu, akhirnya 
bermuara pada makna di atas, yaitu ada kaitan dengan kata 
pergantian atau yang ada sesudahnya ketika yang satu hilang 
diganti dengan lainnya. Khalifah ialah orang yang mengganti 
yang lainnya dan melakukan tugas sesuai tugas yang digantinya 
dalam melaksanakan hukum. 
 
1. Khalīfah 

Penggunaan kata khalīfah tercantum pada Surah al-
Baqarah/2: 30 dan ☻ād/38: 26. Dalam Surah al-Baqarah/2: 
30 dinyatakan bahwa Adam sebagai khalifah Allah dan 
seluruh manusia keturunannya pun mewarisi kekhalifahan 

D 
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ini, sementara pada Surah ☻ād ditekankan pada penunjukkan 
Dawud sebagai penguasa negara. Adapun dalam Surah al-
Baqarah sebagai berikut: 

 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, 
“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu 
dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah/2: 30) 

M. Quraish Shihab2 ketika memaknai Surah al-Baqarah/2: 
30 menyatakan, “Khalifah pada mulanya berarti yang 
menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang 
sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata 
khalīfah di sini dalam arti yang “menggantikan Allah” dalam 
menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya. 
Ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari 
wewenang yang dianugerahkan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, 
makhluk yang diserahi tugas, yakni Adam dan anak cucunya, 
serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar 
ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk 
yang diserahi tugas itu melaksanakan tugas sesuai dengan 
petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. 
Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya 
adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifa-
han.” Kekhalifahan pun bermakna bimbingan agar setiap 
makhluk sesuai tujuan penciptaannya. 

Dalam tulisan lainnya, Quraish Shihab menyatakan 
sebagai berikut: “Arti kekhalifahan ada tiga unsur dalam 
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pandangan Al-Qur΄an, yaitu: (a) Manusia (sendiri) yang 
dalam hal ini dinamai khalifah, (b) Alam raya, yang ditunjuk 
ayat ke-21 Surah al-Baqarah sebagai bumi, (c) Hubungan 
manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan 
manusia (istikhlāf atau tugas-tugas kekhilafahan). Selanjutnya, 
hubungan manusia dengan alam khalīfah dan mustakhlaf  
adalah hubungan sebagai pemelihara yang saling mem-
butuhkan satu sama lain. Manusia harus bergaul dengan 
alam dan memperlakukannya dengan baik, maka alam pun 
akan berkhidmat pada manusia. Maka tugas manusia 
memelihara dan memakmurkan alam ini. Orang beriman 
dan beramal saleh, yang melakukan perbaikan dijanjikan 
menguasai dunia ini.”3 

Alam ini adalah untuk kepentingan manusia; bumi dan 
isinya, angkasa yang berada antara langit dan bumi dengan 
segala isinya. Betapa banyak manfaat yang manusia dapat  
mengambilnya sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada 
sesuatu pun yang diciptakan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā secara 
sia-sia, kecuali manusia dapat memanfaatkannya. Betapa 
tidak beradabnya manusia jika yang disiapkan untuk dirinya 
malah dirusaknya. Istilah ini, walau masih ada perdebatan, 
tetapi yang jelas khalīfatull☼h adalah sebagai pelaksana tugas 
dan amanah Allah di muka bumi. Kosakata khalīfah pada 
ayat di atas lebih umum.      

Nabi Dawud diangkat Allah agar menjadi khalifah di 
muka bumi dengan tugas eksplisit, yaitu menegakkan hukum 
dengan benar, dan jangan mengikuti hawa nafsu, sebagai-
mana diterangkan ayat berikut: 
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(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami 
jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 
(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau 
mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan 
Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari  
perhitungan.” (☻ād/38: 26)  

Dalam ayat ini jelas Allah mengangkat Dawud sebagai 
khalifah di muka bumi dengan tugas-tugas yang harus 
ditepati, menegakkan hukum dengan mengikuti kaidah-
kaidah pokok hukum yang benar, yaitu dengan cara hak, 
jangan mengikuti hawa nafsu dengan condong pada salah 
satu pihak, lebih-lebih karena kekerabatan, persahabatan, 
dan pertemanan, atau ada sesuatu di balik itu, seperti 
pemanfaatan tertentu, risywah atau suap misalnya. Selanjut-
nya, Quraish Shihab4 menyebutkan: “Kekhalifahan yang 
dilimpahkan kepada Nabi Dawud bertalian dengan 
mengelola kekuasaan wilayah tertentu. Hal ini diperolehnya 
berkat anugerah Ilahi yang mengajarkan kepadanya al-♥ikmah 
dan ilmu pengetahuan. Makna pengelolaan wilayah tertentu 
berkaitan dengan kekuasaan politik dan dipahami pula pada 
ayat-ayat yang menggunakan bentuk khulaf☼΄, sebagaimana 
diterangkan pada ayat-ayat selanjutnya. 
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2. Khulaf☼΄ 
Di samping itu Al-Qur΄an menggunakan pula jamaknya, 

seperti khulaf☼ dan khal☼if ketika yang dikhitab Al-Qur΄an, 
kum, kamu sekalian, seperti pada ayat-ayat berikut: 

 
Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari 
Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk 
memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan 
kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia 
lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka 
ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. (al-
A‘rāf/7: 69) 

 
Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah 
setelah kaum ‘Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang 
datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat 
menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan 
janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. (al-A‘rāf/7: 74)  

Gelar khalīfah dan jamaknya khulaf☼ selanjutnya 
diberikan kepada penguasa negara setelah wafatnya Rasul 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam sampai awal adad XX, yaitu sampai 
kekhalifahan Turki U♪m☼ni yang dibubarkan oleh Kemal 
Attaturk tahun 1923. Puncak keemasan kekhalifahan adalah 
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pada masa Khulafaurasyidin disambung oleh Khalifah 
‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz. Gelar khalifah bagi pimpinan poltik 
negara masih digandrungi oleh sebagian masyarakat Muslim, 
walaupun sebagian lagi menganggap bahwa gelar khalifah 
bukan ta‘abbudi (ibadah), tetapi ta‘aqquli (urusan rasional) dan 
ta‘ammuli (muamalah). Indikatornya, di antara Khulafau-
rasyidin pun ada nuansa yaitu berbeda panggilannya. Masa 
‘Umar bin al-Kha••☼b lebih nyaman disebut amīrul Mu‘minīn, 
‘Alī bin Abī ◘☼lib diberi gelar im☼m, sejumlah penguasa 
politik Islam ada yang bergelar m☼lik (raja), sul•☼n, syaikh, 
amīr, malahan presiden. Namun, gelar-gelar kepala negara 
tersebut berkaitan juga dengan kesepakatan politik yang 
berlaku di negara Islam tersebut.    

 
3. Khal☼΄if 

Ayat yang menggunakan kata jamak khal☼΄if tercantum 
pada 4 ayat, yaitu pada Surah al-An‘☼m/6: 165, Yūnus/10: 
14 dan 73, F☼•ir/35: 79, seperti tercantum pada ayat-ayat 
berikut:   

 
Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di 
bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, 
untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan 
sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An‘ām/6: 
165) 
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Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) 
di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat. 
(Yūnus/10: 14)   

 
Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan 
dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan Kami jadikan 
mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. (Yūnus/10: 73)   

 
Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. 
Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 
sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu hanya akan 
menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-
orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. 
(Fā•ir/35: 39)   

Dengan demikian, kata khal☼if tampak perbedaannya 
dengan kata khulaf☼. Ia tidak mengacu kepada kekuasaan 
politik tertentu karena bersifat lebih umum dan tidak 
menggunakan kata mufrad-nya. Hal ini sebagai isyarat bahwa 
kekhalifahan yang diemban setiap orang tidak dapat 
terlaksana tanpa bantuan orang lain, demikian Quraish 
Shihab menuturkan.  
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4. Khalfun 
Allah menggunakan kata khalfun yang diartikan peng-

ganti atau generasi yang jelek pada dua ayat, yaitu Surah al-
A‘r☼f/7: 129 dan Maryam/19: 59: 

 
Maka setelah mereka, datanglah generasi (yang jahat) yang mewarisi 
Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu 
mereka berkata, “Kami akan diberi ampun.” Dan kelak jika harta 
benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu (pula), niscaya 
mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah mereka sudah terikat 
perjanjian dalam Kitab (Taurat) bahwa mereka tidak akan 
mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar, padahal mereka 
telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat itu 
lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu 
mengerti? (al-A‘rāf/7: 169) 

 
Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan 
salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan 
tersesat. (Maryam/19: 59)   

Sementara itu, kata khalf yang berarti waktu atau tempat 
bagian belakang, bahkan generasi di belakangnya dalam arti 
umum ada sekitar 20 ayat, antara lain: 
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Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā΄/4: 9) 

 
5. Khilfah 

Kosakata khilfah tercantum pada satu ayat, yaitu al-
Furq☼n/25: 62: 

 
Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi 
orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. (al-
Furqān/25: 62)     

 
6. Penggunaan kata kerja 

Kosakata khalf yang menggunakan kata kerja amat 
banyak, baik kata kerja m☼○i (past tense) maupun mu○☼ri‘ 
(present tense). Paling tidak ada sekitar 19 ayat yang 
berkonotasi mengganti yang lalu, antara lain:    
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Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia 
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. 
Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada 
dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-
Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi 
barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah 
orang-orang yang fasik. (an-Nūr/24: 55)  

 
Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah 
menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul 
kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang 
lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepada-Nya 
sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala 
sesuatu. (Hūd/11: 57) 

 
Dan Tuhanmu Mahakaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, 
Dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu (musnah) akan 
Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan 
kamu dari keturunan golongan lain. (al-An‘ām/6: 133)   

 



358                                       Lingkungan Hidup 
 

Mereka (kaum Musa) berkata, “Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) 
sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang.” 
(Musa) menjawab, “Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan 
musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi; maka Dia akan 
melihat bagaimana perbuatanmu.” (al-A‘rāf/7: 129)   

  
B. Manusia sebagai Pemelihara Bumi 

Membahananya isu dunia tentang kerusakan lingkungan 
berikut ekosistemnya dengan segala aspek yang berkaitan 
dengannya, seperti perubahan cuaca, pemanasan global, 
ketidakseimbangan antara musim hujan dan kemarau, 
terjadinya angin topan di mana-mana, banjir yang tidak 
terkendali, bahkan penyakit yang dengan mudah tersebar luas,  
terutama di daerah tropis, makin mendorong para ilmuwan 
untuk mencari solusi yang tepat dalam menekan dampak 
kerusakan lingkungan tersebut. Perilaku antroposentrik, 
kerakusan, dan hedonis terhadap dunia yang semakin gegap 
gempita ternyata mendorong manusia, bahkan alam secara 
keseluruhan makin mendekati kehancuran. Paradigma 
antroposentrik, manusia menguasai alam seperti ini harus segera 
digeser, bahkan diubah sama sekali kepada paradigma yang 
bersifat antropocosmik yang dimaknai bahwa manusia bagian dari 
alam, demikian dinyatakan Alfred North Whitehead; manusia 
mempunyai peran dan tugas dari Tuhan untuk memelihara 
alam. 

Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, 
sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah 
bukan hanya sekadar sebagai penguasa di bumi akan tetapi juga 
perannya untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran 
khilafah inilah yang sejatinya menjadi langkah awal dalam 
memelihara lingkungan hidup yang makin hari makin rusak, 
bahkan membawa kepada kehancuran dunia secara total. 
Dikatakan kontekstualisasi karena gelar khalifah didiskusikan, 
berkaitan dengan pemeliharaan alam semesta secara keseluru-
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han. Maka konteks kekhalifahan manusia harus mampu 
menyeimbangkan apa yang dikuasainya dengan ungkapan fīd-
duny☼ ♥asanah wa fil-☼khirati ♥asanah (kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat). Manusia juga banyak bersentuhan dengan 
makhluk lain, baik makhluk hidup bernyawa maupun makhluk 
hidup tidak bernyawa.  

Memang alam ini ditundukkan untuk manusia, 
mengkhidmat pada manusia, dan melayani manusia dengan 
menggunakan istilah taskhīr, sebagaimana diungkapkan pada 
bagian lalu. Namun demikian, ajaran Islam khususnya, yang 
tercantum dalam Al-Qur΄an dan Sunnah memberikan prinsip-
prinsip yang tegas dan jelas dalam memperlakukan lingkungan, 
seperti tau♥īd, am☼nah, i☺lāh, ra♥mah, ‘adālah, iqti☺☼d, ri‘☼yah, 
hirasah, hafa♂ah, dan lain-lain. Dalam konteks pemeliharaan 
lingkungan, Al-Qur΄an mengingatkan hambanya sebagai 
berikut: 

 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar). (ar-Rūm/30: 41) 

Ayat-ayat yang mengandung lafal ifs☼d sungguh banyak 
dalam Al-Qur΄an, sehingga bila diidentifikasi ada sekitar 50 
ayat. Apa pun yang menyebabkan kerusakan di alam ini peran 
manusia itu amat kuat sekali, sehingga dinyatakan bim☼ kasabat 
aidin-n☼s, disebabkan perbuatan manusia. Manusia sebagai 
khalifah itulah pernyataan Al-Qur΄an yang selanjutnya 
dikhawatirkan malaikat, manusia menjadi perusak bumi, 
bahkan menjadi biang pertumpahan darah. 
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C. Urgensi Pelestarian Lingkungan 
Lingkungan yang merupakan alam tempat manusia 

berada di dalamnya harus dijaga kelestariannya. Lestari adalah 
ungkapan yang dimaknai pemeliharaan, hif♂ul-bī΄ah.  

 
1. Ketergantungan manusia pada alam 

Pemeliharaan lingkungan senyatanya bukan hanya 
kepentingan manusia itu sendiri yang juga menggantungkan 
kepada makhluk lain, tetapi juga memelihara seluruh 
makhluk Allah ini karena tidak ada kehidupan di dunia ini 
tanpa ketergantungan. Dalam Al-Qur΄an dan juga hadis 
dijelaskan bahwa manusia adalah bagian dari alam tersebut, 
sebagaimana pewahyuan ayat pertama pada Nabi Muham-
mad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. 

 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Mahamulia. (al-‘Alaq/96: 1-3)  

Muhammad Rasululllah diperintah Allah agar membaca 
dengan mengatasnamakan Allah, Tuhanmu yang telah 
menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah 
yang tergantung. Manusia sejak awal penciptaan sudah 
menggantungkan dirinya pada satu sama lain. Bila terjadi 
gangguan luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk 
yang berada dalam lingkungan hidup tersebut akan ikut 
terganggu pula.  

 
2. Segala sesuatu diciptakan seimbang  

Di sinilah perlunya keseimbangan, sebagaimana alam ini 
diciptakan dengan seimbang, sebagimana firman-Nya: 
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Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu 
dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infi•ār/82: 7)   

Alam ini diciptakan seimbang seperti disebutkan pada 
ayat berikut:  

 
Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan 
padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala 
sesuatu menurut ukuran. (al-♦ijr/15: 19) 

Untuk itu, maka merupakan tugas manusia untuk 
menciptakan keseimbangan di dunia ini. Adalah suatu 
perbuatan yang amat tercela seandainya manusia dengan 
semena-mena menggunakan alam ini, sehingga menimbulkan 
kekacauan di alam. Kekacauan sudah mulai terasa saat 
munculnya perubahan cuaca, dan kekacauan musim hujan 
yang mengacaukan musim tanam. Belum lagi ketidak-
nyamanan yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 

   
3. Segala yang berada di alam untuk kepentingan manusia  

 
Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi 
untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyem-
purnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 29)   

Atas kekuasaan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, maka segala 
sesuatu yang ada di dunia ini adalah untuk kemaslahatan dan 
memenuhi hajat hidup manusia. Dari sini muncul kaidah 
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fikih yang menyatakan, Al-a☺lu fil-asyy☼΄i al-ib☼♥atu ♥att☼ ya΄tī 
ad-dalīl ‘alal-♥a♂ar, asal segala sesuatu adalah boleh sehingga 
datang keterangan yang mengharamkannya. Ini artinya 
memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi ini diboleh-
kan sehingga ada keterangan yang melarangnya.    

 
4. Alam sebagai sumber rezeki  
 

 
Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepada-
mu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) 
pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, 
dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan 
menjawab, “Allah.” Maka katakanlah, “Mengapa kamu tidak 
bertakwa (kepada-Nya)?” (Yūnus/10: 31)   

 
Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan 
air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia 
mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan 
Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan 
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai 
bagimu. (Ibrāhīm/14: 32)   
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Dengan dua ayat tersebut makin tampak jelas, sejauh 
mana tanggung jawab manusia dalam perannya sebagai 
khalifah. Manusia bukan hanya harus bertauhid pada Allah, 
tetapi juga mereka bertanya pada dirinya sendiri siapa yang 
memberi rezeki itu sebenarnya. Manusia memanfaatkan 
ciptaan Allah sebagai sumber rezeki dan bekal hidupnya. 
Betapa rendahnya moral seseorang jika diberi sesuatu yang 
hanya menikmatinya, tetapi selanjutnya tidak memeliharanya. 
Dunia yang terdiri atas tanah, langit, air, hujan, laut, gunung, 
dan segala isinya itu bukanlah untuk kepentingan manusia 
saja, tetapi juga untuk kepentingan makhluk lain, terutama 
yang tampak di alam syah☼dah:    

 
Agar kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat 
nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan agar 
kamu mengucapkan, “Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan 
semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya.” (az-Zukhruf/43: 13)   

Memang selama ini paradigma antroposentris menguasai 
cara pandang masyarakat, sehingga manusia mementingkan 
diri sendiri karena cara pandang ini menganggap bahwa 
manusia bukan bagian dari alam yang senyatanya cara 
pandang ini harus segera ditinggalkan. “Semakin kukuh 
manusia dengan alam raya, semakin dalam pengenalannya 
terhadapnya, sehingga semakin banyak yang dapat 
diperolehnya melalui alam ini.” 

Membangun lingkungan islami harus didasarkan atas 
ibadah pada Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, karena tidak ada 
perilaku apa pun kecuali untuk ibadah, baik ma♥○ah, yaitu 
yang sudah jelas tatacara dan upacaranya dari Allah dan 
Rasul-Nya maupun ibadah gair ma♥○ah yang banyaknya 
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dalam masalah mu‘amalah yang memerlukan kontekstualisasi 
pemaknaan teks-teks wahyu yang dikaitkan dengan 
kekinian. Dua tugas kekhalifahan yang bersifat ta‘abbudi dan 
ta‘amuli ini menuju pada pemeliharaan yang tidak bisa tidak 
dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu “a○-○arūriyāt as-
sittah”. 

Maka persoalan lingkungan hidup berdasar perspektif 
Al-Qur΄an merupakan pendekatan baru dalam memaknai 
ajaran dalam kehidupan saat ini, dan teologisasi 
pemeliharaan lingkungan merupakan keniscayaan. Namun 
demikian, agar manusia lebih peduli terhadap lingkungannya 
lebih baik jika diungkap terlebih dahulu secara singkat 
bagaimana sebenarnya awal penciptaan alam ini, apa saja 
yang menjadi tanggung jawab manusia yang menjadi beban 
kekhalifahannya dan selanjutnya dielaborasi secara singkat 
bahasan dan topik-topik selanjutnya.     

 
D. Penciptaan Alam 

Dalam kehidupan keseharian kaum Muslim yang kental 
dengan kehidupan religius, istilah yang sering muncul di 
antaranya adalah Kh☼liq dan makhlūq. Istilah ini mengikat 
terhadap keyakinan, keimanan seseorang dalam hidupnya 
sehingga kaum Muslim mengimani bahwa segala yang maujūd di 
alam ini adalah ciptaan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Maka siapa 
pun yang menolak keyakinan ini adalah kafir. Karena itu, Al-
Qur΄an menjelaskan secara rinci, mulai dari model dan 
penggunaan kosakata penciptaan, lama penciptaan, bahkan 
materi awal penciptaan.  

Ada beberapa kosakata yang digunakan Al-Qur΄an dalam 
segala sesuatu yang ada kaitan dengan penciptaan, yaitu khalaqa 
(disebut sebanyak 261 ), ja‘ala (disebut 306 kali), fa•ara (disebut 
20 kali), dan bada΄a (disebut 20 kali). Di samping itu, disebutkan 
juga segala zat material ketika Allah menciptakan, yaitu dukh☼n, 
kabut dan proses penciptaan yang disebut sittata ayy☼m, enam 
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hari, arba‘ata ayy☼m, empat hari, dan yaumain, dua hari. Banyak 
teori yang dinyatakan mufasir, sebagai analisis terhadap ayat-
ayat proses penciptaan ini, baik telaah syar‘iyah maupun telaah 
fisikawan, sehingga menimbukan pertanyaan-pertanyaan dan 
multi tafsir apakah yang disebut dengan dukh☼n, sittata ayy☼m, 
arba‘ata ayy☼m, yaumain, bahkan yaum dan lain-lain.  

Melalui penciptaan dengan prosesnya yang sedemikian 
rupa, maka sempurnalah alam ini yang manusia diamanahi 
untuk menjadi khalifah, mengatur, memelihara, memakmurkan, 
mengeksplorasi alam ini. Alam ini ditundukkan untuk manusia, 
Allah menggunakan kalimat taskhīr. Alam yang amat lengkap 
untuk bekal kehidupan dan amat indah ini disediakan untuk 
berkhidmah pada manusia; kepentingan manusia adalah segala-
galanya yang sudah diserahkan alam. Alam diciptaan untuk 
ditafakkuri, diciptakan pula dengan haq, dan bukan kebatilan. 
Manusia tinggal di bumi untuk memanfaatkan alam dengan 
segala isinya ini untuk disyukuri juga.         

Namun, akhir-akhir ini kelengkapan dan keindahan alam 
sudah mulai memudar dengan munculnya perubahan cuaca 
diikuti global warming-nya karena kerusakan alam yang 
sedemikian rusak. Kerusakan ini sering disebut dengan kerusa-
kan lingkungan beserta ekosistemnya. Ekosistem berkaitan 
dengan ekologi. Ekologi diambil dari bahasa Yunani yang 
berasal dari oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, 
dan logos berarti ilmu. Ekologi berati ilmu tentang rumah tangga 
dalam rumahnya. Ekologi juga diartikan sebagai ekonomi alam 
yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, 
informasi. Ekosistem ialah suatu ekologi yang berbentuk 
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja 
secara teratur sebagai suatu kesatuan.5 Lingkungan diartikan 
sebagai, “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 
dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 
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memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain”.6   

Kerusakan lingkungan sudah sedemikian parahnya 
sehingga badan-badan dunia sudah banyak melakukan langkah-
langkah politik, termasuk di dalamnya sejumlah LSM. Itu pun 
belum cukup sehingga lembaga-lembaga keagamaan dilibatkan, 
dan yang terakhir adalah pertemuan tokoh-tokoh agama di 
dunia yang mengadakan konferensi agama-agama di Tokyo. 
Jauh sebelum itu, tokoh-tokoh agama dunia pun tidak henti-
hentinya mengimbau kepada para politisi untuk tidak segan-
segan memperhatikan lingkungan ini. Konferensi dan seminar 
pada tingkat dunia untuk menghadang laju kerusakan 
lingkungan sudah banyak dilakukan, antara lain KTT Bumi di 
Rio de Janeiro yang diselenggarakan tanggal 3-14 Juni 1992 
oleh UNCED (United Nation on Environment and 
Development) yang menghasilkan 21 prinsip yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup. KTT ini sebagai kelanjutan Deklarasi 
Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm 16 
Juni 1972. Setelah itu terus berlanjut konferensi dan deklarasi 
yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain: (a) 
Pertemuan Parlemen Agama-Agama Dunia di Chicago pada 
tanggal 4 September 1993; pertemuan tersebut merumuskan 
apa yang disebut dengan Declaration Toward of Global Etics;   
(b) Pertemuan Cape Town, Afrika Selatan, tanggal 1-8 
Desember 1999; (c) Pertemuan Bali yang dilaksanakan 15-25 
September 2007 yang membicarakan lingkungan; (d) 
Pertemuan paling akhir adalah antara tokoh agama-agama 
dunia yang diseleggarakan di Tokyo tahun 2008. Langkah yang 
dilakukan Indonesia dalam melaksakan langkah-langkah yang 
sudah dirintis di atas ialah dengan menetapkan perundang-
undangan dan perbagai macam peraturan sebagai turunannya. 
Ada sekitar 6 UU dan 31 peraturan lainnya yang berkaitan 
dengan lingkungan. Namun, kenyataannya penjarahan hutan 
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dan atau mengambil kayu, baik hutan rakyat atau hutan negara 
yang berupa pembalakan hutan masih marak.7 

    
E. Agama dan Lingkungan Hidup 

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak 
lama menjadi telaah para ilmuwan. Hal ini disebabkan fakta 
bahwa menyadarkan manusia agar bersifat efisien dalam hidup 
dari hari kehari jauh panggang dari api. Segala slogan yang 
dikeluarkan, seperti hidup senderhana, tampaknya hanya slogan 
belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup (life-
style) yang konsumtif, boros, dan hedonis. Suatu prediksi 
menyatakan, “Tahun 2010 separuh penduduk dunia akan menderita 
kegemukan”.8 Penderitaan “badan gemuk” ini disebabkan oleh 
pola konsumsi yang tak teratur dan tak terbatas; makan yang 
tidak mengenal kenyang, makan di mana-mana, menghadiri 
walimah, undangan makan malam atau siang, dan undangan 
acara-acara pun amat sering diterima. Gaya hidup seperti ini 
bukan hanya terdapat di negara maju, tetapi juga negara 
berkembang, bahkan negara miskin, sehingga masyarakat pun 
berusaha memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari 
kekayaan alam, termasuk memotong pepohonan untuk dijual. 
Rusaknya lingkungan hidup antara lain disebabkan oleh gaya 
hidup seperti ini. Belum lagi perilaku “merokok” masyarakat 
dan konsumsi narkoba yang makin memperparah keberadaan 
lingkungan. 

Undang-undang oleh pemerintah pun sudah dibuat di 
Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, namun belum 
tampak hasilnya. Yang terjadi adalah pembalak hutan dan 
penggali tambang sering bebas di pengadilan. Keberadaan 
perundang-undangan yang ada sekarang masih dianggap “angin 
lalu”, sehingga memerlukan nilai baru dalam memelihara 
lingkungan. Segala pendekatan sudah dilakukan untuk 
memelihara lingkungan ini. Di Indonesia, misalnya, dilakukan 
pendekatan-pedekatan berikut:  
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1. Pendekatan Kebijakan dan perundang-undangan. Sudah 
banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup dan pengelolaannya. 

2. Pendekatan Kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintah, 
seperti KLH, Dephut, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM, dan 
lain-lain sudah melakukan langkah-langkah dalam melestarikan 
lingkungan hidup di Indonesia. 

3. Pendekatan Politik. Indonesia sudah meratifikasi berbagai 
konvensi internasional di bidang lingkungan, misalnya 
konvensi Perubahan Iklim Global, Konvensi Konservasi 
Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi Pembangunan Berke-
lanjutan. 

4. Pendekatan Pengelolaan. Dalam hal ini agama tidak bisa 
disepelekan. Analisis mengenai dampak lingkungan 
(AMDAL), Integrated Conservation and Development 
(ICDP), Integrated Protected Areas System (IPAS), 
Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Pengolaan Pesisir 
Terpadu, dan lain-lain. 

5. Pendekatan Sosial. Misalnya Kehutanan Sosial (Community 
Foresty), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).  

6. Pendekatan Pasar, seperti sertifikasi hasil hutan, dan eco-
labeling untuk produk-produk konsumen, seperti makanan, 
kosmetika yang dianggap masih relatif baru. 9  

Tinggal lagi suatu peran yang selama ini sering 
terlupakan, yaitu peran agama dan etika. Maka, membangun 
nilai baru lewat penafsiran teks-teks wahyu sekarang ini 
merupakan keniscayaan. Dan pendekatan itu bisa dilakukan 
melalui penafsiran Al-Qur΄an, yaitu penafsiran tematik tentang 
lingkungan. Sungguh banyak hal yang diurai lewat teks Al-Qur΄an 
ini, bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga secara 
implementatif dilakukan, yaitu dengan membangun kerangka 
epistemologi dalam melestarikan lingkungan hidup. Maksud-
nya, bukan hanya membangun nilai, akan tetapi aksi yang harus 
dilakukan umat Islam di lapangan.  
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Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindak manusia di 
dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah ma♥○ah, yang tata 
caranya sudah diatur oleh Al-Qur΄an dan Sunnah maupun gair 
ma♥○ah, di mana Al-Qur΄an dan Sunnah hanya menentukan 
garis-garis umum. Dengan aturan ini manusia diharapkan 
menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat (fid-duny☼ 
♥asanah wa fil-☼khirati ♥asanah). Maka Allah menurunkan syariat-
Nya lewat para rasul-Nya dan yang terakhir adalah Rasul 
Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dengan Al-Qur΄an sebagai 
wahyu matluw (dibacakan) dan as-Sunnah, sebagai wahyu gair 
matluw (tidak dibacakan). Dari dua sumber inilah ajaran Islam, 
baik berupa hukum maupun bukan, diambil. Dalam hukum, 
maka paling tidak ada lima atau “enam tujuan” diturunkannya 
syariat Islam, yaitu ♥if♂ud-dīn (memelihara agama), ♥if♂un-nafs 
(memelihara jiwa), ♥if♂ul-m☼l (memelihara harta), ♥if♂un-nasl 
(memelihara keturunan), dan ♥if♂ul-‘aql (memelihara akal), ♥if♂ul-
bi΄ah (memelihara lingkungan). 

Oleh karena itu, persoalannya ialah bagaimana Al-Qur΄an 
memberikan pencerahan baru dalam memelihara lingkungan. 
Bagaimana surah atau ayat-ayat Al-Qur΄an dielaborasi sehingga 
mampu menjadi aksi di kalangan masyarakat atau kaum 
Muslim? Surah dan ayat-ayat mana yang berkaitan dengan 
lingkungan? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini diharap ayat 
Al-Qur΄an yang dinilai ada kaitan dengan lingkungan dapat 
dielaborasi secara tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang 
sudah baku dan diakui keabsahannya.  

Isyarat Al-Qur΄an yang berkaitan dengan perlunya 
pelestarian lingkungan antara lain adalah ayat-ayat berikut:  

a. Munculnya kerusakan di muka bumi: 
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Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar). (ar-Rūm/30: 41) 

 b. Manusia agar memiliki nalar ‘ibrah: 

 
Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah 
bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka 
adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (ar-Rūm/30: 42)   
c. Tidak isr☼f (berlebihan) sebagaimana diterangkan dalam  

Surah al-A’r☼f/7: 31: 

 
Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-
A‘rāf/7: 31) 

Isrāf adalah melebihi batas kewajaran dalam segala 
sesuatu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu M☼jah 
diterangkan sebagai berikut: “Termasuk bagian dari berlebihan 
makan segala yang kamu inginkan”. Kehidupan saat ini yang 
selanjutnya merusak lingkungan adalah akibat berlebihan 
manusia dalam hidupnya yang menurut Al-Qur΄an orang yang 
berlebihan tidak disukai Allah. 
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d. Tidak itrāf (mewah-mewah), sebagaimana tercantum dalam 
Surah al-Isr☼΄/17: 16: 

 
Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami 
perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati 
Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) 
itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman 
Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (al-
Isrā΄/17: 16) 

Itr☼f atau bermewah-mewah, hedonis, yang terjadi pada 
perilaku manusia saat ini, akan membawa kepada kehancuran 
diri dan dunia. Alam yang mestinya dipelihara dengan baik dan 
seimbang, malah diperlakukan hanya untuk memuaskan hawa 
nafsu manusia yang melebihi batas di atas.   

e. Tidak tab♣īr (kemubaziran), sebagaimana tercantum pada ayat 
berikut: 

 
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan 
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrā΄/17: 27) 

Tab♣īr adalah aspek lain dari perilaku manusia saat ini. 
Betapa banyak yang dimiliki manusia saat ini yang terkesan sis-
sia karena tidak banyak manfaatnya atau tidak digunakan sama 
sekali. Contoh paling dekat ialah rumah, vila, dan bangunan 
bangunan tidak berguna yang dibangun menggunakan dana 
besar yang mestinya digunakan untuk yang lebih produktif. 
Mereka yang memiliki perilaku seperti ini tidak ayal lagi adalah 
teman setan. Life style seperti ini yang antara lain menyebabkan 
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kerusakan lingkungan, menunjukkan perilaku manusia yang 
tidak berakhlak, penuh dengan kehausan dunia dan keseraka-
han hidup, sehingga merusakkan lingkungan. Para perusak 
lingkungan yang paling utama, patut mendapat sangsi sosial 
dan moral dengan memberikan nasihat-nasihat yang konstruk-
tif dan membangun kebersamaan untuk menegakkan ketak-
waan dan menjauhi permusuhan. Islam mengajarkan i♥san 
terhadap segala sesuatu, sebagai bentuk akhlak karimah. 
Karenanya, segala tindak yang menyebabkan kerusakan 
mendapatkan peringatan keras dari Allah sebagaimana 
dijelaskan dalam Surah al-M☼΄idah/5: 32: 

 
 

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 
datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 
batas di bumi. (al-M☼΄idah/5: 32) 
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Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 
harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 
berbuat kebaikan. (al-A‘rāf/7: 56) 

Ada beberapa kosakata penting pada ayat-ayat di atas 
berkaitan dengan konteks agama dalam memelihara 
lingkungan, yaitu perkataan al-fas☼d (kerusakan), na♂ar (per-
hatian-penelitian), itr☼f, isr☼f, tab♣īr, dan tadmīr (kemewahan-
kehancuran). Kerusakan yang ada di dunia ini akibat dari 
tangan-tangan manusia, maka manusia perlu melakukan na♂ar, 
melihat, membahas, menelaah, menalar, mengapa kerusakan 
terjadi.  

Kerusakan terjadi ternyata karena hidup yang berlebihan, 
boros, dan bermewah-mewah. Itulah life style manusia saat ini. 
Karena itu menjadi tanggung jawab manusia untuk melakukan 
i☺l☼h perbaikan atas alam ini. Di sinilah Al-Qur΄an memberikan 
kaidah-kaidah kehidupan, membunuh seseorang bagaikan 
membunuh semuanya dan memberi kehidupan kepada 
seseorang bagaikan memberi kehidupan pada semuanya. 

Maka ketika kerusakan lingkungan di dunia ini terjadi, 
maka akan rusak semuanya; kerusakan di suatu daerah atau 
negara akan merusak daerah atau negara lain. Saat ini terbukti, 
ketika gunung es mencair di laut utara yang akan membawa 
bencana dunia luar biasa, ternyata diakibatkan oleh rusaknya 
lingkungan di bagian lain. Indonesia saat ini merupakan negara 
yang lingkungannya termasuk yang paling parah. Kerusakan ini 
memengaruhi iklim dunia yang saat ini terus berubah. Peran 
agama, dalam hal ini Islam dan umatnya, amat dinantikan 
memberikan kontribusi positif dalam pemeliharaan lingkungan.  
 
F. Pemeliharaan Lingkungan 

Alam yang diciptakan Allah yang sungguh amat luas 
dengan berbagai macam jenisnya ini diamanahkan untuk diurus 
oleh manusia karena hanya manusia, di antara makhluk Allah, 
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yang memiliki kemampuan memenejnya, dan agar manusia 
bertanggung jawab memeliharanya. Inilah jabatan khalifah, 
sebagaimana disebutkan Al-Qur΄an dalam Surah al-Baqarah/2: 
30. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia harus mengurus, 
memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak 
langsung amanah tersebut yang meliputi bumi dan segala isinya, 
seperti gunung-gunung, laut, air, awan dan angin, tumbuh-
tumbuhan, sungai, binatang-binatang, sehingga manusia dapat 
memiliki perilaku yang baik. Pola hidup bersih merupakan 
bagian penting dari manusia dalam memelihara lingkungan 
hidup, khususnya air; juga tidak melakukan perbuatan-perbua-
tan yang menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan 
terhadap lingkungan. 

Lingkungan jangan sampai rusak dan manusia harus 
bertanggung jawab atas kerusakan itu untuk selanjutnya 
diperbaikinya kembali. Maka kesadaran ekologis agar ling-
kungan ini lestari merupakan keniscayaan pula. Al-Qur΄an dan 
hadis, sebagai sumber hukum dan nilai, tidak dapat disangsikan 
lagi. Tinggal lagi sejauh mana umat Islam mampu menyusun 
pedoman perilakunya yang diambil dari kedua sumber ajaran 
Islam tersebut.   

Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab yang 
besar di dunia ini; tanggung jawab bukan hanya dalam 
kaitannya dengan perkara ta‘abbudi, hubungan langsung dengan 
Allah, tetapi juga aspek ta‘amuli, yaitu hubungan manusia 
dengan manusia dan juga hubungannya dengan alam. Dalam 
melaksanakan kekhalifahan ini, manusia sudah dibekali fisik 
dan akal yang sempurna, bahkan agama yang akan menjadi 
petunjuk agar manusia tidak terjerumus oleh hawa nafsunya.  

Dalam memberikan petunjuk pada manusia akhir zaman 
ini, Allah mengutus Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
dengan Al-Qur΄an sebagai pedoman dan Sunnah sebagai bay☼n 
(penjelasan) yang tercantum dalam Al-Qur΄an. 
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Manusia adalah bagian dari lingkungannya karena 
ketergantungan manusia atas lingkungan amat besar sekali, 
seolah tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan lingkungan. 
Di mana ada manusia, di situlah lingkungan yang mengitarinya; 
tanah yang diinjak, udara yang dihirup, air yang diminum, 
tetumbuhan dan pohon untuk makannya. Maka sudah 
selayaknya manusia memelihara alam yang ada di sekitarnya 
untuk kelanjutan hidupnya dan hidup generasi sesudahnya. 

    
1. Eksistensi gunung 

Gunung adalah bagian kulit bumi yang terangkat ke atas, 
sebagai akibat proses geologi dalam upaya menyeimbangkan 
bumi dan sebagai upaya menjaga bumi agar tidak lepas dari 
porosnya ketika berputar. Gunung adalah stabilisator bumi. 
Dalam Al-Qur΄an ada beberapa istilah yang digunakan 
untuk kata gunung, seperti jabal dan paling tidak ada 5 ayat 
menggunakan kata ini; sementara dengan menggunakan 
jamaknya jib☼l disebut sebanyak 37 kali. Di samping itu, kata 
yang dimaknai gunung adakalanya Al-Qur΄an menggunakan 
kata raw☼sia yang artinya tetap, teguh, kuat, dan kokoh. Kata 
raw☼si ini diulang sebanyak 8 kali dalam Al-Qur΄an. Nama 
lain terhadap gunung dalam Al-Qur΄an adalah al-a‘l☼m jamak 
dari al-‘alam yang berarti tanda. Gunung dikatakan al-a‘l☼m 
karena biasanya menjadi tanda atau petunjuk ketika orang 
mau pergi, atau menjadi batas-batas wilayah tertentu. Di 
zaman modern sekarang ketika kapal udara menjadi alat 
transportasi utama, maka gunung bisa menjadi pertanda di 
mana kapal itu berada.  

Di dalam Al-Qur΄an secara jelas disebutkan manfaat 
adanya gunung, isi gunung, gunung tempat menyimpan 
sumber-sumber kehidupan, yaitu pertambangan, bahkan 
gunung sebagai tangki air raksasa yang dapat menyimpan air 
sebanyak-banyaknya. Dari sana muncul mata air yang 
tertampung ke selokan-selokan dan sungai-sungai sehingga 
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dapat memenuhi kebutuhan keseharian manusia, makan, 
minum, mandi, bersuci, dan beribadah, bahkan untuk 
mengairi lahan-lahan pertanian, dan sisanya mengalir ke laut.  

Gunung-gunung memuji Allah, mengapa manusia 
merusak gunung semaunya, hutannya, barang tambangnya, 
tanpa ada konservasi kembali?   

 
2. Eksistensi laut 

Laut adalah bagian bumi yang amat luas, bahkan lebih 
luas sekitar 70 % dari daratan. Suatu keajaiban yang amat 
luar biasa, ternyata air laut amat berbeda dengan air biasa 
yang dirasakan manusia dari air gunung atau air hujan. Air 
laut ada yang asin dan ada yang tidak; tetapi banyak juga 
binatang, ikan, dan tumbuhan yang dapat hidup di 
dalamnya. Rasa asin ini ternyata dibutuhkan oleh manusia 
juga, bukan hanya sebagai penyedap makanan, tetapi 
penguatnya. 

Ada dua kosakata yang digunakan Al-Qur΄an untuk 
menyebut laut, yaitu ba♥r dengan jamak bi♥☼r yang di dalam 
Al-Qur΄an diulang sebanyak 38 kali dan kata al-yamm diulang 
sebanyak 7 kali. Laut yang menjadi tanda kemahakuasaan 
Allah penuh dengan berbagai sumber penghidupan manusia, 
ikan-ikan, tumbuhan, alat transportasi utama antara daerah, 
bahkan negara dalam mengangkut hasil produksi, baik 
pertanian maupun perindustrian. Laut harus dipelihara dari 
segala upaya merusaknya, seperti polusi dengan zat-zat 
buangan dari industri dan buangan rumah tangga.       

 
3.  Eksistensi air 

Di antara persoalan lingkungan hidup yang menjadi 
perhatian di berbagai negara saat ini adalah air karena krisis 
air yang terus terjadi. Krisis ini terjadi utamanya dengan 
perubahan cuaca sehingga tidak tepatnya waktu dan curah 
hujan yang ada, global warming, kerusakan hutan-hutan, baik 
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pegunungan maupun dataran rendah, sementara danau-
danau yang ada sebagai bagian dari tangki air sudah banyak 
diurug, bukan hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. 
Air bukan hanya instrumen penting bagi kehidupan, tetapi 
juga untuk beribadah yang semestinya dipelihara dengan 
baik. 

Air banyak disebut dalam Al-Qur΄an, paling tidak ada 63 
kali dengan berbagai istilah yang digunakan untuk 
menurunkan atau mengalirkannya. Al-Qur΄an adakalanya 
menyebut anzala, asq☼, a♥y☼, akhraja, ☺abba. Dalam Al-Qur΄an 
memang disebutkan ada air asin dan ada air tawar. 
Terjadinya air melalui beberapa proses yang disebut 
pertama, evaporasi, yaitu air yang ada di mana-mana, hujan 
salju dan es. Kedua, proses infiltrasi, yaitu air masuk ke 
dalam tanah melalui celah-celah tanah atau pori-porinya. 
Air dengan gerakan kapilernya terus bergerak secara 
vertikal dan horizontal menuju muka air tanah hingga 
memasuki kembali sistem air permukaan. Ketiga, melalui 
proses air permukaan yang biasanya di tempat-tempat dekat 
sungai dan danau. Air juga adalah sumber energi listrik 
yang amat vital, khususnya di negara-negara berpegunu-
ngan.     

 
4. Eksistensi awan dan angin 

Udara yang dihirup selama ini adalah bagian dari angin 
karena angin adalah udara yang bergerak, sebagai akibat 
perubahan suhu di suatu daerah. Angin bergerak dari arah 
yang bertekanan suhu tinggi ke derah yang bertekanan 
rendah di atmosfer bumi; awan selalu ada kaitannya dengan 
angin. Angin dalam Al-Qur΄an disebut dengan rīh dalam 
bentuk tunggal yang bisanya indikasi maknanya negatif, 
seperti angin keras, puting beliung, atau bermakna semangat 
dalam metaforanya dan riy☼♥ dalam bentuk jamak yang 
biasanya positif, angin yang baik. Kata rīh dalam Al-Qur΄an 
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disebut sebanyak 18 kali dan kosakata riy☼♥ sebanyak 10 kali. 
Ar-riy☼h terbagi atas beberapa macam, seperti ar-riy☼h as-
sakīnah (angin tenang), a•-•ayyibah angin baik, syadīdah (angin 
ribut), al-ha☺ibah (angin badai), dan ☺ar☺ar (angin badai hebat).   

Angin yang mengembus air yang banyak di mana-mana 
menggelembung ke udara menjadi uap air yang selanjutnya 
uap air inilah yang—karena tekanan tertentu—menjadi awan 
dan selanjutnya menjadi butir-butir air lagi, sehingga menjadi 
hujan. Para ahli mengidentifikasi ada awan yang membentang-
horizontal dan ada awan yang vertikal. Manfaat awan amat 
banyak sekali, utamanya untuk menghemat energi, seperti 
perahu layar, baling-baling penggerak turbin listrik. Ketika 
awan mendung sering terjadi petir dan kilat. Petir disebut 
ra‘d dan kilat disebut barq. Ada sekitar 11 ayat menyebut 
sa♥☼b (awan), 2 ayat menyebut ra‘d (halilintar), dan 5 ayat 
membicarakan barq (kilat). Bangsa Jepang sudah pandai 
memanfaatkan kilat dan halilintar ini untuk energi listrik.       

    
5. Eksistensi tumbuh-tumbuhan 

Dunia ini penuh dengan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan, yang besar dan kecil, dengan hasil buah-buahan 
yang beraneka warna, bukan hanya dalam bentuk dan rupa, 
tapi juga rasa, padahal tanaman itu hidup pada tanah yang 
sama dan diairi dengan air yang sama. Memang ada karakter 
tanah dan air. Orang menanam kurma di Indonesia, 
walaupun tumbuh, tapi sulit berbuah. Padi Cianjur yang 
amat baik pun dengan wanginya yang khas hanya tumbuh di 
daerah tertentu. Ketika bibit padi ditanam di tempat lain, 
tidak wangi lagi sewangi dari tempat asalnya. Semuanya 
adalah karunia Allah untuk mendukung kehidupan manusia 
dan makhluk bernyawa lainnya yang harus dipelihara. 
Dengan kerusakan lingkungan, spesies tumbuhan makin hari 
makin hilang. Suatu keagungan Allah, jika tumbuhan itu 
tidak dimakan buahnya, maka umbinya, daunnya, batangnya, 
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bahkan ada tanaman yang khusus untuk obat penyakit 
tertentu. Dari tumbuh-tumbuhan ini muncul istilah aikah 
(hutan lebat), jannah (kebun), dan had☼΄iq (mufrad ♥adiqah, 
kebun).  

Al-Qur΄an menyebut jenis biji-bijian, seperti al-♥abb, biji-
bijan (Abasa/80: 27) dan al-‘adas, kacang-kacangan (al-
Baqarah/2: 61). Di samping itu, ada jenis sayuran, seperti 
ba☺al, bawang (al-Baqrah/2: 61), fum, bawang putih (al-
Baqarah/2: 61), khardal, sejenis rerumputan kecil yang 
seluruh bagiannya pedas (al-Anbiy☼/21: 41), yaq•in (yang 
sering diterjemahkan), labu atau pisang (a☺-☻☼f☼t/37:146). 
Pepohonan dan sekaligus juga buahnya sering disebut, yaitu 
pohon tin, sejenis murbai (at-Tīn/95: 1), zaitun (at-Tīn/95: 
2), nakhl, buahnya ada ru•ab dan tamar (Maryam/19: 25; al-
Mu΄minūn/23: 19), dan rumm☼n, delima (al-An‘☼m/6: 99, 
141; ar-Ra♥m☼n/55: 68). Terlalu banyak tetumbuhan dan 
pepohonan yang tidak disebutkan dan menghasilkan 
manfaat besar bagi kehidupan manusia. Saat di mana global 
warming secara perlahan tetapi pasti akan melanda setiap 
benua, negara, dan pulau-pulau, adalah kewajiban umat 
manusia memelihara pepohonan yang selama ini amat 
berguna untuk resapan air, keseimbangan alam, dan 
menghasilkan oksigen yang amat bernilai buat kehidupan.  

Tumbuh-tumbuhan memuji Allah menurut bahasanya 
sendiri dan karena itu, manusia tidak sepatutnya merusak 
tumbuhan apapun.   

 
6. Eksistensi sungai 

Sungai adalah suatu kumpulan air yang mengalir dari 
selokan-selokan ke suatu tempat yang lebih besar yang 
mengalir dari daerah-daerah yang lebih tinggi. Dalam Al-Qur΄an 
disebut sebanyak 55 kali yang adakalanya menggunakan kata 
nahr sebanyak 3 kali, atau anh☼r (jamak) sebanyak 52 kali.  
Manfaat air sungai amat banyak karena bukan hanya 
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berguna untuk mengairi lahan-lahan pertanian, tetapi juga 
untuk transportasi dan energi listrik. 

Saat ini air sungai, khususnya di Indonesia, bukan hanya 
surut di musim kemarau dan banjir di musim hujan, tetapi 
juga kotor dan sulit untuk dimanfaatkan untuk mencuci 
sekalipun. Ini terjadi karena manusia tidak merasa memiliki 
terhadap keberadaan air sungai, padahal air adalah 
kehidupan manusia dan makhluk lainnya.    

 
7. Eksistensi binatang-binatang 

Sudah bukan ungkapan mengawang jika dalam Al-Qur΄an 
juga banyak dibicarakan binatang-binatang; binatang 
merayap yang disebut d☼bbah (Hūd/11: 6 dan al-J☼♪iyah/45: 
4), binatang berkaki dua dan berkaki empat. Burung-burung 
yang terbang, secara khusus disebutkan, bahkan binatang 
yang membawa penyakit sekalipun seperti ○ubāb (lalat), 
‘ankabūt (laba-laba), dan ba‘ū○ah (nyamuk). Semua binatang-
binatang adalah bagian dari kelengkapan kehidupan bersama 
dengan manusia, bahkan di dalam Surah al-An‘☼m/6: 38 
disebut sebagai umamun am♪☼lukum. 

Binatang yang terlihat indah, bahkan sering kali menjadi 
mainan, seperti burung dan kesenangan manusia karena 
menguntungkan, seperti binatang ternak mereka juga 
memuji Allah seperti dinyatakan dalam surah an-Nūr/24: 
41. Binatang-binatang berkaki empat yang disebut Al-
Qur΄an, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan, 
seperti unta, kuda, bigal, himar (keledai), anjing, monyet, dan 
babi. Karena kerusakan lingkungan dan kerakusan manusia, 
binatang-bintang tersebut, khususnya yang tidak diternak 
dan binatang-binatang langka di dunia hampir punah. 
Harimau Jawa hampir punah tinggal ratusan ekor. Gajah di 
lampung juga populasinya makin sedikit, sebagaimana badak 
Jawa di daerah Ujung Kulon. Adakah manusia berpikir 
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untuk melakukan pemeliharaan ekosistem yang rusak saat 
ini?       

8. Kebersihan lingkungan 
Al-Qur΄an tidak menyebutkan kebersihan secara 

eksplisit, seperti ada pada hadis-hadis Nabi yang disebut 
na♂☼fah. Al-Qur΄an menggunakan ungkapan •ah☼rah, mu•ahha-
rah, a•har, •ahūr, dan lain-lain, sehingga disebut sebanyak 31 
kali. ◘ah☼rah konotasinya adalah suci dan kesucian, kebalikan 
dari najis, sementara bersih kebalikan dari kotor. Kesucian 
dalam terminologi Al-Qur΄an dapat diartikan kesucian dari 
najis, kesucian dari dosa, kesucian dari syirik karena orang 
musyrik adalah najis. 

Namun, ajaran Al-Qur΄an juga mestinya tidak 
membedakan antara kesucian dan kebersihan, seperti dalam 
berwudu atau mandi janabat. Ini terbukti dalam potongan 
ayat 6 Surah al-M☼΄idah/5 yang menyebutkan, wa in kuntum 
junuban fa••aharū, tetapi juga suci secara maknawi, sehingga 
yang bersangkutan dapat melakukan ibadah. Karena itu, kata 
kesucian berkaitan dengan ibadah.  

Kebersihan apa pun memerlukan air, sehingga air 
merupakan sarana paling vital untuk kebersihan. Karena itu, 
memelihara air bersih merupakan ajaran Rasul ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam, sehingga tidak kena polusi, baik yang hanya 
kotor maupun najis. Rasul melarang seseorang membuang 
air kecil ke air yang diam, bahkan dilarang buang air besar ke 
sungai sekalipun.   

  
9. Kerusakan lingkungan 

Kerusakan lingkungan dunia saat ini sudah di ambang 
batas toleransi, sehingga setiap saat kebijakan negara di 
dunia tertuju pada upaya mencegah kerusakan lingkungan. 
Al-Qur΄an menyebut kerusakan dengan istilah al-fas☼d yang 
disebut sebanyak 50 kali. Kerusakan terjadi karena hasil ulah 
manusia sendiri yang disebabkan oleh kerakusan, 
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ketamakan, hedonis, dan tab♣īr. Perilaku menyimpang, 
ketidakteraturan, destruktif, dan hidup tidak peduli 
merupakan unsur-unsur kerusakan. 

Beberapa istilah yang digunakan Al-Qur΄an yang 
menunjukkan kerusakan, bahkan bencana adalah rajfah, 
gempa (al-A‘r☼f/7: 78), ☺ai♥ah, suara keras (Hūd/11: 67), 
☺☼‘iqah, sambaran (petir-Fu☺☺ilat/41: 17), zalzalah, goncangan 
yang dahsyat (az-Zalzalah/99: 1), bumi terbalik beserta 
hujan batu pijar (Hūd/11: 82), topan, hama wereng, kutu, 
katak dan darah (al-A‘r☼f/7: 133, dan angin puting beliung 
(al-♦☼qqah/69: 5-7). 

         
10. Kesadaran ekologis 

Ekologi adalah sebagai suatu hubungan kausal antara 
makhluk yang satu dengan makhluk lain, antara kehidupan 
yang satu dengan kehidupan lainnya. Kesadaran akan adanya 
saling mengasihi satu sama lain merupakan tanggung jawab 
moral manusia. Allah mengingatkan manusia lewat lisan 
Rasul-Nya agar, “Manusia mengasihani siapa pun dan apa 
pun yang ada di bumi, maka akan mengasihani yang ada di 
langit.”  Di dunia ini tidak ada yang terpisah dan karena itu 
hidup ini hanya ketergantungan mengandalkan yang lain, 
bahkan dengan alam semesta sekalipun. Ketika rusak 
ekosistem ini, maka akan rusak sistem lainnya. Karena itu 
ekosistem dimaknai: “Tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling meme-
ngaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 
produktifitas lingkungan hidup”.10  

Tanggung jawab manusia, sebagai khalifah Allah di 
muka bumi adalah untuk beribadah kepadanya, baik secara 
vertikal maupun horizontal. Ibadah yang bersifat horizontal 
inilah berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. 
Adanya ketentuan halal dan haram dalam agama, sebenarnya 
merupakan upaya membatasi ruang gerak manusia supaya 
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hidup teratur dalam menjaga keseimbangan sistem ling-
kungan ini.        

 
11. Peristilahan yang berkait kerusakan lingkungan  

Term-term yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan 
dalam Al-Qur΄an sungguh banyak antara lain ialah musibah 
karena kekalahan perang, kematian, kesalahan karena dosa, 
dan lain-lain. Selanjutnya, perkataan fitnah karena ujian, 
perang saudara, siksaan, kezaliman, godaan; dan kosakata 
yang digunakan adalah al-a♣☼b, al-iq☼b, dan al-bal☼. 

Di antara tujuan turunnya bencana tersebut, antara lain 
agar orang beriman menarik pelajaran, membedakan orang 
mukmin dan kafir, agar menjadi syuhada, untuk 
membersihkan dosa, dan sebagai siksa bagi orang kafir.    

Inilah poin-poin yang akan menjadi telaah pada bagian 
selanjutnya dalam kaitannya dengan Lingkungan dalam 
Perspektif al-Qur΄an. Manusia sebagai khalifah Allah 
memiliki tanggung jawab besar. Berlanjut dan tidak 
berlanjutnya kehidupan fana ini dan seterusnya bergantung 
bagaimana manusia memenej lingkungan di alam ini. 
Wallāhu a‘lām bi☺-☺awāb. 
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ETIKA BEREKSPRESI 
---------------------------------------- 
 
 

alah satu kecenderungan manusia dalam melakukan 
hubungan interpersonal adalah menyampaikan perasaan, 
sikap, dan pikiran-pikirannya kepada orang lain, baik 

dalam bentuk verbal, grafis, tingkah laku, maupun isyarat-
isyarat tertentu lainnya. Perasaan, sikap, dan pikiran itu 
disampaikan dengan maksud agar mendapat tanggapan dari 
orang lain sesuai dengan apa yang diharapkannya. Penyampaian 
perasaan, sikap, dan pikiran-pikiran itu disebut ekspresi.  

Tiap orang memiliki gayanya sendiri dalam berekspresi, 
ada yang kalem, datar dan biasa-biasa saja, dan ada pula yang 
menggebu-gebu bahkan ada yang bersifat agitatif. Dari segi 
metode dan media penyampaian juga bisa bermacam-macam, 
ada yang melakukannya dengan orasi, karikatur, spanduk, unjuk 
rasa, tulisan, kampanye, pameran, parodi, dan seribu satu cara 
lain. 

Dalam berekspresi itu manusia kadangkala tidak 
memperoleh tanggapan apa pun, atau mendapat tanggapan tapi 
lamban atau tidak sebagaimana yang ia harapkan. Berdasarkan 
pengalaman-pengalaman itulah kemudian manusia mengguna-
kan berbagai cara agar ekspresi yang disampaikan atau 

S 
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dikomunikasikan segera mendapat respons sesuai dengan 
harapan. Untuk mendapatkan respons segera, maka banyak di 
antara mereka yang melakukannya dengan hal-hal yang bersifat 
kontras, tidak lazim, atau hal-hal aneh agar dapat mengundang 
perhatian orang lain. Ada ekspresi yang sifatnya telah menjadi 
budaya yang diterima turun-temurun oleh komunitas masyara-
kat, seperti ekspresi persahabatan dengan cara bersalaman, 
rangkulan, cium pipi, membungkuk seperti pada orang Jepang, 
pegang dada seperti etnis tertentu di Afrika. Ada pula ekspresi 
yang sifatnya belum menjadi bagian dari budaya masyarakat 
bahkan dengan cara spontan. Semuanya menghendaki adanya 
respons dari pihak lain sehingga tidak terjadi ‘bertepuk sebelah 
tangan’ yang mengurangi makna ekspresi itu. 

Karena luasnya cakupan ekspresi itu, maka penting ada 
standar yang menjadi acuan sehingga manusia tidak berekspresi 
sebebas-bebasnya tanpa ada batas dan tanpa etika yang dapat 
diterima bersama. Kalau tidak, ada kemungkinan seseorang 
berekspresi secara bebas untuk mengemukakan perasaan, sikap, 
dan pikirannya, tetapi di sisi lain mengganggu ketertiban, 
keamanan, privasi, bahkan mungkin muncul pelecehan-
pelecehan terhadap individu, masyarakat, atau simbol-simbol 
yang disakralkan. Ini akan menimbulkan permusuhan, kekacau-
an, bahkan perang antarindividu dan kelompok yang 
merugikan semua pihak. Standar yang dapat digunakan 
bersama adalah standar Al-Qur΄an yang kebenaran teksnya 
bersifat absolut. Hal-hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan 
ini, dimulai dengan mengemukakan kebutuhan akan ekspresi 
dan dampaknya, etika berekspresi dengan mengedepankan 
tanggung jawab, kesopanan kejujuran, dan upaya kekaguman 
kepada Al-Kh☼liq. 
 
A. Ekspresi suatu Keniscayaan 

Manusia sejak lahir ke dunia sudah melakukan ekspresi 
berupa tangis pertama untuk menunjukkan ia eksis dan hidup. 
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Tangis kehidupan ini meskipun dikelompokkan sebagai insting 
(garīzah, sesuatu yang dilakukan tanpa dipelajari terlebih dahulu, 
atau bawaan lahir), namun menjadi simbol suatu ekspresi dalam 
kehidupan. Tanpa ekspresi tangis berarti tidak ada kehidupan. 
Tangis itu lalu direspons oleh orang tuanya atau yang mem-
bantu persalinannya dengan sukacita, bahwa anaknya atau anak 
yang ditolong kelahirannya ternyata hidup. Artinya, dengan 
ekspresi tangis itu kehidupan di dunia ini dimulai.  

Ketika usianya bertambah, mulai muncul ego (keakuan-
nya) yang merupakan bentuk ekspresi sebagai makhluk yang 
terpisah dari orang lain dan mempunyai keinginannya sendiri. 
Begitu seterusnya, ekspresi demi ekspresi dilakukan oleh 
manusia untuk menunjukkan eksistensinya di hadapan orang 
lain. 

Keberadaan  seseorang baru memiliki kebermaknaan jika 
ada orang lain. Orang lain adalah unsur pembeda antara satu 
individu dengan individu lain, karena secara alamiah tidak ada 
dua orang manusia yang persis sama secara keseluruhan. Antara 
satu dengan yang lain masing-masing berekspresi sesuai dengan 
eksistensi dirinya (apa yang dirasakan dan dipikirkan). Maka, 
ekspresi pada dasarnya adalah ucapan yang dilontarkan 
berdasar pada apa yang dipikirkan atau dalam rangka menun-
jukkan perasaan dengan menggunakan kata-kata, ungkapan, 
atau dalam bentuk aksi (when you say what you think or show how 
you feel using words or actions1). Dengan demikian, sebuah ekspresi 
dapat mengambil bentuk verbal, sikap, dan tingkah laku, yang 
kesemuanya menunjukkan pada apa yang dirasakan dan 
dipikirkan. 

Di dalam Al-Qur΄an peristiwa ekspresi manusia 
ditemukan dalam banyak ayat yang tampil dalam pergaulan 
interpersonal. Berdasarkan kategori ekspresi dalam bentuk 
verbal, sikap, dan tingkah laku, dapat dikemukakan beberapa di 
antaranya sebagai berikut: 
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1. Ekspresi verbal 
Ekspresi verbal adalah ekspresi yang disampaikan dalam 

bentuk ucapan sebagai manifestasi dari pikiran dan 
perasaan seseorang agar diketahui dan/atau ditanggapi 
orang lain. Ekspresi verbal banyak dilakukan orang untuk 
menyatakan pikiran dan perasaannya karena mudah dan 
seketika dapat dilakukan. Teriakan marah, memaki, 
menghardik, mengadu, merayu, meminta maaf, menge-
mukakan kesenangan atau kepedihan, dan aneka macam 
ungkapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari dapat 
dikategorikan sebagai ekspresi verbal.  

Di dalam Al-Qur΄an ditemukan banyak ungkapan 
manusia dalam berbagai peristiwa yang mencerminkan 
pikiran dan perasaan mereka pada saat itu, baik yang 
berlatar bahagia, sedih, marah, takut, kagum, angkuh, 
berani, dan sebagainya. Fir‘aun, misalnya, dengan angkuh 
dan bangga mengekspresikan dirinya sebagai tuhan yang 
paling tinggi, dan meniadakan Tuhan yang sesungguhnya. 
Dalam Surah an-N☼zi‘☼t/79: 24 ekspresi keangkuhan dan 
penantangan ini disebutkan:  

 
(Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” Maka 
Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di 
dunia. (an- N☼zi‘☼t/79: 24-25) 

Ekspresi yang disampaikan oleh Fir‘aun dalam ayat 
tersebut di atas sesungguhnya merupakan sikap keangku-
han karena kekuasaan absolut yang dia miliki dalam 
kerajaannya. Lebih tepatnya sebuah bentuk ekspresi 
penantangan terhadap orang-orang yang bertuhan dalam 
arti sebenarnya. Ekspresi menuhankan dirinya, dalam ayat 
di atas, mendapat respons dari Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
berupa malapetaka bagi Fir‘aun dan pengikut-pengikutnya 
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dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Peristiwa 
tenggelamnya Fir‘aun dalam keadaan terhina merupakan 
salah satu bentuk hukuman yang dia terima di dunia.2  

2. Ekspresi sikap 
Sikap adalah suatu kesiapan untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan. Dalam menanggapi suatu 
keadaan kadangkala manusia tidak serta merta bertindak 
dalam bentuk perbuatan nyata, tetapi cukup hanya 
bersikap. Adakalanya sikap ini tak dapat diketahui orang 
lain secara jelas, tetapi dalam banyak hal sulit disem-
bunyikan karena tampil dalam perubahan raut muka, 
senyuman, kernyit dahi, salah tingkah, atau yang lebih 
dikenal dengan istilah ekspresi seketika. Misalnya, seorang 
Muslim yang taat memiliki sikap tertentu terhadap 
minuman atau makanan haram. Ketika ia sangat lapar dan 
hidangan telah tersedia di atas meja makan, lalu diberitahu 
bahwa hidangan itu mengandung daging babi, maka serta 
merta rasa laparnya hilang dan mengambil sikap menahan 
diri untuk makan makanan itu.  

Pernyataan bahagia, puas, senang, jijik, benci, takut, 
marah, tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi 
kadangkala hanya dalam bentuk sikap. Mukanya langsung 
pucat pasi begitu ia berpapasan dengan debt collector karena 
telah lama menunggak utang dan selalu menghindar untuk 
melunasi utangnya yang telah lama jatuh tempo. Pendek 
kata, perubahan raut muka, sunggingan senyum, tegak bulu 
roma, keringat dingin, tremor (gemetar) ketakutan, diam 
seribu bahasa, adalah contoh-contoh dari ekspresi yang 
dinyatakan dalam bentuk sikap. Beberapa contoh ekspresi 
dalam bentuk sikap yang digambarkan oleh Al-Qur΄an 
dapat dipahami antara lain dalam: 
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• Surah an-Na♥l/16: 58 tentang perubahan raut muka 
karena faktor kekecewaan yang bercampur dengan 
kesedihan: 

 
Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
(kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam 
(merah padam), dan dia sangat marah. (an-Na♥l/16: 58) 

• Surah ‘Abasa/80: 38-42 tentang ekspresi wajah 
berseri-seri karena bahagia dan sebaliknya: 

 
 Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan 

gembira ria, dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang 
tertutup debu (suram), tertutup oleh kegelapan (ditimpa 
kehinaan dan kesusahan). Mereka itulah orang-orang kafir 
yang durhaka. (‘Abasa/80: 38-42) 

• Surah Maryam/19: 26 tentang sikap Maryam diam 
seribu bahasa terhadap tuduhan orang-orang yang 
memfitnahnya berbuat keji: 

 
 Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika 

engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya 
aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha 
Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun 
pada hari ini.” (Maryam/19: 26) 
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3. Ekspresi tingkah laku  
Berbeda dengan ekspresi sikap, bentuk ekspresi tingkah 

laku merupakan tindak lanjut dari sikap, yaitu dengan 
melakukan suatu tindakan nyata mengikuti kehendak 
pikiran dan perasaan. Misalnya, ketika seseorang berempati 
kepada fakir miskin, lalu diikuti dengan tindakan nyata 
memberi makan atau sedekah uang. Seseorang sedang 
dilanda emosi marah, lalu membanting apa yang ada di 
hadapannya, atau seseorang sedang takut lalu mengambil 
langkah seribu dari sumber ketakutannya merupakan 
contoh-contoh ekspresi dalam bentuk tingkah laku. 
Beberapa ayat Al-Qur΄an dapat dikemukakan di sini sebagai 
contoh ekspresi dalam bentuk tingkah laku. 

• Surah al-A‘r☼f/7: 150 tentang ekspresi tingkah laku 
Nabi Musa yang sedang dilanda emosi marah 
dengan melemparkan al-alwāh yang ada di tangannya, 
lalu menarik (menjambak) rambut kepala saudaranya 
ke arahnya: 

 
Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan 
marah dan sedih hati dia berkata, “Alangkah buruknya 
perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku! 
Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?” Musa 
pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang 
kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. 
(Harun) berkata, “Wahai anak ibuku! Kaum ini telah 
menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuh-
ku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh 
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menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau 
jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim.” (al-A‘rāf/7: 
150) 

• Surah al-Qa☺a☺/28: 79 tentang tingkah laku Q☼run 
yang mengekspresikan kekayaannya di hadapan kha-
layak dengan pamer dan takabur: 
 

 
  Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan 

kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan 
dunia berkata, “Mudah-mudahan kita mempunyai harta 
kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, 
sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan 
yang besar.” (al-Qa☺a☺/28: 79) 

• Surah al-♦asyr/59: 9 tentang ekspresi kaum Ansar 
yang tulus dalam berbagi kepada para pengungsi 
(Muhajirin): 

 
Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota 
Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke 
tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada  
mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muha-
jirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga 
memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, 
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maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-
♦asyr/59: 9) 

Surat al-♦asyr/59: 9 ini turun dalam kasus Abū ◘alhah 
(yang lain menyebut: ♫abit bin Qays, atau Abū Na☺r) yang 
begitu berempati kepada tamunya, ‘pengungsi’ dari kaum 
Muhajirin, disertai tindakan nyata membantu akomodasi 
dan konsumsi kepada mereka. Ia sendiri kesulitan dalam 
hidupnya, tetapi masih tetap mengutamakan tamunya meski 
harus memberikan makanan yang tadinya untuk anak 
balitanya.3  

Walaupun ayat ini turun untuk apresiasi terhadap emosi 
senang yang ditunjukkan seorang Ansar kepada Muhajirin, 
namun kondisi itu merata pada hampir semua kaum Ansar. 
Faktor senang membantu kepada tamu itu yang 
diekspresikan dengan tindakan nyata merupakan gejala 
umum di masyarakat Medinah. Mereka memberi apa yang 
dibutuhkan oleh tamu-tamunya meskipun sebenarnya 
mereka juga butuh, termasuk mereka yang memiliki istri 
lebih dari satu dengan rela diberikan kepada tamu-tamu 
Muhajirin.4 
 

4. Ekspresi lain-lain (grafis, simbol, lukisan, isyarat) 
Sejak zaman purba manusia sudah mengenal simbol-

simbol bahkan telah mulai melakukan grafiti berupa 
coretan-coretan atau gambar-gambar di dinding gua tempat 
tinggal mereka. Pada umumnya mereka mengekspresikan 
apa yang dilihat di alam terbuka atau menyatakan pikiran 
dan perasaannya. Zaman yang membatasi antara prasejarah 
dan masa sejarah adalah munculnya tulisan yang menjadi 
ekspresi pikiran dan perasaan dari penorehnya. 

Ekspresi dalam bentuk grafis, simbol, seni lukis telah 
menjadi tren dalam kehidupan manusia modern. Orang 
berkeinginan bebas untuk mengekspresikan pikiran dan 
perasaannya melalui berbagai media yang dapat divisuali-



394                                           Etika Berekspresi 
 

sasikan. Agar pesan yang ingin disampaikan dapat dengan 
mudah diterima orang yang melihatnya, maka dibuatlah 
ekspresi itu menarik dan simpel. Simbol menjadi pilihan 
utama untuk merepresentasikan makna pesan yang ingin 
disampaikan. Sebuah simbol atau grafiti dapat mewakili 
sejumlah besar ungkapan kata-kata. 

Simbol atau isyarat sebagai sesuatu yang mewakili makna 
tertentu antara lain dapat dipahami dari ungkapan kata 
‘ramz’ yang terdapat pada Surah Āli ‘Imr☼n/3: 41 sebagai 
berikut: 

 
Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa 
mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun 
mandul?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah berbuat 
apa yang Dia kehendaki.” (Āli ‘Imr☼n/3: 41) 

Kata ‘ramz’ dalam ayat di atas diartikan sebagai simbol 
atau isyarat, yakni isyarat dengan menggunakan tangan, 
mata, dan lain-lain.5 Karena ketidakmampuan berbicara 
dengan manusia selama tiga hari, maka untuk ber-
komunikasi Zakaria menggunakan ekspresi dengan isyarat 
untuk mengutarakan keperluannya. Sebagian ahli tafsir 
mengatakan ketidakmampuan berbicara itu hanya untuk 
persoalan duniawi, tetapi berucap zikir semacam tasbih 
tidak menjadi halangan. Hal ini diindikasikan dari lanjutan 
ayat di atas yang menyuruh Zakaria untuk berzikir dan 
bertasbih. Bahasa isyarat—yang telah dikenal luas saat ini 
dengan formulasi simbol-simbol—sejatinya telah dilakukan 
oleh Zakaria dan Maryam. Maryam ketika itu tidak mau 
berkomunikasi secara verbal kepada manusia, ia hanya 
menggunakan bahasa isyarat tangan dengan menunjuk 
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kepada anaknya, sebagaimana dapat dipahami dari Surah 
Maryam/19: 26-30: 

 
 

Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau 
melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah 
bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku 
tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” Kemudian 
dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, “Wahai Maryam! 
Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. 
Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan 
seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan 
pezina.” Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. 
Mereka berkata, “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak 
kecil yang masih dalam ayunan?” Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya 
aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia men-
jadikan aku seorang Nabi.” (Maryam/19: 26-30) 
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B. Etika dalam Berekspresi  

Secara garis besar, aktivitas manusia dapat dibagi menjadi 
aktivitas pribadi (private) dan aktivitas publik. Aktivitas pribadi 
terbatas pada wilayah personal dan tidak melibatkan orang lain 
secara luas, sementara aktivitas publik, sebaliknya. Dalam 
kehidupan sehari-hari terdapat pula aktivitas yang semula 
sebagai aktivitas pribadi, namun karena disaksikan orang 
banyak, ia menjadi aktivitas di wilayah publik, sehingga nilai 
privatnya menjadi hilang. Segala sesuatu yang telah dilempar ke 
wilayah publik akan menjadi milik publik. Artinya, apa pun 
yang dikemukakan secara terbuka kepada publik, maka ia akan 
menjadi perbincangan luas yang boleh jadi mendapat 
sambutan, pujian, kritik, bahkan mungkin cacian. Sebuah karya 
tulis, karya ilmiah, karya seni, ketika dipublikasikan dan dibaca 
atau disaksikan orang banyak, maka ia telah melesat dari 
kepemilikan privat dan masuk ke wilayah publik.  

Dalam pandangan agama, berekspresi di ruang privat 
harus tetap memelihara etika, apalagi jika dilakukan di ruang 
publik yang terbuka untuk orang banyak. Pada tataran ini, 
tanggung jawab, kesopanan, kejujuran, menjadi hal yang sangat 
penting untuk dipertimbangkan. 

Kebebasan berekspresi yang sering dijadikan jargon bagi 
para seniman (ekspresionis) tentu tidak harus diartikan sebagai 
kebebasan tanpa batas. Beberapa waktu yang lalu, seorang 
karikaturis memublikasikan karikatur Nabi Muhammad dengan 
penggambaran yang jauh dari kebenaran, meskipun dimaksud-
kan sebagai pendapat pribadi, tentu tidak dapat diterima. Secara 
substansial menyerang keyakinan orang lain dan telah masuk 
wilayah publik karena telah dipublikasikan dan dibaca orang 
banyak. Oleh karena itu, berekspresi—apa pun bentuknya—
harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor etika. Beberapa 
di antaranya dari perspektif Al-Qur΄an dapat dikemukakan 
antara lain: 
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1. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah suatu sikap yang selalu dituntut 
dalam melakukan setiap aktivitas, apa pun bentuknya. 
Ucapan yang dilontarkan, perbuatan yang diwujudkan 
dalam tingkah laku, termasuk apa yang diyakini dalam hati, 
merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan di 
hadapan Allah. Firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā dalam 
Surah al-Isr☼΄/17: 36: 

 
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya. (al-Isr☼΄/17: 36) 

Bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat 
merupakan etika dasar yang sangat luhur untuk 
menyelamatkan diri dan masyarakat dari kesulitan dan 
kehancuran.6 Kalau tanggung jawab itu tidak menjadi 
pertimbangan, maka banyak orang yang melakukan sesuatu 
seenaknya tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang 
ditimbulkannya (istilahnya, lempar batu sembunyi tangan). 
Itu sebabnya akhirat menjadi sangat penting dalam tatanan 
kehidupan manusia. Kalau ada orang terlepas dari hukum 
di dunia, pasti di akhirat tidak bisa mengelak, karena 
keadilan sesungguhnya ada di akhirat. Kesadaran manusia 
terhadap semua aktivitas yang dilakukannya, baik atau 
buruk, akan diperlihatkan akibatnya dan mendapat balasan 
yang setimpal. Hal ini sangat jelas diuraikan di dalam 
Al-Qur΄an, misalnya Surah az-Zalzalah/99: 7-8 sebagai 
berikut: 
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Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan 
kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 
(az-Zalzalah/99: 7-8) 

Apabila manusia menyadari bahwa segala sesuatu 
mempunyai risiko-risiko, maka mereka akan mempertim-
bangkan masak-masak sebelum melakukan suatu tindakan. 
Dalam ayat di atas dengan sangat gamblang Allah sub♥ānahū 
wa ta‘ālā mengingatkan bahwa tidak ada suatu perbuatan, 
sekecil apa pun itu, yang lepas dari pertanggungjawaban. 
Karena, semua perbuatan itu akan ditunjukkan akibatnya 
dan akan diberi ganjaran dan balasan sesuai dengan kadar 
perbuatan itu. Termasuk dalam pembicaraan ini adalah 
kebebasan berekspresi yang sering dijadikan sebagai tameng 
para seniman, budayawan, pengunjuk rasa, dalam mengek-
spresikan karya-karya, atau pikiran dan perasaannya. 
Kebebasan harus dimaknai sebagai kebebasan yang 
bertanggung jawab, terutama tanggung jawab kepada 
Yang Mahakuasa. Pernyataan Al-Qur΄an sangat jelas, 
bahwa apabila seseorang melakukan suatu kebaikan, atau-
pun kejahatan, maka akibatnya akan kembali kepada-nya, 
dapat dibaca dalam Surah al-Isr☼΄/17: 7: 
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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) 
itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman 
(kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk 
menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid 
(Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya 
pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka 
kuasai. (al-Isr☼΄/17: 7) 

Apabila kesadaran ini ada pada tiap-tiap individu, maka 
tidak diragukan orang itu akan menampilkan sesuatu yang 
terbaik dengan cara-cara yang terbaik pula. Hanya 
persoalannya adalah sering kali ada di antara manusia lupa 
akan hukum sebab akibat ini. Hal ini terjadi terutama 
karena ganjaran atau balasan yang akan diterima oleh 
manusia di akhirat time respons-nya cukup panjang. Akibatnya, 
tanggung jawab sering dilupakan atau dinomorduakan, yang 
penting mereka berekspresi apa pun bentuk, cara, atau 
akibat yang ditimbulkannya tidak menjadi persoalan bahkan 
tidak menjadi pertimbangan sebelumnya.   

 
2. Kesopanan 

Sebagai individu, manusia dalam hati kecilnya memiliki 
keinginan untuk bebas melakukan aktivitas apa saja yang 
dikehendakinya. Mereka ingin bebas berekspresi tanpa 
dihalangi oleh aturan apa pun. Namun, sebagai makhluk 
sosial manusia harus mempertimbangkan keberadaan orang 
lain, sehingga dituntut untuk tidak berbuat sekehendaknya 
yang dapat membuat orang lain terganggu. Sampai pada 
tataran ini manusia memerlukan adab kesopanan agar tidak 
mengganggu pihak-pihak lain yang juga sama-sama 
menempati bumi Allah. Bahkan, lebih gamblang lagi ung-
kapan berikut ini: Manusia berbeda dengan hewan karena 
memiliki adab kesopanan.  
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Budaya sopan harus tampil bersama dengan semua 
aktivitas manusia. Budaya ini sangat erat kaitannya dengan 
rasa malu dan harga diri. Sebab, jika tidak ada lagi rasa 
malu, maka manusia cenderung melakukan apa saja yang 
ingin dilakukan, tanpa ada batas-batas yang memagarinya 
semisal kesopanan, penghargaan, pemuliaan, dan kepatu-
han kepada aturan.  

Dewasa ini sebagian manusia tidak lagi memiliki budaya 
malu bahkan untuk tampil di depan umum dan disaksikan 
orang banyak. Dengan alasan berkesenian ia rela tampil 
dengan pakaian ala kadarnya; dengan alasan ekspresi ada 
orang berani bermaksiat ria tanpa rasa bersalah; dengan 
alasan kebebasan ada orang dengan entengnya mencaci 
maki keyakinan orang lain, dan berbagai alasan lain yang 
sejatinya tidak sejalan dengan ajaran agama. Semua itu 
terjadi karena tiadanya adab kesopanan dan rasa malu 
dalam diri orang tersebut. Sebuah hadis Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh al-Bukh☼rī men-
jelaskan tentang kecenderungan manusia melakukan apa 
saja apabila rasa malu sudah sirna dari dirinya. 

فَاْصَنْع  ْىإذَا لَْم َتْسَتِح: لَىْوإنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالَمِ النُُّبوَِّة اُأل
يب أرواه البخاري وابن ماجه عن () فَافَْعلْ َما ِشئَْت(َما ِشئَْت 

  )مسعود عقبة بن عامر
Sungguh sebagian dari apa yang diperoleh manusia dari ucapan nabi-
nabi terdahulu adalah: Jika engkau sudah tidak punya rasa malu 
lagi maka berbuatlah sesukamu. (Riwayat al-Bukhārī dan Ibnu 
Mājah dari Abū Mas‘ūd bin ‘²mir) 

Adab kesopanan merupakan bagian dari pengamalan 
ajaran agama. Mengajak orang ke jalan yang benar, 
memberi nasihat, bahkan berdebat pun harus dengan cara-
cara yang baik. Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā memberi tuntunan 
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sangat jelas bagaimana seharusnya menyampaikan pen-
dapat, ajakan, nasihat kepada orang lain sebagaimana 
firman-Nya dalam Surah an-Na♥l/16: 125 sebagai berikut: 

 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui 
siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 
siapa yang mendapat petunjuk. (an-Na♥l/16: 125) 

Di antara ketiga prilaku dalam ayat ini—berdakwah, 
memberi nasihat, dan berdebat—mungkin dalam berdebat 
manusia paling sering tidak mampu mengendalikan 
emosinya dalam berbicara atau menyampaikan argumentasi. 
Sesuai dengan tuntunan ayat tersebut, dalam berdebat pun 
etika harus tetap dipelihara. Ungkapan ‘al-latī hiya a♥san’ 
bermakna cara yang sesuai dengan etika bertukar pendapat 
atau berdebat, yaitu sopan, lemah lembut, fleksibel, dan 
dengan prolog atau pengantar yang menyejukkan hati.7 
Sementara itu Sayid ◘an•awī berpendapat bahwa 
perdebatan itu harus dibangun di atas kebaikan penerima-
an, keramahan, lemah lembut, dan lapang dada, karena 
dengan cara itu memungkinkan orang mampu mere-dam 
emosi marah lawan debat dan mereduksi pertentangan 
dengan mereka.8  

Menyampaikan pendapat, ide, saran, harus dengan cara-
cara yang sopan dan dibenarkan oleh syara‘. Memaksakan 
kehendak dengan kekerasan, kezaliman, pelecehan, atau 
dengan cara-cara membalik logika sehat dalam rangka 
kebebasan berekspresi adalah suatu hal yang bertentangan 
dengan ajaran Al-Qur΄an. Ketika manusia memiliki 
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kekuatan, kekuasaan, andalan, keistimewaan, maka ia 
memiliki peluang untuk bertindak agresif dan melakukan 
intervensi negatif ke wilayah privasi orang lain. Peluang ini 
dapat teredam atau tidak teraktualisasikan apabila orang itu 
mampu menjaga adab kesopanan yang dilandasi ketakwaan 
yang ada di dalam sanubarinya. Semakin tinggi kedudu-
kannya semakin memelihara adab kesopanan bahkan 
terhadap bawahannya. Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
yang memiliki kedudukan sangat tinggi senantiasa 
memelihara adab kesopanan dalam pergaulannya sehingga 
Al-Qur΄an pun memberi label pemangku akhlak yang 
agung.9 Beliau senantiasa mengamalkan adab kesopanan 
dalam bersikap, bertutur kata, dan bertingkah laku kepada 
siapa pun termasuk kepada pengikut-pengikutnya. Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā berfirman dalam Surah asy-Syu‘ar☼΄/26: 
215 sebagai berikut: 

 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang 
mengikutimu. (asy-Syu‘ar☼΄/26: 215) 

Ungkapan Al-Qur΄an untuk bersikap rendah hati dengan 
menganalogikan pada sayap burung (j☼na♥), karena burung 
apabila ingin hinggap di suatu tempat, maka sayap-sayapnya 
dilipat dan direndahkan, sementara jika ingin terbang ia 
bentangkan dan kepakkan sayapnya. Ungkapan ini 
dimaksudkan sebagai perintah bersikap rendah hati dan 
larangan untuk berbuat sombong setelah berseminya 
rendah hati itu.10 Ekspresi kesombongan sering kali muncul 
dalam kehidupan apabila adab kesopanan telah hilang 
dalam tata pergaulan interpersonal. Apa yang dijelaskan di 
awal tulisan ini tentang ekspresi kesombongan Fir‘aun dan 
Q☼run yang mendemonstrasikan kekuasaannya dan ke-
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mewahannya merupakan bentuk-bentuk ekspresi yang tidak 
mempertimbangkan adab kesopanan. 

3. Kejujuran dan kebenaran 
Kejujuran dan kebenaran adalah hal yang sangat penting 

dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, terlebih lagi dalam 
berekspresi. Apa yang dikenal luas dengan istilah kejujuran 
akademik adalah kejujuran dalam mengekspresikan 
pendapat-pendapat kita. Banyak orang yang melansir 
sebuah pendapat seolah-olah buah pikiran dia, tetapi 
sebenarnya pendapat orang lain. Ada pula orang yang 
secara ekspresif berteriak-teriak memperjuangkan sesuatu, 
tetapi hal itu dilakukannya semata-mata karena ia dibayar 
orang untuk melakukannya, bukan atas dasar ketulusan hati 
memperjuangan sebuah nilai. Demikian juga ada sementara 
orang yang berkukuh pada suatu ekspresi yang dikembangkan 
dari sumber-sumber yang tidak valid padahal tak lain 
hanyalah isapan jempol belaka. Kejujuran dan kebenaran 
sangat penting mendasari setiap ekspresi, baik dalam 
bentuk sikap, wicara, maupun perilaku yang akan dilakukan. 

Orang yang telah menjadikan kejujuran dan kebenaran 
sebagai sikap hidupnya akan menikmati kehidupan yang 
bahagia, karena selamanya kejujuran itu mengantarkan 
kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa ke surga. 
Perhatikan hadis berikut ini: 
إِنَّ الصِّْدَق َيْهِدي إِلَى الْبِرِّ َوإِنَّ الْبِرَّ َيْهِدي إِلَى الَْجنَِّة َوإِنَّ الرَُّجلَ 

ِصدِّيقًا َوإِنَّ الْكَِذَب َيْهِدي إِلَى الْفُُجورِ  ُتَب ِعْنَداِهللالََيْصُدُق َحتَّى َيكْ
إِلَى النَّارِ َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيكِْذُب َحتَّى ُيكَْتَب ِعْنَد َوإِنَّ الْفُُجوَر َيْهِدي 

)عن عبداهللا بن عمر رواه البخاري و مسلم. ( اللَِّه كَذَّاًبا 
Sungguh kebenaran (kejujuran) itu membawa kepada kebajikan, 
dan kebajikan itu mengantarkan ke surga. Sungguh seseorang 
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senantiasa bersikap benar (jujur) hingga dicatat di sisi Allah sebagai 
orang-orang benar (jujur). Sementara kebohongan membawa kepada 
dosa, dan dosa mengantarkan ke neraka. Sungguh seseorang terbiasa 
berbohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. 
(Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Abdullāh bin ‘Umar) 

Antonim dari jujur adalah khianat, yakni perbuatan 
menyalahi kepercayaan atau kebenaran yang seharusnya ia 
pegang teguh. Orang berkhianat apabila kepercayaan atau 
kebenaran yang diamanatkan kepadanya ia lalaikan.11 Tidak 
ada tempat yang baik di hati manusia terhadap orang-orang 
yang suka berkhianat, karena ia berekspresi tidak sebagai-
mana adanya. Ia mengungkapkan sesuatu, baik dalam 
bentuk sikap, pikiran, dan perasaan, berbeda dengan kenya-
taan atau kebenaran sesungguhnya. Dalam beberapa ayat 
Al-Qur΄an, Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā menyatakan sangat 
tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Surah al-
Anf☼l/8: 58, misalnya, menyebutkan: 

 
Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) peng-
khianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu 
kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang yang berkhianat. (al-Anf☼l/8: 58) 

Sikap jujur, tidak berkhianat, adalah sikap yang harus 
mengemuka dalam interaksi antarmanusia, baik orang 
perorang maupun kelompok. Ayat di atas memberi isyarat 
jelas untuk berlaku transparan, jujur, apa adanya, bahwa 
tidak ada lagi perjanjian perdamaian antara kaum Muslim 
dan musyrikin sehingga masing-masing pihak mengetahui 
persis kembali pada status quo sebelum perdamaian. 
Berkhianat adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, 
bahkan jika dilakukan terhadap orang kafir sekalipun.12  
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4. Membawa rasa kagum kepada Al-Kh☼liq 
Ekspresi yang dilakukan manusia dalam semua aspek 

kehidupan harus senantiasa mampu membawa kedekatan 
kepada Pencipta, Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Ekspresi 
berkesenian, berpolitik, berbisnis, dan ekspresi-ekspresi 
lainnya ditampilkan dalam kehidupan atas dasar takwa 
(ussisa ‘alat-taqwā) dan bertujuan taqarrub kepada Allah. 
Penampilan karya seni yang mengundang kekaguman 
kepada Pencipta merupakan karya yang agung. Sebaliknya, 
karya yang melecehkan keimanan dan nilai-nilai kemanu-
siaan adalah karya yang tak memiliki nilai, hatta nilai seni itu 
sendiri. Firman Allah dalam Surah ☻☼d/38: 26: 

 
(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami 
jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 
(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau 
mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan 
Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari  
perhitungan.” (☻ād/38: 26) Wallāhu a‘lām b☺-☺awāb. 
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Catatan: 
                                                            

1 Cambridge Learner’s Dictionary, 2nd Ed., (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), entri: expression. 

2 Lihat lebih lanjut misalnya Surah Al-Baqarah/2: 50; Al-Anf☼l/8: 54; 
Yūnus/10: 90; Al-Isr☼΄/17: 103. 

3 Al-Qur•ubī, Al-Jāmi‘ li A♥kāmil-Qur΄ān, (Kairo: Dārusy-Sya‘b), 
Mu♥aqqiq,  A♥mad ‘Abdul-‘Alim al-Burdunī, juz 18, h. 20-25. 

4 ‘Abdullāh bin ‘Umar Al-Bai○☼wī, Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta΄wīl, 
Mu♥aqqiq, ‘Abdul-Q☼dir ‘Arafat, juz 5, (Beirut: Dārul-Fikr), h. 320-321; 
Abul-Barakat An-Nasafī. Tafsīrul-Qur΄ān al-Jalīl, (Beirut: al-Amawiyyah), juz 
4, h. 232-232.  

5 ‘Alauddīn Al-Kh☼zin, Lubābut-Ta΄wīl fī Ma‘ānī at-Tanzīl, juz 1, h. 
370. 

6 Ibnu ‘Asyūr, at-Ta♥rīr wat-Tanwīr, (Beirut: Muassasah at-Tārīkh al-
‘Arabī, 2000), juz 14, h. 82. 

7 Syih☼buddīn Al-Alūsī, Rū♥ul-Ma‘ānī fī Tafsīril-Qur΄ān Al-‘A♂īm was-
Sab‘ul-Ma♪ānī, juz 10, h. 340. 

8 Mu♥ammad Sayid ◘an•awī, At-Tafsīr Al-Wasī•, juz 1, h. 2583. 
9 Lihat Surah Al-Qalam/68: 4. 
10 Abul-Q☼sim Az-Zamakhsyarī, Al-Kasysyāf, juz 5, h. 50. 
11 Abul-‘Abb☼s Al-Fayūmī, al-Mi☺bāh Al-Munīr fī Garībsy-Syar♥ Al-

Kabīr, juz 3, h. 154. 
12 Abul-Fid☼΄ Ibnu Ka♪īr, Tafsīr Al-Qur΄ān al-A♂īm, mu♥aqqiq: Sami 

bin Mu♥ammad Salamah, (Dāru•-◘ayyibah lin-Nasyr wat-Tawzī’), juz 4, h. 
79. 
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ETIKA BERKELUARGA  
------------------------------------------ 
 
 
A. Pendahuluan 

erkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) 
dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan 
potensi mawaddah dan ra♥mah, sehingga dapat melaksana-

kan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus 
diemban oleh keluarganya. 

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. I 
Tahun 1974: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 

Diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya 
hingga suami istri meninggal dunia, karena yang diinginkan 
oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami 
istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat 
berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat 
memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik 
agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh 

P 
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karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling 
suci dan teramat kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur΄an 
Surah an-Nis☼΄/4 ayat 21 sebagai berikut: 

 
Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu 
telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari 
kamu. (an-Nis☼΄/4: 21) 

Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan adalah 
dibenci Islam, karena ia merusakkan dan menghilangkan 
kemaslahatan antara suami istri. Kedamaian, ketentraman, 
kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan merupakan ida-
man setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang, 
dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga, 
sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat diraih. Kadang-
kadang timbul problematika atau konflik dalam rumah tangga, 
di mana kalau masalah ini tidak dapat diatasi, akan menga-
kibatkan perceraian atau putusnya perkawinan. 

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, agar 
pasangan suami istri dapat membina keluarga sakīnah mawaddah 
wa ra♥mah yang diridai oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, maka 
pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan 
Al-Qur΄an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing 
dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya 
melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan 
saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, dan saling 
menghormati. 
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B. Pandangan Al-Qur΄an tentang Etika  
      dalam Berkeluarga 

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut 
menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang 
harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling 
menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta 
saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri 
melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan 
hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai 
masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, 
dan ketegangan hidup berumah tangga. 

Oleh karena itu, antara suami istri harus selalu menjaga 
etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, 
keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah 
dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-
masing yang disertai tolong menolong dan saling pengertian 
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, 
karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga 
bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Dengannya 
dapat terwujud keluarga sakīnah mawaddah wa ra♥mah, seperti 
dalam firman Allah Surah ar-Rūm/30 ayat: 21: 

 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-
Rūm/30: 21) 

Prinsip dan tujuan perkawinan berdasarkan ayat tersebut 
adalah sebagai berikut: 
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1. Membina keluarga yang tenang dan bahagia; 
2. Hidup cinta-menyintai; 
3. Bertakwa kepada Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā dan mem-

bentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewe-
ngan seksual; 

4. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat 
silaturahmi antarkeluarga.1  

Selain dari tujuan yang telah disebutkan, tujuan 
perkawinan adalah melanjutkan dan memelihara keturunan 
manusia. Firman Allah dalam Surah an-Nis☼΄/4 ayat 1: 

 
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 
pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah 
memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nis☼΄/4: 1) 

Selanjutnya berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, 
pengawasan perkembangan dan pertumbuhannya, Allah 
berfirman dalam Surah an-Nis☼΄/4 ayat 9: 

 
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 



Etika Berkeluarga                                                           411    
 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nis☼΄/4: 9) 

Yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan 
anak (keturunan) ialah suatu peristiwa mulai dari bersatunya sel 
telur dengan sel mani ayah pada kandungan ibunya dan 
berakhir pada akil balignya seorang remaja. 

Dalam upaya membina keluarga sakīnah, mawaddah wa 
ra♥mah, pasangan suami istri hendaknya melaksanakan etika, 
antara lain, sebagai berikut: 

 
1. Etika tanggung jawab dalam keluarga 

Berkenaan dengan tanggung jawab dalam keluarga, Allah 
berfirman dalam Surah an-Nis☼΄/4: 34: 

 
Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 
yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 
memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan 
yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga 
diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 
(mereka). (an- Nis☼΄/4: 34) 

Dalam ayat yang telah disebutkan di atas terkandung 
beberapa hukum sebagai berikut: 

a. Suami adalah sebagai pemimpin/kepala keluarga 
Menurut Jaw☼d Mugniyah, maksud ayat tersebut tidak 

menunjukkan perbedaan antara laki-laki/suami dan 
perempuan/istri, tetapi keduanya adalah sama. Ayat 
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tersebut hanya ditujukan bahwa laki-laki sebagai suami 
dan perempuan sebagai istri, keduanya adalah rukun 
kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa yang lain, 
keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan 
untuk kepemimpinan suami dalam memimpin istrinya. 
Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan 
untuk menjadi penguasa yang otoriter.2 

Jadi maksud ayat ini adalah untuk mempertegas 
pembagian tugas antara suami dan istri. Tugas suami 
adalah melindungi, menjaga, membela, bertindak sebagai 
wali, memberi nafkah, dan lain-lain. Kelebihan kaum laki-
laki dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan 
memberikan perlindungan telah menjadikan kaum 
perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan fitrahnya, yaitu: hamil, melahirkan, serta 
mengasuh anak. Maka dengan ini, kaum perempuan (para 
istri) dapat tenteram dan sejahtera serta tercukupi seluruh 
kebutuhannya. Itulah sebabnya suami dijadikan sebagai 
pemimpin dalam keluarga. Jadi bukan karena diskriminasi 
antara laki-laki dan perempuan. 

b. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga 
Berkenaan dengan tanggung jawab suami sebagai 

pencari nafkah utama keluarga, antara lain disebutkan 
pula di dalam Surah al-Baqarah/2: 223, an- Nis☼΄/4: 34, 
a•-◘al☼q/65: 7, dan al-Baqarah/2: 233. 

1. Surah an-Nis☼΄/4: 34 (lihat pembahasan sebe-
lumnya) 

2. Surah a•-◘al☼q/65: 7: 
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Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) 
dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan setelah kesempitan. (a•-◘alāq/65: 7) 

3. Surah al-Baqarah/2: 233: 

 
Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 
kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 
anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila 
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 
kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang 
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233) 

Ayat-ayat yang disebutkan di atas menunjukkan, 
bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri 
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dan anak-anak. Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi 
kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, 
pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai 
dengan kemampuan suami. Karena tanggung jawab 
penyedia nafkah inilah di antara alasan mengapa suami 
menjadi pemimpin rumah tangga.3 

Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada 
si suami, dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri 
membantu suaminya mencari nafkah dengan persetujuan 
suaminya dan tidak menganggu pelaksanaan kewajiban-
nya sebagai seorang ibu rumah tangga. 

Perempuan diperbolehkan memberi nafkah kepada 
suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih 
payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan 
kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut 
rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, 
istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, 
tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya 
kepada istrinya, sebab si istri itu dalam tanggungannya. 

Apabila istri rela memberikan sebagian maharnya 
kepada suaminya, maka suami boleh memakannya se-
bagaimana firman Allah Surah an-Nis☼΄/4: 4:  

 
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmati-
lah pemberian itu dengan senang hati. (an-Nis☼΄/4: 4) 

Kalau mahar4 itu sebagai pemberian yang wajib dari 
pihak suami kepada si istri boleh dimakan oleh suami 
sebagian karena kerelaan istri, maka boleh pula si istri 
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menafkahi suami, anak-anak, dan rumah tangganya, 
karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā untuk tolong menolong dan bantu 
membantu dalam mengerjakan kebaikan (al-M☼΄idah/5: 
2). Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan 
susah atau sakit yang menyebabkan tidak dapat bekerja 
atau karena PHK, merupakan perbuatan yang sangat 
baik. Kalau suami istri dapat saling mewarisi setelah 
meninggal, mengapa si suami tidak harus dibantu bila 
hidupnya susah? Oleh karena itu, istri yang menafkahi 
keluarganya (suami dan anak-anaknya) tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam. 

Jadi, Islam menolerir adanya perempuan sebagai 
tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya 
perkembangan zaman yang memengaruhi tatanan 
kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh 
kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan 
yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan 
primer. Mungkin seorang suami tidak lagi sanggup 
memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak 
tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak 
atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit dan lain-
lain. Dalam hal seperti itu istri harus membantu suaminya 
menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta 
kesejahteraan anak-anak di kemudian hari. 

Sebaliknya, perempuan bekerja di luar rumah tetap 
berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai 
mampu memberi kecukupan, asalkan ia bekerja di luar itu 
dengan izin atau persetujuan suaminya, karena nafkah itu 
merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga (lihat 
Surah an-Nis☼΄/4 ayat 34 dan al-Baqarah/2 ayat 233). 

Dalam pergaulan rumah tangga, istri berhak mendapat-
kan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan 
firman Allah dalam Surah an-Nis☼΄/4 ayat 19: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu 
mewarisi perempuan dengan jalan paksadan janganlah kamu 
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali 
apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan 
bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu 
tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 
kebaikan yang banyak padanya. (an-Nis☼΄/4: 19) 

Perlakuan yang patut (baik) tersebut, meliputi tingkah 
laku, tindakan, dan sopan santun yang harus dilakukan 
seorang suami terhadap istri. Apabila hak-hak istri tidak 
diberikan oleh suami berarti suami sendirilah yang 
menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh istri. 

Istri boleh menuntut pembatalan perkawinan/akad 
nikah dengan khulu‘ (gugat cerai) setelah upaya-upaya 
islah melalui pihak ketiga (dua orang hakim), bila suami 
tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi 
nafkah, sedang istri itu tidak rela, atau suami berbuat 
kasar, berbuat serong, pemabuk dan sebagainya, 
sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 
229: 
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Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami 
dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. 
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah 
kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) 
khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 
kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu 
menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas 
bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melang-
garnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka 
itulah orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 229) 

Ayat ini sering dipenggal oleh sebagian orang, yaitu 
hanya diambil awalnya saja. “•al☼q (yang dapat dirujuki) 
dua kali”. Sedangkan yang berhak menjatuhkan talaq 
adalah suami, akibatnya suami banyak yang berbuat 
sewenang-wenang kepada istri dengan alasan yang berhak 
menjatuhkan talak tersebut hanyalah suami. Akibat 
khulu’, suami tidak bisa rujuk, tanpa persetujuan dan 
kesediaan mantan istri. 

Pada masa ‘iddah •al☼q raj‘ī atau dalam keadaan hamil, 
baik dalam masa ‘iddah •al☼q raj‘ī atau •al☼q b☼΄in, istri 
berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sebagaimana 
firman Allah dalam Surah a•-◘al☼q/65: 6: 
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Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 
jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 
melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; 
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (a•-◘al☼q/65: 6) 

Adapun perempuan yang tidak hamil dalam keadaan 
‘iddah •al☼q bā΄in tidak berhak mendapat nafkah dan 
tempat tinggal menurut Imam A♥mad, sedangkan 
menurut Imam Sy☼fi‘ī dan Imam M☼lik ia berhak men-
dapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah. 
Menurut Abū ♦anīfah ia berhak mendapat nafkah dan 
tempat tinggal5. 

Istri yang dalam ‘iddah karena cerai mati, tidak berhak 
mendapat nafkah meskipun ia dalam keadaan hamil. Ia 
berhak mendapat warisan dari harta peninggalan 
suaminya dan berhak pula untuk tinggal di rumah suami 
bila ia tidak tinggal di rumah bersama atau rumahnya 
sendiri selama setahun sebagaimana firman Allah Surah 
al-Baqarah/2: 240: 
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Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan 
meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-
istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya 
(dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak 
ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap 
diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha-
perkasa, Mahabijaksana. (al- Baqarah/2: 240) 

Bagi perempuan/istri yang ditalak sebelum dicampuri, 
tidak mempunyai ‘iddah. Oleh karena itu, ia tidak berhak 
mendapat nafkah dan tempat tinggal, tetapi ia masih 
berhak mendapat separuh mahar yang telah diberikan 
oleh suami waktu akad nikah dan juga berhak mendapat 
mut‘ah, baik berupa makanan, pakaian, uang dan lain-lain. 
Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 
237: 

 
Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh 
(campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka 
(bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika 
mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad 
nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada 
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takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. 
Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-
Baqarah/2: 237) 

Dalam kasus perceraian, si ibu berhak memelihara anak 
sebelum umur 7 tahun selama ia belum kawin, sedangkan 
nafkah anak menjadi beban si ayah sampai anak laki-laki 
mencapai usia balig dan anak perempuan sampai kawin. 
Bila anak sudah berumur 7 tahun, ia memilih apakah 
mengikuti ibunya atau ayahnya dengan syarat ibu atau 
ayah yang dipilihnya itu berkompeten menurut hakim. 
Adapun anak yang sakit atau cacat mental, apakah ia 
masih kecil atau sudah balig, si ibu lebih berhak 
memeliharanya karena anak tersebut memerlukan orang 
yang merawatnya dan si ibulah yang lebih mengetahui 
urusan ini, juga si ibu lebih sayang kepadanya daripada 
yang lainnya. 

Sedangkan dalam masalah menyusui bayi, si ibu 
berkewajiban menyusukannya selama 2 tahun bila tidak 
ada uzur (al-Baqarah/2: 233). Kalau ada uzur, dibolehkan 
kepada perempuan lain untuk menyusui bayi tersebut 
dengan upah dari ayahnya. Kalau si ibu sedang masa 
‘iddah •al☼q b☼΄in, wajib bagi suaminya memberi upah bila 
telah habis ‘iddah dari talaq tersebut (a•-◘al☼q/65: 6).6 

Sungguh sangat berat tanggung jawab kedua orang 
tua kepada anaknya, seperti pengasuhan, pendidikan dan 
nafkah; terutama sang ibu mulai dari mengandung 
dengan penuh susah payah, sampai melahirkannya 
dengan perjuang antara hidup dan mati, kemudian 
menyusui dan merawatnya. Oleh sebab itu Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā memerintahkan kepada anak hendak-
lah berbakti kepada kedua orang tuanya; dalam surah 
Luqm☼n/31 ayat 14 disebutkan:  
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Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) 
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 
usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 
orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Luqm☼n/31: 
14) 

Bahkan Rasulullah menyuruh berbakti kepada ibu tiga 
kali sebutan baru menyebut kepada ayah. 

 
c. Suami sebagai pendidik istri yang nusyūz 

A•-◘abarī menafsirkan ayat 34 surah an-Nis☼΄ bahwa 
kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan 
untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepe-
mimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para 
suamilah (kaum laki-laki) yang berkewajiban memberikan 
mahar dan nafkah (biaya hidup) keluarga. Menurutnya, 
ayat ini lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai 
pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan 
secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami 
berkewajiban mendidik istrinya dengan cara yang ditetap-
kan dalam potongan ayat selanjutnya, yang pada akhirnya 
memukul istri yang membangkang dengan pukulan yang 
tidak menyakiti pun boleh dalam upaya menjalankan 
kewajiban tersebut.7 

Dari ungkapan a•-◘abarī ini nampak bahwa 
kewajiban suami menyediakan nafkah menyebabkan 
suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Dengan demi-
kian, berarti nafkah sangat erat kaitannya dengan 
kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami juga 
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sebagai pendidik dalam keluarga, terutama ketika istri 
berbuat nusyūz (membangkang). 

Pemukulan terhadap istri disebutkan dalam surah an-
Nis☼΄/4: 34 tersebut, maksudnya bahwasanya Al-Qur΄an 
memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya 
yang nusyūz (durhaka, sombong, dan benci kepada suami), 
melalui tiga cara: menasihati (membujuk), pisah tidur, 
atau tidak berbicara dengannya selama tiga hari menurut 
sebagian ulama, dan memukulnya dengan pukulan yang 
tidak menyakiti. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap. 

“Memukul” hanya dapat dilakukan setelah nusyūz si 
istri dilakukan berulangkali setelah melalui tahapan-
tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Sy☼fi‘ī 
mengatakan: “Suami tidak memukulnya dengan pukulan 
yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada 
wajah atau kepala.”8 Meskipun pemukulan seperti itu 
dapat dibenarkan, tetapi para ahli fikih sepakat, bahwa 
yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak 
melaksanakannya, karena Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Janganlah kamu memukul kaum perempuan.” 

‘Aisyah mengatakan: “Rasulullah tidak pernah 
memukul  istrinya, tidak juga pembantunya. Beliau tidak 
memukul kecuali di jalan Allah, atau aturan-aturan Allah 
dinodai.” Dilihat dari konteksnya, pemukulan itu diper-
kenankan sehubungan dengan kegarangan perempuan 
terhadap suaminya. Jadi bukan dalam kondisi yang biasa 
sehingga dengan alasan ayat tersebut suami dengan 
sewenang-wenang memukul istrinya. 

 
2.  Kerja sama dalam keluarga 

Allah berfirman dalam Surah al-Lail/92: 3-4: 
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Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu 
memang beraneka macam. (al-Lail/92: 3-4) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak mencipta-
kan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan 
fungsinya yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari 
mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, 
karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan 
suatu kerja sama. 

Rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan di 
antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Laki-laki 
mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. 
Rumah tangga tidak bisa berdiri kalau hanya kemauan laki-
laki saja yang berlaku, dan tidak bisa rumah tangga berdiri 
kalau hanya kehalusan dan lemah lembut perempuan saja 
yang terdapat. Penggabungan laki-laki (suami) dan 
perempuanlah (istri) yang menimbulkan keturunan. Dari 
kasih ibu dan sayang bapak, dibentuk jiwa anak-anak yang 
kelak akan tiba gilirannya, mereka pula yang mendirikan 
rumah tangga serta melanjutkan keturunan. 

Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga adalah 
menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi 
nafkah, dan sebagainya. Lain halnya dengan istri, ia justru 
mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya 
kaum laki-laki memperoleh warisan dua kali lipat dari 
bagian perempuan.9 

Tugas dan fungsi suami istri adalah saling melengkapi.  
Suami tidak bisa mengambil alih tugas istri untuk hamil, 
melahirkan, dan menyusui anak, begitu juga sebaliknya. 
Penghormatan suami kepada istri berupa pemberian-
pemberian itu menjadi ganti yang sepadan bagi istri sebagai 
ibu rumah tangga. 

Ini ditempatkan sebagai tradisi yang serasi di kalangan 
umat manusia agar istri berjiwa bersih dan bisa memenuhi 
fungsinya sebagai penenang kalbu sang suami dan 
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melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan 
mendidik anak bersama suami, karena mendidik anak 
adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama suami istri. 
Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur΄an Surah al-Isrā΄/17 ayat 
24: 

 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih 
sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” 
(al-Isr☼΄/17 ayat 24) 

Dengan adanya kelebihan yang kaum laki-laki (suami) 
miliki, mereka tidak dibenarkan berbuat sewenang-wenang 
dan melakukan tindak kekerasan terhadap kaum perem-
puan (para istri). Begitu pula tidak dibenarkan kaum 
perempuan (para istri) meremehkan kelebihan yang dimiliki 
kaum laki-laki (para suami), lalu berusaha menundukkan 
kaum laki-laki (para suami) melalui kelebihan yang mereka 
miliki tersebut. Tidak ada salahnya bagi seseorang misalnya, 
untuk menyatakan bahwa kepalanya punya kelebihan dari 
tangannya dan hatinya mempunyai kelebihan dari perutnya. 
Sebab kelebihan fungsi jasmaniah yang menempatkan 
sebagian dari tubuh itu sebagai “kepala” bagi yang lain, 
hanyalah demi kepentingan bersama, di mana tidak ada satu 
bagian tubuh pun yang diperlakukan secara aniaya, tetapi 
semuanya itu dilakukan untuk merealisasikan kemanfaatan 
seluruh anggota tubuh.   

Kelebihan para suami dalam hal kemampuan mencari 
nafkah dan kekuatan memberikan perlindungan, telah 
menjadikan para istri dengan lebih mudah menjalankan 
fungsi fitrahnya hamil, melahirkan, mengasuh anak, dan 
dengan itu para istri bisa tenteram serta tercukupi seluruh 
kebutuhannya. Namun, dalam ungkapan di atas terdapat 
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pula hikmah yang lain, yakni isyarat bahwa kelebihan 
serupa itu hanya berlaku secara general, tidak individual, 
sebab banyak pula kita temukan perempuan (istri) yang 
memiliki kelebihan dari suaminya, baik dalam ilmu 
pengetahuan, maupun profesinya, kekuatan fisik dan 
kemampuan bekerja.10 

DR. Yūsuf al-Qara○☼wī mengatakan: “Keluarga islami 
terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman dan 
kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami 
yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu 
yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang 
bakti dan taat, kerabat yang saling membina silaturrahmi 
dan tolong menolong.”11  

 
3. Etika pergaulan dalam rumah tangga 

Menurut Yūsuf al-Qar○☼wī, ciri-ciri yang menonjol di 
keluarga Muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, 
kasih sayang, dan membina silaturahmi.12 Di samping itu 
dalam keluarga Muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak 
mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Al-Qur΄an dan 
Hadis Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, misalnya seorang 
penghuni rumah tidak masuk kamar penghuni lainnya 
dalam rumah itu tanpa izin, karena Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
berfirman dalam Surah an-Nūr/24 ayat 58 sebagai berikut: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-
laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum 
balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 
tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu 
menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan setelah salat 
Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa 
bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu, 
mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian 
yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. 
Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nūr/24: 58)  

Ungkapan Yūsuf al-Qar○☼wī tersebut bisa nampak jika 
suatu keluarga dapat menciptakan suatu rumah tempat 
tinggal seperti yang dikatakan oleh Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam: rumahku adalah surgaku. 

Ciri-ciri “Rumahku adalah surgaku” menurut Prof. Dr. 
Husni Rahim, bahwa setiap anggota keluarga merasa 
senang, bahagia, aman, saling mencintai, saling menjaga, 
setiap anggota keluarga selalu terpanggil dan ingin pulang 
ke rumah, karena rumah bukan sekadar tempat berteduh 
ketika kehujanan, tempat bernaung dari kepanasan atau 
tempat istirahat setelah bekerja di luar rumah, tetapi lebih 
dari itu semua, rumah juga tempat menenangkan hati yang 
gelisah, tempat pembinaan keluarga sekaligus benteng 
ketahanan keluarga serta tempat menumbuhkan ikatan 
batin antara penghuninya.13 

Oleh karena itu, tata dan aturlah rumah agar menye-
nangkan semua anggota keluarga. Diskusikan bersama 
mengenai warna dan tata letak perabot rumah tangga yang 
akan menyenangkan semua anggota. Ingat jangan sampai 
rumah centang perenang dan suasana hubungan yang 
kurang akrab, karena bila hal itu terjadi, maka penghuninya 
tidak betah di rumah dan ingin selalu keluar rumah. 
Artinya, mengupayakan rumahnya sebagai surga yang selalu 
memikat suami dan anak-anaknya betah di rumah. 
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Mewujudkan suasana surgawi dalam rumah tangga memang 
tidaklah mudah. Namun dengan cinta hal itu bisa 
diwujudkan.14 

M. Quraish Shihab mengatakan: Cinta adalah kecen-
derungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan ini boleh 
jadi disebabkan lezatnya yang dicintai, atau karena manfaat 
yang diperoleh darinya. Cinta sejati antarmanusia terjalin 
bila ada sifat-sifat pada yang dicintai, yang terasa oleh yang 
mencintai sesuai dengan sifat yang didambakannya. Rasa 
inilah yang menjalin pertemuan antara kedua pihak, dalam 
saat yang sama dicintai dan mencintai. Semakin banyak dan 
kuat sifat-sifat yang dimaksud dan semakin terasa oleh 
masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan 
cinta mereka.15 

Banyak hambatan bagi suburnya cinta. Salah satu di 
antaranya adalah cemburu yang berlebihan. Cemburu 
adalah manusiawi. Istri Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, 
‘Aisyah, menyatakan bahwa ia sering cemburu, bahkan 
Nabi pun cemburu. Ketika sahabat-sahabat beliau 
membicarakan sifat Sa‘id bin Mu‘☼♣ yang dikenal amat 
pencemburu, beliau berkomentar: 

             )رواه مسلم عن أىب هريرة. (ُهْنِمُرَيغْا أََنأََو ٌرْويَُّغلَ ُهنَّإِ
Sesungguhnya dia pencemburu dan aku lebih pencemburu daripada 
dia. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah) 

Cemburu ada dua macam, yaitu tanpa dasar dan yang 
berdasar. Yang pertama menguburkan cinta dan yang 
kedua menyuburkannya. Imam al-Gaz☼lī berpesan: “Jangan 
biarkan kekeliruan tanpa teguran, tapi jangan juga berburuk 
sangka, kaku, dan mencari tahu yang tidak-tidak.”16 

Berkenaan dengan cinta kasih, mawaddah, dan ra♥mah, 
Allah berfirman dalam Surah ar-Rūm/30: 21 sebagai 
berikut: 



428                                                    Etika Berkeluarga 
 

 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia mencipta-
kan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)  

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakīnah 
mawaddah wa ra♥mah. 

Menurut Quraish Shihab, kata sakīnah berarti ketena-
ngan, atau antonim kegoncangan.17 Kata ini tidak diguna-
kan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan 
ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak. Cinta yang 
bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, 
yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan 
sakīnah atau ketenangan dan ketenteraman hati bila 
dilanjutkan dengan perkawinan. Manusia menyadari bahwa 
hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan 
membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya 
lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan 
inilah sehingga manusia kawin, berkeluarga, bahkan 
bermasyarakat, dan berbangsa. Tetapi harus diingat, bahwa 
berpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan 
naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan 
kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan 
itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia 
meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan 
pula oleh istri lebih-lebih saat suami meninggalkannya 
keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh 
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anak-anak, bukan saja saat mereka berada di tengah 
keluarga, tetapi sepanjang masa.18 

Kata mawaddah berasal dari akar kata ّداو  yang berarti 
banyak mencintai.19 Jadi, mawaddah dapat diartikan sebagai 
“cinta plus”, yaitu cinta yang tampak dampaknya pada 
perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Di dalam ayat 21 ar-
Rūm di atas disebutkan kata mawaddah bukan dengan 
kata  karena cinta bisa pudar, tetapi cinta plus/cinta  حمبة

sejati )مودة(  tidak akan pudar, tetapi untuk selama-lamanya, 
karena cinta terhadap sesuatu bila bosan akan ditinggalkan, 
tetapi cinta plus/cinta sejati tidak akan pudar sampai mati. 
Itulah sebabnya Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā dalam ayat 
tersebut menyebutkan dengan kata “mawaddah” dan bukan 
“ma♥abbah”, karena diharapkan, bahwa pasangan suami-istri 
yang melaksanakan perkawinan itu langgeng seumur hidup, 
tidak ada yang dapat memisahkannya kecuali kematian. 

Sedangkan kata “ra♥mah” dalam ayat tersebut berarti 
kasih sayang.20 Kasih sayang dapat menghasilkan kesabaran, 
murah hati, ramah, tidak angkuh, tidak mencari keuntungan 
sendiri, tidak pemarah, dan tidak pendendam. Mengapa 
dalam ayat 21 ar-Rūm tersebut Allah menyebutkan kata 
“ra♥mah” setelah “mawaddah”. Hal ini perlu diketahui bahwa 
semua manusia, betapapun hebatnya, pasti ada kekurangan-
nya, begitu pula sebaliknya. Dalam kehidupan berumah 
tangga, suami istri, tentu tidak luput dari kelemahan, 
sehingga suami istri itu harus saling melengkapi dan saling-
menyayangi. Bila terjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh 
pasangan dari pasangannya, maka hendaklah dia hadapi 
dengan kesabaran sebagai bukti dari ra♥mah, atau kasih 
sayangnya terhadap pasangannya. 

Menurut Muj☼hid dan ‘Ikrimah, bahwa kata “mawaddah” 
(rasa kasih) dan “ra♥mah” (sayang), adalah sebagai ganti kata 
“nikah” dan kata ganti “anak”. Allah meyebutkan dalam 
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ayat bahwa “Allah menjadikan antara suami dan istri rasa 
kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai sesuatu yang 
disyariatkan Allah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan 
tetapi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak 
dan keturunan.”21 

 
4. Etika suami isteri 

Di antara bermacam-macam kebutuhan manusia dalam 
hidup dan kehidupannya, kebutuhan kepada perkawinan 
termasuk kebutuhan vital. Kehendak ingin berhubungan 
akrab termasuk motif bagi manusia, atau termasuk 
kebutuhan vital biologis, yaitu kehendak naluriah setiap 
makhluk hidup untuk melanjutkan hidupnya berketurunan 
dan berkembang biak. Allah berfirman dalam Surah Āli 
‘Imr☼n/3 ayat 14: 

 
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap 
apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, 
harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda 
pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 
di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli 
‘Imr☼n/3: 14) 

Ayat tersebut menerangkan bahwa sudah menjadi 
sunnatullah, bahwa laki-laki tertarik kepada perempuan, 
begitu pula sebaliknya. Keduanya mempunyai daya tarik 
tertentu untuk lawan jenisnya. Walaupun seks manusia 
pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan keturunan, 
namun dalam praktiknya, kesenangan dan kenikmatan 
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seksuallah yang menonjol, kenikmatan yang dianugerahkan 
Allah bagi makhluknya. Penyaluran libido ini harus melalui 
jalan yang sah dan halal, yaitu melalui suatu perkawinan 
yang aturannya ditetapkan oleh Allah Pencipta alam 
semesta dan manusia. 

Adapun etika melakukan hubungan seksual dengan istri 
terdapat banyak petunjuk dalam Al-Qur΄an dan Hadis 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. Petunjuk tersebut 
antara lain, sebagai berikut: 

a. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 223: 

 
Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah 
ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan 
utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan 
menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada 
orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 223) 

b. Firman Allah dalam Surah an-Nis☼΄/4 ayat 19: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu 
mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang 
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nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang 
patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, 
padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. 
(an-Nis☼΄/4: 19) 

c.  Ketika melakukan senggama hendaklah membaca doa 
sebagai berikut: 

 بِنَِّجَو انَطَْيا الشََّنْبنَِّج مَُّهلَّالَ. مِْيِحالرَّ منِْحالرَّ اِهللا مِْسبِ
   اَنَتقَْزَر اَم نَطاَْيالشَّ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari setan 
dan jauhkan pulalah setan dari anak yang akan engkau 
berikan kepada kami. 

 
5. Etika dalam upaya membentuk keluarga Muslim yang 

sakīnah, mawaddah, dan ra♥mah. 
Untuk membentuk keluarga sakīnah, mawaddah, dan 

ra♥mah, diupayakan agar suami istri dan anak-anak dalam 
suatu rumah tangga melakukan, antara lain sebagai berikut: 

a. Setia, saling mencintai dan saling menyayangi (ar-
Rūm/30: 21); 

b. Saling menghormati dan saling menghargai, percaya 
memercayai, bantu membantu, dan seia sekata dalam 
memikul tugas kerumahtanggaan; 

c. Saling pengertian dan saling memahami; 
d. Saling menghormati keluarga masing-masing; 
e. Pasangan suami istri menjadi teladan bagi anak-anak 

dan keluarga lainnya yang ada dalam rumah; 
f. Suami istri hendaklah bermusyawarah dan transparan 

dalam segala hal. Jika ada suatu kesulitan hendaklah 
dibicarakan dengan hati terbuka, tidak segan meminta 



Etika Berkeluarga                                                           433    
 

maaf jika merasa diri bersalah, karena yang demikian 
itu akan menambah kalahnya hubungan cinta kasih; 

g. Melaksanakan ibadah dengan baik dan membiasakan 
salat berjamaah dalam keluarga; 

h. Menyiapkan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, 
agar semua betah di rumah. Kalau ada anggota 
keluarga yang tidak betah di rumah, itu merupakan 
suatu tanda bahwa dalam rumah tangga itu ada yang 
tidak beres; 

i. Menjadikan rumah dapat berperan untuk membina 
generasi muda; 

j. Menjadikan rumah tangga yang dapat mengelola 
keuangan keluarga dengan baik, sesuai dengan 
pendapatan, tidak boros dan tidak kikir; 

k. Tidak egois dan dapat memahami kelemahan dan 
kekurangan masing-masing; 

l. Menghindarkan penghuni rumah dari hal-hal yang 
tidak islami, karena hal itu akan dipertanggungjawabkan 
pada hari kiamat. Oleh sebab itu Allah memerintahkan 
dalam Surah at-Ta♥rīm/66 ayat 6: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Ta♥rīm/66: 
6) 

m. Menghindari untuk berutang, kecuali dalam keadaan 
darurat, atau dalam keadaan terdesak; 
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n. Menghindari salah paham, seperti mengungkit-ungkit 
masa lalu, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, 
atau menuduh tanpa bukti, memojokkan dan lain-
lain; 

o. Menghindari pertengkaran agar tidak diketahui orang 
lain dan mencari solusi yang baik; 

p. Mengonsumsi makanan yang halal dan •ayyib, sebagai-
mana diperintahkan Allah dalam Surah a-Baqarah/2: 
168, al-M☼΄idah/5: 88, dan an-Na♥l/16: 114 sebagai 
berikut: 

    1). Surah al-Baqarah/2: 168: 

 
Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan 
baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata 
bagimu. (al-Baqarah/2: 168) 

2). Surah al-M☼΄idah/5: 88: 

 
Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan 
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 
(al-M☼΄idah/5: 88) 

 
3). Surah an-Na♥l/16: 114: 
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Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, 
jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (an-Na♥l/16: 
114) 

Ayat-ayat yang telah disebutkan, semuanya memerintah-
kan untuk memakan yang halal dan •ayyib. Perintah untuk 
memakan yang halal juga terkandung di dalamnya, bahwa 
cara memperolehnya juga harus dengan cara yang halal. 
Sedangkan yang dimaksud dengan •ayyib adalah makanan 
atau minuman yang baik, yang sesuai dengan kondisi 
kesehatan seseorang. 

 
6. Etika pemecahan problematika dan penanggulangan kon-

flik dalam keluarga  
a. Pernikahan harus diawali dengan niat karena Allah. Bagi 

mereka yang akan memasuki jenjang kehidupan rumah 
tangga hendaknya diawali dan diingat bahwa membina 
rumah tangga merupakan ibadah.  

b. Penataan kembali rumah tangga sebelum hancur 
berantakan jatuh ke jurang kesengsaraan lahir dan batin 
dengan berbagai upaya antara lain: 
1). Mengadakan introspeksi, evaluasi, dan musyawarah 
seluruh anggota keluarga yang bisa diajak bicara, 
mencoba mencari titik temu, dan mengembangkan 
persamaan persepsi tanpa mengungkit perbedaan satu 
sama lain. 

      2). Memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja (etos 
kerja) dan memperbaiki ekonomi rumah tangga. Eko-
nomi rumah tangga adalah tulang punggung keluarga. 
Dukungan kesejahteraan ekonomi tidak sedikit andilnya 
dalam membina kerukunan rumah tangga, walaupun 
tidak selalu esensial. Perbaikan dan peningkatan ini harus 
dimulai dengan memperbaiki dan meningkatkan 
semangat kerja yang tinggi, produktif dan harus mencari 
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rezeki yang ♥al☼lan •ayyiban, karena rezeki yang tidak 
♥alalan •ayyiban, kurang bahkan tidak akan menen-
teramkan batin kehidupan keluarga. 
3). Meminta orang tua mereka yang dianggap bijaksana, 
ikut menengahi dan memberikan pandangan, tetapi 
harus disertai kesediaan semua anggota keluarga. Orang 
tua jangan menyalahkan atau mencari kesalahan salah 
satu pihak, tetapi orang tua hendaknya memberi arahan 
yang tidak membingungkan dan menjunjung norma-
norma kemanusiaan serta norma agama dengan cara 
yang menumbuhkan optimisme. 
4). Meminta nasihat kepada ulama, kyai, atau ustadz. 
Orang alim biasanya lebih tahu apa yang baik dan yang 
buruk, kebijakan dan cara menyampaikan yang penuh 
kasih sayang akan sangat berperan dan berkesan bagi 
keluarga yang sedang berselisih. Hendaknya jangan 
mengembangkan kecurigaan atau prasangka jelek. Mere-
ka disadarkan bahwa taufik, hidayah, dan rahmat Allah 
akan selalu menyertai mereka yang hidup rukun, tidak 
perlu mengungkit dosa-dosa mereka. 
5). Meminta nasihat pada Badan Penyuluhan, Penasihat 
Perkawinan, dan Perceraian (BP4). Pengalaman para 
pengelola BP4 bisa dijadikan bahan dalam memberikan 
nasihat untuk kerukunan keluarga. 
6). Meminta nasihat Lembaga Bantuan Hukum dan 
Keluarga. Lembaga ini ada yang disebut Lembaga 
Bantuan Hukum untuk wanita dan keluarga, mereka 
pada umumnya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang 
relatif cukup berpengalaman, ahli hukum, dan psikologi, 
yang selalu siap memberikan bantuannya kalau diminta. 
7). Konsultasi dengan biro konsultasi perkawinan, biro 
ini biasanya memberikan saran atas dasar pertimbangan 
kemanusiaan, secara batiniah yang mungkin kurang 
memuaskan. 
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8). Konsultasi dengan psikolog, dalam keadaan tertentu 
psikolog perlu diminta pertimbangannya, bagaimana 
menganalisis dan memecahkan masalah kehidupan rumah 
tangga dengan baik, jelas dengan mengetahui karakter 
anggota keluarga, kemungkinan memahami dan menye-
lesaikan masalah akan lebih terarah. 
9). Konsultasi dengan dokter ahli jiwa. Sesuatu yang 
perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan cekcok 
dalam keluarga disebabkan salah satu atau keduanya 
menderita gangguan jiwa. Seseorang biasanya sukar 
mengakui kemungkinan dirinya mengalami gangguan 
jiwa, karena ada stigma atau wawasan penyakitnya tidak 
ada. Dari pengalaman ternyata masalah rumit dalam 
keluarga tidak sedikit yang disebabkan penyakit jiwa, 
ternyata setelah konsultasi dan mungkin ada yang 
memakan obat, keluarga bisa rukun kembali.  

Semua keluarga menemukan berbagai problem dan 
mengalami konflik pribadi, maupun problem dan konflik 
antaranggota keluarga. Ini adalah hal yang wajar, apalagi 
antardua orang yang berbeda adat dan kepribadian. 

Untuk mewujudkan keluarga sakīnah dan bahagia, 
masing-maing harus berupaya memecahkan problem dan 
menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau setidak-tidaknya 
memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas. 

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa kemampuan 
menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi 
terwujudnya keluarga sakinah dan bahagia. Seorang sahabat 
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bernama Abū Darda΄ berkata 
kepada istrinya: “Kalau engkau melihat aku marah, diamlah dan 
akupun akan diam jika melihat engkau marah.” 
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C. Penutup  
Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang “Etika dalam 

Berkeluarga Menurut Al-Qur΄an” yang dapat dikemukakan, 
semoga ada manfaatnya. Wallāhu a‘lam bi☺-☺awāb 
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AKHLAQ BERDAKWAH 
------------------------------------------ 
 
 
A. Pendahuluan 

slam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu 
mendorong umatnya untuk senantiasa aktif melakukan 
kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam 

sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan-
nya. Karena itu, Al-Qur΄an menyebut kegiatan dakwah 
dengan a♥sanul-qaul (ucapan dan perbuatan yang paling baik) 
(Fu☺☺ilat/41: 33): 

 
Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 
menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, 
“Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?” 
(Fu☺☺ilat/41: 33). 

Predikat khaira ummah (umat yang paling baik dan pilihan) 
hanyalah akan diberikan oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, apabila 

I 
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umat Islam terlibat aktif dalam kegiatan dakwah (Āli ‘Imrān/3: 
110): 

 
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara 
mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-
orang fasik.  (Āli ‘Imrān /3: 110) 

Pertolongan Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā pasti diberikan 
kepada siapa saja yang patut mendapatkannya dan selalu 
menolong-Nya, yaitu mereka yang dalam posisi, jabatan, 
pekerjaan, dan keahlian apa pun selalu menegakkan salat, 
mengeluarkan zakat, dan aktif melakukan kegiatan amar ma‘rūf 
nahī munkar atau kegiatan dakwah (al-♦ajj/22: 40-41): 

 
Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, 
Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami 
berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan 
zakat, dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar; 
dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-♦ajj/22: 40-41) 
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Sebaliknya, azab-Nya akan turun kepada siapa saja yang 
enggan melakukan kegiatan dakwah (al-Mā΄idah/5: 79):  

 
Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka 
perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. (al-Mā΄idah/5: 
79) 

Dalam kehidupan dunia, azab tersebut berbentuk 
munculnya pemimpin-pemimpin jahat, zalim, dan angkara 
murka yang menguasai semua kehidupan kaum Muslim. 
Sementara doa yang dipanjatkan kepada Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā oleh kaum Muslim yang baik, tetapi pasif dan apatis, tidak 
akan dikabulkan-Nya. Rasulullah bersabda: 

لَْيكُْم ِشَراَركُْم نَّ اُهللا َعَعنِ الُْمْنكَرِ أَْولَُيَسلِّطَِف َولََتْنَهُونَّ لََتأُْمُرنَّ بِالَْمْعُرو
 )عن أيب هريرة رواه البزار(. ِخَياُركُْم فَالَُيْسَتَجاَب لَُهْم فََيْدُعو

Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hendaklah kalian 
menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemunkaran, karena kalau 
tidak begitu maka Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat di 
antara kalian berkuasa atas diri kalian, sehingga orang-orang pilihan di 
antara kalian berdoa (agar mereka binasa), akan tetapi doa mereka 
tidak dikabulkan oleh-Nya.” (Riwayat Bazzār dari Abū Hurairah) 

Mengingat fungsi dan peran dakwah yang demikian 
penting dan menentukan, maka pengertian dakwah dan segala 
sesuatu yang berkaitan dengannya, harus dipahami secara tepat 
dan benar, sejalan dengan ketentuan Al-Qur΄an, Sunnah Rasul 
dan sirah nabawiyah. Semuanya berisikan petunjuk bagaimana 
dakwah itu dilakukan sehingga menghasilkan pribadi-pribadi 
yang istiqamah dan tangguh, dan melahirkan tatanan kehidupan 
masyarakat yang islami. 
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1. Pengertian dakwah 
Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan 

proses berkesinambungan yang ditangani oleh para 
pengemban dakwah dalam rangka mengubah sasaran 
dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara 
bertahap menuju perikehidupan yang islami. Proses yang 
berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan 
insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar diren-
canakan, dilaksanakan, diorganisir, dan dievaluasi secara 
terus-menerus oleh para pengemban dakwah, dalam rangka 
mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-
tujuan yang telah dirumuskan.  

Sudah bukan waktunya lagi dakwah dilakukan asal jalan, 
tanpa sebuah perencanaan yang matang, baik yang 
menyangkut materi, tenaga pelaksana, ataupun metode 
yang dipergunakannya. Memang benar, sudah menjadi 
sunnatullāh bahwa yang hak akan menghancurkan yang 
batil (al-Isrā΄/17: 81): 

 
Dan katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil telah 
lenyap.” Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (al-Isrā΄/17: 81) 

Akan tetapi, sunnatullah ini berkaitan dengan sunna-
tullah yang lain, yaitu bahwasanya Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
sangat mencintai dan meridai kebenaran yang diperjuang-
kan dalam sebuah barisan yang rapi dan teratur (a☺-☻aff/61: 
4): 

 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh. (a☺-☻aff/61: 4) 
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Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.  (at-Taubah/9: 71) 

 
2. Tujuan dakwah 

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah sasaran 
perilaku dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan 
mengamalkannya dalam tataran kenyataan kehidupan 
sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah 
pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatannya, agar 
terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan samāwi 
dan keberkahan ar○i (al-A‘rāf/7: 96), mendapat kebaikan 
dunia dan akhirat, serta terbebas dari azab neraka (al-
Baqarah/2: 201-202): 

 
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 
tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami 
siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. (al-A‘rāf/7: 
96) 
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Dan di antara mereka ada orang berdo’a, “Ya Tuhan kami, berilah 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah 
kami dari azab neraka.” Mereka itulah yang memperoleh bagian 
dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat 
perhitungan-Nya. (al-Baqarah/2: 201-202) 

Tujuan-tujuan umum ini harus dirumuskan ke dalam 
tujuan-tujuan yang lebih operasional dan dapat dievaluasi 
keberhasilan yang telah dicapainya. Misalnya, tingkat 
keistiqamahan dalam mengerjakan salat, tingkat keamanah-
an dan kejujurannya, berkurangnya angka kemaksiatan, 
ramainya salat berjamaah di masjid, berkurangnya tingkat 
pengangguran, penjual minuman keras, dan lain sebagainya. 

 
3. Subjek dakwah (da‘i) 

Setiap Muslim dan Muslimah pada dasarnya mempunyai 
kewajiban untuk berdakwah, menyuruh kepada yang 
makruf dan mencegah dari perbuatan munkar, sebagaimana 
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim dari Abū 
Sa‘id:  

َمْن َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكَراً فَلُْيَغيِّْرُه بَِيِدِه فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع فَبِِلَسانِِه فَإِنْ لَْم 
أمحد ومسلم عن أيب رواه ( .َوذَِلَك أَْضَعُف اِإلَمياِن َيْسَتِطْع فَبِقَلْبِِه

 )سعيد
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa 
melihat kemunkaran, maka cegahlah kemunkaran itu dengan 
tanganmu (kekuatan dan kekuasaan); jika engkau tidak mampu 
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(mencegah dengan tangan), maka cegahlah dengan lisanmu; jika 
engkau tidak mampu juga (mencegah dengan lisan), maka cegahlah 
dengan hatimu (membenci terhadap kemunkaran tersebut), maka 
yang demikian (mencegah dengan hati) adalah selemah-lemahnya 
iman.” (Riwayat A♥mad dan Muslim dari Abū Sa‘īd) 

Akan tetapi, dalam menghadapi berbagai masalah 
yang semakin berat dan kompleks, sebagai akibat tuntutan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, 
dan tuntutan kebutuhan hidup, maka kiranya tidak 
memadai lagi dakwah yang hanya dilakukan secara fardī 
(perseorangan), merencanakan dan mengerjakan sendiri 
kegiatannya. Dakwah hendaknya dilakukan secara jamā‘ī 
(kolektif), melalui sebuah kelembagaan yang ditata dengan 
baik dan dengan menghimpun berbagai keahlian yang 
diperlukan. Persoalan pendanaan yang selalu menjadi 
masalah, kiranya dapat dipecahkan melalui kelembagaan ini. 
Bahkan, apabila diperhatikan ayat-ayat Al-Qur΄an (al-Anfāl/8: 
73, at-Taubah/9: 71, a☺-☻af/61: 4), dakwah yang dilakukan 
secara berjamaah dalam sebuah barisan yang kokoh, rapi, 
dan teratur, merupakan suatu keharusan. Orang-orang 
kafir, dalam menghadapi kaum Muslim selalu bersama-
sama dalam menghimpun berbagai kekuatannya, bahkan 
juga kebijakan politiknya. Perhatikan Surah al-Baqarah/2 
ayat 120 dan al-Anfāl/8 ayat 36: 

 
Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu 
(Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Kata-
kanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang 
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sebenarnya).” Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah 
ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu 
pelindung dan penolong dari Allah. (al-Baqarah/2: 120) 

 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka 
untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan 
(terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal 
sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka 
Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. (al-
Anfāl/8: 36) 

Yahudi dan Nasrani boleh berbeda pendapat dan 
pendirian di antara sesama mereka, tetapi begitu menghadapi 
Islam, mereka akan segera bahu-membahu, saling bantu di 
antara sesamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-
Anfāl/8 ayat 73: 
 

 
Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian 
yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah 
diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi 
kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. (al-Anfāl/8: 73). 

Ayat ini mengingatkan kita—kaum Muslim—bahwa 
apabila kekuatan kafir itu tidak dihadapi secara berjamaah 
dan bersama-sama, maka yang akan terjadi adalah fitnah 
dan kehancuran. 
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4. Akhlaq (etika) dalam berdakwah 

Dakwah adalah pekerjaan yang sangat mulia; pekerjaan 
para Rasul dan Nabi Allah, sejak Rasul pertama sampai 
dengan Rasul yang terakhir; pekerjaan para ulama dan 
salafu☺-☺āli♥ dan pekerjaan orang-orang yang mencintai Allah 
dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Al-Qur΄an 
menyebut kegiatan dakwah itu dengan a♥sanu qaula (ucapan 
yang terbaik), sebagaimana tersebut di atas. 

Mengingat begitu mulianya kegiatan dakwah, maka 
adalah wajar, bahkan seharusnya apabila para pengemban 
kegiatan ini memiliki akhlāqul-karīmah dan etika mulia. Ayat 
di atas (Fu☺☺ilat/41 ayat 33) menyiratkan, bahwa seorang 
da’i yang menyeru pada ajaran Allah harus melaksanakan 
amal perbuatan yang baik, yang bermanfaat bagi masya-
rakatnya, dan termasuk orang-orang yang kelakuannya 
mencerminkan ketundukan dan kepatuhan pada ajaran 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. 

Keberhasilan dakwah Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam, di samping berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā, sebagaimana dinyatakan dalam Surah 
an-Najm/53 ayat 3-4: 

 
Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur΄an) menurut 
keinginannya. Tidak lain (Al-Qur΄an itu) adalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya). (an-Najm/53: 3-4) 

Juga karena akhlāqul-karīmah yang dimilikinya. Allah sub-
♥ānahū wa ta‘ālā  berfirman  dalam  Surah  al-Qalam/68 ayat 
4: 
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Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. 
(al-Qalam/68: 4) 

Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul pun, beliau 
adalah orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat Arab 
ketika itu (al-amīn). Akhlaq dan perilaku beliau sebelum 
menjadi Rasul diungkapkan secara jelas oleh Khadijah pada 
waktu beliau merasa khawatir akan terjadi sesuatu, karena 
kedatangan seseorang (Malaikat Jibril) yang menyampaikan 
wahyu yang pertama (al-‘Alaq/96: 1-5). Khādijah berkata: 

َواِهللا إِّنَك . فََواهللا الََ ُيْخزِيَك اهللا أََبدا. أَْبِشْر. كَالّ:  قَالَْت لَُه َخِدَجيةُ
 لََتِصلُ الّرِحَم َوَتْصُدُق الَْحِديثَ، َوَتْحِملُ الْكَلّ، َوَتكِْسُب الَْمْعُدوَم،

  )عن عائشة رواه مسلم(  .َوَتقْرِي الّضْيَف، َوُتِعُني َعلَى َنَواِئبِ الَْحّق
Khādijah kemudian berkata kepada Muhammad: “Sekali-kali 
tidak! bergembiralah. Demi Allah, tidaklah Allah akan meng-
hinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, engkau adalah orang 
yang selalu menghubungkan silaturrahim, selalu berkata benar 
(jujur), menanggung beban, mengusahakan yang tidak ada menjadi 
ada (kreatif), memuliakan tamu, dan engkau menolong pembela 
kebenaran.” (Riwayat Muslim dari ‘²isyah) 

Beliau adalah orang yang menyatu antara ucapan dan 
perbuatannya. Tidak ada jurang pemisah antara keduanya. 
Apa yang diucapkan, itulah yang dilakukannya. Apa yang 
didengar oleh para sahabatnya, dari mulut beliau, itu pula 
yang dilihat dalam perbuatan nyata kesehariannya. Kese-
harian beliau seolah-olah pengejawantahan dari ajaran-
ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur΄an. 

رواه الطرباين ( "كَانَ َخلْقُُه الْقُْرآنَ، َيْغَضُب ِلَغَضبِِه، َوَيْرَضى ِلرَِضاُه
 )عن عائشة
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Bahwasanya akhlak Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam itu 
adalah Al-Qur΄an. Ketika ia marah, maka ia marah karena-Nya, 
dan jika rida, maka ia rida karena-Nya.” (Riwayat a•-◘abrānī 
dari ‘Āisyah) 

أَْخبِرِْينِْي َعْن ُخلُقِ َرُسْولِ اِهللا ": قُلُْت ِلَعاِئَشةَ : قَالَ َسِعْيُد ْبنِ ِهَشامٍ 
َبلَى : ْسَت تََـقَْرأَ الْقُْرآنَ؟ قُلُْت ، قَالَْت أَلََصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم 

لُْت َمرَّةً أََوَس "فَإِنَُّه كَانَ ُخلُُق النَّبِيِّ َعلَْيِه الصَّالَةُ َوالسَّالَُم: قَالَْت 
 )قَْد أَفْلََح املؤمنون(: ُه الْقُْرآنَ ، ثُمَّ قََرأَْتكَانَ ُخلُقُ: أُْخَرى فَقَالَْت 

  .ياتإىل عشر آ]  1: املؤمنون [ 
Berkata Sa‘īd bin Hisyām, aku bertanya kepada ‘Āisyah: “(Coba) 
ceritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam.” ‘Āisyah menjawab: “Apakah engkau membaca Al-Qur΄an.” 
Aku menjawab: “Ya (aku membacanya).” ‘Āisyah berkata: 
“Sesungguhnya Al-Qur΄an itulah akhlak Nabi.” Kemudian aku 
bertanya lagi (tentang akhlak beliau), lalu ‘Āisyah menjawab: 
“Sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Qur΄an.” Kemudian 
‘Āisyah membaca surat al-Mu΄minūn ayat 1 sampai ayat 10. 

Adapun ahklak utama yang harus melekat dan menghiasi 
kegiatan para da’i dalam mengemban dakwahnya antara lain 
sebagai berikut: 

 
a. Ikhlas, hanya karena mengharap rida Allah semata 

Ikhlas, yang secara harfiah berarti bersih, adalah 
faktor yang sangat penting dan menentukan dalam 
kegiatan dakwah. Seorang da‘i hanyalah ingin mengajak 
manusia kepada ajaran Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, bukan 
pada kepentingan pribadinya atau kelompoknya: 
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Katakanlah (Muhammad), “Inilah jalanku, aku dan orang-
orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah 
dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-
orang musyrik.”  (Yusuf/12: 108) 

 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Na♥l/16: 
125) 

Manakala keikhlasan itu berkurang atau bahkan 
hilang, maka akan hilang pula ruh atau semangat dari 
nilai-nilai dakwah. Yang disampaikan hanyalah bersifat 
informatif atau hanya menekankan pada aspek kognitif 
saja. Sedangkan faktor ruh dan semangat serta keikhlas-
an untuk mengamalkannya akan berkurang atau bahkan 
hilang. Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

الِْعلُْم ِعلَْماِن؛ ِعلٌْم يفِ الْقَلْبِ  فَذِلَك الِْعلُْم النَّاِفُع، َوِعلٌْم َعلَى 
واه اخلطيب عن ر(. نِ آَدَماللَِّساِن فَذِلَك ُحجَّةُ اِهللا َعلَى اْب

  )جابر
Ilmu itu terbagi menjadi dua macam: Ilmu yang berada di 
dalam hati sanubari, itulah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu 
yang terdapat dalam lisan, itulah yang akan menjadi hujjah 
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(argumentasi) Allah atas anak Adam. (Riwayat al-Khatīb 
dari Jābir) 

Bahkan ketika para pengemban dakwah dan juga 
yang lainnya, mempelajari berbagai macam ilmu 
pengetahuan, hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas 
hanya karena mengharap rida Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, 
bukan kepentingan-kepentingan material yang sifatnya 
sesaat. Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

َمْن َتَعلََّم ِعلًْما ِممَّا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اِهللا َتَعالَى الَ َيَتَعلَُّمُه إِالَّ 
. ِلُيِصْيَب بِِه َعَرًضا ِمَن الدُّْنَيا لَْم َيجِْد َعْرَف الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة

  )عن أيب هريرة واه أبو داودر(
Barangsiapa yang belajar (suatu) ilmu yang seharusnya dengan 
ilmu itu dicarinya keridaan Allah, atau dia tidak belajar 
kecuali ingin mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan 
mendapatkan harumnya surga kelak di hari Kiamat. (Riwayat 
Abū Dāwud dari Abū Hurairah) 
 
Dalam riwayat lain: 

َمْن طَلََب الِْعلَْم ِلُيَمارَِي بِِه السُّفََهاَء أَْو ُيكَاِثَر بِِه الُْعلََماَء أَْو 
رواه (. َيْصرَِف ُوُجْوَه النَّاسِ إِلَْيِه فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

  )عن كعب بن مالك الترمذى
Barangsiapa yang mencari ilmu (yang dengan ilmunya tersebut) 
hanya untuk membodohi/mengelabuhi orang yang bodoh, untuk 
pandai mendebat (berargumentasi) dengan para ulama, atau 
hanya ingin manusia berpaling kepadanya (terkenal), maka 
siaplah untuk mendapatkan tempat di neraka. (Riwayat at-
Tirmi♣ī dari Ka‘ab bin Mālik) 
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Yang sering menjadi persoalan adalah, jika kegiatan 
dakwah dikaitkan dengan gaji atau honorarium, atau 
da‘i menerima pemberian uang dalam jumlah tertentu. 
Sebagian kalangan menyatakan tidak dibenarkan jika 
dakwah dikaitkan dengan imbalan materi tertentu. Hal 
ini berdasarkan ayat Al-Qur΄an Surah Yāsin/36 ayat 21: 

 
Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan 
mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 
(Yāsin/36: 21) 

Akan tetapi, sebagian lagi menyatakan, sah-sah saja 
apabila para da’i di dalam kegiatan dakwahnya 
menerima imbalan materi, asalkan tidak mengurangi 
kesungguhan, keistiqamahan, dan kebersihan hati di 
dalam berdakwahnya. Rasulullah bersabda: 

رواه (. َوَجلَّ إِنَّ أََحقَّ َما أََخذُْتْم َعلَْيِه أَْجًرا ِكَتاُب اللَِّه َعزَّ
 ) البخاري عن ابن عباس

Sesungguhnya hal paling layak untuk kalian upahkan adalah 
mengajarkan Kitab Allah. (Riwayat Bukhāri dari Ibnu 
‘Abbās) 

Memang yang ideal adalah apabila pemerintah atau 
lembaga khusus yang menanggung biaya hidup yang 
berkecukupan bagi para da’i, ustadz, guru mengaji, 
imam masjid, sehingga mereka betul-betul berkonsen-
trasi penuh untuk mendakwahkan ajaran Isam. Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 
ayat 273: 
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(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir 
yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga 
dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak 
tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya 
karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau 
(Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak 
meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang 
baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. 
(al-Baqarah/2: 273) 

Menarik untuk dikaji pendapat Imam al-Gazālī (dalam 
I♥y☼ ‘Ulūmud-Dīn)  yang menyatakan bahwa: “Hendaklah 
setiap orang alim tersebar di berbagai daerah, kampung, 
desa, masjid atau di mana saja tempat berkumpul manusia, 
untuk memberi pelajaran kepada penghuninya tentang 
agama, menerangkan mana yang merusak dan mana yang 
bermanfaat serta membawa kepada kebahagiaan. Tidaklah 
pantas bagi juru dakwah itu tinggal diam menanti sampai 
diminta, bahkan dialah yang harus menemui mereka, 
menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena para juru 
dakwah adalah ahli waris Nabi, sedangkan para Nabi tidak 
membiarkan umatnya hidup dalam kejahilan. Bahkan 
mereka pergi menyeru di mana mereka berkumpul, 
mengunjungi rumah-rumah, memberikan bimbingan dan 
petunjuk kepada umat satu persatu. Inilah far○u ‘ain bagi 
setiap ulama dan da’i. Sedangkan pemerintah atau penguasa 
berkewajiban memberikan gaji yang tetap kepada para juru 
dakwah yang berada di kampung-kampung serta daerah-
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daerah yang telah mengajarkan agama kepada mereka. 
Karena manusia memang dilahirkan dalam keadaan jahil, 
maka dakwah wajib disampaikan, baik itu berkaitan dengan 
masalah akidah maupun yang menyangkut syariah.”.  

 
b. Hikmah 

Merujuk kepada firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
dalam Surah an-Na♥l/16 ayat 125, sebagaimana 
tersebut di atas, dakwah itu salah satunya harus 
dilakukan dengan hikmah. Hikmah menurut Imam ‘Alī 
a☺-☻abūnī adalah al-uslūb al-hakīm (metode atau cara-
cara yang bijak), penuh dengan kelembutan, yang 
mampu memberikan dampak positif terhadap sasaran 
dakwah, bukan dengan mencaci-maki dan ucapan-
ucapan yang kasar.  

Fir‘aun yang diungkapkan dalam berbagai ayat di 
dalam Al-Qur΄an, sebagai penguasa yang zalim, 
sombong, dan takabur, bahkan menyatakan dirinya 
sebagai tuhan, seperti terungkap dalam Surah an-
N☼zi‘☼t/79 ayat 17-25: 

 

Pergilah engkau kepada Fir‘aun! Sesungguhnya dia telah 
melampaui batas, Maka katakanlah (kepada Fir‘aun), 
“Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari 
kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar 
engkau takut kepada-Nya?” Lalu (Musa) memerlihatkan 
kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia (Fir‘aun) 
mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya 
berusaha menantang (Musa). Kemudian dia mengumpulkan 
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(pembesar-pembesarnya) lalu berseru (memanggil kaumnya). 
(Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” Maka 
Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di 
dunia. (an-N☼zi‘☼t/79: 17-25) 

Tetapi Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā tetap memerintahkan 
kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan 
risalah Islam kepadanya, dengan bahasa dan tutur kata 
yang baik dan lembut, seperti diungkapkan dalam Surah 
◘☼h☼/20 ayat 42-44: 

 
Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-
tanda (kebesaran)-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai 
mengingat-Ku; pergilah kamu berdua kepada Fir‘aun, karena 
dia benar-benar telah melampaui batas; maka berbicaralah 
kamu berdua kepadanya (Fir‘aun) dengan kata-kata yang 
lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.  
(◘āhā/20: 42-44) 

Dalam ayat yang lain, Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā 
menjelaskan tentang salah satu rahmat-Nya yang 
diberikan kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, 
yang seharusnya juga menjadi rujukan bagi para 
pengemban dakwah, yaitu kelembutan hati, tutur kata 
yang baik, banyak memaafkan, banyak memohonkan 
ampunan kepada Allah buat mad‘u (sasaran dakwah) dan 
tidak berlaku kasar serta kejam kepada mereka. 
Perhatikan firman-Nya dalam Surah Āli ‘Imrān/3 ayat 
159: 
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Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap 
keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah 
ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulat-
kan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, 
Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imrān/3: 159) 

Yang perlu disadari, bahwa tutur kata dan bahasa 
yang santun hanya akan dimiliki para pengemban 
dakwah apabila mereka selalu menambah ilmu pengeta-
huan, baik yang berkaitan dengan ♪aqafah isl☼miyyah, 
maupun juga pengetahuan tentang ilmu-ilmu kemanu-
siaan dan sosial kemasyarakatan, seperti ilmu pendi-
dikan, psikologi, ilmu komunikasi, maupun ilmu-ilmu 
lainnya. Muhammad Natsir dalam Fiqih Dakwah 
menyatakan bahwa setiap da‘i harus memiliki fiqhud-dīn 
dan fiqhun-n☼s (pemahaman yang benar terhadap ajaran 
agama dan terhadap sifat-sifat serta karakter manusia). 
Tentang fiqhud-dīn ini, Natsir menyatakan bahwa sudah 
tidak perlu kiranya ditegaskan lagi bahwa untuk ini para 
pengemban dakwah harus memahami benar-benar 
risalah yang hendak diteruskannya, mengetahui isi dan 
bidangnya; memahamkan saripati dan jiwanya, merasa-
kan dinamika yang terkandung di dalamnya, maka 
risalah itu benar-benar “memberi hidup dan meng-
hidupkan” (ملا حيييكم). Ringkasnya, seorang muballigh 
(da’i) harus tafaqquh fid-dīn. Ini modal pertama. 
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Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada 
Mu‘☼♣ bin Jabal saat ia akan berangkat ke Yaman untuk 
memangku jabatan Gubernur, demikian tanyanya: 

: فَإِنْ لَْم َتجِْد؟ قَالَ: قَالَ.  ِكَتابِ اِهللابَِما يفِ: بَِما َتقِْضْي؟ قَالَ
أَْجَتهُِد : قَالَ، فَإِنْ لَْم َتجِْد؟ قَالَ. بَِما قََضى بِِه َرُسْولُ اِهللا

الَْحْمُد ِهللا الَِّذْي َوفََّق َرُسْولَ : قَالَ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم. بَِرأْيِْي
عن  رواه أبو داد والترمذي(. ُسْولُُهَرُسْوِلِه ِلَما َيْرَضى بِِه َوَر

  )رجال من اصحاب معاذ بن جبل
“Dengan apa kamu menetapkan sesuatu hukum (apabila orang 
menghadapkan sesuatu masalah kepadamu)?” Mu‘☼♣  menjawab: 
“Dengan kitab Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā (Al-Qur΄an).”  
“Kalau kamu tidak menemukan hukumnya” (di dalam Al-
Qur΄an)? Mu‘☼♣  menjawab: “Dengan apa yang ditetapkan oleh 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam (al-Hadi♪).” “Kalau 
kamu tidak menemukan pula hukumnya (di dalam Sunnah 
Rasulullah)?” Mu‘☼♣ menjawab: “Saya akan berijtihad dengan 
pikiranku (pendapatku).” Kemudian Rasulullah bersabda: “Segala 
puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan 
Rasul-Nya dengan apa yang telah diridainya.” (Riwayat Abū 
D☼wud dan Tirmi♣ī dari beberapa orang murid Mu‘☼♣ bin 
Jabal) 

Selanjutnya, Natsir juga menyatakan tentang fiqhun-
n☼s, bahwa oleh karena risalah itu untuk manusia, adalah 
logis bila seorang muballig (da’i) harus pula memahami 
unsur fitrah manusia, sifat-sifatnya, tingkah-tingkah 
lakunya, alam pikiran dan alam perasaan masyarakat 
yang dihadapinya. Ini termasuk kepada persiapan yang 
minimal. 
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Suatu pengetahuan di bidang ilmu jiwa dan 
perikehidupan manusia, sebagai perseorangan dan 
sebagai makhluq ijtim☼‘ī (social being), akan banyak 
menolong untuk menanggap sari-pati dan Risalah 
sendiri, yang memang dijadikan Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā, sesuai (mu•☼baqah), bersahut-sahutan dengan 
fitrah manusia. Perhatikan firman-Nya dalam Surah ar-
Rūm/30 ayat 30: 

 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah mencipta-
kan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan  pada 
ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30) 

Berbagai faktor dari luar, keadaan tempat dan 
suasana, adat istiadat yang sedang berlaku sebagai 
tradisi, taraf penghidupan, tingkat kecerdasan, semua 
itu dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk 
menerima dan mencerna isi dakwah. 

Maka akan sulit bagi seorang muballig (da’i) 
merencanakan isi dan cara berdakwah yang tepat, 
apabila dia tidak lebih dulu mengetahui corak, sifat-sifat 
tingkat kecerdasan, kepercayaan-kepercayaan yang 
tradisional, ataupun aliran-aliran dari luar yang sedang 
memengaruhi masyarakat yang dihadapinya. Oleh 
karena itu, bukanlah suatu tuntutan yang berlebih-
lebihan apabila seorang pembawa dakwah harus 
menambah ilmu-ilmu alatnya yang lazim dengan dua–
tiga ilmu lainnya lagi. 

Selain pengetahuan pokok tentang ilmu jiwa, 
seorang muballig (da’i) perlu mengetahui dan memaham-
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kan alam pikiran dan perasaan masyarakat (sasaran 
dakwah), kebudayaannya dan perkembangan kebuda-
yaan itu. 

Tingkah laku manusia sebagai kolektivitas, bersuku-
suku, berbangsa-bangsa, dan hal-hal yang menyebabkan 
timbul tenggelamnya suatu bangsa. Pokok-pokok ajaran 
dari agama-agama serta mazhab-mazhabnya untuk 
dapat menempatkan akidah dan syariat Islam dalam 
lukisan atau relief yang lebih terang. Garis-garis besar 
dari bermacam-macam corak ketatanegaraan dan 
sistem-sistem kemasyarakatan serta falsafah-falsafah 
hidup yang menjadi dasar bagi masing-masing sistem 
itu. 

 
c. Sabar 

Para pengemban dakwah juga harus menghiasi 
dirinya dengan sifat sabar, dalam pengertian ulet, tabah, 
dan tahan uji, tidak mudah menyerah, serta tidak 
mengenal istilah putus asa. Kesabaran yang tinggi akan 
mengundang pertolongan dan kebersamaan Allah 
(ma‘iyyatull☼h), sepeti tercermin dalam Surah al-
Baqarah/2 ayat 153: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang sabar.  (al-Baqarah/2: 153) 

Juga firman-Nya dalam Surah Āli ‘Imrān/3 ayat 
146-148: 
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Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah 
besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak 
(menjadi) lemah karena bencana yang menimpanya di jalan 
Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah 
(kepada musuh). Dan Allah mencitai orang-orang yang sabar. 
Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah do’a, “Ya Tuhan 
kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami 
yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah 
pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang 
kafir.” Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan 
pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang 
yang berbuat kebaikan. (Āli ‘Imrān/3: 146-148) 

Kesabaran yang tinggi dalam berdakwah, yang 
ditunjukkan dengan kemampuan menjawab atau 
membalas hal-hal yang tidak baik (sayyi΄ah) dengan hal-
hal yang baik (al-♥asanah), boleh jadi akan menyebabkan 
orang yang asalnya membenci akan berbalik mencintai, 
bahkan orang yang jauh dari Islam akan mendekat 
dengannya. Isyarat ini tercermin dalam firman Allah 
Surah Fu☺☺ilat/41 ayat 34-35: 
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Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah 
(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang 
ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman 
yang setia. Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan 
dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan 
tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempu-
nyai keberuntungan yang besar. (Fu☺☺ilat/41: 34-35) 

Rasulullah sendiri  memberi istilah “kesabaran yang 
melahirkan kemampuan menjawab atau membalas 
ketidakbaikan dengan kebaikan” dengan kata-kata 
af○alul-fa○☼il (perbuatan yang paling utama di antara 
yang utama), sebagaimana sabdanya:

ْن َحَرَمَك وََتْصفََح َعمَّنْ أَفَْضلُ اْلَفَضَاِئلِ أَنْ َتِصلَ َمْن قَطََعَك وَُتْعِطَي َم
  )بن جبل رواه الطرباين عن معاذ( .ظَلََمَك

Perbuatan) yang paling utama di antara yang utama, adalah 
engkau menghubungkan tali silaturrahmi pada orang yang 
memutuskannya, memberi pada orang yang tidak mau memberi, 
dan engkau memberikan maafkan pada orang yang berlaku zalim 
padamu. (Riwayat a•-◘abr☼nī dari Mu‘☼♣ bin Jabal) 

Kesabaran dan ketangguhan ini didapat atau diraih, 
disamping melalui fiqhud-dīn dan fiqhun-n☼s, juga melalui 
taqarrub ilall☼h dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan, 
seperti salat malam, membaca Al-Qur΄an, dan ibadah-
ibadah sunah yang lainnya, serta selalu mendoakan 
mad‘u-nya agar diberikan hidayah oleh Allah sub♥ānahū 
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wa ta‘ālā. Isyarat ini terdapat dalam Surah al-
Muzammil/73 ayat 1-6: 

 
Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! bangunlah (untuk 
salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil. (yaitu) 
separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 
(seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur΄an itu dengan perlahan-
lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang 
berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat 
(mengisi jiwa); dan (bacaan di waktu itu) lebih berkesan. (al-
Muzammil/73: 1-6) 

Juga kisah doa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
kepada kaum Taif yang melemparinya, ketika beliau 
mendakwahkan risalah yang dibawanya. Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

اًنا َولِكْن َبَعثَـنِْي َداِعًيا عَّاًنا والَ لَعَّـنِْي طَإِنَّ اَهللا لَْم َيــْبَعثْ
عن  رواه البيهقي(.َوَرْحَمةً، اَللَُّهمَّ اْهِد قَْوِمْي فَإِنَُّهْم الَ َيْعلَُمْونَ

 )بيدعبداهللا بن ع
 Sesungguhnya Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā tidak mengutusku 
(sebagai) pencela atau pelaknat/tukang kutuk. Akan tetapi, 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā mengutusku sebagai da‘i dan 
pemberi rahmat (bagi seluruh alam). Ya Allah, berilah petun-
juk pada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak 
mengetahui. (Riwayat Baihaqī  dari ‘Abdullāh bin ‘Ubaid) 
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عن ابن  رواه مسلم(. َربِّ اغِْفْر ِلقَْوِمي فَإِنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ
  )مسعود

Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka (adalah) 
kaum yang tidak mengetahui. (Riwayat Muslim  dari Ibnu 
Mas‘ūd) 

d. Uswatun ♥asanah 
Para pengemban kegiatan dakwah sudah sepantas-

nya apabila menjadikan dirinya dan keluarganya sebagai 
panutan bagi masyarakat lingkungannya. Perbaikan dan 
peningkatan kualitas keimanan dan keislaman para da‘i 
dan keluarganya merupakan sebuah keniscayaan sekali-
gus kebutuhan. Al-Qur΄an menyuruh setiap orang yang 
beriman menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-
perbuatan tercela, yang akan mengakibatkan terjerumus 
ke dalam kecelakaan dunia dan siksa di akhirat. Firman-
Nya dalam Surah at-Ta♥rīm/66 ayat 6: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan. (at-Ta♥rīm/66: 6) 

Juga firman-Nya dalam Surah asy-Syu‘ar☼΄/26 ayat 
214: 
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Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) 
yang terdekat. (asy-Syu‘ar☼΄/26: 214) 

Para Rasul Allah sebagai pengemban risalah Islam, 
juga telah menempatkan dirinya sebagai panutan bagi 
umatnya. Dalam kaitan ini, perhatikan firman-Nya 
dalam Surah al-A♥z☼b/33 ayat 21 dan al-Mumta♥anah/60 
ayat 4: 

 
Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat 
Allah.  (al-A♥z☼b/33: 21) 

 
Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim 
dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka 
berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri 
dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami 
mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan 
kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya 
sampai kamu beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan 
Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohonkan 
ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat 
menolak (siksaan) Allah terhadapmu.”(Ibrahim berkata), “Ya 
Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan 
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hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada 
Engkaulah kami kembali.” (al-Mumta♥anah/60: 4) 

Sungguh amat tercela orang yang mengajak kepada 
kebaikan, tetapi dia sendiri sengaja melupakan dirinya. 
Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā berfirman dalam Surah al-
Baqarah/2 ayat 44: 


Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, 
sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu 
membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti? (al-
Baqarah/2: 44) 

Dalam Surah a☺-☻aff/61 ayat 2 dan 3, bahkan 
disebutnya sebagai kabura maqtan, jika seseorang 
berkata dengan sesuatu yang dia sendiri sengaja tidak 
melakukannya. Perhatikan firman Allah: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di 
sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 
kerjakan. (a☺-☻aff/61: 2-3) 

e. Kesediaan untuk selalu berdakwah dengan berjamaah 
Berjamaah dalam dakwah dalam barisan yang teratur 

merupakan sebuah keniscayaan, apalagi melihat berbagai 
macam masalah umat yang begitu kompleks. Masalah 
akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, ekonomi, kebudaya-
an, dan lain sebagainya, yang tidak memungkinkan 
seorang da‘i bisa menyelesaikan masalah tersebut secara 
sendiri. Dakwah pun harus diartikan luas, tidak hanya 
terbatas pada ceramah di mimbar-mimbar, tetapi 
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dilakukan di berbagai tempat dengan materi dan metode 
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
yang menjadi sasaran dakwah. Kesediaan dan keikhlasan 
bergabung dan berjamaah ini, akan mengundang 
kecintaan, pertolongan, dan rahmat dari Allah sub♥ānahū 
wa ta‘ālā. Isyarat ini terdapat dalam firman-Nya, Surah 
at-Taubah/9 ayat 71 dan a☺-☻aff/61 ayat 4: 

 
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 
Mereka menyuruh (berbuat) yang ma‘ruf, dan mencegah dari 
yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi 
rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha-
bijaksana. (at-Taubah/9: 71) 

 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di 
jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan 
seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (a☺-☻aff/61: 4) 

Dakwah secara berjamaah dalam barisan yang rapi 
dan teratur ini memungkinkan dakwah syumūliyyah, yaitu 
dakwah yang menyangkut semua aspek kehidupan 
manusia. Syumūliyyatud-da‘wah akan mencerminkan 
syumūliyyatul-Isl☼m atau k☼ffatul-Isl☼m, yang setiap orang 
beriman diperintahkan untuk mengamalkannya, seperti 
tergambar dalam firman-Nya, Surah al-Baqarah/2 ayat 
208: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam 
secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah 
setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah/2: 
208) 

Itulah beberapa butir akhlak dan etika yang harus 
selalu menjadi pakaian keseharian dari para pengemban 
dakwah, kapan dan di mana pun mereka melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. Dengan akhlak dan etika 
tersebut, diharapkan para da‘i akan lebih mampu 
membimbing manusia yang menjadi mad‘u-nya, ke arah 
kehidupan yang lebih baik, atas dasar keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Kebaikan, 
kesejahteraan, dan keberkahan hanya bisa diraih 
manakala umat manusia betul-betul beriman dan 
bertakwa kepada-Nya: 

 
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 
dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat 
Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka 
kerjakan. (al-A‘r☼f/7: 96) 

 
B. Penutup 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan 
dakwah Islamiah yang mengajak umat untuk memahami dan 
mengamalkan Islam ataupun mengajak non-Muslim pada 
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ajaran Islam, harus dibingkai dengan akhlak yang mulia 
(akhl☼qul-karīmah). Masyarakat tidak sekadar melihat ucapan 
dan pernyataannya, akan tetapi juga melihat tingkah laku dan 
perbuatan kesehariannya. Jika keseharian para da‘i dipenuhi 
dengan keikhlasan, hikmah, sabar, menjadi suri tauladan bagi 
keluarga dan masyarakat lingkungannya, serta selalu mencintai, 
tolong-menolong, sinergi, dan berjamaah, maka akan mem-
permudah masuknya nilai-nilai Islam pada relung hati sasaran 
dakwah. Dakwah yang dikemas dengan akhlak akan melahirkan 
generasi umat yang berakhlak pula, yang siap mengamalkan 
ajaran Islam dalam kehidupan kesehariannya. Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

أَفَْضلُ الُْمْؤِمنِْيَن إِْسالًماً َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمْونَ ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه َوأَفَْضلُ 
الُْمْؤِمنِْيَن إِْيَماًنا أَْحَسُنُهْم ُخلُقاً َوأَفَْضلُ الُْمَهاجِرِْيَن َمْن َهَجَر َما َنَهى اُهللا 

رواه الطرباين (.ْنُه َوأَفَْضلُ الْجَِهاِد َمْن َجاَهَد َنفَْسُه يفِ ذَاِت اِهللا َعزَّ َوَجلََّع
  )عن ابن عمرو

Mukmin yang paling baik Islamnya, adalah orang yang dapat 
menyelamatkan orang Islam, dari (sebab) lisan dan tangan (perbuatan)-
nya. Mukmin yang paling baik imannya, adalah orang yang paling baik 
akhlaknya. Muhajirin (orang yang berhijrah) yang paling baik adalah 
orang yang berhijrah (dapat meninggalkan) dari apa-apa yang dilarang 
oleh Allah. Dan jihad yang paling baik adalah orang yang berjihad di 
jalan Allah (ikhlas karena Allah semata). (Riwayat a•-◘abr☼nī dari 
Ibnu ‘Umar) Wallāhu a‘lam bi☺-☺awāb. 
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