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INTISARI 

JihadsebagaisalahsatuajaranIslamkerapkalidisalahpahamisebagaidukunganIslamterhadaptindakkekerasan.Te

ntu saja keberatan datang dari mayoritas Islam yang menekankan bahwa Islam adalah agama yang damai, 

namun tidak dapat dipungkiri adanya kelompok yang melakukan tindak kekerasan atas nama jihad. 

HermeneutikaFazlurRahmandengandoublemovement-nyamempertegasbahwamaknajihadtidakberbicara 

tentangkekerasan.Kekeliruanterhadapmaknajihadterjadikarenatidakmemahamiprinsipdankandungan 

Qur’an sebagai kesatuan yangintegratif. 

Kata Kunci: Jihad, Hermeneutika, Kekerasan, Islam. 

 
ABSTRACT 

JihadisoneofIslamicteachingswhichisveryoftenmisunderstoodasIslamicsupportonviolentaction.Cer- tainly, 

such kind of misunderstanding has obtained objection from majority of Muslims who emphasize that 

Islamisapeacefulreligion.However,itcannotbedeniedthatsomegroupsdidviolenceinthenameofjihad. Fazlur 

Rahman’s hermeneutics, especially his double movement stresses that jihad meaning does not talk 

aboutviolence.MisunderstandingonjihadmeaningoccursbecausetheQur’anicprinciplesandcontentsare 

notunderstoodinanintegrativeview. 
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PENGANTAR 

Agama dan kekerasan memiliki hubungan 
yang sangat kompleks.Sepanjang sejarah 
manusia, tidak sedikit kekerasan yang terjadi 
atas nama agama. Para pemuka agama selalu 
menekankanbahwakekerasanyangterjadiatas 
nama agama bukan berasal dari ajaran agama, 
melainkan manusia memanfaatkan agama 
demi mencapai keuntungan pribadi atau 
kelompok.Klaimini,tentusaja,dapatditerima 
karena pada dasarnya seseorang 
beragamadenganharapandapathiduprukunda
ndamai 
diduniadalamjalanTuhan.Namundemikian, 
kitatidakdapatmengabaikansisilainyangjuga 
mengiringi keberagamaan manusia. Kita tidak 
bisa mengabaikan bahwa realitas 
menunjukkanagamasangatpotensialmenjadi 
“pendukung utama” dalam mempertinggi 
tingkat ketegangan dan kekerasan.Selain itu, 
pemakaian label agamasebagai dasar 
melakukankekerasanmerupakanhalyangjuga 
perlu mendapat perhatian.Persoalan ini 
bahkan mengarah pada pertanyaan, apakah 
agama lebih banyak dekat dengan kekerasan 
daripada perdamaian?Apakah agama 
berbahaya? 

Di dunia Islam, banyak persoalan yang 
berkaitandengankekerasan:isuterorismedan 
jihad, kekerasan terhadap perempuan, 
kekerasan dalam hukum. Gambaran Islam 
sebagai agama yang erat hubungannya dengan 
kekerasan dapat terlihat dari berita-berita me- 
dia massa, terutama media Barat. Bahkan 
PatrickSookdeo,DirekturInstitutStudiAgama 
IslamdanKristen,melihatdukunganal-Qur’an 
yang sangat kuat terhadap pertempuran 
menekankanbahwaIslamdapatmenjustifikasi 
seluruh bentuk kekerasan, dia memandang 
ayat seperti 9.5 tidak hanya menunjukkan 
tempatdanwaktutertentu(Woods,2006:413). 
Dengan kata lain, Islam sebagai agama 
menjustifikasikekerasandalammenyelesaikan 
persoalan. Di samping itu, teroris Muslim 
merupakan isu yang hangat dibicarakanakhir- 
akhir ini.Tulisan-tulisan berkaitan dengan 
terorisme dan  konsepjihad dalam  Islam 

mewarnaiwacana dunia terutama setelah 
peristiwa 11 September. Benarkah ayat-ayat 
mengenai jihad dalam al-Qur’an berbicara 
tentang kekerasan?Jika tidak, mengapa ada 
orangyangmelakukanterordanmendasarkan 
tindakan tersebut pada al-Qur’an?Bagaimana 
ayat-ayatjihadseharusnyadipahami?Benarkah 
ayat-ayat tersebut merupakan justifikasi untuk 
menggunakankekerasan? 

Penulis melihat teori hermeneutika 
Rahman dapat membantu kita memahami 
maknajihadyangterkandungdalamal-
Qur’an.Untuk tujuan tersebut, tulisan 
berikut dibagi menjadi beberapa 
bagian.Bagian pertama mengulas tentang 
persoalan interpretasi.PemikiranRahman 
tentang perlunya memahami kandungan 
Qur’an sesuai dengan perkembangan 
zamandan teori hermeneutikanya dibahas 
pada bagian 
ini.Bagiankeduaditujukanuntukmengeksplor
asi makna jihad berdasarkan teori 
hermeneutika Rahman. 

 
METODEPENELITIAN 

Tulisan ini merupakan penelitian 
pustaka.Data yang digunakan berasal dari 
ayat-ayat al- Qur’an dan karya Fazlur 
Rahman terkait hermeneutika yang 
ditawarkannya untuk memahami ayat-ayat 
al-Qur’an.Langkah pertama adalah 
mengeksplorasi bagaimana Fazlur Rahman 
merumuskan Hermeneutika- nya yang 
dikenal sebagai double 
movement.Langkahkeduaadalahmengaplikasik
andouble movement Rahman pada ayat-ayat al-
Qur’an untuk mamahami makna jihad 
dalamIslam. 

 
KERANGKA  KONSEPTUAL 

Jihad 

Adabeberapadefinisiyangdiberikanterkait 
dengan jihad.Asymawy, sebagai contoh, 
menyatakan bahwa jihad dipandang sebagai 
memberikanseluruhusahadengantekadyang 
bulat untuk melakukan tugas, secara terus- 
menerus menolak kesengsaraan atau hanya 
berjuang untuk mempertahankan hidup kita 



236 
Jabal Hikmah  Vol.4 No.2, Juli 2015 

 

 
 

yangpada akhirnya mengarah pada 
perlawanan terhadap musuh (Asymawy, 
2004:105). 

Ahmed Sita mendefinisikan jihad sebagai 
berjuang karena Allah.Baginya, tidak ada 
batasan tertentu terkait perjuangan apa yang 
dilakukandandalambidangapasajayangdapat 
dikatakan jihad karena selama perbuatan itu 
merupakan perjuangan karena Allah, 
perjuangan tersebut dapat disebut jihad. 
Meskipun pada awal masa Islam, jihad 
diasosiasikan dengan perlawanan terhadap 
musuh dalam rangka mempertahankan 
wilayah, Sita menekankan bahwa banyak cara 
yang dapat dilakukan dalam rangka berjuang 
karena Allah (Sita,2002:4). 

Sementara itu 
parapendukungpemikiranbahwa jihad 
bukanterkaitmiliteristikmemberikan 

argumen bahwapanggilanjihaddalam QS.9:73 
bukan terkaitberjuangdalam 

bentukperang.Hanyasaja,carayangadapada 
masa nabi untuk 

menyebarkanIslamadalahmelalui pedang, 
sementara saatinidapatdilakukan melalui 

berbagaimedia.Sebagian berpendapat bahwa 
jihad relevanpadaabad 17, tetapi tidak relevan 

denganduniamodern.Oleh karena 
itu,modernismendefinisikan jihad dengan 

menggunakananalisislinguistik. 
“Jihadisthe“selfexertion”ofaMuslimtodis- 

ciplinehissoul,improvehisfaith,andstruggle 
againsthisownevilinclination(Bar,2008:29).” 

Senadadengandefinisiyangdiberikanoleh Sita 
dan modernis, dalam tulisaninijihad 

dipahami sebagai berjuang karenaAllahbaik 
terkait dengan perjuangan batindalamdiri 

seseorangmaupunperjuanganterhadaphaldi 
luar dirinya. 

Hermeneutika 

Hermeneutika yang dimaksud dalam 
tulisan ini adalah teori penafsiran teks 
khususnya teks-teks suci. Dengan kata lain, 
hermeneutika adalah teori penafsiran yang 
digunakanuntukmemahamitekssuciseakurat 
mungkin denganmaknayang ingin 
disampaikan  dalam  waktu  yangberbeda. 

Pengertian ini perlu disampaikan karena 
hermeneutika sebagai sebuah pemikiran 
memilikisejarahyangpanjang,bahkanberakar 
dalampemikiran-pemikiranfilosofawalseperti 
Plato.Sementara itu, perkembangan pesat 
menjadi sebuah teori dan gerakan filosof 
tampakpadaabadkedelapanbelashinggaabad ke 
duapuluh, seperti Martin Heidegger, Hans 
GeorgGadamer,PaulRicouer,JacquesDerida, 
and Friedrich Daniel ErnstSchleiermacher. 

 
PEMBAHASAN 

Persoalan Interpretasi 

Dunia berubah seiring dengan perubahan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan 
initentusajamembawaperubahanlaindalam 
kehidupan manusia. Dengan kata lain, 
persoalan hidup manusia terus mengalami 
perubahan waktu demi waktu. Kenyataan ini 
membawa persoalan tersendiri dalam dunia 
agama. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada 
masa Nabi Muhammad berbeda dengan 
persoalan yang muncul di masa kemudian, 
sementara wahyubanyak memberikan 
gambarantentangkejadianyangpadasaatNabi 
Muhammad memberi solusi dan rekonsiliasi 
terhadap sebuahpersoalan. 

Kenyataan di atas menimbulkan banyak 
pertanyaan, di antaranya, bagaimana kita 
menghadapi persoalan yang muncul di masa 
sekarangyangtidaktergambarlangsungdalam 
al-Qur’an?Bagaimana kita melihat kebenaran 
universal dari Qur’an sementara banyak ayat- 
ayatyang bersifat partikular?Karena al-Qur’an 
turun dan berkembang dalam sejarah, 
bagaimana kita melihat kedudukan sejarah 
dalammemahamial-Qur’an?Jikakitaberpikir 
bahwa kita harus menyesuaikan persoalan- 
persoalankekiniandenganal-Qur’an,tidakkah 
tindakan tersebut seolah-olah memberi kesan 
bahwainterpretasial-Qur’andapatdisesuaikan 
dengan keinginankita?Bagaimana seharusnya 
mendialogkan kehidupan kita dengan 
kandunganal-Qur’an? 
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Persoalan-persoalan di atas mengarah pada 
persoalan metode penafsiran al-Qur’an.Di 
dunia Islam, metode tafsir telah berkembang 
sejak wafatnya Nabi Muhammad.Masa demi 
masa muncul pemikiran-pemikiran tentang 
metode tafsir yang dipandang paling dapat 
mendekati makna yang ingin disampaikan al- 
Qur’an.Salah satu tokoh yang memberikan 
perhatian pada persoalan di atas dan 
dipandang mampu memberikan metode tafsir 
yang komprehensif dan metodologis adalah 
Fazlur Rahman.Rahman banyakmemberikan 
kritikan terhadap metode-metode tafsir yang 
ada pada masa klasik, pertengahan dan 
terhadap kelompokreformis. 

Tajdid and Ijtihad 

Jika orang-orang sebelum kita dapat 
berijtihaduntukmelihatkandunganal-Qur’an, 
tidakkahiniberartipadamasakiniijtihadtetap 
dapat dilakukan?Mengapa interpretasi yang 
berbeda dengan masa lalu selalu membawa 
kontroversial dalammasyarakat 
kita?Kenyataaan ini memperlihatkan seolah-
olah 
pintuijtihadtertutupmeskisecaraformalpintu 
tersebut tidak pernah tertutup.Persoalan ini 
menimbulkan kegelisahan tertentu dalam diri 
Rahman karena bagaimanapun perubahan- 
perubahan dalam masyarakat pastiterjadi. 

Menurut Rahman, penolakan terhadap 
perubahan merugikan masyarakat 
muslimsecara luas karena mengakibatkan 
dunia muslim tertinggal di belakang 
masyarakat kontemporer lain yang telah 
maju secara ekonomi, politik dan ilmu 
pengetahuan (Moosa, 2005:5). Oleh karena 
itu, tajdid dan ijtihad harus dilakukan. Kata 
Tajdid bermakna penghidupan, 
pembangkitan dan pengembalian, dengan 
kata lain ada sesuatu, kemudian rusak dan 
selanjutnya dihidupkan dan dikembalikan. 
Pengertian kata tajdid yang 
lebihpopuleradalahpembaharuan.Sementara 
itu, kata ijtihad bermakna penggunakan akal 
kreatif dengan tujuan mengembalikan corak 
perubahan kehidupan manusia sesuai dengan 
agama. Kedua kata ini bukan hal baru dalam 

sejarahIslam(M.Said,1992:8).Rahmansendiri 
melihatperubahanpadamasamodernsebagai 
suatutantanganyangharusdihadapiolehumat 
Islamkarena tak seorangpun mampu 
mengubah sebuahperubahan. 

Rahman percaya bahwa tradisi intelektual 
yang diperbaharui dapat menjadi dasar 
kebangkitan Islam sendiri.Dalam usaha 
pembaharuan ini, Rahman berusaha 
melakukan rehabilitasi tradisi dalam jangka 
waktu yang tak terbatas (Rahman, 1982: 
11).Pembaharuan ini ia sebut fundamentalisme 
Is- lam: fenomena kebangkitan kembali 
dan pembaharuan (Moosa, 1992: 10-11). 
Usaha- usaha ini tampaknya dikarenakan 
Rahman ingin menunjukkan bahwa 
beberapa bagian dari sejarah, disiplin-disiplin 
ilmu hukum dan filsafat politik kehilangan 
hubungan mereka dengan etika-etika al-
Qur’an.Fazlur Rahman (1966:256) 
menekankan bahwa tradisi agama perlu pada 
perubahan yang konstan dengan tetap pada 
jalur nilai-nilai universal yang tidak tunduk 
pada kerelativan. Bagaimanapun, 
sebagaimana Hans-Georg Gadamer (1975) 
gambarkan dan tegaskan, transisi dari tradisi 
lama ke tradisi baru tidak berjalan halus, 
transisi selalu menemui benturan-benturan 
sebagaimana yang telah tampak dalam sejarah 
manusia. Benturan-benturan ini juga tampak 
jelas dalam sejarah Islam dan dalam bentuk 
yang sangat beragam.Mulai dari kritikan, 
celaan, hujatan, hingga yangekstrim 
pengkafiran. 

Mendefinisikanal-Qur’an 

Pemikiran Rahman tentang Tajdid dan 
ijtihadberkaitandenganpemikirannyatentang 
kedudukanQur’anbagimuslim.Mungkinbagi 
sebagian Muslim terdengar aneh perkataan 
mendefinisikan Qur’an karena bagi mereka 
definisi Qur’an telah jelas yakni firman 
Allah.Perdebatan panjang tentang 
kedudukan al- Qur’an sebagai makhluk 
ciptaan Allah atau sebagai bagian dari Allah 
turut mewarnai sejarah Islam. Namun 
demikian, di sini kita tidak akan masuk 
dalam perdebatantersebut. 
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Dalambagian ini, kita akanmelihat 
bagaimana pandangan prinsipil 
Rahmantentang al-Qur’an karena 
pandangan ini berkaitan dengan teori 
hermeneutika yang ditawarkan Rahman. 

Menurut Rahman (1966:37-38), meskipun 
di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat 
yangmemilikiunsurlegal,padaprinsipnyaal-
Qur’an adalah kitab agama yang mengandung 
prinsip moral. Dengan kata lain, al-Qur’an 
bukanlah kitab dokumen yang 
mengandung ajaran hukum. Ia menegaskan 
bahwa ajaran dasar al- Qur’an adalah 
monoteis, keadilan sosial- ekonomi dan 
kesetaraan (Rahman, 1982:5) atau ajaran 
moral yang diikuti dengan ide-ide keadilan 
sosial-ekonomi. Dari pandangan ini, 
dapatkitapahamibahwaRahmandalamteori 
hermeneutikanya akan menitikberatkan pada 
usaha untuk menemukan prinsip-prinsip 
tersebut. Rahman melihat ayat-ayat al-Qur’an 
dapatdikelompokkanmenjadidua,yakniayat- 
ayat yang berkaitan dengan teologi-etik dan 
ayat-ayat kasuistik.Dalamteori 
hermeneutikanya, kita akan lihat bagaimana 
Fazlur Rahman mendialogkan kedua 
kelompokini. 

Rahman melihat tidak ada satu karya pun 
yangsecarajujurdidasariolehal-Qur’an.Oleh 
karenaitu,iamenyatakanbahwahukumharus 
disusun berdasarkan etika pengajaran al- 
Qur’an,sunnahdankeadaanyangadajikakita 
ingin berlaku adil terhadap hukum Islam. 
Inilah usulannya terhadap hermeneutika 
QuranRahman(1966:256-257).Setidaknyaada 
dua hal yang mendorong Rahman untuk 
berusahamerumuskanteorihermeneutikanya.
Yang pertama, keyakinannya tentang tajdid 
(pembaharuan) dan ijtihad (berpikir bebas) 
sebagaimana yang telah digambarkan di 
atas.Yang kedua, kekecewaannya pada 
metode 
kajianIslampadamasaklasikdanpertengahan 
yang menggunakan metode parsial atau 
atomistik dalam memahami kandungan al- 
Qur’an yang sangat memungkinkan seseorang 
untuk hanya menekankan pada teks-teks 
tertentu. 

Kritik-kritik Rahman terhadap metode 
klasikdanpertengahanseringdijumpaidalam 
karya-karyanya.Dengan latar belakang 
tersebut Rahman menekankan bahwa kita 
sangat memerlukan teori hermeneutika yang 
membantu kita dalam memahami makna al- 
Qur’ansebagaisatukesatuan(1986:45).Untuk 
memahami teorihermeneutika yang 
ditawarkan Rahman, ada dua hal yang perlu 
dipahami,yaknihubunganwahyudansejarah, 
dan teori doublemovements. 

Sejarah dan Wahyu 

Hermeneutika dan sejarah memiliki 
hubungan yang sangat kompleks.Para tokoh 
hermeneutika selalu berusaha merumuskan 
kedudukan sejarah dalam kaitannya dengan 
memahami sebuah teks.Wahyu turun dalam 
sebuah masa yang kini menjadi sejarah dan 
wahyu tersebut pun berbicara tentang sejarah 
manusia.Menurut Rahman wahyu telah 
membukasejarah.Namundemikian,Rahman 
juga menggunakan al-Qur’an sebagai standar 
normatif untuk meniadakan tradisi-tradisi, 
nilai-nilai, dan praktik agama lokal yang 
mengganggu norma-norma al-Quran 
danSunnah (Moosa, 2000:13). 

Rahman mengingatkan kepada kita bahwa 
al-Qur’an turun secara berangsur-angsur dan 
bila dicermati kandungan yang ada mayoritas 
bukanberkaitandenganprinsip-prinsipumum 
melainkan berupa jawaban dan respon 
terhadap kasus-kasus hukum tertentu dan 
tentang konteks sejarah yang konkrit.Namun 
Rahman (1982: 5-6) mengingatkan 
bahwaterdapatrasiodibalikjawaban-
jawabantersebut yang mengarah pada prinsip 
umum. Dengan 
katalain,kitayanghidupdimasayangberbeda 
menghadapi pesan-pesan al-Qur’an melalui 
kaca sejarah. Menurut Moosa (2001: 14), hasil 
dari hermeneutika Rahman membantu 
melegitimasikan dan mendelegitimasikan 
aspek-aspek tertentu dari masa lalu dan masa 
sekarang dengan menghadirkan kemutlakan 
dari hermeneutika al-Qur’an sebagai sumber 
ajaran Islam yang palingistimewa. 
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Daripandangandiatas,tidakmengherankan 
Rahman memberikanperhatian pada 
pemikiran Gadamer.Bagi Gadamer, people who 
believe they have freed themselves from their 
interwoveness into their effective history are simply 
mistake. Gadamer (2001) menyebutkan sejarah 
efektif untuk menggambarkan bagaimana 
sejarahberfungsidalamkehidupanmanusiadan 
menunjukkan bahwa kita milik 
sejarah.Pemikiran Gadamer tentang 
sejarah mengarahkannya pada kesimpulan 
bahwa manusia berada dalam waktu yang 
mengarah pada beberapa konsekuensi: 
tidak ada kebenaran esensial, yang ada hanya 
kebenaran historis, struktur pemahaman 
adalah proyeksi kemungkinan-kemungkinan, 
kebenaran adalah realitas yang bermakna bagi 
kita dan eksistensi 
kita(FelixO,1992).MenurutGadamer,realitas 
membuktikan objektivisme adalah sebuah ilusi. 
Tak ada sesuatu pun yang membebaskan kita 
dari subjektivitas. Bila kita ingin mengatakan 
objektivitas itu ada, Gadamer memberikan 
definisi baru: What we are can term here as objec- 
tivitycannotbeanythingotherthantheconfirmation 
ofananticipationwhichresultsevenintheverycourse of 
its elaboratio” (Gadamer,1979:149-150). 

Pandangan Gadamer yang belakangan ini 
tidakdidukungRahmankarenaRahmantidak 
ingin memberikan banyak tempat bagi 
kerelativan. Menurut Rahman, teori 
hermeneutikanya dapatmenghasilkan 
interpretasiQur’anyangvalid.Inilahmengapa 
kemudian ia lebih memilih pemikiran Emilio 
Betti yang juga mengkritisi pemikiran 
Gadamer sebagai pemikiran yang gagal 
membedakan antara interpretasi yang salah 
danyangbenar(Palmer,1969).Bettifokuspada 
persoalan objetivitas dari objek interpretasi 
untuk sampai pada kebenaran yang 
valid.Rahman juga memberikan fokus 
objektivitas dalam hermeneutikanya 
karena baginya kebenaran metafisik 
bersifat tunggal.Kebenaran mutlak abadi 
dalam wahyu diperlihatkan dan dinyatakan 
dalam sejarah (Moosa,2001:32). 

Double Movements 
Sebagaimanatelahdisebutkandiawal,teori 

hermeneutika Rahman salah satunya dilatar 
belakangiolehkekecewaannyapadateori-teori 
tafsir yang ada terutama masa klasik dan 
pertengahan.KritikyangdilontarkanRahman 
terhadap para pemikir Islam klasik dan 
pertengahan adalah mereka memahami al- 
Qur’an secara parsial; kurang memperhatikan 
unsursejarahdanterlalutekstual.Dengankata 
lain, atomistis, ahistoris, dan literalis (Amal, 
1996:186). Kritik-kritik yang ditujukan pada 
pemikir masa klasik dan pertengahan telah 
banyakdilakukanolehparapemikirkemudian.M
ereka dapat dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok. 

Pertama, revivalis pra-modernisme: kelompok 
yang berusaha mengaktualkan pandangan- 
pandangan Ibnu Taimiyah. Kedua, 
modernismeklasikyaknikelompokyangtelah 
melakukan hubungan dengan Barat namun 
dipandang tidak dapat menyaring pemikiran- 
pemikiran Barat sehingga cenderung terlihat 
membaratkan Islam.Ketiga, neo-revivalisme, 
yakni kelompok yang tidak mengakui kedua 
metode di atas tetapi mereka sendiri belum 
dapatmemunculkanteoriyangkomprehensif, 
mereka hanya menekankan perbedaan antara 
Barat dan Islam.Menurut Rahman, ketiga 
kelompokinitidakberhasildalammemberikan 
sebuah metode yang memadai. Rahman 
mengklaim dirinya sebagai neo-modernisme 
yakni kelompok yang merumuskan metode 
kajian yang komprehensif, sistematis dan 
konsistensi yang sekaligus membedakannya 
dengan tiga kelompok lainnya (Amal, 
1996:186). 

Dalam Interpreting al -Qur‟an, Rahman 
menyatakan bahwa teori yang digunakannya 
adalah teori hermeneutika dengan 
pemahaman al-Qur’an yangmenyatu 
(integratifdankoheren)(Amal,1996:108-
109).Namun demikian, menurut 
Nasution, sebenarnya Rahman 
menawarkan 
metodeintegratifatauinduktifdalammengkajis
umber 
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ajaran Islam dan juga pemisahan antara nash 
normatif-universal di satu sisi dengan nash 
praktis-temporal di sisi lain. Ulama awal 
mempergunakan metode integratif dalam 
bidang fikih sementara Rahman 
mengaplikasikannya dalam bidang studi al- 
Qur’an (Nasution, 2002:402-403). 

Dalam usaha memahami al-Qur’an secara 
integratif, Rahman mengakui perlunya ilmu- 
ilmu linguistik dalam memahami teks-teks al- 
Qur’an, namun ilmu ini saja tidak cukup 
(Nasution, 2002: 141).Untuk menemukan 
makna al-Qur’an yang integratif dan koheren, 
Rahman menawarkan teori hermeneutika 
yang disebut double movements, yaitu, 
pertama,seseorang harus berangkat dari kasus 
konkrit yang ada dalam al-Qur’an dan 
mempertimbangkankondisisosialpadasaatitu 
kemudian melanjutkannya dengan 
menemukan prinsip umum dari ajaran 
tersebut. Kedua, Dari langkah pertama ini, 
seseorang harus menggerakkannya kembali 
pada kasus khusus yang dihadapi saat ini 
dengan melihat kondisi sosial yang ada pada 
saatini. 

Langkah pertama merupakan pemahaman 
al-Qur’an secara kasus per kasus dan secara 
keseluruhan.Langkah kedua mengeneralisir 
jawaban khusus untuk tujuan moral 
umum.dengan kata lain, seseorang harus 
menguasai dan memahami situasi budaya, 
politik, sosial historis masa al-Qur’an 
diturunkan. Latarbelakang kehidupan nabi 
dan kehidupan or- ang Arab sebelum Islam 
datang dan setelah Islam datang.Double 
movements Rahman ini mirip dengan fusion 
of horizon (perpaduan cakrawala) 
Gadamer.Bagi Gadamer (1977) syarat dalam 
hermeneutika adalah adanya perpaduan 
cakrawala masa lalu dan masa sekarang. 
Dengan kata lain, penafsir mampu 
memahami keadaan sosio-budaya, 
politik,ekonomi,dansebagainyasaatteksmunc
uldan memadukannya dengan masakini.1

 

 
 

1    Lihat, Hans Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics. 

Dalam mempraktekkan metode 
hermeneutika di atas, Rahman memberikan 
penekanan pada 3 (tiga) unsur, yakni konteks 
ayat,komposisidangramatikaayat,dansemua 
teks ayat menjadi satu kesatuan yang menyatu 
tak terpisah-pisah (Nasution, 2002:418). 
Berdasarkan double movements, Rahman 
berharap dapat menemukan prinsip umumal- 
Qur’an,mengaplikasiprinsip-prinsipumumal- 
Qur’an sesuai dengan konteks, dan 
menghindari masalah pertentangan yang 
terjadi antarayat. 

Memahami Makna Jihad 

Sebagaimana telah disebutkansebelumnya, 
pada bagian ini, kita akan memahami makna 
jihad yang terkandung dalam al-Qur’an 
berdasarkan teori hermeneutika Rahman. 
Namun demikian, kewajiban seorang Muslim 
dibahas terlebih dahulu karena 
kewajibantersebut erat hubungannya 
konsepjihad. 

Kewajiban Seorang Muslim 
Sepanjang hidup, Muslim 

diperintahkanuntukmelaksanakankewajiban- 
kewajibanmereka.Adaduakewajibanprinsipil 
bagi muslim, yakni kewajiban kepada Tuhan 
(hablumminallah) dan kewajiban terhadap 
sesama manusia (hablumminannas). Kewajiban- 
kewajiban kepada Tuhan tergambar dalam 
Qur’an, seperti sholat, puasa, zakat dan 
haji.Meskipun ditujukan kepada Tuhan, 
Muslim percaya kewajiban tersebut memiliki 
implikasi terhadap kebaikan dalam 
hidupmanusia. 

Berkaitan dengan kewajiban terhadapyang 
lain,Qur’anmenyatakanbahwamanusiaharus 
menyuruh hal yang baik dan mencegah yang 
buruk (amar ma‟ruf nahimungkar). 

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh pada yang ma‟ruf 
danmencegahdariyangmunkar…(Ali„Imran/ 
3:110) 

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 
perempuan, sebagian mereka menjadi penolong 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang 
ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar …(at 
Taubah/9: 71) 



241 
Jabal Hikmah  Vol.4 No.2, Juli 2015 

 

 
 

Dan hendaklah ada di antara kamusegolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruhpadayangma‟rufdanmencegahdari 
yang munkar; merekalah orang-orang yang 
beruntung (Ali Imran/3:104) 

Kata ma’ruf berarti segala perbuatan baik 
dan diridhai oleh Allah.Dalam al-Qur’an kita 
menjumpai contoh-contoh perbuatan baik 
seperti berlaku adil, sabar, memandang 
persamaan, pemaaf, toleransi, dan 
menciptakan perdamaian. Sementara munkar 
berarti segala perbuatan yang tidak baik dan 
tidakdibenarkan oleh Allah, seperti 
membunuh, mencuri, dan berbohong, 

Persoalan yang muncul adalah bagaimana 
kita mengetahui apa yang dipandang sebagai 
perbuatanma’rufdanperbuatanmunkaryang 
tidak disebutkan dalam al-Qur’an? Sepanjang 
sejarah manusia, filosof bergelut dengan 
persoalan bagaimana dan apayang dapat 
menentukan perbuatan baik dan buruk. 
Sebagaimanajugadalamsejarahfilsafat,dalam 
sejarah Islam, muncul perdebatan tentang 
kedudukan akal manusia dalam memiliki 
kemampuanuntukmengetahuidanmenyadari 
perbuatan baik dan perbuatan buruk. Namun 
demikian, tidak jarang kita menemukan 
sebuah tindakan yang dipandang baik oleh 
sebagian orang tetapi dianggap buruk oleh 
sebagian yanglain. 

Dalam Islam, di samping al-Qur’an, hal-hal 
yang berasal dari Nabi Muhammad, tingkah 
laku dan perkataannya, adalah sumber kedua 
setelah al-Qur’an untukmengetahui 
bagaimana melakukan hal ma’ruf dan 
mencegah hal munkar. Dalam hadis, kita 
menemukan bagaimana Nabi Muhammad 
melakukanrekonsiliasidalampersoalanhidup 
sehari-haridiantaramanusia.Ketikaseseorang 
menanyakan kepada Nabi Muhammad siapa 
yang dapat digolongkan sebagai 
muslimterbaik, beliau mengatakan, “Muslim 
adalah seseorang yang kepadanya orang lain 
dapat mempercayakan hidup dan 
hartanya”. Sementara itu, berkaitan dengan 
mencegah perbuatan munkar, 
Muhammadmengatakan: 

“Siapa di antara kamu yang melihat 
kemunkaranhendaklahmengubahnyadengan 
tindakan, jika ia tidak sanggup maka dengan 
tegurannya, jika tidak sanggup, maka dengan 
hatinya.Yangterakhiradalahusahaorangyang 
lemahimannya.” 

Meskipun dinyatakan dan digambarkan 
dalam al-Qur’an, cara mencegah kemunkaran 
masih problematis dan penuh perdebatan. 
Sebagaimana Wood mengatakan, “as com- 
manding the right can be a dangerous exercise, 
Muslim scholars have long debated how far the be- 
liever should go in performing this duty.” 
(Wood,2006:413).CendekiawanMuslimsetuju
bahwa 
tujuandarikewajibantersebutbukanlahsahid, 
namun realitas sepertinya 
menunjukkanfenomena yang 
berbeda.Negara-negara di mana muslim 
menjadi mayoritas justru memperlihatkan 
kekerasan, seperti Pakistan, Iran, Irak, Sudan, 
Afganistan, Mesir, dan In- donesia. Media, 
khususnya media Barat, seringkali 
menggambarkan Islam dan gerakan 
Islamtidakmemiliki toleransi pada 
keberagaman dan perbedaan pendapat dalam 
politik (Esposito,2005:13). 

Tidak dapat dihindari, bagi sebagian 
muslim, mencegah kemunkaran berarti 
panggilanjihaddalamartipeperangan,mereka 
mendasarkan tindakan tersebut pada ayat-ayat 
berikut: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
hanyalah orang-orang yang beriman kepada Al- 
lahdanRasul-Nyakemudianmerekatidakragu- 
ragudanmerekaberjihaddenganhartadanjiwa 
mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang- 
orang yang benar. (Al -Hujurat /49:15) 

Perangilah orang-orang yang tidak 
beriman,sesungguhnya orang-orang yang 
musyrik itu najis, maka janganlah mereka 
mendekati 
masjidilharamsesudahtahunini.…(AtTaubah/ 
9:29) 

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 
ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah 
di waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di 
antara empat bulan haram. Itulah (ketetapan) 
agama yang lurus, maka janganlah    kamu 
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menganiayadirikamudalambulanyangempat 
itu, dan perangilah kaum musyrikin itu 
semuanya sebagaimana merekapun memerangi 
kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya 
Allah beserta orang-orang yang bertakwa (at 
Taubah/9:36) 

Berangkatlahkamubaikdalamkeadaanmerasa 
ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah 
dengan harta dan dirimu di jalan Allah…(At 
Taubah/9:41) 

DanperangilahdijalanAllahorang-orangyang 
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang melampauibatas. 

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu 
jumpaimereka,danusirlahmerekadaritempat 
mereka telah mengusirmu (Mekah); dan fitnah 
itu lebih besarbahayanya daripada 
pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi 
mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka 
memerangi kamu di tempat itu.Jika mereka 
memerangikamu(ditempatitu)makabunuhlah 
mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang 
yang kafir (Al Baqarah/2:190-191). 

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada 
fitnahlagidan(sehingga)ketaatanhanyasemata- 
mata untuk Allah.Jika mereka berhenti (dari 
memusuhi kamu) maka tidak ada permusuhan 
(lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim. 
(alBaqarah/2:193) 

Berdasarkanayat-ayatdiatas,dapatkahkita 
mengatakan bahwa penindasan, ketidak- 
percayaan kepada Tuhan, serangan dari yang 
lain adalah alasan untuk menggunakan 
kekerasanatauberperang?Inikahyangdisebut 
jihad?Mengapa cendikiawan percaya 
mencegahkemunkaranbukanpanggilansahid 
meskiterdapatayat-ayatsepertidiatas?Apakah 
Nabi Muhammad bermaksud menjustifikasi 
penggunaan kekerasan ketika ia mengatakan 
“Siapa di antara kamu yang melihat 
kemunkaranhendaklahmengubahnyadengan 
tindakan,…”? 

Melihat  Kembali  Seruan Jihad 
Sebagaimana Rahman mengingatkan, kita 

harus melihat sejarah dalam memahami  teks- 

teksQur’an. Jadi langkah awal, kita 
akanmelihat sejarah berkaitan dengan 
jihad. Sepanjang sejarah Islam, jihad telah 
memiliki beberapa definisi dan fungsi.Dalam 
Qur’an sendiri, ada beberapa arti yang 
berkaitan denganjihad.Dalamsurat-
suratMakkiyah(612- 622), jihad berkaitan 
dengan moral dan spiri- tual (mis, 29:69,8, 
25:52). Dalam ayat-ayat Madinah, jihad tidak 
hanya tentang moralitas 
danspiritualitastetapijugaperlawananindividu 
dan kelompok terhadap kaum kafir Mekah 
(mis, Hujurat/49:15 dan at Taubah/9:41). 
Namun demikian, dari awal, banyak Muslim 
yang cenderung mengambil makna jihad yang 
terakhirini.Olehkarenaitu,NabiMuhammad 
sering menekankan bahwa jihad yang 
sebenarnya berkaitan dengan moralitas bukan 
perlawanan terhadap kaum kafir 
Mekah.Ketika Nabi Muhammad kembali ke 
Mekah setelah perang Badar, sebagai 
contoh, 
iaberkata“kitabarusajakembalidarijihadkecil 
dan sekarang menuju jihad besar (Esposito, 
2005:107). Diwaktu yang lain, Nabi 
Muhammad mengatakan bahwa jihad terbaik 
adalah menahan hawa nafsu. Pertanyaannya, 
mengapaorangcenderunguntukmelihatjihad 
sebagai peperangan melawan orang kafir 
daripada maknamoral dan 
spiritual?Bagaimana memahami ayat -ayat 
yang 
menyatakanbahwajihadmerupakanmelawan 
orangkafir? 

Mari kita lihat sejarah turunnya ayat-ayat 
jihad. Orang Mekah bersikeras tidak ingin 
berkompromi dengan Nabi Muhammad dan 
kemudianmerekamengerahkantentarauntuk 
membasmi orang Muslim, kemudian surat al 
Hajj/22:39-40 turun. Surat at taubah/9:29, 
turunberkaitandengankasusBanuQurayzhah 
darikaumYahudiMadinah.Diabersekongkol 
denganQuraisyketikaMadinahdikepungoleh 
penduduk Mekah.Jadi, al-Qur’an tidak 
bertujuan untuk mengIslamkan seluruh ahlul 
kitab (Esposito, 2005:109-110).Dalam al- 
Qur’an, beberapa syarat diperlukan untuk 
perang suci, adanya alasan yang jelas, batasan 
yang  tegasdan  etika  perang, musuhyang 
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memerangi dan mencoba membunuh orang 
orang muslim, serta Muslim bukan pihak 
pertama yang memulai  peperangan. 

Sejak kekhalifahan berubah menjadi 
kerajaan, banyak raja-raja yang ingin 
memperluas kekuatan mereka sehingga 
mereka berperang dengan negara lain. Untuk 
membuat tentara mereka memiliki semangat 
yang hebat, mereka menggunakan kata 
jihad.Selama perjalanannya, jihad selalu 
dipandang sebagai perlawanan terhadap 
pemimpin diktator di mana mereka yang 
fanatik dan tergolong teroris mengambil aksi-
aksi mereka (Esposito, 2005:115).Dari 
gambaran ini, makna dasar jihad berkaitan 
dengan moral dan spiritual.Kemudian 
pergeseran makna jihad terjadi disebabkan 
kepentingan politis yang berbeda sepanjang 
sejarah manusia. 

Penting untuk melihat hadits Muhammad 
tentang tindakan mencegah perbuatan 
munkar karena hadis ini benar-benar sering 
digunakan sebagian orang untuk melakukan 
kekerasan.Jika kita melihat hadis 
dengancermat dan mengetahui asbabul wurud 
(sebab turun hadis), hadis tersebut tidak 
berkaitan denganpenggunaan kekerasan 
dalam mencegah perbuatan munkar.Hadis 
tersebut berkaitan dengan kejadian dalam 
sebuah khutbah yang dilakukan Marwan 
(walikota) sebelum shalat.Lalu sesorang 
makmummenegurnya dan mengatakan 
bahwa shalat dilakukan sebelum 
khutbah.Kemudian Marwan 
mengingatkan bahwa hal tersebut telah 
ditinggalkan.Lalu berkatalah Abu 
Sa’id.Teguran semacam ini sangat tepat 
dengan apa yang telah dikatakan 
NabiMuhammad “Siapa 
diantarakamumelihatsesuatukemungkaran, 
hendaklah mengubahnya dengan tindakan.” 
Jadi, hadis ini tidak berkaitan dengan 
kekerasan.Sayangnya, tidak semua Muslim 
melihat cerita ini dan tidak peduli sehingga 
mengambil jalan kekerasan dalam mencegah 
perbuatan yang dipandang bertentangan 
denganIslam. 

Dari langkah pertama yang dianjurkan 
Rahman,  dapat  diketahui  bahwa ayat-ayat 

tentang jihad adalah ayat-ayat yang kasuistik. 
Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan konteks 
yang terjadi antara kaum Muslim dan orang 
MekahyangtidakhanyamengusirMuslimdari 
Mekah tetapi juga bermaksud membunuh 
Muslim.Sekarang yang perlu kita lakukan 
menurut Rahman adalah melihat prinsip 
moral yang ada dalam kasus-kasus 
tersebut.Prinsip apa yang hendak Qur’an 
sampaikan dengan memperlihatkan kasus 
ini? Ada beberapa prinsip moral yang dapat 
kita lihat dariayat-
ayatjihad,yaknikitatidakdibenarkan 
memulaipeperangandanpermusuhandengan 
orang lain. Jika orang lainmemerangi dan 
memusuhi, kita diperbolehkan membela diri 
namun tetap pada batas pembelaan diri, tidak 
boleh berlebihan. Pembelaan diri tersebut 
dapat digolongkan jihad, namun bukan jihad 
besar,tindakantersebuthanyajihadkecil.Jihad 
besar berkaitan dengan moral dan spiritual 
seperti menahan hawanafsu. 

Dari langkah pertama di 
atas,untukmemahami teks dalam konteks 

sekarang,Rahman menyatakan langkah 
kedua yaknimelihat situasi dan kondisi saat 
ini dalampenerapan prinsip moral yang telah 

disebutkan di atas.Tindakan teror 11 
September atau bom Bali tidak dapat 

digolongkan sebagai jihad.Tindakan tersebut 
tidak hanya keluar dari makna jihad, tetapi 

bahkan perbuatan yang bertentangan dengan 
al-Qur’an.Mengapa?Pertama, pelaku 

menyerang orang yang tidak memerangi dan 
memusuhi mereka.Kedua,tindakan 

pengeboman tidak dapat digolongkan sebagai 
pembelaan diri.Ketiga, pelaku benar-benar 

melampaui batas dengan membunuhmereka 
yang tidak memerangi, memusuhibahkan 
tidak berkaitan samasekali. Keempat,pelaku 

mengawali tindakan 
kekerasan.Bagaimanapun, perlengkapan 

senjata masa kini,seperti rudal dan bom, telah 
meruntuhkanmakna jihad karena senjata 

tersebut akanmengarah pada perbuatan yang 
berlebihan.Senjata yang tidak dapat menyeleksi 
korbannya.Namun demikian, mengapa masih 

terdapatMuslim  yang  melihat al-Qur’an 
memberikan 
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justifikasipenggunaan kekerasan dalam 
mencegah kemunkaran? Di Indonesia, 
fenomena ini dapat kita lihat dari Front 
PembelaIslam,tindakanterhadapAhmadiyah, 
Syiah, bom Bali, dan sebagainya. Inilah 
mengapa Rahman menekankan bahwa al- 
Qur’an harus dipahami sebagai kesatuan yang 
integratif.Pemahaman ayat yang parsial tidak 
hanya menimbulkan kekeliruan tetapi juga 
bahaya.Ayat-ayat jihad seperti di atas, jika 
dipahami tanpa melihat sejarah dan ayat-ayat 
lain dari al-Qur’an dapat menyebabkan orang 
berpikir bahwa kekerasan dapat dilakukan 
kapanpun dan di manapun terhadap orang 
musyrik dan memandang tindakan tersebut 
sebagai jihad. Mereka sesungguhnya 
tidakhanya melupakan sejarah dan prinsip 
moral yang dibawa al-Qur’an, tetapi mereka 
juga melupakan ayat-ayat al-Qur’an yang lain, 
yang mengajarkan bagaimana mencegah 
perbuatan munkar sebagaimana ayat-
ayatberikut: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlahmerekadengancarayangbaik.…(An 
Nahl/16:125). 

Pergilah kamu berdua kepada Fir‟aun, 
sesungguhnya ia telah melampaui batas; maka 
berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 
kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan 
ia ingat atau takut.” (Thaha/20: 43-44). 

Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu: 
“Hendaklah mereka mengucapkan perkataan 
yang lebih baik. Sesungguhnya syaithan itu 
menimbulkan  perselisihan  di  antara mereka. 
…(al Isra/17: 53). 

Gambaran singkat di atas memperlihatkan 
bahwa syariat berubah dari waktu ke 
waktu.Tajdid dan ijtihad telah terjadi dan 
perlu dilakukan.Sebagaimana Naim 
mengatakan syariat berevolusi.Tidak dalam 
al-Qur’an dan Sunnah, yakni produk 
perkembangan intelektual selama 200-
300 tahun dan dilakukan oleh 
manusia.Naim menyatakan bahwakitabenar-
benardituntunolehyangsuci tetapi al-Qur’an 
datang kepada kita, manusia, bukan malaikat. 
Islam, menurutnya, tentang 

dunia ini bukan tentang dunia setelah mati. 
Cendekiawan harus belajar sejarah karena 
syariat berkembang. Inilah konstruksi 
manusia: kita dapat mengkonstruksi atau 
mendekonstruksi. 

Bagaimanapun,kesalahanpenafsiranbukan 
hal yang tidak mungkin terjadi, bahkan 
sebagaimana An Na’im (2007:45) juga 
menekankan kita sering salah 
menginterpretasikan al-Qur’an, peristiwa- 
peristiwa dalam kehidupan Muhammad. 
Hijrah, misalnya, bukansimbol 
darikemenangan Islam.Hijrah adalah 
kebebasan untuk meninggalkan negara yang 
menindas.Bagi Na’im, kebebasan sangat 
penting dan tradisi sufisme tentang 
toleransi lebih 
representatifdaripadatradisilegalatauformal, 
serta tentang kritik terhadap diri sendiri, 
bersahaja dan tidak suka menilai orang lain. 
Pandangan ini senada dengan Rahman yang 
menegaskan bahwa al-Qur’an adalah tentang 
etika. 

Persoalan yang kemudian muncul adalah 
bagaimana kita menyakinkan makna jihad 
yang tidak berkaitan dengan kekerasan 
sebagaimana yang kita lihat berdasarkan teori 
hermeneutika Rahman?Bagaimanapun, 
sebagaimana yang dikatakan Rauf, tantangan 
terbesar adalah berbicara dengan Muslim 
sendiri karena kebanyakan Muslim berpikir 
mereka tahu tetapi sebenarnya tidak 
tahu.Mereka lebih memiliki semangat 
daripada memahami agama mereka, lebih 
emosional denganagama mereka daripada 
memahaminya.Mereka dapat melakukan 
tindakan yang salah (Tempo, 2008). 

 
SIMPULAN 

Pembahasantentang maknajihad 
berdasarkan teori hermeneutika Rahman 
memberikan beberapa kesimpulan dan 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 
terdapat di awal tulisan ini.Pertama, ayat-ayat 
jihad seharusnya dipahami dengan melihat 
kondisi sosial pada masa itu dan mengetahui 
sebab-sebabturunnyaayat.Selainitu,seseorang 



245 
Jabal Hikmah  Vol.4 No.2, Juli 2015 

 

 
 

tidak hanya melihat ayat-ayat tersebut untuk 
menyimpulkan makna jihad karena untuk 
memahami prinsip dan kandungan al-Qur’an 
seseorang harus melihat al-Qur’an 
sebagaikesatuan yang integratif. 

Kedua, berdasarkan hal pertama dapat 
dinyatakan bahwa ayat-ayat jihad tidak 
berbicara tentang kekerasan.Ayat-ayat yang 
berbicara tentang perang adalah ayat-ayat 
kasuistik yang saat ini tidak dapat diterapkan 
persis seperti masa dahulu karena ada 
perbedaan-perbedaan situasi dan 
kondisi.Prinsip umum dari ayat-ayat tersebut 
adalah seseorang diizinkan untuk membela 
diri dari orang yang memerangi dan 
memusuhinya namun tidak melewati 
batas.Pembelaan diri berarti, iatidak 
memulai peperangan dan permusuhan. 
Selain itu, ayat tersebut tidak dapat 
digunakan sebagai justifikasi 
menggunakan kekerasan dalam mencegah 
yang munkar karena ayat tersebut 
tidakberkaitan berbicara tentang hal 
tersebut, sementara itu terdapat ayat-ayat 
lain yang nyata-nyata menyebutkan cara 
mencegah yang munkar yakni dengan cara 
hikmah, baik, sopan dan lemah lembut. 

Ketiga, mereka yang menggunakan ayat- 
ayat jihad untuk melakukan tindakan 
terorisme benar-benar dalam kekeliruan yang 
nyata. Mereka tidak memahami ayat-ayat al- 
Qur’andenganbaiknamunberanimelakukan 
tindakan sehingga mereka justru  melakukan 

 

hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, 
kita perlu memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bagaimana memahami prinsip- 
prinsip etika al-Qur’an dengan baik sehingga 
terhindar dari kekeliruan yang dapat 
menyebabkan kerugian dalam kehidupan 
manusia. 

Keempat, hermeneutika Rahman 
memberikankontribusipositifdalamushulfiqh 
kontemporer dan dapat menjadi acuan dalam 
memahamimaknaal-Qur’ankhususnyadalam 
melihat persoalan-persoalan kekinian seperti 
memahami makna jihad.Terakhir, meskipun 
dapatditemukanmaknajihad,persoalantidak 
serta-merta selesai karena tidak mungkin 
memaksakan orang lain untuk memiliki 
interpretasi yang sama. Masih banyak Muslim 
yang berkeyakinan bahwa al-Qur’an adalah 
perkataan Allah yang berlaku setiap masa dan 
zaman, kemudian mereka melihat teks-teks al- 
Qur’an secara literal, kaku, dan terpisah. 
Untuk itu, tugas para pemuka agama adalah 
membekali diri dengan penafsiran al-Qur’an 
yang baik dan komprehensif dan memberikan 
pemahaman yang baik kepada masyarakat 
tentang prinsip-prinsip etika yang terkandung 
dalamal-Qur’an.Denganbekalyangmemadai 
tentang penafsiran al-Qur’an, para tokoh 
agama terhindar dari kekeliruan dalam 
memberikan pernyataan yang dapat 
mendorong masyarakat pada tindakan yang 
bertentangan dengan nilaial-Qur’an. 
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