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BAB II 

KONSEP NILAI PENDIDIKAN TASAWUF 

A. Taqarrub sebagai Tujuan 

1. Definisi 

Taqarrub secara bahasa berasal dari kata qurbun, dalam Kamus Arab 

al-Munawwir berarti dekat, mendekati.
1
 Istilah Taqarrub ini berasal dari nash-

nash syariah yang membicarakan upaya pendekatan diri kepada Allah SWT, 

antara lain hadis qudsi dari Nabi saw. bahwa Allah SWT berfirman: 

تَ َقرََّب ِإََلَّ َعْبِدى ِبَشْىٍء َأَحبَّ ِإََلَّ ِمَّا افْ تَ َرْضُت َعَلْيِو، َوَما يَ َزاُل  َوَما

 . رواه البخاري ومسلم َعْبِدى يَ تَ َقرَُّب ِإََلَّ بِالن ََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَّوُ 
Artinya :Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan 

sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang Aku wajibkan 

kepadanya; tidaklah hamba-Ku terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan 

nafilah-nafilah (nawafil) hingga aku mencintainya.” (HR al-Bukhari & 

Muslim) 
2
 

Dan menurut arti istilah adalah upaya seseorang melakukan suluk 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melalui ibadah, amal saleh, 

tadabbur dan tafakkur.
3
 Istilah Para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam 

Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan arti kedekatan yang dimaksud bukan lah 

kedekatan fisik, akan tetapi dipahami secara majazi (kiasan), 

sehingga   taqarrub adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan 

menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
4
  

                                                           
1
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir; Arab- Indo,( Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), 1102. 
2
 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, XVIII, 342. 

3
 Risty Bulqies Hamdani, Musyahadah Cinta, (Yogyakarta: al-Manar, 2011), 37. 

4
 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, 132. 
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Hamzah Ya‘qub mengatakan bahwa taqarrub adalah usaha dan kegiatan 

menghampirkan diri kepada Allah SWT., sehingga dapat menduduki tempat 

yang terhormat dan mulia dengan jalan mematuhi perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya.
5
 

2. Jenjang kemuliaan Rohani 

Dalam kitab-kitab tasawuf, ada beberapa macam pembagian tingkat 

kemuliaan rohani. Tetapi secara simple dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, 

yaitu : 

a. Nafsu Ammarah 

Yaitu suatu tingkatan rohani yang masih cenderung mengikuti 

panggilan hawa nafsu, masih dapat terpengaruh oleh godaan setan. Inilah 

nafsu yang kebanyakan dimiliki orang. Allah berfirman dalam al-Qur‘an 

surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi: 

                            

        

Artinya : dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), 

karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, 

kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya 

Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.
6
(QS. Yusuf : 53) 

                                                           
5
 Hamzah Ya‘qub, Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin; Tasawuf dan Taqarrub, (CV. 

Atisa: Jakarta, 1992), Cet. I, 54. 
6
 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, 581. 
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Nafsu Amarah ini adalah tingkat kerohanian yang paling rendah. 

Tetapi sapabila diberi pelajaran dan diberikan bimbingan keagamaan, 

dapat meningkat ke derajat yang lebih tinggi, yakni Nafsu Lawwamah.  

b. Nafsu Lawwamah 

Yaitu suatu tingkatan rohani yang sudah lebih tinggi karena 

kebiasaan mawas diri, mengoreksi kealpaan diri, meneliti diri sendiri dan 

memeriksanya dengan cermat serta selalu membuat perhitungan timbal 

balik antara kesalahan dirinya dibandingkan dengan kemajuan amal-

shalehnya. Ia merasa berdukacita dan menyesal dengan keburukannya dan 

sebaliknya merasa senang dean tenang apabila ia berbuat kebajikan. Allah 

SWT berfirman : 

                         

Artinya : aku bersumpah demi hari kiamat. Dan aku bersumpah 

dengan jiwa yang Amat menyesali (dirinya sendiri)
7

. (QS. Al-

Qiyamah: 1-2) 

c. Nafsu Muthmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan tentram dalam kebaikan. 

Apabila seseorang sudah demikian terlatih dalam tingkat kerohanian yang 

kedua di atas, suka menegur diri sendiri apabila terpeleset kepada 

kemunkaran, akhirnya ia selalu mengerjakan kebaikan dan tidak terjatuh 

dalam keburukan karena kewaspadaannya, maka boleh dikatakan dia telah 

mencapai tempat kerohanian yang luhur. Ia dapat memerangi hawa nafsu, 

mengekang syahwat, dan mengatasi kekurangan jiwa. Maka jiwanya 

tersebut diantarkan kepada kebenaran, kebaikan, keindahan dan 

                                                           
7
 Maksudnya: bila ia berbuat kebaikan ia juga menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak, 

apalagi kalau ia berbuat kejahatan. Ibid.,  1987. 
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kesempurnaan. Dan orang yang seperti ini akan memperoleh ketenangan 

jiwa. Orang itulah yang akan diundang oleh Allah untuk menikmati 

kebahagiaan hakiki dan abadi sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya: 

                          

                     

Artinya : “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan 

hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah 

hamba-hamba-Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku. (QS. al-Fajr: 27-30)
8
 

3. Wasilah bertaqarrub 

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya seorang 

mencari jalan yang bisa menyampaikan kepada-Nya (wasilah). Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur‘an, yang berbunyi: 

َلَة َوَجاِىُدْوا ِفْ َسِبْيِلِو َلَعلَُّكْم يَااي َُّها الَِّذْيَن اَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوابْ تَ ُغْوا اِلَ  ْيِو اْلَوِسي ْ

 تُ ْفِلُحْوَن. 

Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah dan carilah jalan 

yang bisa menyampaikan kamu kepada-Nya dan hendaklah kamu 

bersungguh-sungguh di jalan-Nya. Supaya kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 

35)
9
 

Adapun wasialah atau sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah dan 

menaiki jenjang-jenjang kemuliaan rohani yang dibentangkan itu, tidak lain 

                                                           
8
 Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 2116. 

9
 Ibid, 476. 
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kecuali amal shaleh dan bukan dengan perantaraan berhala-berhala atau 

kuburan orang-orang yang mulia seperti anggapan kaum musyrik. 

Sebagaimana keterangan dalam firman Allah : 

.......               ......     

―Tidaklah kami sembah mereka, melainkan supaya mereka 

menghampirkan kami pada satu kedekatakan kepada Allah…… (QS. Az-

Zumar: 3)
10

.  

Adalah keliru mencari wasilah dengan memuja nai-nabi dan orang-orang 

shalih itu sendiri mencari wasilah kepada Tuhan dengan amal shaleh mereka 

sesuai dengan garis-garis yang diajarkan Allah. Allah berfirman: 

 

                   

  ......     

“ mereka yang dipuja itu, mencari wasilah kepada Tuhan mereka, 

siapakah diantara mereka terlebih dekat?........” (QS. Al-Isra: 57)
11

 

Wasilah yang dimaksudkan disini bukan juga harta dan anak-anak, 

melainkan iman dan amal shaleh.  

                             

                           

“ Dan tidaklah harta-harta kamu dan juga tidak anak-anak kamu bisa 

menghampirkan kamu satu derajat di sisi Kami, kecuali orang-orang yang 

                                                           
10

 Ibid, 956. 
11

 Ibid.,  
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beriman dan beramalk shaleh, maka bagi mereka ganjaran berganda dengan 

sebab amal mereka tenteram di dalam mahligai-mahligai.” (QS. Saba‘: 37).
12

 

Jelaslah bahwa wasilah mendekatkan diri kepada Allah adalah amal shaleh 

termasuk ibadah langsung kepada-Nya. Sebagian daripadanya adalah patut 

mengerjakan kewajiban dan rajin mengerjakan yang sunnah-sunnah 

(nawafil).
13

 

4. Bertaqarrub sesuai dengan kondisi 

Sesungguhnya Allah itu dekat, dan tiada sesuatu makhluk yang mampu 

mencegah seseorang yang sungguh-sungguh ingin bertaqarrub kepada Allah 

SWT, dan juga tiada sesuatu yang dapat menghalangi Allah menghampiri 

hamba-Nya yang Ia kasihi. Allah SWT berfirman : 

                    

                  

Artinya: “ dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 

kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) 

dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah: 186)
14

 

                      

                    

Artinya: “ mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak 

mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami 

benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau 

tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang 

                                                           
12

 Ibid.,  
13

 Hamzah Ya‘qub, Tingkat ketenangan, 62-63. 
14

 Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 28. 
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kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." (QS. Hud: 

91)
15

 

                   

               

Artinya: “ dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat 

kepadanya daripada urat lehernya,” (QS. Qaf: 16)
16

 

 

                         

                       

                              

                

Artinya: “ tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan 

rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada 

(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan 

tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka 

berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah: 7)
17

 

Dan banyak lagi ayat-ayat dalam al-Qur‘an yang menggambarkan 

bahwa Allah itu dekat atau bersama hamba-Nya yang ia kasihi. Akan tetapi 

bukan berarti ‗Allah itu bertempat dalam diri makhluk‘, sebagaimana faham 

al-Hulul  atau ‗Allah bergabung (bersatu) dengan makhluk‘ sebagaimana 

faham al-Ittihad. Jadi pengertian Allah dekat itu atau bersama hamba-Nya 

                                                           
15

 Ibid.,634. 
16

 Ibid., 432 
17

 Ibid.,  715.. 
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ialah dengan penjagaan-Nya, pengawasan-Nya, pemeliharaan-Nya, rahmat 

dan kasih sayang-Nya.
18

 

Setiap manusia dianugerahi kemampuan, nakat, watak dan kelebihan 

tertentu. Dan hendaknya setiap manusia bertaqarrub sesuai dengan 

kemampuan, kelebihan dan bakatnya masing-masing. Sebagaimana firman 

Allah SWT : 

                  

      

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalanNya. (QS. Al-Isra: 84)
19

 

Pada prinsipnya setiap insan tidak perlu merasa terhalang dalam 

taqarrub kepada Allah dan dapat saja bertaqarrub menurut ukuran keadaan, 

bakat, keahlian dan kelebihan masing-masing yang dianugerahkan Allah 

kepadanya. Dan jika rintangan-rintangan itu menantang dan menghadang, 

hendaklah berusaha menyingkirkannya dengan mujahadah.
20

 

 

B. Suluk Sebagai Ritme Hidup 

1. Definisi  

Suluk, secara bahasa berarti memasuki, melalui jalan.
21

 Dan menurut 

istilah, adalah upaya seseorang untuk menempuh jalan menuju kepada Allah. 

Upaya tersebut bisa berupa memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan 

                                                           
18

 Ibid, 65. 
19

 Departemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 
20

 Ibid, 66. 
21

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, 653. 
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menjernihkan pengetahuan. Suluk merupakan aktivitas rutin dalam 

memakmurkan lahir dan batin. Segenap kesibukan hamba hanya ditujukan 

kepada Sang Rabb. Bahkan ia selalu disibukkan dengan usaha-usaha 

menjernihkan hati sebagai persiapan untuk sampai kepada-Nya (wusul). Salik 

adalah orang yang melakukan suluk.  

Menurut Miftahul Lutfi Muhammad, Suluk adalah perjalanan ruhani 

seorang hamba yang diniatinya secara khusus untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, dengan melalui berbagai macam riadlatun nafs (latihan kejiwaan), 

dengan dipandu oleh seseorang yang ahli di bidang ilmu suluk dan laku 

suluk.
22

 Untuk menekuni dunia suluk, seseorang tersebut harus benar-benar 

telah memahami ilmu akidah, ilmu syari‘ah dan ilmu tasawwuf. 

Peran pemandu (guru suluk) sangatlah penting, karena dia di samping 

telah berpengalaman di bidangnya, dia dapat memberikan pendidikan 

langsung yang berupa keteladanan-keteladan, dan pembelajaran atas akidah, 

syari‘ah dan tasawwuf. Tujuan lain adalah agar salik (orang yang sedang 

melakukan suluk) senantiasa berjalan bersama al-Qur‘an dan al-mizan 

Rasulullah SAW dalam menempuh liku-liku perilaku suluknya. 

Riyadlatun nafs adalah upaya untuk melatih dan mengimunisasi jiwa 

dalam rangka untuk memperoleh kondisi jiwa yang bersih (tazkiyatun nafs). 

Sedangkan tazkiyatun nafs merupakan metode (thariqah) untuk mendekatkan 

diri kepada Allah (Taqarrub Ilallah).  

                                                           
22

 Miftahul Luthfi Muhammad, Tashawwuf Implementatif, (Surabaya: Duta Ikhwana Salama, 

2004), 24. 
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Dalam proses thariqah inilah dibutuhkan kesungguhan (mujahadah) di 

dalam bertaubat kepada-Nya. Karena tanpa taubat yang sungguh-sungguh 

mustahil seorang salik dapat melakukan pembersihan jiwanya. Sedangkan 

untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh dibutuhkan niat yang benar 

atas sebuah penyesalannya. Karena hanya dengan niat suatu amaliah itu 

diterima oleh Allah SWT.  

Jadi, suluk yang benar adalah yang dikerjakan seorang salik dengan 

dasar komperehensifnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman 

atas agama Islam dengan meliputi : akidah, syari‘ah dan akhlak; yang 

didorong dengan niat dan hasrat yang suci semata-mata ingin mendekatkan 

diri kepada Allah SWT, agar mendapatkan ridha-Nya. Demikianlah 

pencapaian ruhani yang tertinggi dalam melakukan suluk. 

Ada dua perkara yang dapat merusak usaha seorang salik (pelaku 

suluk); Pertama, mengikuti selera orang-orang yang mengambil aspek-aspek 

yang ringan dalam penafsiran. Dan kedua, mengikuti orang-orang sesat yang 

selalu menurut dengan hawa nafsunya. Barangsiapa yang menyia-nyiakan 

waktunya, maka ia termasuk orang bodoh. Dan orang yang terlalu mengekang 

diri dengan waktu maka ia termasuk orang lalai. Sementara orang yang 

melalaikannya, dia adalah orang-orang lemah. 

Keinginan seorang hamba untuk melakukan laku suluk tidak 

dibenarkan kecuali ketika ia menjadikan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai 

pengawas hatinya. Siang hari ia selalu puasa dan bibirnya pun diam terkatup 

tanpa bicara. Sebab terlalu berlebihan dalam hal makan, bicara, dan tidur akan 
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mengakibatkan kerasnya hati. Sementara punggungnya senantiasa terbungkuk 

rukuk, keningnya pun bersujud, dan matanya sembab berlinangan air mata. 

Hatinya selalu dirundung kesedihan (karena kehinaan dirinya di hadirat-Nya), 

dan lisannya tiada henti terus berdzikir.
23

 

Dengan kata simpul, seluruh anggota tubuh seorang hamba disibukkan 

demi untuk melakukan suluk. Suluk dalam hal ini adalah segala yang telah 

dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa yang 

dibenci oleh-Nya. Melekatkan dirinya dengan sifat wara', meninggalkan 

segala hawa nafsunya, dan melakukan segala hal yang berkaitan erat dengan 

perintah-Nya.  

Semua itu dilakukan dengan segala kesungguhan hanya karena Allah 

SWT, bukan sekedar untuk meraih balasan pahala, dan juga diniatkan untuk 

ibadah bukan hanya sekadar ritual kebiasaan. Karena sesungguhnya orang 

yang asyik dengan amaliyahnya, tidak lagi memandang bentuk rupa zahir 

amalan itu, bahkan jiwanya pun telah menjauh dari syahwat keduniaan. Maka 

satu hal yang benar adalah meninggalkan segala bentuk ikhtiar sekaligus 

menenangkan diri dalam hilir mudik takdir Tuhan. 

Dalam menempuh jalan rohani menuju Tuhan taqarrub ilallah 

(mendekatkan diri kepada Allah), ada stasiun-stasiun (al-Maqamat) yang 

mesti ditempuh oleh seorang salik. Maqam adalah kedudukan atau tahapan 

(posisi) dimana seorang sufi berada. Kedudukan ini hanya akan didapat oleh 

seorang sufi atas usahanya sendiri dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. 

Sedangkan ahwal yang bentuk mufrodnya ―hal” adalah kondisi yang dialami 

                                                           
23

 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 24. 
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oleh seorang sufi dalam dirinya atau batinnya sebagai hasil dari usahanya 

dalam maqamat tadi. Dengan demikian perbedaan maqam dan ahwal ialah 

maqam merupakan usaha seorang sufi untuk berada dalam tingkatan tertentu 

sedangkan ahwal adalah suatu pemberian (karunia) Allah yang diberikan 

kepada seseorang sebagai hasil usahanya dalam maqam tadi.
24

 

Konsep seorang sufi dengan sufi yang lain tidak selalu sama tentang 

sistematika maqamat tersebut. Abu Nasr as-Sarraj di dalam kitab 

monumentalnya al-Luma menyebutkan ada tujuh maqam yang mesti ditempuh 

oleh seorang salik agar bisa dekat dengan Allah. Ketujuh maqam tersebut 

adalah at-taubah, al-Wara‟, az-Zuhd, al-Faqr, as-Sabr, at-Tawakkal, ar-

Ridha. Sementara Ibrahim Basyumi berpendapat ada lima maqam yang mesti 

dijalani oleh seorang salik menuju Allah, yaitu at-taubah, az-Zuhd, at-

Tawakkal, ar-Ridha, al-Khalwah dan az-Dzikr.
25

 

Demikian juga ahwal bertingkat-tingkat. Pada umumnya para sufi 

menulis sepuluh tingkatan. Kesepuluh tingkatan ahwal tersebut adalah al-

Muraqabah, al-Qurb, al-Mahabbah, al-Khauf, ar-Raja‟, as-Sauq, al-Uns, at-

Tumakninah, al-Musyahadah, dan al-Yaqin. 

1. At-Taubah
26

 

At-Taubah adalah maqam pertama yang mesti dilalui oleh setiap salik. 

Secara etimologis taubah artinya kembali. Yang dimaksud adalah 

kesadaran hati terhadap kelalaian diri dan memandang diri dalam keadaan 

serba kurang karena tercemar dengan berbagai dosa.  

                                                           
24

 Ahmad Daudi, Kuliah Tasawuf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 40. 
25

 Ibrahim Basyuni, Nasyat at-Tasawwuf al-Islami, (Mesir: Dar al-Ma‘rif,tt), 157. 
26

 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat, 25. 
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At-Taubah ada tiga tingkatan, yaitu : 

a. Taubah orang yang sadar 

Awalnya kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan beragama tetapi 

akhirnya menjadi tinggi dalam perasaan dan bertambah menjadi 

peringatan. 

b. Taubah Salik 

Taubah seorang salik bukan dari dosa dan kesalahan dan bukan 

dari penyesalan dan istighfar akan tetapi terjadi karena perpindahan 

kondisi jiwa yang naik menjadi sempurna, sehingga menghadirkan 

Allah dalam setiap gerak nafasnya. 

c. Taubah ‗Arif 

Taubah ‗Arif (orang yang makrifat) bukan dari dosa atau dari 

menyalahi jiwa, tetapi taubah dari kelupaan terhadap dirinya sendiri 

bahwa dirinya itu berada dalam genggaman Tuhannya.  

Zun Nun al-Misri menjelaskan bahwa taubah orang awam dari dosa-

dosa, sementara taubah orang-orang khawas adalah dari kelupaan.
27

 

2. Al-Wara‘ 

Secara lughawi, wara‘ artinya hati-hati. Secara istilah wara‟ adalah 

sikap menahan diri agar hatimu tidak menyimpang sekejap pun dari 

mengingat Allah.
28

 Sufi yang lain mengemukakan bahwa wara‘ adalah 

seorang hamba tidak berbicara melainkan dalam kebenaran, baik dalam 

keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Sahl at-Tustari mengatakan: 

                                                           
27

 Abul Qasim al-Qusyairi, Ar-risalah al-Qusyairiyah, (Kairo:tp, 1957),51.  
28

 Ahmad Daudy, Kuliah Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 56. 
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― Orang yang tidak wara‘, memakan kepala gajah pun tidak akan 

kenyang‖
29

. Wara‘ ada 4 tingkatan, yaitu : wara‘ orang ‗awam, wara‘ 

orang saleh, wara‘ Muttaqin, wara‘ orang benar.  

3. Az-Zuhud 

Awal mula Zuhud adalah sikap wara‘ dalam beragama, yakni 

menjauhi hal-hal yang diharamkan syara‟. Memang kewara‘an dapat 

menimbulkan keinginan untuk berlaku zuhud secara rohani dan mendalam. 

Hanya makna zuhud secara sufistik lebih jauh dari itu. Misalnya halal 

menurut syari‘at adalah apa-apa yang tidak menyalahi aturan Allah, 

sementara halal secara sufistik adalah apa-apa yang tidak menyebabkan 

lupa kepada Allah.
30

 

Al-Qasyani berkata, sebagaimana dikutip oleh an-Najjar; ― Zuhud 

orang awam adalah membersihkan diri dari berbagai syubhat setelah 

meninggalkan hal-hal yang haram karena takut mendapat cela. Zuhud 

seorang salik adalah membersihkan diri dari kelbihan dengan cara 

meninggalkan hal yang melebihi kadar kebutuhan pokok, lalu menghiasi 

diri dengan pakaian para nabi dan kaum sufi. Zuhud orang pilihan adalah 

berpaling dari segala hal selain Allah, berupa berbagai kepentingan jiwa. 

Sedangkan zuhud dalam zuhud adalah menganggap rendah apa yang 

engkau zuhudi. Dengan demikian, zuhud terhadap dunia adalah keburukan 

dalam pandangan orang-orang pilihan sebab segala sesuatu selain al-Haqq 

adalah benda, sehingga apalah artinya senang atau benci terhadapnya. 
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Orang-orang yang benar-benar mendalam dengan paham zuhud, maka ia 

akan menilai sama terhadap berbagai keadaan yang terjadi, baik miskin 

atau kaya. Karena dirinya mengetahui kemenyeluruhan kehendak Allah 

terhadap berbagai hal yang dikehendaki.  

4. Al-Faqr 

Faqr berarti kekurangan harta dalam menjalankan kehidupan di 

dunia. Sikap faqr harus dimiliki oleh seorang salik sewaktu menjalankan 

suluknya. Kekayaan seringkali menjadikan manusia lebih dekat kepada 

kemaksiatan, paling tidak memalingkan manusia dari hanya berkosentrasi 

beribadah kepada Allah.
31

 

5. As-Sabr 

Sabar berarti tabah dalam menghadapi segala kesulitan tanpa ada 

rasa kesal dan menyerah dalam diri. Sabar juga dapat berarti tetap merasa 

cukup meskipun kenyataannya tidak memiliki apa-apa. 

Jika sabar dilakukan dalam rangka mengekang keinginan nafsu dan 

amarah, maka dinamai kesabaran jiwa (as-Sabr an-Nafs). Sedangkan 

dalam rangka menahan terhadap penyakit fisik, dinamai sabar badani (as-

Sabr al-Badani). Kedua sabar ini penting dimiliki sebab kenyataannya 

setiap manusia tidak lepas dari berbagai kesulitan, baik kesulitan yang 

bersifat rohani maupun jasmani. 

6. As-Syukr 

Syukur yang arti dasarnya berterima kasih diperlukan dalam 

kehidupan, sebab apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang menjadi 
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milik kita pada hakikatnya merupakan karunia Allah. Allah lah yang 

memberikan nikmat dan barakah kepada umat manusia. Betapa banyak 

nikmat yang Allah berikan kepada manusia sehingga tidak dapat 

menghitungnya.
32

 

Ridha selalu dibarengi dengan syukur. Setiap kali syukur 

bertambah, maka bertambah pula ridha. Allah berfirman : jika kamu 

bersyukur maka Kami akan menambah nikmat kepadamu, (QS. Al-

Baqarah: 7). 

7. At-Tawakkal 

Tawakkal arti dasarnya berserah diri kepada allah .secara sufistik 

tawakal adalah menyerahkan diri hanya kepada ketentuan allah .jika 

mendapat nikmat ia bersyukur ,sebaliknya jika ia  mendapat musibah ia 

bersabar dan berserah dirikepada ketentuan allah. Kata sebagaian sufi 

tawakal adalah rahasia antara seorang abdi dg tuhan nya .  

8. Ar-Ridha 

Ridha artinya meninggalkan ikhtiar. Menurut al-Muhasibi, ― ridha 

adalah tentramnya hati di bawah naungan hukum‖. Sementara Zun Nun al-

Misri menyatakan ridha adalah senangnya hati dengan berjalannya 

ketentuan Allah. Dalam arti menerima ketentuan hokum-hukum Tuhan 

dengan senang hati. 

Ibnu ‗Athaillah as-Sakandari berpendapat bahwa ridha adalah 

―hati memandang Allah pada apa yang telah ditentukan Allah dan 
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merupakan pilihan Allah yang terbaik bagi yang bersangkutan. Sebab 

Allah memilih bagi setiap orang yang terbaik baginya.‖
33

 

9. Al-Makrifat 

Makrifat artinya mengenal, atau melihat. Dan yang dimaksud 

adalah melihat Tuhan dengan mata hati. Dzun Nun al-Misri membagi 

makrifat menjadi 3 bagian: Makrifat mukmin, makrifat ahli kalam, 

makrifat Auliya Muqarrabin 

Sufi membagi manusia pada tiga klasifikasi. Pertama, tingkatan 

kaum ‗arif yang mendapatkan kebahagiaan sebab hikmah. Kedua, 

tingkatan orang-orang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan karena 

memiliki keimanan. Ketiga, tingkatan orang-orang bodoh dan mereka ini 

orang-orang yang binasa. Kebahagiaan yang didapat dengan makrifat jauh 

lebih utama ketimbang kebahagiaan yang didapatkan dengan iman dan 

amal saleh.
34

 

2. Rukun suluk  

Untuk mendapatkan suluk yang paripurna, seorang salik harus 

memenuhi rukun, yakni: istiqamah dalam dzikrullah dan mudawamah dalam 

belajar kepada orang ahli di dalam suluknya.
35

 

Sedangkan dzikrullah dan shuhbah (persahabatan) merupakan dua 

sayap yang mesti ada di dalam melakukan suluk. Supaya dzikrullah dan 

shuhbah dapat berjalan dengan benar, maka salik harus mencari sahabat baik 
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dan senantiasa membiasakan wirid. Dan ukuran sahabat yang baik adalah 

terdapatnya perilaku ma‟rifat, hal dan maqamat yang benar pada dirinya.  

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan suluk: 

1. Inner strong Intention 

Kesiapan yang tidak dibarengi dengan kemauan dan niat, sudah 

barangtentu tidak akan membawa keberhasilan dalam suluk. Sedangkan 

kemauan yang kuat dari dalam (inner strong intention) dapat dijadikan 

satu-satunya gantungan tanpa harus melibatkan yang lainnya. Dan dengan 

niat yang benar seorang salik bisa melakukan suluk yang mampu 

mengantarkannya ke ridha-Nya.
36

 

Niat merupakan satu-satunya fasilitas spiritual-intuisional yang 

menunjukkan ―jalan‖. Dan kemauan yang kuat dari dalam, satu-satunya 

alat yang menunjukkan ―pencarian‖. Jika pencarian dan jalan penghubung 

terhimpun menjadi satu, tentu tujuan akan tercapai.  

2. Tiga neraca dzikrulah 

Dzikrullah yang paling utama dan paling bermanfaat adalah yang 

memenuhi tiga neraca dzikrullah, yaitu yang melibatkan lidah (bil lisan), 

yang melibatkan hati (bil lisan), dan yang melibatkan tindakan (bil arkan). 

Inilah dzikirnya para nabiyullah dan waliyullah. Karena dengan begitu, 

seseorang yang berdzikir kepada Allah akan dapat menghayati makna dan 

maksudya.
37

 

3. Menyibukkan diri dengan Allah 
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Seorang salik selalu sadar bahwa di kehidupannya yang 24 jam; 12 

jam siang hari dan 12 jam malam hari, benar-benar tidak boleh lalai dari 

kehadiran Allah SWT di dalam hatinya. Hatinya harus senantiasa sibuk 

dengan menyebut, mengingat, memahami dan menerima kehadiran-Nya. 

Untuk selanjutnya melaksanakan segala yang diperintahkan dan segala 

yang dilarang-Nya.
38

 

Empat faktor penting bagi salik guna menunjang keberhasilan perilaku suluk 

rabbaniyah, maka seorang salik harus memenuhi adab-adabnya, yaitu: 

1. Taubat 

2. Husnudzan dengan Allah 

3. Tidak menyepelekan dosa 

4. Tidak menilai besar amal perbuatannya.  

C. Pengaruh Tasawuf terhadap Cara Berpikir dan Berperilaku Manusia 

Proses modernisasi yang dijalankan oleh dunia Barat sejak zaman 

renaissans, di samping membawa dampak positif,  juga telah menimbulkan 

dampak negatif. Dampak positifnya, modernisasi telah membawa kemudahan-

kemudahan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya, 

modernisasi telah menimbulkan krisis makna hidup, kehampaan spiritual dan 

tersingkirnya agama dalam kehidupan manusia. Kondisi ini disebabkan karena 

parameter segala aspek kehidupan adalah materi. Materi, bagi manusia modern, 

merupakan ikon bermakna yang seakan tak dapat diganti oleh lainnya. 

Amin Syukur menjelaskan, dengan mengutip ayat al-Qur’a>n surah Ali 

Imran ayat 14, bahwa Allah membagi materi itu dalam tiga macam, yaitu: 
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istri/suami, anak, dan harta.
39

 Tiga hal tersebut yang memang selama ini menjadi 

inti setiap persoalan umat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan. Allah 

dengan jelas mengakui akan ketiga macam godaan itu bagi manusia. Ketika 

manusia telah terlena oleh godaan itu, ia akan menjadi lupa bahwa semuanya 

hanya fatamorgana. Dalam arti, apa yang dianggap sebagai kesenangan itu 

sifatnya nirmakna. Ia bukan kesenangan hakiki. Karena yang hakiki hanya 

perjumpaan  dengan sang pemilik kesenangan, Allah Swt. 

Karena alasan itulah, para sufi seperti al-Hallaj, Rabi‘at al-Adawiyah, 

Hasan al-Basri, dan tokoh-tokoh sufi lainnya berupaya untuk terus menyatu 

(ittihad) dengan Rabb-nya. Hanya dengan ittihad itulah mereka (para sufi) 

merasa benar-benar mendapatkan kesenangan yang sebenarnya dan tak 

tergantikan. Apalah arti gemerlap dunia yang fana jika dibandingkan perjumpaan 

dengan yang Maha Segalanya. Harta kekayaan adalah sejumput kecil yang tak 

berarti apa-apa. Sehingga, para sufi itu tidak bisa ditipu dengan apapun yang 

sifatnya duniawi. Itulah keadaan di antara perbedaan yang harus dijadikan 

pertimbangan oleh manusia modern dalam menatap masa depan kehidupan yang 

lebih sempurna dan indah. 

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari perilaku para ahli sufi 

seperti disebutkan diatas yang bisa dijadikan  sebagai patron; Pertama, dalam 

Islam, harta kekayaan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana mencari pahala 

dan ridha-Nya. Argumentasi itu dapat dilihat dalam al-Qur’a>n surat al-Qas}as}: 77. 
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Dalam ayat tersebut jelas Allah menggunakan fi‘il ma>d}i> (bentuk lampau). Artinya, 

apa yang dikaruniakan-Nya ini hendaknya dijadikan sarana mencari kebahagiaan 

di akhirat kelak, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan duniawi. Ada 

keseimbangan antara persoalan dunia dan akhirat. Kekayaan tidak semata-semata 

sebagai sarana eksistensi diri di dunia supaya survive. Tetapi ia juga harus 

dijadikan batu loncatan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. 

Kedua, manusia seharusnya membuang apa yang disebut sebagai al-wahn, 

yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Sedangkan dunia dalam perspektif 

tasawuf adalah segala sesuatu selain Allah dan atau tidak memiliki nilai 

ilahiyah.
40

 Oleh sebab itu, apapun yang berbau dunia harus disingkirkan karena ia 

tidak mengandung nilai-nilai ilahiyah. Justru ia akan mengantarkan manusia ke 

dunia kelam dan nirmakna. 

Ketiga, Ajaran tasawuf, sebagaimana dicontohkan oleh para tokoh sufi, 

lebih menekankan pada konsep tasli>m (berserah diri), tafwi>d} (menyerahkan diri 

semuanya kepada Allah), tazkiyat al-nafs (pembersih hati dan jiwa), tauhid bi al-

khalq wa al-mashi>’ah (Tuhanlah yang menciptakan makhluq sekaligus dengan 

semua kehendak dan keinginannya).
41

 Dengan kesadaran demikian, manusia akan 

mengakui bahwa semuanya adalah milik Allah. Yang lain tidak memiliki 

kekuasaan apapun. Sehingga, manusia sebagai makhluq harus menyadari akan 

kekurangannya yang selalu butuh rahma>n dan rahi>m-Nya. Oleh sebab itu, al-

Qur‘a>n menyatakan wa ma> khalaqtul jinna wal insa  illa> li ya‘budu>n (tiada lain 
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tujuan Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah 

kepada-Nya). Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia dan semua makhluq 

bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Yaitu sebagai pengakuan akan 

kelemahan manusia di hadapan kekuasaan Allah yang Maha segalanya. 

Jika manusia mengandalkan kemampuan fisik dan fitrah, menjadikan 

kehidupan duniawi sebagai tujuan dan berfokus pada kesenangan-kesenangannya, 

maka manusia akan tercekik di dalam lingkaran yang sangat sempit.
42

 Apa yang 

telah diajarkan dalam dunia tasawuf memberikan inspirasi kepada kita semua 

bahwa alam dan segala isinya sangat sempit. Yang luas adalah kekuasaan Allah 

semata. Kesadaran demikian, dapat dilihat pada diri ahli sufi terdahulu.Kemajuan 

peradaban yang pernah diraih oleh umat Islam di masa silam tidak terlepas dari 

semangat keagamaan yang dimiliki. Generasi Islam awal memiliki keseimbangan 

antara persoalan dunia dan akhirat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kekayaan 

yang diperoleh adalah sebagai pengejawantahan semangat keagamaan. Karena 

Islam memang memerintahkan manusia untuk bereksperimen mencari rahasia-

rahasia alam semesta. Tetapi sekali lagi, semangat itu juga dilandasi oleh niat 

sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Inilah dua sisi 

yang tidak dinegasikan oleh umat Islam terdahulu dalam menjalani kehidupan 

dunia. 

Semangat dan kesadaran perjuangan keagamaan itu, ternyata tidak 

berlangsung lama. Seiring perjalanan sejarah hidup, dunia tasawuf mulai 
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memudar. Lebih-lebih  setelah abad ke-18 M.
43

 Manusia, termasuk umat Islam, 

tak lagi peduli dengan persoalan kehidupan masa depan yang lebih abadi. Dunia 

dianggap sebagai tempat kebahagiaan yang menjanjikan segalanya. Alam 

dieksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan resiko yang akan 

ditimbulkan darinya. Sehingga alam menjadi tempat menakutkan. Bencana 

menjadi teman sehari-hari. 

Menghadapi kenyataan di atas, para pemikir muslim berusaha keras 

mencari solusi dengan menggunakan cara-cara memahami kenyataan dalam 

perspektif nilai-nilai tradisional yang telah ada dalam Islam.
44

 Sayyed Hussein 

Naser, misalnya, yang telah menyaksikan langsung dampak negatif modernisasi 

tersebut, mencoba memberikan jalan alternatif untuk ke luar dari krisis tersebut. 

Seruan pertama ditujukan kepada masyarakat Barat modern dan seruan kedua 

ditujukan kepada masyarakat Islam. Kepada yang pertama, ia menyarankan agar 

manusia modern kembali kepada hikmah spiritual agama dan membatasi diri 

dalam mengejar  kesenangan duniawi. Sementara kepada yang kedua, ia 

menggagaskan agar pembaruan pemikiran Islam dilakukan dengan mengkaji 

kembali konsep-konsep warisan pemikiran Islam klasik dan tidak mengambil 

konsep-konsep modernisasi Barat.
45

 

Hussein Naser agaknya termasuk di antara sedikit pemikir muslim 

kontemporer terkemuka pada tingkat internasional yang banyak memberikan  
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perhatian  besar pada masalah-masalah manusia  modern. Kritiknya terhadap 

manusia  modern cukup tajam. Naser mendasarkan pembahasannya tentang 

problem manusia modern dengan melihat manusia Barat modern, yang 

selanjutnya mempunyai banyak pengikut, peniru dan epigon di bagian lainnya di 

muka bumi ini, termasuk di wilayah dunia muslim. 

Krisis peradaban modern bersumber dari penolakan (negation) terhadap 

hakikat ruh dan penyingkiran ma‘nawiyah secara gradual dalam kehidupan 

manusia. Manusia modern mencoba hidup dengan roti semata; mereka bahkan 

berupaya ―membunuh‖ Tuhan dan menyatakan kebebasan dari kehidupan akhirat. 

Konsekuensi lebih lanjut dari perkembangan ini, kekuatan dan daya manusia  

mengalami eksternalisasi.  Dengan eksternalisasi ini manusia  kemudian 

―menaklukkan‖ dunia secara tanpa batas. Manusia menciptakan hubungan baru 

dengan alam melalui proses desakralisasi alam itu sendiri. Dalam kerangka 

hubungan baru ini, alam dipandang tak lebih dari sekedar obyek dan sumber  daya 

yang perlu dimanfaatkan dan dieksploitasi semaksimal mungkin. 

Manusia modern memperlakukan alam sama dengan pelacur, mereka 

menikmati dan mengeksploitasi kepuasan darinya tanpa rasa kewajiban  dan 

tanggung jawab apa pun. Inilah yang menciptakan  berbagai krisis dunia modern, 

tidak hanya krisis dalam kehidupan  spiritual tapi juga dalam kehidupan sosial 

sehari-hari.
46

  Idealnya, manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, secara ―ke 

atas‖ sebagai ―hamba Allah‖, sedangkan secara ―ke bawah‖ berkedudukan 
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―khalifah Allah‖. Dengan begitu manusia akan dapat menjaga keseimbangan 

hidupnya, bukan malah menjadi budak egonya sendiri. 

Apa yang diprediksikan Naser tentang kesadaran umat manusia akan krisis 

lingkungan yang serius, yang telah diprediksikan dalam beberapa karyanya, tiba-

tiba muncul di benak manusia  modern. Hari-hari khusus telah ditetapkan sebagai 

hari penyelamat bumi (hari lingkungan hidup) di Amerika, bagian-bagian tertentu 

di Eropa dan juga Jepang. Hutan-hutan dibabat untuk memproduksi kertas yang 

nantinya digunakan untuk menulis berbagai aspek krisis lingkungan. Puncaknya 

diselenggarakan  Konferensi  Internasional  (global warming) beberapa waktu 

yang lalu di Bali, yang secara khusus membahas bagaimana menanggulangi 

dampak krisis lingkungan tersebut. 

Dalam melihat dan memperlakukan alam ini, seharusnya manusia 

berangkat dari konsep kitab suci.  Al-Qur‘a>n,  memandang alam sebagai Teofani 

yang menyelimuti sekaligus mengungkap  kebesaran Tuhan. Lingkungan alam 

adalah ―tanda-tanda‖ ayat Tuhan. Wahyu Allah terbagi dalam dua kategori: 

wahyu tertulis (recorded al-Qur‟an; al-Qur‟an al-Tadwi>n) yakni al-Qur‘an 

dalam bentuk kitab suci; dan wahyu yang terhampar (al-Qur‟an of creation; al-

Qur‟an at-Takwi>n), yaitu alam semesta ini (kosmos).
47

  Dalam pengertian yang 

lebih dalam, Allah itu sendiri adalah ―Lingkungan‖ tertinggi yang mengelilingi 

dan mengatasi manusia. 
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Sesungguhnya manusia itu terbenam dalam al-Muh}i>t} yang Ilahi ini.
48

 

Hanya saja ia tidak menyadarinya, lantaran kelupaan dan kelalaiannya. Inilah 

awal mula terjadinya kekotoran jiwa, yang pembersihannya harus kembali 

mengingat Tuhan (dhikr). Mengingat Allah berarti melihat- Nya di mana-mana 

dan mengalami realitas-Nya sebagai al-Muh}i>t} itu. Mengingat Allah sebagai al-

Muh}i>t} berarti menyadari terus-menerus kualitas sakral alam, realitas fenomena 

alam sebagai ―ayat-ayat‖ Tuhan, dan kehadiran lingkungan alam sebagai  suatu 

bagian yang hanya dimungkinkan oleh kehadiran Yang Ilahi. 

Kerusakan moralitas muncul lantaran penolakan manusia untuk melihat 

Tuhan sebagai ―Lingkungan‖ yang sesungguhnya, yang mengelilingi sekaligus 

menyamai kehidupan  mereka. Pengrusakan lingkungan disebabkan oleh upaya 

manusia modern untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang 

secara ontologis berdiri sendiri dan dipisahkan dari ―Lingkungan‖ yang Ilahi. 

Ajaran tentang lingkungan harus diperhatikan betul kaitannya dengan 

ajaran tentang manusia. Al-Qur‘a>n memandang manusia sebagai khali>fah Allah 

di atas bumi.
49

 Ini dilengkapi kehambaannya (al-‗ubu>di>yah) terhadap-Nya. 

Sebagai hamba Allah, manusia harus pasif di hadapan-Nya dan menerima apa pun 

rahmat yang diturunkan dari-Nya. Tetapi sebagai khalif>ah Alla>h, manusia harus 

aktif di dunia, memelihara keharmonisan kosmis dan menyebar-luaskan rahmat-

Nya yang memang disampaikan  melaluinya sebagai pusat  ciptaan.
50

 Bukan 

                                                           
48

 Istilah al-Muhi>t}ini diambil dari Surat al-Nisa‘: 126:―Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi Segala Sesuatu (al-Muhi>t}).‖ 
49

 lihat surat al-Baqarah:30. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

„Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.  
50

 Naser, Man and Nature, 96. 



50 
 

justru mengumbar segala hawa nafsunya  untuk terus mengeksploitasi  alam tanpa 

dilandasi  oleh keimanan kepada Allah. 

Tugas kaum beriman adalah melenyapkan hawa nafsu. Ini menjadi urgen, 

sebab ciri paling jelas pada manusia zaman sekarang adalah membiarkan dirinya 

mengumbar hawa nafsu. Mereka berpandangan bahwa tuntutan-tuntutan materi 

harus selalu terpenuhi dan tidak boleh ada rintangan apa pun yang 

menghalanginya. 

Dengan dasar pandangan materialistik inilah mereka melontarkan 

penilaian-penilaian atas manusia dan segala sesuatu, yang kemudian penilaian ini 

menjadi paham sosial dan politik mereka. Dalam bidang psikologi, paham mereka 

di antaranya telah melahirkan sebuah teori yang mereka sebut dengan 

kompleksitas. Mereka beranggapan bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang 

penuh dengan tekanan kejiwan. Tekanan-tekanan  ini, harus dihilangkan dan 

anak- anak harus dibiarkan mengikuti berbagai nalurinya. Dorongan-dorongan 

naluriah mereka harus dibiarkan menemukan penyalurannya dalam hidup mereka 

tanpa mesti ada tekanan atau rasa takut. 

Yang sangat disayangkan,  ajaran-ajaran agama seolah kehilangan daya 

desaknya  di hadapan perilaku busuk ini. Ia malah berjalan santai melenggang, 

tidak tengok kiri kanan, tidak ada ketakutan. Pengertian etika dan standar moral 

telah berubah di berbagai penjuru bumi sesuai dengan pola dan perkembangan 

baru kehidupan. 
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Di sini kita tidak hendak mencari sebab-sebab kekacauan dan ketidak-

jelasan ini. Kita hanya ingin menegaskan kembali batas-batas kebenaran yang 

perlu diketahui dan dipedomani oleh manusia. Kita hanya hendak mengatakan 

baik atas hal yang baik, dan menilai buruk hal- hal yang buruk sesuai dengan 

logika agama dan petunjuk wahyu. Kemudian kita berupaya untuk menyentuh 

jiwa agar akrab dengan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, 

mengetahui bahwa kesempurnaan jiwa dan rid}a Allah hanya akan dapat dicapai 

dengan memegang ajaran agama dan petunjuk wahyu semata. 

Penyangga pertama dan utama bagi kebaikan jiwa adalah menjalankan 

ibadah yang telah diwajibkan Allah, betapa pun kewajiban-kewajiban itu dirasa 

memberatkan.  Perasaan berat itu timbul karena manusia belum merasakan 

keindahan penyatuan diri dengan Sang Pencipta Keindahan, Allah Swt. Para ahli 

tasawuf, kalau kita mau mengambil pelajaran, sebenarnya telah memberikan 

contoh untuk diamalkan agar umat Islam benar-benar dekat dengan-Nya. Ajaran 

tasawuf yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita adalah ajaran yang perlu 

ditumbuh- kembangkan pada saat dunia diliputi kekelaman seperti sekarang. 

Ajaran tasawuf itu adalah salah satu dari trilogi ajaran Islam yang dibawa Nabi 

Muhammad.17 Artinya, tasawuf adalah ajaran Islam yang lebih menitik beratkan 

pada etika dan akhlaq yang berujung pada upaya taqarrub ila Allah (pendekatan 

diri kepada Allah). 

Shalat misalnya, merupakan amal rutin,berkesinambungan dan terpadu 

selama siang dan malam masih berputar. Shalat wajib didirikan, jika datang 

waktunya semua kesibukan harus ditinggalkan, tidak ada alasan untuk berkelit. 
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Shalat,  dirasa  berat oleh mereka yang suka mengumbar kesenangan  dan 

pencipta kehidupan dunia. Mereka merasa  berat untuk melakukannya karena 

harus  dilakukan dari waktu ke waktu, memaksa  mereka untuk meninggalkan 

kesenangan  dan istirahatnya,  serta memaksa  mereka untuk meninggalkan 

kesibukan  dan pekerjaan yang tengah digeluti. Oleh sebab itu Allah berfirman: 

―Dan sesungguhnya s}alat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyu‘, (yaitu) orang- orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui 

Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya‖. 

Mengalahkan hawa nafsu untuk mengerjakan kewajiban shalat dan 

kewajiban-kewajiban lainnya, merupakan pangkal yang kuat bagi kesempurnaan 

jiwa yang diidamkan. Jelasnya, ketaatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban 

merupakan tangga-tangga mencapai kesempuranaan yang diharapkan, merupakan 

tahap-tahap jalan menuju ketingian roh dan keridaan Allah. 

Kebutuhan jiwa manusia akan bimbingan  dan penyucian, sama dengan –

bahkan lebih– kebutuhan akal akan latihan penajaman dan pencerdasan. Jika kita 

menetapkan usia belajar dari sepuluh hinga dua puluh tahun untuk bisa 

menghasilkan nalar yang tercerahkan dan berbekal pengetahuan yang cukup 

sehingga mampu memahami dan menilai sesuatu, maka sekali-kali kita jangan 

menganggap bahwa jiwa memerlukan lebih sedikit dari usia belajar itu agar 

karakter dan kecenderungannya lurus dan benar, dorongan-dorongan nafsunya 

terkendali, dan terbentuk padanya kemampuan untuk meraih derajat luhur, 

mencintai nilai-nilai keutamaan dan kemuliaan. Untuk memupuk sifat iffah 
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(kesucian diri) dan menghilangkan sifat tercela dalam jiwa, memerlukan upaya 

dan perjuangan yang panjang.
51

 

Jika yang dimaksud dengan penyucian jiwa adalah upaya untuk 

menumbuhkan jiwa agar mencapai derajat di mana ia selalu mencintai dan 

menikmati kebaikan, membenci dan menjauhi keburukan, maka ini jelas 

membutuhkan pelatihan-pelatihan jiwa yag lebih panjang lagi. Pelatihan yang 

terpadu antara usaha manusia dan bimbingan Tuhan dalam meraih kesempurnaan 

dan mencapai pantai harapan. 

1. Tiga dimensi aswaja; akidah, syariat, dan etika tasawuf dan karakternya; 

tawazun, tawasuth, i’tidal, tasamuh 

Selama ini yang kita ketahui tentang ahlusunnah waljama‘ah adalah 

madzhab yang dalam masalah aqidah mengikuti imam Abu Musa Al Asyari dan 

Abu Mansur Al Maturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah satu 

madzhab empat, dan dalam bertawasuf mengikuti imam Abu Qosim Al Junandi 

dan imam Abu khamid Al Gozali. 

Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan seperti 

itu nampak begitu simple dan sederhana, karena pengertian tersebut menciptakan 

definisi yang sangat eksklusif Untuk mengkaji secara mendalam, terlebih dahulu 

harus kita tekankan bahwa Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) sesungguhnya 

bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah sebuah manhaj Al fikr (cara berpikir) 

tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi‘in 

yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi 
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politik ketika itu. Meski demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai 

Manhaj Al fikr sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas sosio-

kultural maupun sosio politik yang melingkupinya.
52

 

Ahlusunnah tidak bisa terlepas dari kultur bangsa arab ―tempat islam 

tumbuh dan berkembang untuk pertama kali‖. Seperti kita ketahui bersama, 

bangsa arab adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan kabilah 

yang biasa hidup secara peduli. Dari watak alami dan karakteristik daerahnya 

yang sebagai besar padang pasir watak orang arab sulit bersatu dan bahkan ada 

titik kesatuan diantara mereka merupakan sesuatu yang hampir mustahil. 

Di tengah-tengah kondisi bangsa yang demikian rapuh yang sangat labil 

persatuan dan kebersamaannya, Rosulullah diutus membawa Islam dengan misi 

yang sangat menekankan ukhuwah, persamaan dan persaudaraan manusia atas 

dasar idiologi atau iman. Selama 23 tahun dengan segala kehebatan, kharisma, 

dan kebesaran yang dimilikinya, Rosulullah mampu meredam kefanatikan qobilah 

menjadi kefanatikan agama (ghiroh islamiyah). Jelasnya Rosulullah mampu 

membangun persatuan, persaudaraan, ukhuwah dan kesejajaran martabat dan 

fitrah manusia. Namun dasar watak alami bangsa arab yang sulit bersatu, setelah 

Rosulullah meninggal dan bahkan jasad beliau belum dikebumikan benih-benih 

perpecahan, gendrang perselisihan sudah mulai terdengar, terutama dalam 

menyikapi siapa figure yang tepat mengganti Rosulullah (peristiwa bani 

saqifah ).
53
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Perselisihan internal dikalangan umat Islam ini, secara sistematis dan 

periodik terus berlanjut pasca meninggalnya Rosulullah, yang akhirnya komoditi 

perpecahan menjadi sangat beragam. Ada karena masalah politik dikemas rapi 

seakan-akan masalah agama, dan aja juga masalah-masalah agama dijadikan 

legitimasi untuk mencapai ambisi politik dan kekuasaan.
54

 

Unsur-unsur perpecahan dikalangan internal umat Islam merupakan 

potensi yang sewaktu-waktu bisa meledak sebagai bom waktu, bukti ini semakin 

nampak dengan diangkatnya Usman Bin Affan sebagai kholifah pengganti Umar 

bin Khattab oleh tim formatur yang dibentuk oleh Umar menjelang meninggalnya 

beliau, yang mau tidak mau menyisahkan kekecewaan politik bagi pendukung Ali 

waktu itu. Fakta kelabu ini ternyata menjadi tragedy besar dalam sejarah umat 

Islam yaitu dengan dibunuhnya Kholifah Usman oleh putra Abu Bakar yang 

bernama Muhammad bin Abu Bakar. 

Peristiwa ini yang menjadi latar belakang terjadinya perang Jamal antara 

Siti Aisyah dan Sayidina Ali. Dan berikut keadaan semakin kacau balau dan 

situasi politik semakin tidak menentu, sehingga dikalangan internal umat Islam 

mulai terpecah menjadi firqoh-firqoh seperti Qodariyah, Jabbariyah Mu‘tazilah 

dan kemudian lahirlah Ahlus sunah. Melihat rentetan latar belakang sejarah yang 

mengiringi lahirnya Aswaja, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa lahirnya 

Aswaja tidak bisa terlepas dari latar belakang politik. 
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Salah satu karakter Aswaja adalah selalu bisa beradaptasi dengan situasi 

dan kondisi, oleh karena itu Aswaja tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, 

dan juga tidak elitis, apa lagi ekstrim. Sebaliknya Aswaja bisa berkembang dan 

sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif. 

Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip al-

sholih wa al-ahslah. Karena itu menurut saya implementasi dari qaidah  

ِلِح َواْْلَْخُذ بِاْلَِْدْيِد اْْلَْصَلحِ  ةُ ظَ افَ حَ مُ الْ   َعَلى اْلَقِدْيِْ الصَّ

Adalah menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa 

kini dan masa yang akan datang. Yakni pemekaran relevansi implementatif 

pemikiran dan gerakan kongkrit ke dalam semua sektor dan bidang kehidupan 

baik, aqidah, syariah, akhlaq, sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain 

sebagainya.
56

  

Walhasil, Aswaja itu sebenarnya bukanlah madzhab. Tetapi hanyalah 

manhaj al-fikr atau paham saja, yang di dalamnya masih memuat beberapa aliran 

dan madzhab. Ini berarti masih terbuka luas bagi kita wacana pemikiran Islam 

yang transformatif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat mengakomodir nuansa 

perkembangan kemajuan budaya manusia. Atau selaluup to date dan tanggap 

terhadap tantangan jaman. Nah dengan demikian akan terjadi kebekuan dan 

kefakuman besar-besaran diantara kita kalau doktrin-doktrin eksklusif yang ada 

dalam Aswaja seperti yang selama ini kita dengar dan kita pahami dicerna 
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mentah-mentah sesuai dengan kemasan praktis pemikiran aswaja, tanpa mau 

membongkar sisi metodologi berfikirnya, yakni kerangka berpikir yang 

menganggap prinsip tawassuth (moderat), tawazun (keseim-

bangan), ta‘adul (keadilan) dapat mengantarkan pada sikap yang mau dan mampu 

menghargai keberagaman yang non ekstrimitas (tatharruf) kiri ataupun kanan. 

Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja 

a. At-Tawassuth atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun 

ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 143. 

                      

    …….     

Artinya,  “Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat 

pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas 

(sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi 

(ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian”. 

b. At-Tawazun atau seimbang dalam segala hal, terrnasuk dalam penggunaan 

dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan 

dalil naqli (bersumber dari Al-Qur‘an dan Hadits). Firman Allah SWT dalam 

surah  al-Hadid: 25 
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Artinya “Sunguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti 

kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan 

neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. 

c. Al-I'tidal atau tegak lurus. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah. 

al-Maidah ayat 8 : 

                     

                            

             

Artinya ―Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian 

menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi 

saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada 

suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan 
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itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Selain ketiga prinsip ini, golongan Ahlussunnah wal Jama'ah juga 

mengamalkan sikaptasamuh atau toleransi. Yakni menghargai perbedaan serta 

menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan 

berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam 

meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah SWT dalam surah  Thaha: 44 

Artinya ―Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun 

AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-

mudahan ia ingat dan takut.‖ 

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa AS dan Nabi 

Harun AS agar berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Al-Hafizh Ibnu Katsir 

(701-774 H/1302-1373 M) ketika menjabarkan ayat ini mengatakan, 

"Sesungguhnya dakwah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS kepada Fir'aun adalah 

menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal 

itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih 

berfaedah"
57

. 

Dalam tataran praktis, sebagaimana dijelaskan KH Ahmad Shiddiq 

bahwa prinsip-prinsip ini dapat terwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut. 
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1) Akidah 

a. Keseimbangan dalam penggunaan dalil 'aqli dan dalil naqli. 

b. Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. 

c. Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah 

apalagi kafir. 

2) Syari'ah  

Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunanakan 

metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.bAkal baru dapat 

digunakan pada masalah yang yang tidak ada nash yang je1as 

(sharih/qotht'i).cDapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah 

yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (zhanni). 

3) Tasawuf/Akhlak 

a. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam 

penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

b. Mencegah sikap berlebihan (ghuluw) dalam menilai sesuatu. 

c. Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. Misalnya sikap syaja‘ah atau 

berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), 

sikap tawadhu' (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan 

(antara kikir dan boros). 

4) Pergaulan antar golongan 

a. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok 

berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. 
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b. Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda. 

c. Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan 

menghargai. 

d. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata  emusuhi agama Islam. 

5) Kehidupan bernegara 

a. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indanesia) harus tetap dipertahankan 

karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. 

b. Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang 

dibuat, selamatidak bertentangan dengan ajaran agama. 

c. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang 

sah.d. Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka 

mengingatkannya dengan cara yang baik. 

6) Kebudayaan 

a. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan 

diukur dengan norma dan hukum agama. 

b. Kebudayaan yang baik dan ridak bertentangan dengan agama dapat 

diterima, dari manapun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus 

ditinggal. 

c. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama 

yang masih relevan (al-muhafazhatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil 

jadidil ashlah). 
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7) Dakwah 

a. Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, 

tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT. 

b. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. 

c. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, 

disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah. 

2. Pluralisme Agama di Indonesia 
a. Pengertian Pluralisme Agama 

Pada saat ini sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab dalam Islam 

Inklusif, bahwa umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru  

yang  tidak  terlalu  berbeda  dengan  apa  yang pernah dialami sebelumnya. 

Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah fenomena nyata.
59

 

Pluralisme agama dalam hal ini, harus benar- benar dapat dimaknai 

sesuai dengan akar kata serta makna sebenarnya. Hal itu merupakan upaya 

penyatuan persepsi untuk menyamakan pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi 

―misinterpretation‖ maupun ―misunderstanding‖. 

Bertolak dari akar kata yang pertama yaitu pluralisme, kata pluralisme 

berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata ―plural‖ yang berarti 

banyak atau majemuk. Atau meminjam definisi Martin H. Manser  dalam  Oxford  

Learner‟s  Pocket  Dictionary: 
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―Plural (form of a word) used of referring to more than one‖.
60 

Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, pluralisme berarti: ―Teori yang 

mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi‖.
61

 

Secara  bahasa, pluralisme berasal dari dari kata pluralism berarti jama‘ 

atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, pluralisme bukan sekedar keadaan 

atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme 

secara substansional termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus 

menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau 

memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak. 
62

 Dalam hal ini 

beberapa tokoh juga mendenifinisikan pluralisme dalam berbagai pendapatnya 

antara lain: 

Menurut Alwi Shihab, pengertian pluralisme dapat disimpulkan 

menjadi 3 yaitu: pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan 

tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud   pluralisme adalah 

keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Kedua, 

pluralism harus dibedakan  dengan kosmopolitanisme. Dalam hal ini, 

Kosmopolitanisme menunjuk suatu realitas di mana aneka ragam ras dan 

bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. 

Maksudnya walaupun suatu ras dan bangsa tersebut hidup 

berdampingan tetapi tidak ada interksi sosial. Ketiga, konsep pluralisme tidak 
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dapat disamakan dengan relativisme. Paham relativisme menganggap ―semua  

agama adalah sama‖. Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni 

menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau 

sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian 

integral dari agama tersebut.
63

 

Selanjutnya menurut Moh. Shofan pluralism adalah upaya untuk 

membangun tidak saja kesadaran normative teologis tetapi juga kesadaran 

sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, 

budaya, etnis, dan  berbagai  keragaman  sosial  lainnya. Karenanya, 

pluralisme bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep 

sosiologis.
64

 

Sementara itu Syamsul Ma‘arif mendefinisikan pluralisme adalah 

suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-

perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Dan dalam 

berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat beragama diharapkan 

masih memiliki komitmen  yang  kokoh  terhadap  agama  masing- masing.
65

 

Dari beberapa definisi di atas dikatakan bahwa pluralisme merupakan 

suatu faham tentang kemajemukan yang mana terdapat beraneka ragam ras dan 

agama yang hidup berdampingan dalam suatu lokasi. Di sini pluralisme tidak 

hanya sekedar hidup berdampingan tanpa mempedulikan orang lain. Hal itu 

membutuhkan ikatan, kerjasama, dan kerja yang nyata. Ikatan komitmen yang 
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paling dalam, perbedaan yang  paling mendasar dalam menciptakan masyarakat 

secara bersama-sama menjadi unsur  utama dari pluralisme. 

Setelah mengetahui berbagai definisi pluralisme, maka akan didapat 

pengertian pluralisme agama adalah suatu sikap membangun tidak saja kesadaran 

normatif teologis tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah 

masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis,  dan  berbagai  keragaman  

sosial  lainnya. Selain itu, pluralisme agama juga harus dipahami sebagai pertalian 

sejati dalam kebhinekaan. 

Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme agama dapat diambil melalui tiga 

sikap agama: 

a. Sikap eksklusif dalam melihat agama lain 

Sikap ini memandang agama-agama lain adalah jalan yang salah, 

yang menyesatkan umat. 

b. Sikap inklusif
66

 

Sikap ini memandang agama-agama lain adalah bentuk implisit agama 

kita. 

c. Sikap pluralis 

Sikap ini bisa terekspresikan dalam macam- macam rumusan, 

misalnya ―agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk 

mencapai kebenaran yang sama‖, ―agama- agama lain berbicara secara 

berbeda, tetapi merupakan kebenaran yang sama sah‖, atau ―setiap agama 
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mengekspresikan bagian penting bagi sebuah kebenaran‖. 

Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat 

inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis, buktinya 

dalam surat Ali ‗Imran: 85 

                     

        

Arinya : “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka 

sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di 

akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran : 85)
67

 

Yang   diterjemahkan   oleh   Abdurrahman Wahid bahwa ayat tersebut 

jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan 

lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antara Islam dengan berbagai agama 

lainnya.
68

 

Jadi, pluralisme sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) 

yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari.
69

 

Karenanya, pluralisme sebagai desain Tuhan (Sunnatullah) harus diamalkan 

berupa sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme. 

Selanjutnya menurut Nurcholis Madjid yang dikutip Rachman, 

mengatakan bahwa pluralisme agama tidak dapat dipahami hanya dengan 

mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, berdiri dari 
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berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi 

bukan pluralisme. Pluralisme agama harus dipahami sebagai pertalian sejati 

kebhinekaan dalam ikatan- ikatan keadaban (genuine  engagement of diversities 

within the bond of civility).
70

 

Sementara itu menurut Alwi Shihab pluralisme yaitu tiap pemeluk agama 

dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam 

usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam 

kebhinekaan.
71

 

Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas bahwa pluralisme agama 

merupakan sunnatullah yang tidak akan bisa dirubah atau diingkari. Karenanya 

pluralisme harus diamalkan berupa sikap saling mengerti, memahami, dan 

menghormati antarumat beragama guna tercapainya kerukunan umat beragama 

dan terjalin pertalian sejati kebhinekaan. 

b. Tantangan Pluralisme Agama 

Dalam sebuah aliran, gerakan, organisasi, ataupun sebuah paham tetulah 

mempunyai sebuah tantangan, begitu pula dengan pluralisme agama yang tidak 

asing lagi. Secara jujur harus diakui bahwa pemahaman dan sekaligus kesadaran 

sebagian kaum muslimin di Indonesia terhadap pluralism masih mengalami 

kesenjangan yang sangat jauh. Pluralisme masih diposisikan sebagai musuh 

bersama atas nama ‘agama‘ yang harus dilenyapkan dari segenap nalar kaum 

muslimin. Hal ini dikarenakan pluralisme dipandang sebagai satu paham yang 
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mengarah pada praktik penghancuran terhadap batas-batas agama, dan akibat 

lanjutannya adalah kabur atau hilangnya identitas agama.
72

 

c. Tantangan di Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ‗warna‘etnis, bahasa, budaya, 

dan agama. Dalam kondisi masyarakat majemuk itu, tentu sangat rentan 

terjadinya perpecahan bangsa. Guna menjaga persatuan dan kesatuan, diperlukan 

perekat yang kuat yang mampu mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai 

masalah yang timbul. Indonesia memiliki pancasila yang disepakati mewadahi 

dan melindungi kelestarian kemajemukan tadi, sehingga diharapkan ia dapat 

menjadi perekat yang kuat bagi keutuhan bangsa.
73 

Namun dalam kenyataan, pancasila belum sepenunya dijadikan sebagai 

perekat bangsa, terbukti masih ada konflik bahkan kerusuhan yang berlatar 

belakang kesukuan, pertikaian antar golongan atau partai politik, dan konflik yang 

berlatar belakang perbedaan agama yang masih terjadi dimana-mana. Selain itu, 

sering pula terjadi perlakuan diskriminatif dan dominasi mayoritas terhadap 

minoritas, atau penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Apapun alasannya, 

jika hal itu terjadi, persatuan bangsa akan sulit dipertahankan. Itulah sebabnya, di 

sini diperlukan kearifan dan kesadaran dari berbagai pihak, demi keutuhan  dan  

persatuan  bangsa  yang  majemuk seperti Indonesia ini.74 

Sampai saat ini pula  masih menjadi momok yang menakutkan bagi 

kalangan masyarakat Indonesia pasca-keluarnya fatwa Majlis Ulama Indonesia 
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(MUI) keragaman yang semestinya dapat mendorong kita pada kehidupan yang 

harmonis, justru diciderai oleh fatwa yang tidak bertanggungjawab tersebut. 

Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebelum fatwa MUI tersebut, 

kehidupan masyarakat beragama yang relatif harmonis, tiba-tiba berubah menjadi 

ketegangan yang pada akhirnya berbuah konflik di mana-mana, seperti di Ambon, 

Poso, dam Maluku. Konflik tersebut juga tidak menutup kemungkinan di  tahun-

tahun  mendatang  akan  terus  menjadi ancaman sekaligus tantangan agama-

agama.
75 

Berdasarkan pemaparan di atas, tantangan pluralism yang ada di Indonesia 

adalah bersumber dari tokoh masyarakat itu sendiri (MUI) yang tidak setuju 

dengan adanya pluralisme agama yaitu dengan mengeluarkan fatwanya yang 

secara tegas melarang adanya pluralisme agama. Justru dengan adanya fatwa 

tersebut menjadi pemicu awal konflik yang terjadi di mana-mana.
 

d. Tantangan di Partai Politik 

Bagaimanapun kondisi politik sebuah negara, situasi social dan ekonomi 

akan mempunyai andil dalam menciptakan konflik yang terjadi antar agama. 

Seperti dinyatakan John L. Esposito dalam Political Islam: Beyond The Green 

Menace (diterjemahkan dengan judul Bahaya Hijau) bahwa perang salib dalam 

masa kerajaan Utsmaniyah menunjukkan walaupun akar teologis Kristen dan 

Islam sama, namun akibat kepentingan politik dan agama yang terus bersaing 

menghabiskan sejarah konfrontasi dan peperangan.
76 

Di  Indonesia,  elit  politik  secara  manis dapat bermain di sela-sela 
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sentimen keagamaan dengan memanfaatkan para pemuka agama untuk dapat 

mengajak umatnya mendukung partai tertentu. Dan ternyata memang cukup 

manjur. Namun yang terjadi akhirnya adalah terjadinya benturan antara dua kubu 

yang berbeda untuk membela  salah  satu  partai  politik yang diyakini juga 

membela agamanya. Karena sesuai dengan propaganda bahwa partai yang 

bersangkutan adalah partai yang memperjuangkan hak-hak agama tertentu. 

Dari pemaparan di atas, tantangan pluralisme pada partai politik ialah 

dijadikannya agama sebagai alat oleh para praktisi partai politik untuk 

kepentingan partainya, yaitu dengan mengajak para pemuka agama untuk dapat 

mengajak umatnya mendukung partai tertentu. Hal ini justru akan menimbulkan 

terpecahnya agama karena perbedaan kubu dalam membela suatu partai. 

e. Tantangan di Dunia Pendidikan 

Pendidikan agama yang seharusnya di arahkan menjadi media penyadaran 

umat, pada kenyataannya sampai saat ini masih memelihara kesan eksklusifitas. 

Sehingga  dengan begitu, masyarakat akan tumbuh pemahan yang tidak inklusif. 

Harmonisasi agama-agama di tengah kehidupan masyarakat\ tidak dapat 

terwujud. Tertanamnya kesadaran seperti itu niscaya akan menghasilkan corak 

paradigma beragama yang rigid dan tidak toleran. 

Guru-guru di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan 

agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi nyaris kurang 

tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran 

keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar  umat  beragama.  Padahal, 

guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-
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nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut 

berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif 

dan massif.
77 

Karena itu, tidak terlalu mengherankan jika berkecambahnya bentuk-

bentuk radikalisme agama yang dipraktikkan oleh sebagian umat menjadi 

ancaman serius bagi berlangsungnya pendidikan pluralisme yang menekankan 

pada adanya saling keterbukaan dan dialog. Kurikulum haruslah direncana sebaik

 mungkin untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti 

pentingnya pluralisme dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Salah satu 

persoalan yang sering muncul di kalangan tokoh agama adalah mereka 

mendambakan terwujudnya agama tunggal di muka bumi ini. Ini adalah suatu 

kemustahilan dan bertentangan dengan cetak biru Tuhan. Pemahaman seperti ini 

akan menjadi penghambat bagi pendidikan berbasis pluralisme.
49 

Jadi, dari pemaparan di atas, bahwa tantangan pluralism pada dunia 

pendidikan ialah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menjelaskan pada 

guru-guru tentang arti penting pluralisme agama. Padahal gurulah yang menjadi 

mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralism 

kepada siswa. Jadi jangan di salahkan jika pluralisme tidak dikenali dalam dunia 

pendidikan.
 

D. Pengaruh Tasawuf terhadap Kepekaan dan Kepedulian Sosial Manusia 

Manusia merupakan makhluk multi dimensi, dalam arti dia adalah makhluk 

jasmani dan rohani sekaligus. Sebagai makhluk jasmani, manusia jelas butuh dan 
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sangat memerlukan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan fisikal jasmaniah seperti 

makan, kebutuhan untuk istirahat, kebutuhan untuk menyalurkan naluri libido 

seksual, dan berbagai kebutuhan dimensi badani-jasmani lainnya. Pada sisi lain, 

sebagai makhluk rohani manusia juga merasakan kebutuhan akan sesuatu yang tidak 

bersifat fisik, seperti kebutuhan akan rasa cinta, senang, syahdu, rindu dan 

ketenangan dalam hidup. 

Penyaluran akan kebutuhan jasmani melahirkan institusi sosial dengan segala 

keragamannya yang senantiasa bersifat tidak mengenal puas hingga mencapai titik  

nadir. Sementara penyaluran kebutuhan rohani dapat berwujud kecenderungan 

manusia pada kesenian dan kehausan spiritual sehingga ritual ibadah menjadi 

fenomena yang intensif. 

Dalam aplikasinya, acapkali penyaluran kebutuhan-kebutuhan tersebut berat 

sebelah dan tidak seimbang. Ada sosok manusia yang mengabaikan dimensi 

rohaniahnya, sehingga cenderung berperilaku hedonistik dan sekular.  Sementara, 

pada kutub lainnya, sedemikian banyak manusia yang terlalu  bertumpu pada 

pemenuhan kebutuhan rohani sehingga seluruh aktivasi dan  aktivitas  sosialnya  

menjadi terabaikan. Tugasnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sekaligus 

dibutuhkan oleh orang lain menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 

Sebagai akibat dari kecenderungan di atas, terjadilah badai krisis pada 

manusia modern, sehingga di tengah tingginya intensitas dakwah, kejahatan semakin 

merajalela, pelanggaran moral semakin meruak sehingga dakwah tidak lebih sebagai 
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lip service, yang berhenti hanya sebagai retorika belaka dan tidak pernah membekas 

dalam perilaku nyata. 

Pada gilirannya, dalam beragama orang lebih peduli pada kaifiyyah, ritualitas 

dalam beragama, dengan tanpa menyentuh dimensi kesyahduan dan intensitas 

kenikmatan dalam berkomunikasi dengan Tuhannya. Beragama tidak lagi 

mendatangkan ketenangan hati. Justru yang terjadi adalah sikap fanatisme, sikap 

hitam putih dalam melihat dan memahami sesuatu sehingga sedemikian jauh dari 

kesan arif. 

Hal tersebut terjadi, karena agama lebih dipahami sebagai sekumpulan 

doktrin yang mengikat, formal, rigid (kaku),dari pada serangkaian mekanisme 

komunikasi sebagai wahana berhubungan secara syahdu dan penuh kerinduan 

terhadap Tuhannya. Dengan kata lain,  agama  lebih  dipahami  sebagai  sebuah 

doktrin  yang  secara eksoteris hanya berorientasi nomos (syari‘ah, dalam makna 

sempit) dan kering dari orientasi eros (cinta). 
78

 

Dalam konteks  inilah,  jelas  diperlukan perubahan dalam  model beragama, 

yakni hijrah  dari model yang fiqh oriented kepada model beragama yang lebih 

mementingkan dimensi kedalaman dalam beragama, sehingga agama menjadi lebih 

bermakna, lebih fungsional dalam kehidupan dan tidak hanya dipahami sebagai 

sekumpulan penunaian kewajiban kepada Tuhan, yang jika tidak dilaksanakan akan 

memperoleh siksa-Nya kelak di akhirat.Dalam konteks inilah, model kepemelukan 

yang bercorak tasawuf menemukan titik momentumnya, artinya model kepemelukan 
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terhadap agama  yang  lebih mengedepankan orientasi rasa  cinta  dan dimensi 

esoteris dengan tanpa mengabaikan dimensi syari‘ah perlu dipromosikan dalam 

rangka  mengatasi krisis  manusia  modern yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai 

kesyahduan  dalam beragama, yang telah memeluk agama tidak ubahnya seperti 

robot, yakni rutin, kaku, jauh dari kesan menjiwai dan sangat kering dari nilai-nilai 

keintiman, sehingga yang tampak dalam aktivitas beragama adalah sekedar 

memenuhi kewajiban dan sekaligus tidak berdampak pada kesalehan sosial sekaligus 

tidak berdampak pada transformasi perbaikan sosio- kultural. 

Dengan model kepemelukan yang mengedepankan dimensi eros 

diharapkan fenomena keberagamaan manusia menjadi sesuatu yang hidup, yang 

ramah,sekaligus peduli terhadap implikasi sosial kemasyarakatan, karena memang 

demikianlah sesungguhnya jati diri Islam. Jika model fiqh oriented yang 

dikedepankan, keberagamaan manusia menjadi sesuatu yang kering, dan boleh jadi 

pemeluknya akan menjadi bersikap abai serta tidak peduli terhadap nilai-nilai otentik 

dari agama (yukadzdzibu bi al-dîn)
.79

 

Atas dasar itu, akhlak tasawuf sedemikian bermakna terhadap seorang 

Muslim dalam rangka menjadi seorang muslim yang benar- benar mampu 

―mencerminkan karakter nilai-nilai Islam‖  yang genuine, seperti: 
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1. Mampu  mewujudkan  semangat  persaudaraan,  baik  itu  sesama muslim 

maupun sesama manusia. Akhlak   tasawuf   yang mengedepankan 

kesyahduan dalam beragama dan terlembaga dalam bentuk tharîqah 

(tarekat) sanga mementingkan semangat persaudaraan diantara  sesama  

penganut tarekat maupun di antara sesama muslim bahkan sesama manusia. 

Pernyataan tersebut dapat  dibuktikan melalui ajaran yang dikembangkan oleh 

Tarekat Ni‟matullahi yang dikembangkan oleh Syaikh Javad Nurbakhsy. 

Tarekat ini sangat menekankan persaudaraan dan kesetaraan di antara 

sesama manusia, pengabdian dan cinta kepada sesama manusia tanpa 

mempedulikan perbedaan keyakinan, budaya dan kebangsaan.
80  

Dengan 

pandangan demikian, jelas pendidikan akhlak tasawuf sedemikian penting 

 bagi seorang muslimuntuk memupuk kesadaran tentang 

statusnya sebagai makhluk yang membutuhkan sekaligus dibutuhkan oleh 

orang lain, sehingga tidak merasa sombong, namun justru sebaliknya, 

menghargai sesama manusia. 

2. Mampu mewujudkan sikap yang lebih terbuka dan toleran 

Akhlak Tasawuf   yang sangat mementingkan pada olah batin 

sehingga tercapai perilaku terpuji secara genuine,  sekaligus dalam praktik  

keberagamaannya  yang  lebih  berorientasi pada  dimensi- dimensi esoterikal 

dalam agama, jelas akan berdampak pada terwujudnya sikap yang lebih 

terbuka dan toleran terhadap kemajemukan. 
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Bahkan bagi mereka yang telah mencapai puncak pengalaman 

keberagamaan, tata caranya dalam beribadah kurang lagi diperhatikan, yang 

terjadi justru keasyikan dalam berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Umar 

ibn Khattab tidak merasa dirinya ditusuk  dari  belakang  oleh  Abu  Lu‘luah,  

bahkan  dalam  suatu riwayat dinyatakan, pedang yang menancap ditubuh Ali 

ibn Abi Talib yang ditusukkan oleh Abdurrahman ibn Muljam tembus dari 

belakang ke depan, disuruh cabut oleh Ali ketika ia sedang menunaikan shalat. 

Ini menunjukkan bahwa ketika seorang telah khusyu‘, raganya sudah tidak 

terpikir, sehingga pedang yang menusuk dan kemudian dicabut tidak lagi 

dirasakan. 

Tasawuf  berusaha  mempromosikan pola  beribadah demikian 

yakni sedemikian mementingkan dimensi esoterik secara total, sehingga 

atribut-atribut lahiriah tidak lagi diperhatikan dalam arti bukan menjadi 

skala prioritasnya, sebab telah asyik dalam kondisi nikmat berkomunikasi 

dengan Tuhan. Yang menjadi fokus adalah kenikmatan dalam berkomunikasi 

dengan Tuhan. 

Ketika  kondisi  demikian  terjadi,   seorang  salik  tidak  lagi 

mempertanyakan status kaifiyyah suatu ibadah, sebab yang lebih 

dipentingkan adalah tercapainya liqâ‟ atau kesyahduan dan kenikmatan 

berjumpa – secara spiritual—dengan Tuhan, sehingga pada gilirannya dia 

akan menjadi seorang yang sedemikian terbuka sekaligus lebih toleran dalam 

menyikapi perbedaan. Perbedaan dipandangnya sebagai rahmat dan anugerah-

Nya, dimana semuanya itu didedikasikan kepada Tuhan. Likullin ja‟alnâ 
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minkum syir‟ah wa minhâjâ (bagi setiap komunitas terdapat pola dan model 

[dalam mengaktualisasikan hubungannya dengan   Tuhan]) sedemikian 

populer di kalangan mereka yang telah mencapai maqam akhlaqi atau 

tasawwufi. 

3. Mampu mewujudkan semangat egaliter 
Akhlak tasawuf berusaha mewujudkan pemahaman bahwa semua  

hamba  Tuhan  adalah  berstatus  sebagai  seorang  salik, dengan tanpa 

memandang latar belakang sosial, pekerjaan atau pun segala pernak-pernik 

atribut sosial lainnya. 

Promosi dan orientasi pemahaman akan status yang demikian, hingga 

batas tertentu menyebabkan akhlak tasawuf mampu mempromosikan 

semangat hidup yang memupuk egalitarianisme sosial. 

Yang dimaksud dengan egalitarisme adalah suatu paham yang 

memandang bahwa seluruh manusia memiliki status yang sama, tidak ada 

yang perlu ditinggikan sekaligus pada saat yang sama tidak ada yang perlu 

direndahkan, sebab semuanya sama-sama sebagai pelancong  dan pejalan kaki  

yang sama-sama akan menuju dan bertemu dengan Allah. 

Dengan pemahaman demikian, dapat ditegaskan bahwa  akhlak 

tasawuf sampai batas tertentu mempromosikan paham egalitarianisme yang  

jika diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan maka akan 

mewujudkan tatanan masyarakat sipil dalam makna yang sesungguhnya. 

4. Mampu membangkitkan emosi spiritual yang sedemikian bermakna 
Sudah merupakan tabi‘at fitri manusia bahwa ia akan senantiasa rindu 

kepada Tuhan-Nya, sama seperti seorang anak yang sudah sekian lama pergi 
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dari tanah kelahirannya, pasti akan rindu bertemu keluarga dekat terutama 

ingin sekali bertemu ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. 

Tasawuf berfungsi sebagai wahana untuk memenuhi kerinduan itu.  

Melalui serangkaian ritual,  dzikir  dan praktik tertentu, para sâlik, darwis 

dan para penganut sufi (mutashawwifûn) merasakan emosi   spiritualnya 

tercerahkan, sehingga merasakan terdapat sesuatu yang hadir dalam 

kehidupannya yang pada akhirnya ia akan merasakan kebahagiaan yang sulit 

untuk digambarkan dengan kata- kata, namun karunia tersebut begitu 

dirasakan dan mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. 

Demikianlah,  akhlak  terutama  yang  ditindaklanjuti  dengan 

praktik tasawuf jelas merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia 

dalam rangka memenuhi haus dahaga spiritualnya, yang tidak bisa dipenuhi 

oleh lainnya, apakah itu model kepemelukan fiqhiyah oriented ataupun 

model keberagamaan lainnya, kecuali model keberagamaan esoterical yang 

tidak lain adalah tasawuf tersebut. 

Persoalannya adalah terkadang praktik tasawuf yang dilaksanakan 

selama ini acapkali bersifat eksklusif  yang terkadang sangat sarat dengan 

adanya bid‘ah-bid‘ah baru sehingga oleh kalangan ulama tertentu –terutama

 ulama yang berorientasi dzawahir-tekstuality seperti Ibn Taimiyah 

praktik tarekat itu dianggap sebagai bid‘ah yang tidak diperkenankan oleh 

agama. 

Dalam  konteks  inilah,  perlu  dikembangkan  reorientasi  dan 

ikhtiar  mengembalikan praktik tasawuf kepada  ibu  kandungnya, yakni 



79 
 

berusaha mengembalikan praktik tasawuf yang eksklusif eksesif tersebut 

pada pangkuan ajaran Islam, sehingga benar-benar mendatangkan 

kesayahduan sebagaimana karakter murninya. 

1. Partisipasi umat Islam dalam membentuk negara demokrasi (politik) 

Pembicaraan mengenai politik dan pemerintahan dalam kaitannya dengan 

Islam, merupakan bahan diskusi yang berkepanjangan di kalangan pemikir Islam 

sepanjang masa. Jika ditelusuri, terdapat tiga paradigma berpikir yang 

menjelaskan hubungan Islam dengan negara. 

Paradigma pertama, menyatakan bahwa agama dan negara merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini didasarkan pada kesadaran  bahwa 

Islam merupakan agama serba lengkap, termasuk paham kenegaraan atau politik. 

Selain itu, menurut kelompok ini, ada sistem kenegaraan atau politik Islami yang 

mesti dijadikan pedoman, yakni masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa 

al-Rasyidin.
81

 Tokohnya seperti Sayyid Quthb, Al-Maududi dan M. Rasyid Ridha. 

Paradigma kedua, memandang antara agama dan negara tidak memiliki 

hubungan sama sekali. Tokohnya seperti Ali Abdul Raziq dan Dr. Thaha Hasan. 

Menurut kelompok ini, Nabi Muhammad SAW diutus seperti para rasul 

sebelumnya yang ditugaskan untuk mengajak umat menuju kehidupan yang lebih 

baik atas dasar budi pekerti, dan tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan 

suatu negara.
82

 Selain itu di dalam Al-Qur‘an dan hadis tidak ditemukan petunjuk 

secara eksplisit tentang sistem pemerintahan tertentu.
83
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Adapun paradigma ketiga, menyebut agama dan negara memiliki hubungan 

simbiotik. Yaitu hubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Agar lebih 

berkembang, agama membutuhkan negara. Sebaliknya, negara membutuhkan 

agama untuk bimbingan dan etika serta moral. Kelompok ini tidak menunjuk 

sebuah sistem pemerintahan atau negara tertentu.
84

 Paradigma ini diusung oleh 

Al-Ghazali, seperti dalam karyanya Nasihat al-Muluk, Al-Mawardi dalam al-

Ahkam al-Sulthaniyah. 

Perbedaan pemikiran para ulama dan kalangan cendekiawan mengenai 

hubungan agama dan negara, pada akhirnya sampai pada sebuah kesepakatan 

bahwa manusia membutuhkan, bahkan cenderung mewajibkan pendirian sebuah 

negara. Negara sebagai manifestasi dari kebaikan dan keberserikatan sekelompok 

manusia untuk mewujudkan kebaikan bersama, baik dunia maupun akhirat. 

Untuk mencapai kebaikan bersama melalui sebuah negara, tentunya 

menuntut adanya prinsip-prinsip dalam bernegara. Apa pun jenis negaranya. Said 

Agil Siradj misalnya menuntut pelaku negara untuk berpegang teguh terhadap 

moralitas politik atauakhlaqul imamah wal ummah (moral pemimpin dan rakyat), 

agar mampu mencapai kemaslahatan bersama. Dengan mengutip sebuah kaidah 

fikih, bahwa kebijakan negara atas rakyat senantiasa harus mengedepankan 

kemaslahatan (Tasharruful imam „alar ra‟iyyah manuthun bil mashlahah).
85

 

Ajaran Islam menurut Dawam Rahardjo memberikan ilham politik, bahkan 

dalam menghadapi kolonialisme. Islam ditangkap sebagai agama yang 

revolusioner yang dalam sejarah negara telah menimbulkan pemberontakan-
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pemberontakan lokal yang bertema pembebasan. Dalam hal ini, Islam memberi 

porsi yang proporsional bagi individu dan masyarakat. 

Arah gerakan politik Islam, seperti diungkap Kuntowijoyo
86

  didasari atas 

kesadaran akan kebenaran, bukan karena kelas atau hanya kepentingan material 

lainnya. Tidak seperti kapitalisme, tidak juga seperti sosialisme, meskipun dalam 

beberapa hal memiliki kemiripan. 

Islam memandang penting peran pemimpin sebagai elit suatu komunitas. 

Bahkan mengharuskan mengangkat seorang pemimpin dari rombongan  yang 

hanya terdiri dari tiga orang. Bahkan menurut Mulkhan, sebuah bangsa atau 

agama akan tenggelam dalam pusaran sejarahnya sendiri tanpa kehadiran 

pemimpin, rasul, nabi atau pembaharu. Namun demikian, Islam tidak berhenti di 

sini. Peran struktur dan pergerakan publik pun memiliki tempat tersendiri.
87

 

Dalam Islam, seperti dijelaskan oleh Imam Syafi‘i (Said Agil Siradj) bahwa 

posisi penyelenggaraan negara termasuk pemimpin atas rakyat menempati posisi 

wali atas anak yatim.
88

 Jadi, penguasa tidak sepenuhnya bebas melakukan apa pun, 

atau kebanggaan yang melahirkan kesombongan. Melainkan, tidak lebih sebagai 

amanah (kepercayaan) atau wakalah (perwakilan) dari rakyat yang dikukuhkan 

dalam sebuah perjanjian yang biasa disebut bai‘ah.
89

 

Posisi pemimpin seperti dijelaskan Imam Syafi‘i di atas, mengandung 

konsekuensi logis akan kebutuhan kriteria khusus bagi pemimpin menurut Islam. 
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Dalam hal ini, kita bisa melihat kembali tawaran Al-Qur‘an mengenai prinsip-

prinsip sebuah negara. Bahwa pada hakikatnya, pemimpin harus memiliki 

keshalehan individu, kepekaan sosial, kecakapan dalam hal menegakkan keadilan, 

amar ma‘ruf nahi munkar, memegang kepercayaan publik, menginspirasi, berdiri 

di atas semua golongan, egaliter, dan mengaktualisasikan kepentingan rakyat 

sesuai aturan. Seperti dijelaskan Al-Qur‘an: 

ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْلَمانَاِت ِإََل َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس 
ا يَِعُظُكْم بِِو ِإنَّ اللََّو َكاَن سَِ   يًعا َبِصريًاَأْن ََتُْكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّو نِِعمَّ

Artinya: ―Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisaa [4]: 

58).
90

 

Menyampaikan amanat (kepentingan masyarakat) kepada yang berhak 

menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil, merupakan salah satu kunci 

dari keberhasilan sebuah kepemimpinan. Keduanya merupakan kulminasi dari 

berbagai prinsip kepemimpinan ideal. 

Hal ini tidak bisa terlaksana, jika sang pemimpin masih terjebak dalam 

subjektifitas dan selalu mementingkan kelompoknya sendiri. Karena keberhasilan 

melaksanakan keduanya adalah bukti dari capaian keshalehan individu, kecakapan 

sosial, dan daya tahan dari segala macam godaan. Karakteristik ini, diistilahkan 

dengan akhlaqul karimah. Senada dengan firman Allah SWT: 
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نَّاُىْم ِف اْلْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا  الَِّذيَن ِإْن َمكَّ
 َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّو َعاِقَبُة اْلُمورِ 

Artinya: ―(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di muka 

bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat 

makruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allahlah kembali segala 

urusan.‖ (QS. Al-Hajj [22]: 41). 

Apa yang ditawarkan Al-Qur‘an, jika ditelaah dengan seksama, 

semangatnya merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan kita hari ini. Janji 

relevansi dan universalitas Al-Qur‘an yang melampaui setiap zaman dan tempat, 

lagi-lagi tidak bisa disangkal. Tugas kita tinggal mengaktualisasikan menjadi 

tindakan nyata yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

2. Pesantren Transformatif dalam membangun demokrasi di Indonesia 

Salah satu lembaga yang masih bisa diharapkan untuk mengaktualisasikan 

nilai-nilai ideal Al-Qur‘an mengenai negara, kepemimpinan, moral politik dan 

persoalan sejenis adalah pesantren. Sebuah lembaga yang menurut Djohan Effendi 

layak disebut kampung peradaban. 
91

 Lembaga pendidikan tertua dan khas 

Indonesia yang didirikan untuk mendidik masyarakat dan menyosialisasikan 

ajaran Islam ke dalam tata nilai masyarakat lokal pada aspek kehidupan.
92

 Bahkan 

Zamakhsari Dhofier menyebutnya sebagai ujung tombak dan lembaga yang paling 

bertanggung jawab atas penyebaran Islam di Indonesia.
93
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Modal sejarah yang cukup panjang, ditambah dengan basis massa yang 

sangat banyak, serta bukti pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat kita, 

merupakan sebagai alasan kuat untuk menaruh harapan besar pada pesantren. 

Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy‘ari pada tahun 1945 

misalnya, menjadi salah satu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal mengenai 

besarnya peran lembaga ini dalam membangun dan mengawal bangsa Indonesia.
94

 

Agaknya tidak bisa disangkal bahwa heroisme kebangsaan dan intelektualisme 

keagamaan kalangan pesantren merupakan dua hal yang patut dipertimbangkan.  

Karakteristik pesantren secara umum, seperti pendidikan tradisional, 

interaksi selama 24 jam, cara pandang yang khas terhadap dunia, penekanan 

moral, serta unsur-unsur utama yang disebutkan oleh Dhofier yang terdiri dari 

pondok, masjid, santri, kiai, pengajaran kitab klasik, merupakan ciri khas dari 

pesantren.
95

 Ciri-ciri inilah  yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah 

lembaga pesantren. 

Jika ditelaah, keistimewaan pesantren terletak pada penanaman aspek moral. 

Lulusan dari pesantren, idealnya dipercaya memiliki nilai moral yang lebih baik. 

Penanaman sikap tulus ikhlas, sabar, tawakal, tawadhu, kejujuran dan 

independensi di pesantren, menurut Said Agil Siradj merupakan modal utama 

untuk menyelamatkan bangsa ini dari bencana erosi akhlak dan dekadensi 

moral.
96
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Sikap warga pesantren yang cenderung memandang dunia hanya sebagai 

alat untuk mendapatkan akhirat merupakan pijakan yang sangat penting untuk 

menjawab berbagai persoalan negeri ini. Karena, hemat penulis berbagai 

persoalan kronis yang mendera bangsa ini, terutama krisis kepemimpinan, 

penyebab utamanya adalah anggapan kita terhadap dunia sebagai segala-galanya. 

Sehingga untuk mendapatkannya boleh melakukan apa pun. 

Beragam nilai ideal pesantren ini, mau tidak mau harus mampu 

menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang dihadapi. Santri sebagai lulusan 

pesantren, yang menurut Gertz dalam arti luas diartikan sebagai muslim taat 

beragama. Sehingga nuansa keagamaan akan senantiasa menghiasi perilaku 

kesehariannya.
97

 

Berangkat dari kesadaran di atas, pesantren yang penulis mampu menjawab 

persoalan bangsa ini, terkait dengan persoalan kepemimpinan dan politik, 

tentunya bukan pesantren yang tidak mampu menyesuaikan diri dari tantangan 

zaman dan hanya larut dalam romantisme sejarah. Tetapi pesantren yang mampu 

mempertahankan nilai-nilai idealitas pesantren, serta tidak gagu  terhadap 

persoalan yang tengah hadir. Di samping itu, ia mampu meramu nilai-nilai lama 

dengan berbagai temuan baru yang lebih relevan dengan zaman. Sesuai dengan 

adagium yang selama ini didendangkan oleh kalangan pesantren sendiri. Yaitu, 

mempertahankan nilai lama yang masih baik, serta mencari dan mengadopsi nilai 

baru yang lebih baik. 

Pesantren seperti inilah yang diistilahkan sebagai pesantren transformatif. 

Kemampuan pesantren dalam melahirkan subkultural sendiri seperti disebut 
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Abdurrahman Wahid ditambah dengan peran kiai yang mampu memposisikan diri 

sebagai guru, pemandu hidup, penjaga moral serta transmisi kultural secara 

sekaligus sangat berpotensi untuk melakukan kaderisasi pemimpin politik. 

Sekaligus memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada santri dan 

masyarakat, juga sebagai pusat spiritual.
98

 

Peran ini menuntut kiai untuk menggawangi pesantrennya. Memegang 

teguh tanggung jawab moral kemasyarakatan dan tidak tergiur untuk loncat pagar 

terjun ke dalam politik praktis. Atau hanya menjadi legitimasi terhadap kesalahan 

pemimpin yang dianggap memberikan keuntungan finansial. 

Pesantren transformatif merupakan ikhtiar untuk menjadikan pesantren 

dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dalam hal ini pesantren transformatif 

merupakan antitesis dari pesantren konvensional yang cenderung sederhana dan 

menutup diri dari perkembangan zaman. Juga merupakan lawan dari pesantren 

transaksional yang sudah terjebak menjadi sumber daya politik dan tereduksi 

hanya sebagai komoditas ekonomi. 

Istilah transformasi seringkali dimunculkan ketika membahas wacana 

posmodernisme sebagai lawan dari modernisme. Secara leksikal, transformasi 

terdiri dari kata ―trans‖ yaitu suatu perpindahan atau gerak yang melampaui yang 

sudah ada. Sementara ―formasi‖ berarti bentuk atau sistem yang ada. Sementara 

tambahan kata ―transformatif‖ setelah kata pesantren merupakan penegasan 

bahwa segala nilai dan tindakan ideal pesantren sebagaimana dijelaskan di muka 

dapat melampaui batas-batas kedirian (individu) pesantren. Semua idealitas yang 

dimilikinya bukan sekedar untuk dirinya, melainkan juga bagi yang lain. 
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Dalam hal ini, pesantren diharapkan memiliki semangat aktualisasi dan 

transformasi dari berbagai kesadaran positif yang dimiliki, menjadi tindakan nyata 

dan menebar manfaatnya pada pihak lain. Khususnya 

kalangan mustadh‟afin (kaum marjinal). Misalnya, dalam konsep kebebasan. Bagi 

pesantren transformatif kesadaran mengenai kebebasan itu penting, namun 

semangat tindakan untuk membebaskan orang lain jauh lebih penting.  

Jika dihubungkan dengan pesantren, hal ini mengandung konsekuensi 

terhadap isi materi yang disampaikan kepada santri, metode penyampaian materi 

dan kepedulian pesantren terhadap kehidupan sekitar dan berbagai problem sosial. 

Pesantren ini menjadi salah satu media untunk mengejawentahkan nilai profetik 

Islam yang diemban oleh nabi Muhammad SAW yakni merespon terhadap 

penyimpangan tauhid dan ketimpangan sosial dengan pendekatan kultural yang 

didasarkan pada liberalisasi, humanisasi, dan transendensi. 

Pada wilayah isi, pesantren ini tidak hanya terfokus pada kajian ilmu agama 

tradisional. Melainkan, seluruh kalangan pesantren harus sudah mulai peka dan 

tidak memandang tabu terhadap persoalan-persoalan aktual, seperti demokrasi, 

hak asasi manusia, toleransi, leadership, jurnalistik, pemberdayaan ekonomi dan 

sejenisnya. 

Sistem pembelajarannya, memiliki acuan yang jelas. Termasuk kurikulum 

yang diajarkannya bersifat fleksibel. Artinya, dapat mengikuti perkembangan dan 

perubahan zaman dengan senantiasa mengindahkan nilai-nilai Qurani. Sehingga 

santri akan mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya muatan-muatan agama 

akan tetapi mengenal berbagai khazanah keilmuan. Pada akhirnya mereka mampu 
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mendialogkan segala sesuatu dengan paradigma yang telah diwariskan oleh 

generasi pencerahan Islam. 

Dalam hal metodologi penyampaian materi, pesantren transformatif harus 

mampu memadukan metodologi yang lama dengan pendekatan baru yang tidak 

monoton, top-down, guruisme, sentralistik, uniform, eksklusif dan indoktrinatif. 

Kelebihan prinsip pesantren, yang menurut Mastuhu sebagaimana dikutip Hasbi 

Indra terdiri dari prinsip wisdom, bebas terpimpin, self-goverment dan 

kolektivisme, harus mampu disintesiskan dengan pendekatan baru, sehingga 

mampu melahirkan metode baru yang lebih relevan dengan zaman.
99

 

Kaitannya dengan persoalan politik, pesantren transformatif menjadi media 

untuk mengambil peran sebagai kaderisasi pemimpin sekaligus memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat. Lebih dari itu, ia mampu mengambil peran 

dalam melakukan pendampingan terhadap aneka kebijakan publik, serta 

melakukan pengawalan terhadap kaum tertindas. 

3. Solusi islam terhadap problem-problem kemanusiaan  

a. Gender menurut Islam 

Al Qur‘an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan 

relasi gender, hubungan antara laki- laki dan perempuan, hak- hak mereka 

dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al Qur‘an yang diturunkan 

sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh 

dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyrakat pada waktu itu. 

Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. Al- Nisa, yang memandang 
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perempuan sebagai makhluk yang  mulia dan harus di hormati, yang pada 

satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka. 

Kesetaraan dalam Al Qur‘an, bukan berarti harus sama antara laki- laki 

dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga kesimbangan alam (sunnatu 

tadafu‟), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai 

fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti 

dan hancur.  Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam 

tugas ,kewajiban dan hak. Al Qur‘an telah meletakkan batas yang jelas dan 

tegas di dalam masalah ini, salah satunya adalah ayat- ayat yang terdapatdi 

dalam surat al Nisa dalam menentukan tanggungjawab di dalam keluarga dan 

masyarakat. 

Ulama kontemporer ternama Yusuf Al-Qordhawi memiliki pandangan 

dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam berpolitik. 

Beliau menjelaskankan bahwa penafsiran terhadap surat an-nisa ayat 34 

bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau 

rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki 

adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang 

menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. 

―Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. 

Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. 

Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. 

Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah 

kepemimpinan dirumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, 
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berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk 

mengurus mereka. Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak 

dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan 

wanita dalam puncak tertinggi atau top leader tunggal yang mengambil 

keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim. 

Hal inilah yang mendasari Qardhawi memperbolehkan wanita berpolitik.
100

  

Qordhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik 

dikarenakan pria dan wanita dalam hal mu‘amalah memiliki kedudukan yang 

sama hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi 

tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan 

kewajiban, dan melakukan amar ma‟ruf nahi munkar. Pria dan wanita 

memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil 

yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi 

larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin negara). 

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Qur‘an banyak 

menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya 

adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan 

jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah 

sama dan diminta untuk saling beker erjasama untuk mengisi kekurangan satu 

dengan yang lainnya. 

Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan ada tujuh syarat seorang kepala 

negara atau (Khalifah) dapat di bai‘at yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, 
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adil, merdeka dan mampu. Syarat muslim merupakan syarat mutlak untuk 

mengangkat pemimpin dalam sebuah negara yang mayaritas penduduk islam, 

dan dilarangkan mengangkat pimpinan dari kalangan kafir.  

Kedua laki-laki, wanita dalam hal ini dilarang menjadi khalifah, 

imam, ulil amri, atau kepala negara dalam hal ini kepala negara tidak 

dimaksud Presiden, yang dimaksud disini adalah kepemimpinan yang dapat 

mengambil keputusan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sedangkan 

presiden dalam membuat keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah 

terlebih dahulu terhadap pembantu-pembantunya baik menteri, staff ahli, 

maupun dengan penasihat pribadinya. 

Ketiga baligh, dengan syarat baligh maka pemimpin dibebani oleh 

hukum, sehingga apa yang di pikulnya atau diamanahi kepada mereka maka 

akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum dunia, 

maupun hukum dihadapan Allah. 

Keempat berakal, orang yang hilang akalnya dilarang menjadi 

pemimpin karena akan mengambil keputusan yang tidak tepat, dan 

kehilangan akal akan membebaskan seseorang dari hukum, sehingga tidak 

dapat dimintai pertanggung jawabannya. Kelima adil,  yaitu pemimpin yang 

konsisten dalam menjalani agamanya. 

 Keenam, merdeka terbebas dari perbudakan sehingga dapat mengambil 

keputusan tanpa interfensi dari tuannya. Dan seorang hamba sahaya dilarang 

diangkat menjadi pemimpin karena dia tidak memiliki wewenang untuk 
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mengatur orang lain dan bahkan terhadap dirinyapun tidak memiliki 

wewenang. 

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah, jika tidak mampu 

menjalankan amanat maka tunggulah hasilnya. Sebagaimana di jelaskan 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari ‖Jika urusan diserahkan 

kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat” (HR Bukhari). 

Qardhawi dalam hal ini kembali mempertegas bahwa kepemimpinan 

kepala negara dimasa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang 

ratu atau khalifah di sama lalu yang identik dengan seorang imam dalam 

shalat. Sehingga kedudukan wanita dan pria dalam hal perpolitikan adalah 

sejajar karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Dengan 

alasan bahwa wanita dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung 

jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakan 

agama, dan berdakwah.
101

  

b. HAM menurut Islam 

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian 

yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban 

bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, 

negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, 

melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-

hak  tersebut. 

Islam sebagai agama universal membuka wacana signifikan bagi HAM. 

tema-tema HAM dalam Islam, sesungguhnya merupakan tema yang 
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senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan 

agama Islam. Menurut Syekh Syaukat Hussain, HAM dikategotrikan dalam 

dua klasifikasi. Pertama, HAM yang didasarkan oleh Islam bagi seseorang 

sebagai manusia. Dankedua, HAM yang diserahkan kepada seseorang atau 

kelompok tertentu yang berbeda. Contohnya seperti hak-hak khusus bagi non-

muslim, kaum wanita, buruh, anak-anak dan sebagainya, merupakan kategori 

yang kedua ini.
102

  

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang 

terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah  atau yang disebut juga  al-huquq 

al-insaniyah fi al-islam  (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini 

mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu 

hifdzu al-din (penghormatan atas kebebasan beragama), hifdzu al-mal 

(penghormatan atas harta benda), hifdzu al-nafs wa al-„ird (penghormatan 

atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) hifdzu al- „aql (penghormatan 

atas kebebasan berpikir) dan hifdzu al-nasl (keharusan untuk menjaga 

keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam 

supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan 

atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, 

masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas 

agama dengan komunitas agama lainnya. 

Karakteristik HAM versi Islam adalah sebagai berikut: 
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1) Rabbaniyyah, semua hak telah di jelaskan dalam al-Qur`an dan sunnah. 

Sumbernya berasal langsung dari Allah. Oleh karena ia lepas dan bebas 

dari kezhaliman dan kesesatan. 

2) Tsabat (tidak berubah-rubah),walaupun banyak usaha penyesatan dan 

perancuan kebenaran islam dengan kebatilan namun tetap hujjah 

kebenaran kuat dan tidak goyah. 

3) Al-Hiyaad, sehingga jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu. 

4) Asy-Syumul (universal), karena mencakup seluruh kepentingan dan 

kemaslahatan manusia sekarang dan masa depan. 

5) „Alamiyah (bersifat mendunia), karena cocok untuk segala waktu dan 

tempat, karena mampu memenuhi kebutuhan manusia dan bisa menjadi 

solusi terbaik semua masalah mereka. 

Sedangkan Maqaashid HAM dalam Islam adalah :. 

1) Mewujudkan kesempurnaan ibadah kepada Allah 

2) Menjaga kehidupan manusia dalam semua marhalahnya. 

3) Menyebarkan ajaran Islam keseluruh dunia melalui pembinaan dan 

pendidikan manusia. Juga memberikan solusi atas perbedaan yang ada 

dengan cara yang efektif dan efesien. 

4) Mewujudkan keadilan sosial dengan menyebarkan keadilan dimuka bumi 

dan menghilangkan kasta sosial yang ada. 

5) Menjaga kepentingan dan kemashlahatan manusia dengan menjaga lima 

dharuraat. 

6) Memuliakan manusia. 
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4. ASWAJA versi Nahdlatul Ulama’ 

Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan seperti 

itu nampak begitu simpel dan sederhana, karena pengertian  tersebut  

menciptakan  definisi  yang  sangat  eksklusif. Untuk mengkaji secara mendalam, 

terlebih dahulu harus kita tekankan bahwa Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) 

sesungguhnya bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah sebuah manhaj Al fikr (cara 

berpikir) tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan muridnya, yaitu  generasi  

tabi‟in yang  memiliki  intelektualitas  tinggi  dan relatif netral dalam mensikapi 

situasi politik ketika itu. Meski demikian, bukan berarti dalam kedudukannya 

sebagai Manhaj Al- fikr sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas 

sosio- kultural maupun sosio politik yang melingkupinya. 

Terlepas dari beberapa istilah di atas, dikalangan warga NU sendiri  

terdapat  beberapa  definisi  tentang ASWAJA  dari  para tokoh, di antarnya 

yaitu : 

a. K.H. Hasyim Asy‘ari 

KH. Hasyim Asy‘ari, merupakan Rais Akbar Nahdlatul Ulama‘.  

Beliau  memberikan tashawur  (gambaran) tentang ahlussunnah waljamaah 

sebagaimana ditegaskan dalam al- qanun al-asasi, bahwa faham ahlussunnah 

waljamaah versi Nahdlatul Ulama‘ yaitu mengikuti Abu Hasan al-asy‘ari dan 

Abu Manshur al-Maturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat  

madzhab  fiqh  (Hanafi,  Maliki,  Syafi‘i dan  Hanbali) secara fiqhiyah, dan 

bertashawuf sebagaimana yang difahami oleh Imam al-Ghazali atau Imam 

Junaid al-Baghdadi. 

Oleh karena itu maka K.H. Hasyim Asy‟ari merumuskan kitab 
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Qanun Asasi (prinsip dasar), dan juga kitab I‟tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. 

Kedua kitab tersebut, kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang 

dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir dan bertindak 

dalam bidang sosial, keagamaan dan po1itik.
103

 

Khusus untuk membentengi keyakinan warga NU agar tidak 

terkontaminasi oleh paham-paham sesat yang dikampanyekan oleh kalangan 

modernis, KH Hasyim Asy'ari menulis kitab risalah ahlusunah waljamaah 

yang secara khusus menjelaskan soal bid‟ah dan sunah. Sikap lentur NU 

sebagai titik pertemuan pemahaman akidah, fikih, dan tasawuf versi ahlusunah 

waljamaah telah berhasil memproduksi pemikiran keagamaan  yang  fleksibel,  

mapan,  dan  mudah  diamalkan pengikutnya.  

 

b. KH Said Aqil Siroj 

Seiring dengan  derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

berbagai bidang menuntut kita agar terus memacu diri mengkaji Ahlussunah 

Wal Jama‟ah dari berbagai aspeknya, agar  warga nahdliyin dapat memahami 

dan memperdalam, menghayati dan mengejawantahkan warisan ulama al salaf 

al salih yang berserakan dalam tumpukan kutub al turast. 
104

 

Nahdlatul Ulama‘ dalam menjalankan paham ahlusunah waljamaah 

pada dasarnya menganut lima prinsip. Yakni, at- Tawazun (keseimbangan), at-

Tasamuh (toleran), at-Tawasuth (moderat), at-Ta'adul (patuh pada hukum), 
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dan amar makruf nahi mungkar. Dalam masalah sikap toleran pernah 

dicontohkan oleh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari saat muncul perdebatan   

tentang   perlunya   negara   Islam   atau   tidak   di Indonesia. Kakek mantan 

Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, selama umat Islam diakui 

keberadaan dan peribadatannya, negara Islam atau bukan, tidak menjadi soal. 

Sebab, negara Islam bukan persoalan final dan masih menjadi perdebatan.
105 

Lain dengan kebanyakan para Ulama‘  NU di Indonesia yang 

menganggap Aswaja sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-

prinsip tawasuth (moderat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang) serta 

ta‟addul (Keadilan). Maka Said Aqil Shiroj dalam mereformulasikan Aswaja 

adalah sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr) keagamaan yang mencakup 

semua aspek kehidupan manusia yang berdasarkan atas dasar moderasi, 

menjaga keseimbangan dan toleransi, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam 

rangka memberikan warna baru terhadap cetak biru (blue print) yang sudah 

mulai tidak menarik lagi dihadapan dunia modern. 

Hal  yang mendasari  imunitas  (daya tahan) keberadaan paham Ahlus 

sunnah wal jama‘ah adalah sebagaimana dikutip oleh Said Aqil Siradj, bahwa 

Ahlus sunnah wal jama‘ah adalah 

― Orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup 

semu aspek kehidupa yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi,menjaga 

keseimbangan, keadilan dan toleransi”.
106 
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Prinsip  dasar  yang  menjadi  ciri  khas  paham  Ahlus sunnah wal 

jama‘ahadalah tawassuth, tawazzun, ta‘adul dan tasamuh;  moderat,  seimbang  dan   

netral,  serta toleran. Sikap pertengahan seperti inilah  yang  dinilai paling selamat,  

selain  bahwa  Allah  telah  menjelaskan  bahwa  umat Nabi  Muhammad  adalah  

ummat  wasath,  umat  pertengahan yang adil (QS. Al-Baqarah : 143). 

 

 

 

 


