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Lingkup Hak Cipta
Pasal 1 ayat 1:
1.  Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) 
penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; 
(d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 
(e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) 
pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113:
1.  Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114
 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya 

yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau 
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait di 
tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).
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PENGANTAR PENERBIT

Sudahkah umat Muslim tercerahkan? 
Pertanyaan tersebut cukup menarik untuk 
diperbincangkan saat ini. Bagaimana tidak, 
hampir satu millenium kita hidup di bawah 
bayang-bayang dominasi kemajuan Barat, 
sementara umat Islam tersungkur dalam 
situasi kemunduran yang cukup akut. Ke-
munduran-kemunduran tersebut ditandai 
oleh maraknya berbagai korupsi, tindak ke-
kerasan, kemiskinan, kebodohan yang me-
landa banyak masyarakat Islam di berbagai 
negara. Sesuatu yang sangat menyedihkan 
memang, apalagi jika mengingat pernyataan 
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dalam Al-Qur’an yang bunyinya adalah bah-
wa manusia adalah khalifah di muka bumi.

Manusia Muslim, di Indonesia khusus-
nya, sekarang sepertinya memang sedang 
terjembab dalam alienasi. Mereka bukan 
saja tidak dapat memenuhi takdirnya sendiri 
sebagai khalifah, melainkan juga mengham-
ba kepada kemunduran. Ajaran-ajaran Al-
Qur’an tidak secara sempuna dipahami dan 
diamalkan sehinggga membuahkan masya-
rakat Indonesia yang masih terjebak dalam 
pengadopsian nilai-nilai kuno yang sejatinya 
tidak mampu membawa kemajuan kepada 
diri mereka. Singkatnya, umat Islam di Indo-
nesia belumlah tercerahkan. 

Buku Islam Agama Pencerahan karya Ba-
pak Haedar Nashir ini terbit dalam rangka 
mendobrak kebekuan menuju masyarakat Is-
lam yang tercerahkan. Insya Allah, buku ini 
akan membawa pemahaman kita menjadi le-
bih tercerahkan dan dapat memotivasi umat 
Islam untuk selalu ingin menegakkan dan 
menjadi bagian dari masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya.



vii

Penerbitan buku ini melibatkan banyak 
pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-
satu. Penerbit Suara Muhammadiyah men-
gucapkan banyak terima kasih atas partisipa-
si masing-masing pihak dalam proses pener-
bitan buku ini.

Mudah-mudahan penerbitan buku ini 
tercatat sebagai bentuk amal saleh yang 
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi 
umat Islam. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul 
khairat!

Penerbit Suara Muhammadiyah
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PENGANTAR PENULIS

Muhammadiyah sudah lama, terutama 
sejak sekitar tahun 2000, mengusung isu 
pencerahan. Pada Muktamar Malang tahun 
2005 diangkat tema “Gerakan Tajdid Menu-
ju Pencerahan Peradaban.” Pada Mukamar 
Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta tahun 
2010 bahkan dihasilkan “Pernyataan Pikiran 
Muhamadiyah Abad Kedua”, yang di antara 
isi pentingnya ialah tentang “Gerakan Pen-
cerahan” sebagai agenda strategis Muham-
madiyah memasuki fase baru abad kedua da-
lam perjuangannya. Dalam Muktamar ke-47 
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tahun 2015 di Makassar secara tegas bahkan 
diusung tema “Gerakan Pencerahan Menuju 
Indonesia Berkemajuan.”

Isu tentang pencerahan tentu bukan se-
kedar berwacana, apalagi bermain utopia, te-
tapi Muhammadiyah memang berkomitmen 
kuat untuk membumikannya dalam pergera-
kan dunia nyata. Penulis yang kebetulan se-
jak periode kepemimpinan Buya Syafii Maa-
rif  (2000-2005) dan dua periode Prof. Din 
Syamsuddin (2005-2010 dan 2010-2015) ba-
nyak terlibat dalam wacana dan perumusan 
pemikiran-pemikiran Muhammadiyah terse-
but, merasa terpanggil untuk mengupas dan 
berbagi gagasan tentang “ide-ide pencera-
han” yang berkembang dalam Muhammadi-
yah. Karenanya, sambil menyiapkan materi-
materi Muktamar ke-47 di Makassar, penulis 
mencoba menghimpun dan menyusun pemi-
kiran tentang pencerahan dalam perspektif  
Islam dan Muhammadiyah. Hasilnya ialah 
buku ini, yang diberi judul Islam  Agama Pen-
cerahan.
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Buku ini hadir untuk publikasi menyiar-
kan ide-ide pencerahan Islam, khususnya 
yang menjadi komitmen kuat Muhamma-
diyah. Sebagian bahan buku ini pernah di-
muat dalam Bingkai Suara Muhammadiyah, 
sebagian lagi di Harian Republika, dan sele-
bihnya baru. Semuanya diolah kembali se-
hingga menjadi tulisan utuh sebuah buku. 
Boleh jadi selalu ada kekurangan dari setiap 
buku yang hadir, termasuk buku Islam Agama 
Pencerahan ini.  Namun daripada membiar-
kan gagasan dan pemikiran tentang “pence-
rahan” berserakan maka lebih baik disusun 
dan dipublikasikan bagi khalayak pembaca, 
siapa tahu ada manfaatnya, terutama bagi 
warga Muhammadiyah yang cinta ilmu dan 
olah pikir.

Buku ini kiranya dapat menjadi wahana 
dialog pemikiran bagi warga, kader, dan pim-
pinan Persyarikatan di seluruh lingkungan 
dan tingkatan. Hal itu karena membaca dan 
berkeilmuan merupakan bagian dari tradisi 
pencerahan dalam khazanah Islam dan buda-
ya Muhammadiyah. Bahwa gerakan pencera-
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han itu sesungguhnya lekat dengan pemikiran 
dan praksis Muhammmadiyah. Muhamma-
diyah sejak berdiri menggelorakan tradisi 
membaca dan berkeilmuan. Kyai Haji Ah-
mad Dahlan dan para penggerak Muhamma-
diyah generasi awal sangat lekat dengan kitab, 
buku, dan sumber keilmuan. Di antara empat 
Majelis atau Bahagian yang pertama dibentuk 
di era Kyai Dahlan ialah Bahagian Pustaka, 
yang bertugas dalam urusan-urusan buku, 
membaca, dan informasi publikasi. Majalah 
Suara Muhammadiyah didirikan pertama kali 
tahun 1915, ketika kalangan umat saat itu be-
lum memiliki kesadaran publikasi keilmuan. 
Muhammadiyah sendiri memelopori tajdid 
atau pembaruan, yang di dalamnya terkan-
dung urusan ilmu dan pikiran-pikiran maju, 
dan tentu saja mengandung ide dan orientasi 
pada  pencerahan.

Akhirnya, penulis persembahkan buku 
Islam Agama Pencerahan ini ke hadapan pem-
baca untuk menjadi ajang berdialog pemiki-
ran melalui buku. Semoga menjadi bagian 
dari matarantai merajut spirit Gerakan Islam 



xiii

Berkemajuan dan Pencerahan yang menjadi 
komitmen Muhammadiyah di abad kedua, 
meskipun mungkin hanya seberkas pemiki-
ran. Mohon maaf  jika buku ini masih ba-
nyak kekurangan dan kekhilafan, semoga  
dapat memberi sepercik manfaat bagi dunia 
pemikiran di kalangan Muhammadiyah dan 
umat Islam menuju masa depan yang sarat 
tantangan dan meniscayakan pencerahan. 

Kepada penerbit SM, khususnya Mas 
Deni Asyari dan Mas Mu’arif  yang proaktif  
mendukung dan mengawal terbitnya buku 
ini, diucapkan terimakasih. Semoga Allah 
SWT. senantiasa memberikan cahaya ilmu 
dan hikmah untuk siapa pun yang berkiprah 
dalam perjuangan Islam, sehingga semua be-
rada di jalan yang cerah dan mencerahkan. 
Nashrun min Allah wa Fathun Qarib!

Yogyakarta,  26 Ramadlan 1436 H /  
13 Juli 2015 M

Peleman, Tamantirto Utara

Haedar Nashir
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PENDAHULUAN

Kata “pencerahan” populer di Muham-
madiyah dan banyak diangkat ke ruang pub-
lik sejak periode Pimpinan Pusat Muham-
madiyah 2000-2005 pasca Muktamar ke-44 
di Jakarta yang terus bergulir sesudahnya 
sampai saat ini. Dalam Pernyataan Pikiran 
Muhammadiyah Abad Kedua hasil Mukta-
mar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta bahkan 
disebutkan secara tegas, bahwa “Muhamma-
diyah pada abad kedua berkomitmen kuat 
untuk melakukan gerakan pencerahan.” Ar-
tinya, Muhammadiyah secara resmi telah 
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memilih visi dan orientasi misinya pada era 
mutakhir sebagai “Gerakan Pencerahan.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
kata “pencerahan” (kata benda) artinya 
proses, cara, perbuatan mencerahkan. Kata 
“mencerahkan” (kata kerja) mengandung 
makna menjadikan (menyebabkan) cerah (ti-
dak suram, jernih, dan sebagainya. Kedua is-
tilah tersebut berasal dari kata “cerah” (kata 
sifat), artinya (1) terang (tentang hari, bulan, 
warna); jernih (tentang kaca): langit cerah; 
(2) berseri (tentang muka): wajahnya cerah 
sekali; dan (3) kiasan baik; bahagia; contoh-
nya ia tidak melihat hari depan yang cerah. 
Kata “cerah” senapas dengan “terang”, “si-
nar”, “jernih”, lawannya “gelap”, “keruh”, 
“suram”. 

Dalam bahasa Arab, kata “pencerahan” 
merujuk pada kata “tanwir” yang berasal 
“nur”. Dalam Al-Munjid, kata “nur” me-
miliki banyak makna antara lain: dhauw-a 
(jamak: diya-a) artinya menerangi atau me-
nyinari, na-ra yakni api yang mengeluarkan 
cahaya, ra-yu artinya akal pikiran, aql-niyar 
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artinya pikiran cemerlang, dan al-munir men-
gandung makna majjat al-thariq alias tengah 
jalan yang terang atau jelas.

Dalam Muhammadiyah istilah pen-
cerahan dipungut dari kata “tanwir”, yang 
berasal dari kata “nur” yaitu artinya cahaya 
atau sinar. Kata “tanwir” berarti pencerahan, 
sepadan dengan pencahayaan atau penyina-
ran, yaitu keadaan yang bercahaya, bersinar, 
dan berkilau. Istilah “tanwir” sendiri secara 
resmi merupakan sebutan untuk permusya-
waratan tertinggi di bawah Muktamar, yang 
dicetuskan pada Muktamar di Banjarmasin 
tahun 1935, yang sering disebut juga sebagai 
Sidang Tanwir. Menurut Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syam-
suddin, tidak ada organisasi Islam yang me-
namai permusyawaratan pimpinannya den-
gan kata “tanwir” kecuali Muhammadiyah.

Jika dirujuk pada Al-Qur’an banyak 
kata “al-nur” yang dapat dijadikan sandaran 
konsep “tanwir” atau “pencerahan.” Ayat 
yang paling dekat antara lain pada Surat Al-
Baqarah ayat ke-257 yang antara lain men-
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gandung rangkaian kata “yukhrijuhum min 
al-dhulumat ila al-nur” (mengeluarkan umat 
manusia dari kegelapan pada cahaya), yai-
tu Allah mengeluarkan umat manusia dari 
kegelapan pada cahaya petunjuk-Nya, seba-
liknya Thagut “yukhrijunahum min al-nur ila 
al-dhulumat” (mengeluarkan umat manusia 
dari petunjuk Allah kepada kegelapan). Ar-
tinya “pencerahan” atau “tanwir” itu menge-
luarkan umat manusia dari keadaan jahiliy-
ah tanpa petunjuk Ilahi menjadi menempuh 
jalan lurus dalam naungan petunjuk Allah. 
Masih banyak dirujuk pada ayat Al-Qur’an 
lainnya, bankan salah satu nama Surat da-
lam Al-Qur’an ialah Surat “al-Nur”. Allah 
dalam ayat ke-35 pada Surat al-Nur itu bah-
kan berfirman, “Allahu nur al-samawati wa al-
ardl...” 

Pencerahan dalam konsep dan pemiki-
ran Muhammadiyah sepenuhnya bertumpu 
pada nilai ajaran Islam, sehingga dapat di-
maknai sebagai “pencerahan Islami”, bukan 
pencerahan yang lain. Dalam makna ini, 
pencerahan dan gerakan pencerahan dapat 
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dikatakan sebagai misi dakwah dan tajdid 
Muhammadiyah untuk mengeluarkan umat 
manusia dari segala bentuk “kegelapan” da-
lam hidupnya menuju pada “cahaya” yang 
terang, bersinar, dan berkilau cerah dalam hi-
dayah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalam pa-
danan lain, pencerahan dan gerakan pence-
rahan bagi Muhammadiyah dapat bermakna 
sama dengan dakwah itu sendiri, yaitu men-
gajak umat manusia kepada jalan Allah yang 
dilakukan dengan hikmah, edukasi, dan dia-
logis (QS. Al-Nahl: 125). Sehingga kalaupun 
diperkenalkan istilah “dakwah pencerahan” 
terkandung makna dakwah dalam esensi 
yang sebenarnya, yang mengandung “takhrij 
min al-dhulumat ila al-nur” (mengeluarkan 
umat manusia dari kegelapan keada petun-
juk Iliahi) sekaligus “ud’u ila sabili rabbika” 
(mengajak umat manusia kepada jalan Al-
lah).

Penggunaan istilah “pencerahan” tidak 
mengandung makna sama sebangun dengan 
pemikiran “humanisme-sekuler” sebagaima-
na dalam sejarah pemikiran Barat yang dike-
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nal dengan era “Enlightenment” atau “Aufk-
larung”. Suatu fase kemajuan nalar modern 
yang oleh filosof  Immanuel Kant dimaknai 
sebagai “sapere aude”, yaitu suatu era keti-
ka manusia mengalami “akil baligh” dalam 
hal berpikir dari segala keterbelengguan me-
tafisik menuju pemikiran ilmu pengetahuan. 
Dalam pemikiran humanisme-sekuler, pen-
cerahan itu bermakna pembebasan dari aga-
ma dan segala sistem berpikir yang dianggap 
membelenggu manusia. 

Dalam tradisi pencerahan Barat baik 
dalam pemikiran maupun sikap hidup lebih 
mengedepankan penggunaan akal pikiran 
bebas, kritis, konstruktif, dan dekonstruktif  
terutama pada mitologi, metafisika, dan aga-
ma yang membelenggu. Dalam filsafat dan 
agama, gerakan pencerahan Barat memper-
tanyakan otoritas tradisional seperti Gereja 
dan Bible, yang dipandang mengkerangkeng 
nalar dan ilmu pengetahuan. Namun hal ter-
sebut juga terjadi karena pemikiran metafisi-
ka dan agama abad tengah cenderung serba 
tahayul dan teosentrisme yang antinalar dan 
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pemikiran sains. Dalam pemikiran Mazhab 
Frankfurt yang antara lain dipelopori Hork-
heimer dan Adorno, gerakan pencerahan di 
Barat melakukan kritik terhadap filsafat dan 
pemikiran positivisme menuju pemikiran 
kritis yang menjadikan ilmu pengetahuan 
harus memahami realitas keidupan manu-
sia secara lebih kualitatif  dan mendalam, 
sehingga lahir “new enlightenment”. Dalam 
hal ini sesungguhnya gerakan pencerahan di 
Barat juga memiliki kemiripan dengan gera-
kan tajdid (pencerahan, pembaruan) di dunia 
Islam yang menggugat kejumudan beragama 
dan sikap hidup, tetapi paradigma dan alter-
natifnya yang berbeda. Pencerahan di dunia 
Islam justru menjadikan dan menawarkan 
alternatif  agama sebagai sumber nilai ke-
majuan, bukan sumber stagnasi dan kemun-
duran. Dalam perspektif  Muhammadiyah, 
pencerahan ialah paradigma Islam berkema-
juan.

Dalam konteks gerakan Muhammadiy-
ah pemakaian makna “pencerahan” menjadi 
“gerakan pencerahan” terkandung maksud 



8 Islam Agama Pencerahan

memberikan tekanan, penguatan, pendala-
man, dan pengembangan pada aktualisasi 
misi Muhammadiyah sendiri yang menja-
lankan dakwah dan tajdid untuk menge-
luarkan umat manusia dari segala bentuk 
“kegelapan” hidup saat ini menuju keadaan 
yang lebih baik dalam segala dimensinya 
sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang 
menjadi landasan dan orientasi gerakan ini 
sebagai “Gerakan Islam.” Dalam alinea per-
tama Pernyataan Pemikiran Muhammadiy-
ah Abad Kedua disebutkan sebagai berikut, 
“Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan 
praksis Islam yang berkemajuan untuk mem-
bebaskan, memberdayakan, dan memajukan 
kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan 
untuk memberikan jawaban atas problem-
problem kemanusiaan berupa kemiskinan, 
kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-
persoalan lainnya yang bercorak struktural 
dan kultural. Gerakan pencerahan menam-
pilkan Islam untuk menjawab masalah keke-
ringan rohani, krisis moral, kekerasan, tero-
risme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, 
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dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. 
Gerakan pencerahan berkomitmen untuk 
mengembangkan relasi sosial yang berkeadi-
lan tanpa diskriminasi, memuliakan marta-
bat manusia laki-laki dan perempuan, men-
junjung tinggi toleransi dan kemajemukan, 
dan membangun pranata sosial yang utama.”

Menjadikan “Pencerahan” sebagai isu 
penting dalam gerakan Muhammadiyah 
mutakhir sangat relevan ketika berhadapan 
dengan realitas kehidupan yang masih sarat 
masalah yang bersifat “pembelengguan”. 
Kehidupan masyarakat di aras lokal, nasio-
nal, dan global saat ini masih ditandai oleh 
sejumlah problem yang memerlukan pen-
cerahan. Kehidupan global yang sekuler-
liberal dan penuh nafsu ekspansi secara po-
litik, ekonomi, dan budaya juga memerlukan 
pencerahan menuju keadaban sebagaimana 
tawaran Hans Kung tentang “The Global 
Etics”, etika global yang membuana. Relasi 
antarbangsa dan antarnegara masih diwar-
nai kekerasan, perang, dan invasi seolah 
menguatkan pandangan adanya neo-koloni-
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alisme. Sebutlah kejahatan dan nafsu perang 
Israel terhadap bangsa Palestina serta sikap 
negara-negara adidaya yang gampang seka-
li bersekutu menyerang negara lain seperti 
terhadap Irak, yang seharusnya tidak terjadi 
di zaman modern yang berkeadaban. Itulah 
wajah dunia global yang masih “jahiliyah” 
dan memerlukan pencerahan.

Ketika dunia makin modern dan rasio-
nal sebagian masyarakat masih terbelenggu 
alam pikiran mitologis dan kadang irrasional 
seperti mekarnya klenik, perdukunan yang 
dikenal paranormal, dan pengkultusan yang 
semestinya sudah tidak zamannya. Menen-
tukan hari dan tanggal baru saja masih dili-
hat dengan cara lama sebagaimana berlaku 
dalam masa umat yang “ummiyun” (kaum 
tak pandai baca tulis), tidak dibaca dengan 
saintifik yang eksak dan pasti. Bahkan fe-
nomena alam disikapi dengan cara khura-
fat sebagaimana zaman mitologis. Wujud 
“TBC” (syirik, tahayul, bida’ah, khurafat) 
baru masih hidup dalam masyarakat. Seba-
gian masyarakat masih lebih menonjolkan 
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rasa dan citra dalam berdemokrasi dan ku-
rang mengedepankan rasionalitas, meritro-
krasi, dan objektivitas. Politik patronase ala 
zaman tradisional dan feodal masih mewar-
nai proses demokrasi di negeri ini yang ko-
non paling maju sejajar dengan di Amerika 
Serikat dan India. Kalau seseorang menjadi 
pejabat negara berasal dari satu golongan 
dan partai politik tertentu maka ajimumpung 
mengurus golongan dan parpolnya, sehingga 
tidak menjadi milik publik. Selain itu perila-
ku yang menandakan lemahnya keadaban 
moral masih meluas seperti korupsi, politik 
uang, penjarahan kekayaan alam, dan bera-
gam tindakan-tindakan menyimpang lainnya 
yang merusak sendi kehidupan beragama, 
berbangsa, bernegara, dan berperikemanusi-
aan utama. Semua memerlukan pencerahan 
yang berbasis pada nilai-nilai Ilahiah yang 
kokoh sekaligus membawa peradaban kema-
usiaan dan kemasyarakatan yang mulia. Di 
sinilah pentingnya Muhammadiyah mengu-
sung gerakan pencerahan dalam mengaktu-
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alisasikan misi dakwah dan tajdidnya dalam 
kehidupan saat ini dan ke depan.

Kita tahu bahwa sejatinya kelahiran 
Muhammadiyah tahun 1912 itu tidak lain se-
bagai usaha mengeluarkan (takhrij) umat ma-
nusia khususnya umat Islam maupun masya-
rakat Indonesia kala itu dari “ketertinggalan, 
keterbelakangan, dan pembelengguan” yang 
membuat dirinya berada dalam “alam kege-
lapan” ditakar dari kemajuan peradaban. Se-
lain tertinggal, terbelakang, dan terbelenggu 
oleh penjajahan pada masa itu umat Islam 
dan masyarakat Indonesia juga mengalami 
nasib yang sama karena pandangan keaga-
maan dan tradisi yang salah-kaprah atau 
tidak mendukung ke arah kemajuan. Kare-
nanya Muhammadiyah melakukan pemba-
ruan (tajdid) agar keluar dari ketertinggalan, 
keterbelakangan, dan keterbelengguan itu 
menuju pada kemajuan hidup “sepanjang 
kemauan ajaran Islam.” Hal itu tercermin 
dalam tujuan Muhammadiyah yang diru-
muskan pertamakali sebagaimana terkan-
dung dalam Statuten (Anggaran Dasar) tahun 
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1912 yang berbunyi sebagai berikut, “Maka 
perhimpunan itu maksudnya: (A). Menye-
barluaskan pengajaran Igama Kanjeng Nabi 
Muhammad SAW kepada penduduk Bumi-
putera di dalam residensi Yogyakarta, dan 
(B). Memajukan hal Igama kepada anggota-
anggotanya.”

Kelahiran Muhammadiyah dapat di-
sebutkan pula sebagai lahirnya “gerakan 
pencerahan” dalam makna keluar dari “ke-
gelapan” menuju “cahaya” kehidupan yang 
disinari ajaran Islam yang berkemajuan. 
Bahwa kelahiran Muhammadiyah tahun 
1912 didorong antara lain oleh kondisi seba-
gai berikut: (a) Umat Islam tidak memegang 
teguh tuntunan Al-Qur’an dan Sunah Nabi, 
sehingga menyebabkan merajalelanya syi-
rik, bid’ah, dan khurafat, yang mengakibat-
kan umat Islam tidak merupakan golongan 
yang terhormat dalam masyarakat, demikian 
pula agama Islam tidak memancarkan sinar 
kemurniannya lagi; (b) Ketiadaan persatuan 
dan kesatuan di antara umat Islam, akibat 
dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta 
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ketiadaan suatu organisasi yang kuat; (c) Ke-
gagalan dari sebagian lembaga-lembaga pen-
didikan Islam dalam memprodusir kader-ka-
der Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi 
tuntutan zaman; (d) Umat Islam kebanyakan 
hidup dalam alam fanatisme yang sempit, 
bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, 
berada dalam konservatisme, formalisme, 
dan tradisionalisme; (e) Karena keinsyafan 
akan bahaya yang mengancam kehidupan 
dan pengaruh agama Islam, serta berhubung 
dengan kegiatan misi dan zending Kristen di 
Indonesia yang semakin menanamkan pen-
garuhnya di kalangan rakyat; (f) Adanya tan-
tangan dan sikap acuh tak acuh (onverschillig) 
atau rasa kebencian di kalangan intelegensia 
kita terhadap agama Islam, yang oleh mere-
ka dianggap sudah kolot dan tidak up to date 
lagi; (g) Ingin membentuk suatu masyarakat, 
di mana di dalamnya benar-benar berlaku 
segala ajaran dan hukum-hukum Islam (Sa-
lam, 1962: 35).

Dari latarbelakang kelahiran Muham-
madiyah tersebut tampak jelas spirit dan 
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orientasi gerakan pencerahan yang melekat 
dengan gerakan pembaruan dari organisasi 
Islam yang dikenal reformis atau modernis 
itu. Muhammadiyah tidak ingin membiar-
kan umat Islam yang telah dianugerahi hi-
dayah Allah di bumi Nusantara itu sebagai 
kaum Muslimun yang jumlahnya mayoritas 
tetap tertinggal, terbelakang, dan terbeleng-
gu kehidupannya. Demikian halnya masya-
rakat Indonesia kala itu yang sama nasibnya. 
Karenanya perlu untuk dicerahkan kehidu-
pannya dalam segala bidang yang sifatnya 
membebaskan, memberdayakan, dan mema-
jukan. Gerakan yang sifatnya pencerahan itu 
dipelopori oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan se-
laku pendiri Muhammadiyah, yang dikenal 
sebagai sosok “Sang Pencerah.”
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ISLAM AGAMA 
PENCERAHAN

Pengantar

Islam bukan sekadar ajaran agama yang 
mengatur akidah dan ibadah, tetapi juga 
akhlak dan mu’amalat dunyawiyah. Ajaran 
tentang akidah dan ibadah pun bukan se-
kadar menyangkut hubungan dengan Allah 
(habluminallah) semata tetapi juga berkaitan 
dengan sesama mausia (haluminannas) ter-
masuk dengan alam sekitar. 
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Dalam ajaran Islam banyak pembaha-
san tentang iman dikaitkan dengan amal sa-
leh, sebabaimana tersebar dalam bayak seka-
li ayat Al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi. 
Ibadah tentang shalat selain dituntunkan ha-
rus benar dari segi rukunnya, juga diajarkan 
tentang khusyuk dan fungsi kemanfaatannya 
untuk mencegah diri dari perbuatan nista 
dan munkar. Lebih-lebih tentang akhlak dan 
mu’amalah, selain menyangkut ranah indivi-
dual dan kolektif, pada saat yang sama men-
gatur segala aspek kehidupan yang multias-
pek menuju kebahagiaan hidup manusia di 
dunia dan akhirat.

Karenanya baik dari sisi ajaran maupun 
sejarah risalahnya maka dapat dikatakan 
bahwa Islam itu sejatinya merupakan agama 
yang membawa pencerahan. Bahwa di atara 
keutamaan dan kesempurnaan Islam diban-
dingkan dengan agama lain ialah, agama ini 
secara intrinsik mengandung nilai-nilai ajaan 
yang membawa pencerahan menuju kemaju-
an kebudayaan dan peradaban umat manu-
sia yang luhur atau utama.
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Islam yang Mencerahkan 

Islam sesungguhnya agama yang men-
cerahkan kehidupan umat manusia (din at-
tanwir). Kehadiram Islam membawa misi 
penting untuk mengeluarkan umat manusia 
dari segala bentuk kegelapan (kejahiliyahan) 
menuju pada petunjuk (jalan, ajaran) Allah 
yang terang-benderang, takhrij min al-dhulu-
mat ila al-nur (QS. Al-Baqarah: 257). Allah 
berfirman dalam Al-Qur’an:

إِلَى ُلَماِت 
ُ

الّظ ِمَن  يُْخِرُجُهْم  آَمُنوا  ِذيَن 
َ الّ َولِّيُ   الّلَُه 

اُغوُت يُْخِرُجونَُهْم
َ

ْولَِياُؤُهُم الّط
َ
ِذيَن َكَفُروا أ

َ ورِ ۖ َوالّ
ُ
 الّن

ُهْم  ۖ ارِ 
َ
الّن ْصَحاُب 

َ
أ ِئَك 

َٰ ول
ُ
أ  ۗ ُلَماِت 

ُ
الّظ إِلَى  ورِ 

ُ
الّن  ِمَن 

فِيَها َخالُِدوَن
Artinya: “Allah Pelindung orang-orang yang 
beriman; Dia mengeluarkan mereka dari ke-
gelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). 
Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pe-
lindungnya ialah syaitan, yang mengeluar-
kan mereka daripada cahaya kepada kegela-
pan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni 



20 Islam Agama Pencerahan

neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-
Baqarah/2: 257).

Seperti sinar atau cahaya matahari, ke-
hadiran Islam mampu menerangi atau me-
nyinari seluruh bumi dan alam sekitarnya, 
sehingga menjadi terang dan tidak gelap. Ke-
hidupan yang gelap adalah kehidupan yang 
segala hal tidak terlihat. Hal-hal yang baik 
dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidak 
pantas, semuanya tidak tampak sehingga ma-
nusia melakukan atau berbuat apa saja tan-
pa patokan ajaran. Pendek kata, kehidupan 
yang al-dhulumat itu merupakan ketiadaan 
petunjuk Allah yang al-Haq, yang membuat 
manusia tersesat dalam kemusyrikan, tahay-
ul, kemunafikan, keterbelakangan, kemun-
karan, pertumpahan darah, dan segala yang 
buruk sehingga mereka digambarkan berada 
dalam kegelapan.

Cahaya dalam sejumlah ayat menu-
rut banyak tafsir Al-Qur’an ialah petunjuk 
dari Allah kepada umat manusia sehingga 
mereka terang benderang berada dalam ke-
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benaran, kebaikan, kemuliaan, keutamaan, 
dan hal-hal yang positif  lainnya menurut 
ajaran Islam dan kebajikan Sunatullah. Da-
lam sebuah hadis, Nabi bersabda yang ar-
tinya “Sesungguhnya Allah menciptakan 
makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian 
Allah memberi cahaya-Nya kepada mereka. 
Barang siapa mendapat cahaya-Nya pada 
saat itu, berarti ia telah mendapat petunjuk 
dan barang siapa tidak mendapatkannya be-
rarti ia telah sesat. Oleh karena itu, aku ka-
takan: ‘Al-Qur-an (penulis takdir) dari ilmu 
Allah telah kering.” (HR. Ahmad dari Ibn 
Umar).

Cahaya yang terang benderang adalah 
cahaya dari Allah, yakni hidayah dan aja-
ran Ilahi untuk menyinari umat manusia. 
Allah-lah sumber cahaya segala kebenaran, 
kebaikan, dan keutamaan. Dengan demikian 
dapat dikatakan Allah Dzat Maha Pencerah 
dan sumber pencetahan yang hakiki. Setiap 
insan Muslim pencari kebenaran Ilahi meng-
ikuti jejak Nabi yang mengeluarkan dirinya 
dari segala bentuk kegelapan atau kejahiliya-
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han menuju kehidupan yang cerah dalam pe-
tunjuk-Nya, mereka itulah yang memperoleh 
cahaya pencerahan nan sejati. Mereka itulah 
yang memperoleh pelita kehidupan dari Al-
lah dan Rasul-Nya. Demikian firman Allah 
dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

َماَواِت َوالْأَْرِض ۚ َمَثُل نُورِِه َكِمْشكَاٍة فِيَها   الّلَُه نُوُر الّسَ
َكوْكٌَب َها 

َ نّ
َ
كَأ الّزَُجاَجُة   ۖ ُزَجاَجٍة  فِي  الِْمْصَباُح   ۖ  ِمْصَباٌح 

َولَا ٍة  َشْرقِّيَ لَا  َزيُْتونٍَة  ُمَباَرَكٍة  َشَجرٍَة  ِمْن  يُوَقُد   ُدّرِّيٌ 
ٍة يَكَاُد َزيُْتَها يُِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر ۚ نُوٌر َعَلٰى  غَْرِبّيَ
الّلَُه َويَْضِرُب   ۚ يََشاُء  َمْن  لُِنورِِه  الّلَُه  يَْهِدي   ۗ  نُوٍر 

اِس ۗ َوالّلَُه ِبكُّلِ َشْيٍء َعِليٌم
َ
الْأَْمَثاَل لِلّن

Artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) 
langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya 
adalah seperti sebuah lubang yang tak tem-
bus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita 
itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan 
bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, 
yang dinyalakan dengan minyak dari pohon 
yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zai-
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tun yang tumbuh tidak di sebelah timur (se-
suatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), 
yang minyaknya (saja) hampir-hampir me-
nerangi, walaupun tidak disentuh api. Ca-
haya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah 
membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang 
Dia kehendaki, dan Allah memperbuat per-
umpamaan-perumpamaan bagi manusia, 
dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” 
(QS. An-Nur/24: 35).

Masih banyak kandungan ajaran Islam 
tentang pencerahan. Secara khusus terdapat 
48 kata dalam Al-Qur’an yang berasal dari 
kata “nur” dalam variasi kata “al-nuur, nuu-
ra, nurikum, nurihim, al-munir, munira”, mak-
na hakikinya mengandung arti pencerahan, 
yang ininya mengajak umat manusia kemba-
li pada petunjuk Allah untuk menjalani ke-
hidupan yang tercerahkan di dunia dan ak-
hirat. Menurut Quraisy Shihab, kata “Nur” 
dengan merujuk pada Surat An-Nur 35 da-
pat merujuk pada sejumlah makna esensi. 
Nur adalah cahaya atau sinar yang dapat 
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dilihat secara lahir, langit dan bumi disinari 
cahaya oleh Allah. Sedangkan ang immateri 
ialah “Kebenaran, Keimanan, Pengetahuan, 
dan lain-lai yang dirasakan oleh mata hati”. 
Nur adalah hidayah dan petunjuk Allah atau 
dampak dan hasil dari petunjuk itu. Terdapat 
pula sebelas makna “Nur” yakni Agama Is-
lam, Iman, Pemberi petunjuk, Nabi Muham-
mad SAW., Cahaya siang, Cahaya bulan, Ca-
haya yang menyertai kaum mukminin ketika 
menyebarang shirat atau titian, Penjelasan 
halal haram dalam Taurat, Injil, Al-Qur’an, 
dan Keadilan. Sedangkan menurut Ibn Ara-
bi “ Nur Allah” ialah Pemberi hidayah bagi 
penghuni langit dan bumi, Pemberi cahaya, 
Penghias, Yang Dzahir tampak jelas, Pemi-
lik cahaya, Cahaya tapi bukan cahaya yang 
dikenal.

Berikut di antara sejumlah ayat yang da-
pat menjadi rujukan dalam memaknai arti 
“pencerahan” dalam kandungan Al-Qur’an: 

إِلَى ُلَماِت 
ُ

الّظ ِمَن  يُْخِرُجُهْم  آَمُنوا  ِذيَن 
َ الّ َولِّيُ   الّلَُه 

اُغوُت يُْخِرُجونَُهْم
َ

ْولَِياُؤُهُم الّط
َ
ِذيَن َكَفُروا أ

َ ورِ ۖ َوالّ
ُ
 الّن
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ُهْم  ۖ ارِ 
َ
الّن ْصَحاُب 

َ
أ ِئَك 

َٰ ول
ُ
أ  ۗ ُلَماِت 

ُ
الّظ إِلَى  ورِ 

ُ
الّن  ِمَن 

فِيَها َخالُِدوَن
Artinya: “Allah Pelindung orang-orang yang 
beriman; Dia mengeluarkan mereka dari ke-
gelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). 
Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pe-
lindungnya ialah syaitan, yang mengeluar-
kan mereka daripada cahaya kepada kegela-
pan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-
Baqarah/2: 257).

َماَواِت َوالْأَْرِض ۚ َمَثُل نُورِِه َكِمْشكَاٍة فِيَها   الّلَُه نُوُر الّسَ
َكوْكٌَب َها 

َ نّ
َ
كَأ الّزَُجاَجُة   ۖ ُزَجاَجٍة  فِي  الِْمْصَباُح   ۖ  ِمْصَباٌح 

َولَا ٍة  َشْرقِّيَ لَا  َزيُْتونٍَة  ُمَباَرَكٍة  َشَجرٍَة  ِمْن  يُوَقُد   ُدّرِّيٌ 
ٍة يَكَاُد َزيُْتَها يُِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر ۚ نُوٌر َعَلٰى  غَْرِبّيَ
الّلَُه َويَْضِرُب   ۚ يََشاُء  َمْن  لُِنورِِه  الّلَُه  يَْهِدي   ۗ  نُوٍر 

اِس ۗ َوالّلَُه ِبكُّلِ َشْيٍء َعِليٌم
َ
الْأَْمَثاَل لِلّن
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Artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) 
langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya 
adalah seperti sebuah lubang yang tak tem-
bus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita 
itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan 
bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, 
yang dinyalakan dengan minyak dari pohon 
yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zai-
tun yang tumbuh tidak di sebelah timur (se-
suatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), 
yang minyaknya (saja) hampir-hampir me-
nerangi, walaupun tidak disentuh api. Ca-
haya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah 
membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang 
Dia kehendaki, dan Allah memperbuat per-
umpamaan-perumpamaan bagi manusia, 
dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” 
(QS. An-Nur/24: 35).

َكِثيًرا لَُكْم  ُِن 
يَُبيّ َرُسولَُنا  َجاَءكُْم  َقْد  الِْكَتاِب  ْهَل 

َ
أ  يَا 

َقْد  ۚ َكِثيٍر  َعْن  َويَْعُفو  الِْكَتاِب  ِمَن  تُْخُفوَن  ُكْنُتْم   ِمّمَا 
 َجاَءكُْم ِمَن الّلَِه نُوٌر َوكَِتاٌب ُمِبيٌن
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لَاِم الّسَ ُسُبَل  رِْضوَانَُه  َبَع 
َ
اّت َمِن  الّلَُه  ِبِه   يَْهِدي 

َويَْهِديِهْم ِبِإْذنِِه  ورِ 
ُ
الّن إِلَى  ُلَماِت 

ُ
الّظ ِمَن   َويُْخِرُجُهْم 

إِلَٰى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم
Artinya: “Hai Ahli Kitab, sesungguhnya te-
lah datang kepada kalian Rasul Kami, men-
jelaskan kepada kalian banyak dari isi Al-
Kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak 
(pula yang) dibiarkannya. Se sungguhnya te-
lah datang kepada kalian cahaya dari Allah, 
dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab 
itulah Allah menunjuki orang-orang yang 
mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselama-
tan, dan (dengan kitab itu pula) Allah men-
geluarkan orang-orang itu dari gelap gulita 
kepada cahaya yang terang benderang den-
gan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke 
jalan yang lurus.” (QS. Al-Maidah: 15-16).

َفَمْن َشَرَح الّلَُه َصْدَرُه لِلِْإْسلَاِم َفُهوَ َعَلٰى نُوٍر ِمْن َرّبِِه ۚ
َ
 أ

فِي ِئَك 
َٰ ول

ُ
أ  ۚ الّلَِه  ِر 

ْ
ِذك ِمْن  ُقُلوبُُهْم  لِْلقَاِسَيِة   َفوَيٌْل 
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َضلَاٍل ُمِبيٍن
Artinya: “Maka apakah orang-orang yang 
dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) 
agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari 
Tuhannya (sama dengan orang yang mem-
batu hatinya)? Maka kecelakaan yang besar-
lah bagi mereka yang telah membatu hatinya 
untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam 
kesesatan yang nyata.” (QS. Az-Zumar: 22).

َوَجَعَل َوالْأَْرَض  َماَواِت  الّسَ َخَلَق  ِذي 
َ الّ لِّلَِه   الَْحْمُد 

ِذيَن َكَفُروا ِبرَّبِِهْم يَْعِدلُوَن
َ وَرۖ  ثُّمَ الّ

ُ
ُلَماِت َوالّن

ُ
الّظ

Artinya: “Segala puji bagi Allah Yang telah 
menciptakan langit dan bumi dan mengada-
kan gelap dan terang, namun orang-orang 
yang kafir mempersekutukan (sesuatu) den-
gan Tuhan mereka.” (QS. Al-An’am: 1).

Pesan-pesan Islam yang lainnya dapat 
menunjuk pada pesan pencerahan seperti pe-
rintah iqra (QS. Al-’Alaq: 1-5), al-Quran se-
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bagai hidayah-bayan-furqan (QS. Al-Baqarah: 
189), agar setiap umat mengubah nasib di-
rinya dan memperhatikan masa depan (QS. 
Ar-Ra’du: 11; Al-Hasyr: 18), membebaskan 
kaum dhu’afa-mustadh’afin (QS. Al-Ma’un: 
1-7; Al-Balad: 11-16, dst), menjadi khalifah 
di muka bumi untuk membangun dan tidak 
untuk merusak (QS. Al-Baqarah: 30; Hud: 
61; Al-Baqarah: 11; dst.); menunjukkan pe-
san imperatif  Allah bahwa ajaran Islam me-
nawarkan pencerahan bagi umat manusia 
semesta. Islam mengajarkan agar umatnya 
menjadi khayra ummah (QS. Ali Imran: 110). 
Menjadi generasi ulul albab (QS. Ali Imran: 
190-191) dan pandai membaca tanda-tanda 
zaman (QS. Iqra: 1-5). Menjadi khalifah di 
muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30, Hud: 60). 
Menjadi pelaku perubahan (QS. Al-Ahzab: 
21). Menjadi kelompok yang sadar akan 
masa depan (QS. Al-Hasyr: 18). Pendek kata, 
Islam mengajarkan umatnya hidup di jalan 
lurus yang terang benderang dalam bimbin-
gan Allah dan contoh Rasulullah dengan 
cara menjalankan perintah-perintah-Nya, 
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menjauhi larangan-larangan-Nya, dan me-
laksanakan petunjuk-petunjuk-Nya menuju 
kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia di 
akhirat.

Jika dikaitkan dengan konteks turun-
nya Al-Qur’an, ajaran pencerahan dimulai 
dari perintah iqra (QS. Al-’Alaq: 1-5). Kala 
itu penduduk Arab terbilang al-ummiyun dan 
hanya ada sekitar 17 orang yang bisa baca 
tulis, termasuk di dalamnya pemuda Umar 
bin Khattab. Iqra adalah penanda kemajuan 
peradaban bangsa melalui kegiatan memba-
ca, menghimpun, berpikir, mengkaji, mene-
liti, dan segala wujud pekerjaan akal pikiran 
yang seluas-luasnya. Termasuk membaca 
ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Dari 
kerja iqra lahir segala rupa ilmu pengetahuan 
dan karya-karya pikiran untuk memahami 
hakikat kehidupan. Dengan iqra alam di-
baca, dihitung, dan diteliti sesuai sunatullah 
yang pasti dan tidak spekulasi. Dari tradisi 
iqra pula lahir generasi kaum beilmu dan ulul 
albab yang mewarisi risalah para Nabi untuk 
mencerahkan umat manusia.



31Islam Agama Pencerahan

Islam yang mencerahkan mengajarkan 
keadaban hidup sesuai posisinya selaku 
abdullah dan khalifatullah. Abdullah adalah 
insan pengabdi kepada Sang Khaliq (QS. 
Adz-Dzariyat: 56) yang melahirkan diri se-
bagai sosok yang saleh sebagai pelaku ke-
benaran, kebaikan, keadilan, dan segala 
kemuliaan hidup. Insan abdullah memiliki 
jiwa iman, islam, dan ihsan dalam seluruh 
tarikan nafas hidupnya. Hidup mereka har-
monis dengan dirinya, keluarga, masyarakat, 
dan lingkungannya. Sebaliknya mereka anti 
segala wujud perilaku rakus (israf) dan me-
rusak (fasad) seperti membunuh, mencuri, 
menista, dan beragam kemungkaran yang 
menghancurkan tatanan. 

Sementara selaku khalifatullah manusia 
menjadi pengolah kehidupan yang memak-
murkan bumi (QS. Al-Baqarah: 30; Hud: 60) 
untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. 
Mereka yang memiliki jiwa khalifatullah ti-
dak akan menjadikan dirinya melampaui 
kedudukan dan kebesaran Tuhan zat Pen-
cipta segala hal, apalagi takabur diri dan 
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terjerumus pada perangai syirk. Khalifatullah 
itu merawat, memelihara, melestarikan, dan 
mengurus alam dan linkungan anugerah Tu-
han dengan jujur, amanah, dan pertanggung-
jawaban yang tulus. Mereka tidak ajimum-
pung, rakus, sewenang-wenang, dan merusak 
kehidupan. Setiap insan itu khalifah di muka 
bumi ketika dirinya membangun dan tidak 
menghancurkan. 

Ajaran pencerahan juga dapat dirujuk 
pada kehadiran Islam untuk mengangkat 
harkat martabat perempuan. Ketika bangsa 
Arab merendahkan dan menistakan kaum 
perempuan, bahkan juga kaum laki-laki 
yang dianggap rendah dengan dijadikan-
nya budak, maka Nabi dengan ajaran Islam 
membebaskannya. Perempuan itu martabat-
nya sama dengan laki-laki, keduanya selaku 
insan fi ahsan at-taqwim yakni sebaik-baik 
ciptaan Allah (QS. At-Tin: 4). Islam menga-
jarkan kesamaan (al-musawah) dan keadilan 
(al-’adalah), serta tidak mengajarkan diskri-
minasi. Laki-laki maupun perempuan sama 
mulianya dan derajatnya dikur dari ketak-
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waannya, bukan dari jenis kelaminnya (QS. 
Al-Hujarat: 13). Allah bahkan secara spesifik 
menyebutkan bahwa laki-laki atau perem-
puan jika mereka beriman dan beramal sa-
leh maka akan memperoleh kehidupan yang 
baik dan pahala yang besar di sisi Allah, se-
bagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an:

ُمْؤِمٌن َوُهوَ  نَْثٰى 
ُ
أ ْو 

َ
أ ٍر 

َ
َذك ِمْن  َصالًِحا  َعِمَل   َمْن 

ْجرَُهْم
َ
أ ُهْم 

َ
َولََنْجِزيَّن  ۖ َبًة  َطّيِ َحَياًة  ُه 

َ
 َفَلُنْحِيَيّن

ْحَسِن َما كَانُوا يَْعَمُلوَن
َ
ِبأ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan 
amal saleh, baik laki-laki maupun perempu-
an dalam keadaan beriman, maka sesung-
guhnya akan Kami berikan kepadanya ke-
hidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan. (QS. Al-Nahl: 97)
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Risalah Pencerahan

Pesan Islam yang mencerahkan dapat 
ditemukan dalam pesan terakhir Nabi pada 
khutbat al-wada atau khutbah pamungkas, 
yang mengandung nilai-nilai Ilahiyah dan 
insaniyah universal yang luhur, mulia, dan 
utama. Berikut petikan khutbah wada dari 
“Hayat Al-Muhammad” karya heikal, yang 
terjemahannya sebagai berikut:

“Wahai manusia! Dengarkanlah nasi-
hatku baik-baik, karena barangkali aku tak 
dapat lagi bertemu muka dengan kamu se-
mua di tempat ini. Tahukah kalian semua, 
hari apakah ini? Inilah Hari Nahr, hari kur-
ban yang suci. Tahukah kalian bulan apa-
kah ini? Inilah bulan suci. Tahukah kalian 
tempat apakah ini? Inilah kota yang suci. 
Karena itu, aku permaklumkan kepada ka-
lian semua bahwa darah dan nyawa kalian, 
harta benda kalian dan kehormatan yang 
satu terhadap yang lainnya haram atas ka-
lian sampai kalian bertemu dengan Tuhan 
kalian kelak. Semua harus kalian sucikan 
sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana 
sucinya bulan ini, dan sebagaimana sucinya 
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kota ini. Hendaklah berita ini disampaikan 
kepada orang-orang yang tak hadir di tempat 
ini oleh kamu sekalian! Bukankah aku telah 
menyampaikan? Ya Tuhan, saksikanlah!

Hari ini hendaklah dihapuskan segala 
macam bentuk riba. Barang siapa meme-
gang amanah di tangannya, hendaklah ia 
bayarkan kepada yang empunya. Dan, sung-
guh, riba jahiliah adalah batil. Dan awal riba 
yang pertama sekali kuberantas adalah riba 
yang dilakukan pamanku sendiri, Al-‘Abbas 
bin ‘Abdul-Muththalib.

Hari ini haruslah dihapuskan semua 
bentuk pembalasan dendam pembunuhan 
jahiliah, dan penuntutan darah cara jahiliah. 
Yang pertama kali kuhapuskan adalah tun-
tutan darah ‘Amir bin Al-Harits.

Wahai manusia! Hari ini setan telah 
putus asa untuk dapat disembah pada bumi 
kalian yang suci ini. Tapi, ia bangga bila ka-
lian dapat menaatinya walau dalam perkara 
yang kelihatannya kecil sekalipun. Karena 
itu, waspadalah kalian atasnya! Wahai ma-
nusia! Sungguh, zaman itu beredar semenjak 
Allah menjadikan langit dan bumi.

Wahai manusia! Sungguh, bagi kaum 
perempuan (istri kalian) itu ada hak-hak 
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yang harus kalian penuhi, dan bagi kalian 
juga ada hak-hak yang harus dipenuhi istri 
itu. Yaitu, mereka tak boleh sekali-kali mem-
bawa orang lain ke tempat tidur selain kali-
an sendiri, dan mereka tak boleh membawa 
orang lain yang tak kalian sukai ke rumah 
kalian, kecuali setelah mendapat izin dari 
kalian terlebih dahulu. Karena itu, sekiranya 
kaum perempuan itu melanggar ketentuan-
ketentuan demikian, sungguh Allah telah 
mengizinkan kalian untuk meninggalkan 
mereka, dan kalian boleh melecut ringan 
terhadap diri mereka yang berdosa itu. Tapi, 
bila mereka berhenti dan tunduk kepada 
kalian, menjadi kewajiban kalianlah untuk 
memberi nafkah dan pakaian mereka den-
gan sebaik-baiknya. Ingatlah, kaum hawa 
adalah makhluk yang lemah di samping 
kalian. Mereka tak berkuasa. Kalian telah 
mengambil mereka sebagai amanah dari 
Allah dan kalian telah halalkan kehormatan 
mereka dengan kalimat Allah. Karena itu, 
bertakwalah kepada Allah tentang urusan 
perempuan dan terimalah wasiat ini untuk 
memperlakukan mereka dengan baik. Wa-
hai umatku! Bukankah aku telah menyam-
paikan? Ya Tuhan, saksikanlah!
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Wahai manusia! Sesungguhnya aku 
meninggalkan kepada kalian sesuatu, yang 
bila kalian memeganginya erat-erat, nisca-
ya kalian tak akan sesat selamanya. Yaitu: 
Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Wahai 
manusia! Dengarkanlah baik-baik apa yang 
kuucapkan kepada kalian, niscaya kalian ba-
hagia untuk selamanya dalam hidup kalian!!

Wahai manusia! Kalian hendaklah 
mengerti bahwa orang-orang beriman itu 
bersaudara. Karena itu, bagi masing-masing 
pribadi di antara kalian terlarang keras men-
gambil harta saudaranya, kecuali dengan 
izin hati yang ikhlas. Bukankah aku telah 
menyampaikan? Ya Tuhan, saksikanlah!

Janganlah kalian, setelah aku mening-
gal nanti, kembali kepada kekafiran, yang 
sebagian kalian mempermainkan senjata 
untuk menebas batang leher kawannya yang 
lain. Sebab, bukankah telah kutinggalkan 
untuk kalian pedoman yang benar, yang bila 
kalian mengambilnya sebagai pegangan dan 
lentera kehidupan kalian, tentu kalian tak 
akan sesat, yakni Kitab Allah (Al-Qur’an). 
Wahai umatku! Bukankah aku telah meny-
ampaikan? Ya Tuhan, saksikanlah!
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Wahai manusia! Sesungguhnya Tu-
han kalian itu satu, dan sesungguhnya ka-
lian berasal dari satu bapak. Kalian semua 
dari Adam dan Adam terjadi dari tanah. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kalian semua di sisi Tuhan adalah 
orang yang paling takwa. Tidak sedikit pun 
ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan 
Arab, kecuali dengan takwa. Wahai umatku! 
Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Tu-
han, saksikanlah! Karena itu, siapa saja yang 
hadir di antara kalian di tempat ini berkewa-
jiban untuk menyampaikan wasiat ini kepa-

da mereka yang tak hadir!”.

Khutbah wada adalah khutbah pencera-
han, sebagai penanda puncak risalah Nabi 
Muhammad untuk dipedomani umatnya 
dan menjadi penuntun hidup manusia se-
jagad yang ingin mengikuti jejaknya sepan-
jang masa. Pada haji wada itulah Nabi me-
nyampaikan wahyu Allah pamungkas (QS. 
Al-Maidah: 3) untuk menjadi rahmat bagi 
semesta alam (QS. Al-Anbiya: 21). Inilah ri-
salah terakhir Nabi Muhammad untuk selu-
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ruh umat manusia. Manusia diajak untuk be-
riman kepada Allah, mengikuti ajaran Islam, 
serta meneladani nabiyullah, sehingga hidup-
nya selamat di dunia dan akhirat. Nabi akhir 
zaman itu datang dengan misi “li-utamimma 
makarim al-kahlaq” (menyempurnakan kemu-
liaan akhlak manusia) dan risalah “rahmatan 
lil-’alamin” (rahmat bagi semesta alam).

Nabi akhir zaman, Muhammad SAW. 
selama mengemban risalah Allah di jazirah 
Arab selama kurang lebih 23 tahun telah ber-
hasil membangun kehidupan bangsa Arab 
yang berperadaban mulia dengan simbol 
Yasrib yang semula dusun tertinggal menjadi 
al-Madinah al-Munawwarah, kota peradaban 
yang tercerahkan. Maka, hasilnya selama 
lima abad Islam hadir menjadi peradaban 
maju yang mencerahkan di pentas global, 
ketika saat itu peradaban lain berada dalam 
kegelapan. Era itu sering disebut era pence-
rahan Islam, kejayaan Islam, dan abad kee-
masan Islam. Nafasnya sama, Islam menjadi 
agama pencerahan yang hadir membangun 
peradaban berkemajuan. Masa pencerahan 
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Islam itu kini penting untuk ditransforma-
sikan kembali spiritnya untuk menjadikan 
agama dan umat Muhammad ini menjadi 
khayra ummah di abad ke-21 yang berorak 
modern dan posmodern dalam naungan Ca-
haya Ilahi.

Tauhid yang Mencerahkan

Kekuatan paling esensial dari Islam se-
bagai agama yang mencerahkan dan risalah 
Nabi membawa pencerahan dapat dirujuk 
pada tauhid. Islam mengandung ajaran tau-
hid dan tauhid merupakan fondasi ajaran Is-
lam paling asasi. Kalimat Laa ilaha ila Allah 
dalam Islam bukan sekadar syahadat verbal. 
Kalimat mendasar tersebut mengandung aja-
ran tauhid, yakni Mengesakan Allah dan ti-
dak menyekutukan dengan apapun. Dalam 
doktrin tauhid yang autentik itu segala ben-
tuk pembelengguan dilenyapkan. Paganisme 
sebagai simbol diktatorial dan mitologis kla-
sik sekaligus pembodohan nalar diruntuh-
kan. Perbudakan dan segala bentuk penin-
dasan kaum dhu’afa-mustadh’afin dienyahkan 
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sebagaimana pembebasan Bilal bin Rabbah 
yang bersejarah. Semua menuju titik perada-
ban yang bercahaya cerah laksana matahari 
terbit di pagi hari, yang menyinari bangsa 
dan negeri Arab yang dininabobokan dalam 
alam dhulumat yang gelap gulita itu.

Simaklah sejarah Ibrahim, yang dikenal 
Nabi pembawa ajaran tauhid. Ibrahim muda 
berjuang mencari kebenaran tentang Tuhan. 
Dia saksikan sinar terang bintang, bulan, dan 
matahari, yang semula bercahaya tetapi ak-
hirnya semua redup. Sirnalah harapan untuk 
percaya akan benda-benda langit itu sebagai 
pemilik kekuatan segala hal. Ibrahim alai-
hissalam akhirnya menemukan Tuhan yang 
sejati, Allah Yang Maha Esa. Menurut seba-
gian riwayat, kisah Ibrahim mencari Tuhan 
itu merupakan ibrah (pelajaran) untuk bang-
sanya yang sesat kala itu, bukan karena Nabi 
Khalilullah itu tak tahu Tuhan. Ibrahim 
ingin menunjukkan secara empiris kepada 
kaum penyembah berhala itu, bahwa jangan-
kan patung sebagai benda biasa, matahari 
dan bulan yang bersinar terang saja sungguh 
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nisbi atau relatif, sehingga tidak pantas dija-
dikan Tuhan.

Kisah Ibrahim mencari dan menemukan 
Tuhan dinukilkan dalam Al-Qur’an Surat 
Al-An’am, yang terjemahannya sebagai be-
rikut: “Dan (ingatlah) saat Ibrahim berkata 
kepada bapaknya Azar, ”Pantaskah bapak 
menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-
tuhan? Sesungguhnya aku melihat bapak da-
lam kesesatan yang nyata”. Dan demikian-
lah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-
tanda keagungan (Kami yang terdapat) di 
langit dan di bumi, dan (Kami memperlihat-
kannya) agar ia termasuk orang-orang yang 
yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, 
ia melihat sebuah bintang (lalu) ia berkata, 
”Inilah Tuhanku”. Tetapi tatkala bintang itu 
tenggelam ia berkata, ”Aku tidak suka ke-
pada yang tenggelam”. Kemudian tatkala ia 
melihat bulan terbit ia berkata, ”Inilah Tu-
hanku”. Tetapi setelah bulan itu terbenam ia 
berkata. “Sesungguhnya jika Tuhanku tidak 
memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku 
termasuk orang-orang yang sesat”. Kemudi-
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an tatkala ia melihat matahari terbit, ia ber-
kata, ”Inilah Tuhanku, ini yang lebh besar”, 
maka tatkala matahari itu terbenam dia ber-
kata, ”Hai kaumku, sesungguhnya aku ber-
lepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 
Sesungguhnya aku menghadapkan diriku 
kepada Tuhan yang menciptakan langit dan 
bumi dengan cenderung kepada agama yang 
benar dan aku bukanlah termasuk orang-
orang yang mempersekutukan Tuhan” (QS. 
Al-An’am: 74-79).

Ibrahim telah menerima cahaya tauhid. 
Cahaya yang menembus ruh aslinya yang 
sejak di lauh al-mahfudh berikrar sejati men-
gakui Tuhan sebagai Dzat Yang Maha Esa, 
yang tiada sekutu atas-Nya. Bahwa pada das-
arnya setiap manusia itu ber-Tuhan sebagai 
fitrah yang melekat dalam jiwanya (al-fithrah 
al-maqbulah), sebagaimana firman Allah 
yang artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tu-
hanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengam-
bil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” 
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Mereka menjawab, “Betul (Engkau adalah 
Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kia-
mat kamu tidak mengatakan, “Sesungguh-
nya kami (bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” 
(QS. Al-’Araf: 172). Inilah yang disebut fit-
rah beragama, yakni bertuhan hanya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.

Agar fitrah beragama atau bertuhan 
yang diberikan Allah kepada setiap manusia 
tanpa kecuali itu terjaga, terarah, dan terbim-
bing sehingga berada di jalan yang lurus (al-
shirat al-mustaqim) maka  Allah menurunkan 
Wahyu kepada para nabi dan rasul sebagai 
ajaran. Wahyu itulah sebagai fitrah yang di-
turunkan Allah (al-fithrah al-munajalah) yang 
disebut Islam atau Agama Isam, yaitu “Aga-
ma (yakni agama Islam) yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad SAW. ialah apa yang di-
turunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang 
tersebut dalam sunah yang sahih, berupa pe-
rintah-perintah dan larangan-larangan serta 
petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia 
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di dunia dan akhirat.”.
Kebenaran dan kebaikan berdasar yang 

bersumber dari diri manusia secara universal 
yang sumbernya sunatullah tidaklah cukup 
dan memiliki ketebatasan, maka diperlukan 
ajaran kebenaran dan kebaikan yang digaris-
kan Allah melalui para Nabi dan Rasul-Nya, 
yang terakhir melalui Muhammad selaku 
nabi dan rasul terakhir, sehingga manusia 
menjadi lengkap dan sempurna dalam men-
jalani kehidupan berdasarkan fitrah yang ha-
kiki dan sejati. Di sinilah letak esensi ajaran 
Islam, khususnya mengenai tauhid yang ber-
landaskan La Ilaha Illa Allah. Kalimat tauhid 
itulah sumber pencerahan akidah kaum be-
riman dalam seluruh tarikan napas kehidu-
pannya.

Cahaya kebenaran berbasis tauhid ada-
lah pondasi tatanan kehidupan yang me-
mancarkan kesamaan, keadilan, kebaikan, 
dan segala keutamaan hidup yang kokoh di 
atas kanopi suci habluminallah dan relasi hab-
luminannas yang egalitarian humanis. Tauhid 
yang mencerahkan melahirkan pandangan 
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teologis yang bersifat membebaskan, mem-
berdayakan, dan memajukan segala hal yang 
membelenggu kehidupan. Di zaman modern 
banyak proses pembelengguan dan sistem 
yang dhulumat yang harus dicerahlan dengan 
tauhid pencerahan, sehingga melahirkan pe-
radaban yang mecerahkan.

Tauhid yang mencerahkan membawa 
pada apa yang disebut Prof  Amien Rais se-
bagai tauhid sosial dan oleh Asghar Ali Engi-
neer sebagai teologi pembebasan (the theology 
of  liberation). Tauhid sosial menurut Amien 
Rais, berpijak pada konsep dasar tauhid itu 
sendiri, dengan pemaknaan yang lebih utuh 
sebagaimana pandangan Ali Syariati tentang 
kesatuan konsep tauhid. Menurut Amien 
Rais, meminjam Syariati, dalam esensi tau-
hid terkandng lima hal yang menyatu dalam 
kesatuan. Pertama, unity of  Godhead, yaitu 
kesatuan ketuhanan. Kedua, unity of  creation, 
yaitu kesatuan penciptaan. Ketiga, unity of  
man kind, yaitu kesatuan kemanusiaan. Keem-
pat, unity of  guidance, yaitu kesatuan pedo-
man hidup. Kelima, unity of  the purpose of  life, 
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yaitu kesatuan tujuan hidup. Dalam perspek-
tif  tauhid sosial, Islam itu din al-’adalah (the 
religion of  justice), sebagai Agama yang men-
gandung nilai-nilai dan peduli pada pene-
gakkan sikap adil secara menyeluruh dalam 
berbagai strktur kehidupan manusia.

Sementara Asghar Ali meletakkan tau-
hid sebagai dasar teologi pembebasan. Asg-
har melihat bahwa struktur sosial kehidupan 
bangsa Arab jahiliyah sarat dengan ketim-
pangan, sehingga Nabi Muhammad datang 
membawa risalah pembebasan. Pembeba-
san manusia dari perbudakan, mengangkat 
harkat perempuan dari diskriminasi, dan 
kaum dhua’afa dari penindasan kaum elite 
Arab. Dalam konteks ajaran Islam, Asghar 
menemukan banyak ayat Al-Qur’an yang 
mengisyaratkan pentingnya penegakkan 
keadilan dan hilangnya ketidakadilan. Siapa 
yang bertauhid maka dia harus menegakkan 
keadilan serta tidak boleh sewenang-wenang 
dan menindas sesama. Dalam konteks inilah 
tauhid dapat diletakkan sebagai teologi pem-
bebasan dalam Islam, sehingga tauhid jenis 
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inilah yang dapat disebut sebagai “tauhid 
pencerahan”.

Peradaban Islam Pencerahan

Islam sebagai agama yang mencerahkan 
kehidupan memiliki rujukan model uswah 
hasanah pada pada zaman Nabi lima belas 
abad yang lampau dan era pencerahan Islam 
sesudahnya. Risalah Nabi Muhammad ber-
sama kaum Muslimun selama 23 tahun te-
lah membawa pencerahan dari bangsa Arab 
yang terstruktur dalam sistem jahiliyah men-
jadi bangsa yang tercerahkan sehingga lahir 
Al-Madinah Al-Munawwarah, yakni kota pera-
daban yang cerah dan mencerahkan. 

Nabi berhasil mengubah Yasrib sebagai 
kawasan pedesaan menjadi kota yang berpe-
radaban utama di segala bidang kehidupan. 
Bangsa Arab yang bertuhan politeis diubah 
menjadi masyarakat bertauhid. Bangsa yang 
semula merendahkan menjadi menjunjung 
tinggi martabat perempuan. Bangsa yang 
amoral menjadi berakhlak mulia. Fath al-
Makkah menjadi simbol dari lahirnya pera-
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daban umat manusia yang tercerahkan itu. 
Dari titik peradaban “al-munawwarah” itulah 
kemudian Islam meluas ke seluruh kawasan 
dunia, yang melahirkan era kejayaan Islam 
sebagai puncak peradaban yang utama sela-
ma lima sampai enam abad lamanya, tatkala 
dunia Barat kala itu masih teridur lelap di era 
kegelapan.

Pada era kejayaan Islam itu umat Islam 
unggul dalam moral dan keadaban, sekali-
gus dalam ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Para 
ilmuwan Islam lahir sebagai sosok-sosok 
pencerah peradaban sebutlah Al-Farabi, Ibn 
Maskaweih, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-
Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Ibn Rusyd, 
Ibn Bathutah, dan ilmuwan-ilmuwan kelas 
dunia lainnya. Universitas Al-Azhar di Cai-
ro Mesir tampil sebagai perguruan tinggi ter-
tua di dunia, yang berdiri tahun 920 M di era 
Dinasti Fatimiyah. Cordoba di Spanyol dan 
kota-kota lain seperti Bagdad di Irak, Turki 
era Dinasti Ottoman, dan lain-lain menjadi 
simbol kemajuan dunia Islam. Sejak itu pe-
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radaban Islam meluas ke jazirah Afrika, Ero-
pa, Asia, termasuk ke Indonesia sebagai pe-
radaban global dan kosmopolitan. Joel Krae-
mer bahkan menunjukkan bukti sejarah yang 
kuat bahwa peradaban Islam di era kejayaan 
itu merupakan fase penting yang menampil-
kan pertumbuhan nilai-nilai humanisme uni-
versal.

Islam sebagai agama yang mencerah-
kan menawarkan jalan perubahan dari ke-
hidupan yang tertinggal atau terbelakang 
menuju pada kemajuan hidup dalam segala 
bidang kehidupan yang dijiwai nilai-nilai 
universal Islam. Agama yang mencerahkan 
ini dalam konteks keumatan menawarkan 
jalan transformasi (strategi perubahan yang 
progresif) menuju terwujudnya umat terbaik 
atau khaira ummat (QS. Ali Imran: 110). Ka-
hira ummah memiliki watak sebagai ummatan 
wasatha dan syuhada ‘ala al-nas (QS. Al-Baqa-
rah: 143). Inilah idealisasi masyarakat yang 
diidam-idamkan dalam konstruksi teologi 
Islam yang mencerahkan.

Meminjam referensi Al-Farabi, umat 
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terbaik adalah umat yang utama (al-mujta-
ma’ al-fadhilah), yang membedakannya dari 
umat-umat yang lain. Al-Farabi menggagas 
konsep negara utama (Al-Madinah Al-Fadhi-
lah) sebagai profil negara ideal yang bersifat 
organik dengan jantung pemerintahan be-
rada pada pemimpin filosof  atau cendekia, 
sehingga rakyatnya cerdas dan makmur. ne-
gara utama berseberangan atau berbeda ta-
jam dengan negara yang bodoh (Al-Madinah 
Al-Jahilah), yang penduduknya tidak cerdas 
dan tidak bahagia. Berbeda pula dengan Ne-
gara yang fasiq (Al-Madinah Al-Fasiqah), suatu 
negara yang penuh paradoks atau ke kemu-
nafikan atau kefasikan. Berbeda pula dengan 
negara yang berubah (Al-Madinah Al-Mutaba-
dilah), yang semula merupakan negara yang 
utama tetapi berubah menjadi negara yang 
penduduknya bodoh dan tidak sejahtera. Ak-
hirnya, negara utama berbeda sekali dengan 
negara sesat (Al-Masinah Al-Dhallah), suatu 
negara yang elite dan warganya memang te-
lah salah jalan.

Hassan Hanafi menawarkan rekonstruk-
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si dalam pencerahan peradaban Muslim 
modern. Agendanya ialah rekonstruksi (1) 
from God to land; dari langit ke bumi; (2) from 
eternity to time; dari keabaian ke waktu; (3) 
From predestination to free will; dari takdir ke 
kehendak bebas; (4) from authority to reason; 
dari wewenang ke argumen nalar; (5) from 
theory to action; dari teori ke tindakan; (6) 
From charisma to mass-participation; dari karis-
ma ke partisipasi massa; (7) from soul to body; 
dari jiwa ke tubuh; dan (8) from eschatology 
to futurology; dari sikap menjauhi dunia ke 
orientasi masa depan. Rekonstruksi pemiki-
ran keislaman tersebut bukan bersifat pendu-
lum tetapi tansformasi (perubahan dinamis) 
sehingga terbangun relasi hablu minallah dan 
habluminannas, rohani dan jasmani, pikiran 
dan perbuatan, iman serta ilmu dan amal sa-
leh, serta dunia dan akhirat dalam kesatuan 
hidup peradaban Muslim. 

Rancang bangun pencerahan menuju 
peradaban Islam yang utama dalam rujukan 
Muhammadiyah ialah membumikan idea-
lisasi khaira ummah ke dalam usaha-usaha 
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membangun masyarakat Islam yang sebe-
nar-benarnya. Ciri masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya menurut Muhammadiyah 
ialah masyarakat yang berketuhanan dan 
beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan 
beradab, berhukum syar’i, berkesejahteraan, 
bermusyawarah, berihsan, berkemajuan, 
berkepemimpinan, dan berketertiban. Ma-
syarakat Islam yang sebenar-benarnya itu 
menampilkan wajah ummatan wasatha seka-
ligus menjadi syhada ‘ala al-nas sehingga ke-
hadirannya menjadi pencerah dan membawa 
rahmat bagi semesta kehidupan.

Karenanya, usaha-usaha dakwah yang 
dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam untuk 
mewujudkan Islam dalam kehidupan yang 
bersifat kekinian haruslah membawa dan 
bersifat mencerahkan peradaban semesta. 
Sejatinya, dengan sifatnya yang demokratis 
dan membawa perubahan menuju ke jalan 
Allah yang menyelematkan kehidupan umat 
manusia di dunia dan akhirat, maka setiap 
gerakan dakwah Islam harus berwatak trans-
formasi pencerahan. Sebaliknya, bukan-
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lah gerakan dakwah kalau tidak menyinari 
atau tidak mencerahkan kehidupan, baik 
kehidupan para pemeluknya maupun umat 
manusia keseluruhannya. Di situlah fungsi 
gerakan Islam untuk menyebarluaskan dan 
mewujudkan Islam sebagai manifestasi risa-
lah rahmatan lil-’alamin menuju terwujudnya 
peradaban yang mencerahkan di muka bumi 
sepanjang zaman.
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MUHAMMADIYAH 
GERAKAN PENCERAHAN 

Pengantar

Ahmad Dahlan lahir menjadi sang 
pencerah. Dia pembaharu yang menggun-
cang kesadaran umat di zamannya. Lahir di 
Kauman Yogyakarta dan wafat dalam usia 
muda, 54 tahun. Karya pembaruan terbesar-
nya ialah Muhammadiyah, yang dia dirikan 
18 November 1912 dan telah mengukir kisah 
sukses untuk memajukan kehidupan bangsa. 
Charles Kurtzman bahkan menjulukinya se-
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bagai sosok kebangkitan Islam yang liberal.
Amad Dahlan berkawan dekat dengan 

Haji Oemar Said Tjokroaminoto, KH Ha-
syim Asy’ary, dan tokoh sentral pergerakan 
kemerdekaan Indonesia. Presiden Muham-
madiyah beberapa kali itu diundang Ketua 
Syarikat Islam untuk memberikan pence-
rahan Islam yang berkemajuan di hadapan 
anak-anak muda haus ilmu seperti Soekarno, 
Semaun, dan kawan-kawan di kediamannya 
di Paneleh, Surabaya. Keduanya bahkan per-
nah turun ke daerah tablig bersama di hada-
pan umat. Di luar itu, Ahmad Dahlan ber-
sahabat dengan tokoh-tokoh Boedi Oetomo 
dan kalangan sosialis, serta berinteraksi baik 
dengan tokoh agama lain tanpa rasa cang-
gung. 

Para pemimpin umat yang berjiwa besar 
sepanjang sejarah itu berpikir dan bekerja 
keras untuk kemajuan umat dan bangsanya 
tanpa pamrih. Mereka hidup bersahaja, teta-
pi pikiran-pikiran cerdas dan jiwa besarnya 
telah membangkitkan kesadaran umat untuk 
hidup bekemajuan. Mobilitas tinggi para to-
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koh Islam itu bahkan dikhidmatkan untuk 
mengurus hajat hidup umat dan negerinya, 
hingga lupa mengurus diri dan keluarganya. 
Jasa mereka untuk bangsa dan negara bah-
kan luar biasa tanpa mengharapkan balasan, 
ada di antaranya seperti Ki Bagus Hadikusu-
ma, Mr Kasman Sngedimedjo, dan Prof  Ka-
har Mudzakir allahu yarham yang hingga kini 
belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 
oleh pemerintah. 

Kini umat, bangsa, dan dunia kemanu-
siaan sejagad hidup di fase baru abad mo-
dern. Masalah dan tantangan menghadang 
di depan sarat beban dan harapan. Umat dan 
bangsa ini harus dipacu untuk maju di sega-
la bidang kehidupan agar sejajar dan bahkan 
unggul dibanding umat dan bangsa lain. Ke-
majuan menjadi jantung strategis bagi tegak-
nya peradaban, sebagai manifestasi kekhali-
fahan dan risalah rahmatan lil-’alamin. Tan-
pa kemajuan suatu umat dan bangsa hanya 
mampu bertahan hidup, bahkan lama kela-
maan punah.
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Ketika mendirikan Muhammadiyah, 
Kyai Dahlan mengazam gerakan Islam yang 
didirikannya mengikuti jejak perjuangan 
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad men-
gisyaratkan, pada setiap pergantian abad la-
hir para mujadid di muka bumi yang mem-
perbaiki agamanya. Nabi akhir zaman itu 
hadir untuk takhrij min al-dhulumat ila al-nur, 
mengeluarkan umat manusia dari kegelapan 
menuju pencerahan. Nabi akhir zaman itu 
bahkan mengubah Yasrib yang semula ko-
munal pedesaan menjadi pusat peradaban 
yang cerah dan mencerahkan, al-Madinah 
al-Munawwarah. Dari Madinah itulah kemu-
dian Islam menguasai dunia dan melahirkan 
era kejayaan berabad-abad lamanya, ketika 
bangsa-bangsa lain tertidur lelap di abad ke-
gelapan.

Gerakan Pencerahan

Gerakan pencerahan bagi Muhamma-
diyah sesungguhnya bukan akan, tetapi te-
lah dimulai sejak Kyai Haji Ahmad Dahlan 
mendirikan Muhammadiyah seabad yang 
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silam. Kehadiran Muhammadiyah melalui 
gerakan tajdid atau pembaruannya tidak lain 
sebagai wujud gerakan pencerahan. Gera-
kan mengembalikan umat pada sumber aja-
ran Al-Qur’an dan sunnah Nabi yang murni 
dengan mengembangkan ijtihad di banyak 
bidang kehidupan merupakan aktualisasi 
dari gerakan pencerahan. Langkah-lankah 
pembaruan Kyai Dahlan dan Muhammadiy-
ah generasi awal sesungguhnya sama dengan 
gerakan pencerahan karena meneluarkan 
umat dari kegelapan dalam bentuk keterja-
jahan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan 
kebodohan menuju kemerdekaan, kemaju-
an, dan pencerdasan di segala bidang kehi-
dupan.

Demikian pula dalam hal pelurusan arah 
kiblat, pembaruan sistem pendidikan, pem-
berdayaan masyarakat dhu’afa-mustadl’afin 
melalui Al-Ma’un, mendirikan gerakan pe-
rempuan Islam berkemajuan yakni Aisyiy-
ah, serta berbagai dakwah bi-lisan dan bi-lisan 
yang bersifat maju lainnya sungguh merupa-
kan wujud nyata dari gerakan Muhammadi-
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yah dalam menghadirkan dakwah pencera-
han. Muhammadiyah bahkan terlibat aktif  
dalam pergerakan perjuangan kemerekaan 
dan pada tanggal 17 Agustus 1945 terlibat 
aktif  dalam meletakkan fondasi berdirinya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mu-
hammadiyah bukan hanya berkeringat deras, 
tetapi bahkan menjadi pendiri Republik ini.

Karenanya kini para anggota, mubalig, 
aktivis, dan pimpinan Muhammadiyah di 
mana pun termasuk yang berada di lingkun-
gan organisasi otonom, majelis, lembaga, 
amal usaha, dan seluruh lingkungan Persy-
arikatan harus secara masif  menggerakkan 
kembali jiwa, pikiran, dan langkah-langkah 
pencerahan dalam seluruh aspek yang men-
jadi bidang gerakannya. Semuanya penting 
untuk memahami makna dan pesan pence-
rahan sebagai usaha memajukan gerakan 
Muhammadiyah sekaligus mentansforma-
sikannya menjadi kekuatan pencerah yang 
membawa misi pembebasan, pemberdayaan, 
dan pemajuan kehidupan di segala bidang. 
Lebih-lebih pada abad kedua perjuangan-
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nya, Muhammadiyah telah mendeklarasikan 
diri sebagai gerakan pencerahan.

Gerakan pencerahan dalam Muhamma-
diyah digelorakan kembali pada Muktamar 
ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta sebagaima-
na terkandung dalam “Pernyataan Pikiran 
Muhammasiyah Abad Kedua”. Dinyatakan, 
bahwa Muhammadiyah pada abad kedua 
berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan 
pencerahan. Gerakan pencerahan (tanwir) 
merupakan praksis Islam yang berkemajuan 
untuk membebaskan, memberdayakan, dan 
memajukan kehidupan. Gerakan pencera-
han dihadirkan untuk memberikan jawaban 
atas problem-problem kemanusiaan berupa 
kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan 
persoalan-persoalan lainnya yang bercorak 
struktural dan kultural. Gerakan pencera-
han menampilkan Islam untuk menjawab 
masalah kekeringan rohani, krisis moral, 
kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, ke-
rusakan ekologis, dan bentuk-bentuk keja-
hatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan 
berkomitmen untuk mengembangkan relasi 
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sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, 
memuliakan martabat manusia laki-laki dan 
perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan 
kemajemukan, dan membangun pranata so-
sial yang utama.

Dengan gerakan pencerahan Muham-
madiyah terus bergerak dalam mengemban 
misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan 
Islam sebagai ajaran yang mengembangkan 
sikap tengahan (wasithiyah), membangun 
perdamaian, menghargai kemajemukan, 
menghormati harkat martabat kemanusiaan 
laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, menjunjungtinggi akhlak 
mulia, dan memajukan kehidupan umat ma-
nusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut 
menunjukkan karakter gerakan Islam yang 
dinamis dan progresif  dalam menjawab tan-
tangan zaman, tanpa harus kehilangan iden-
titas dan rujukan Islam yang autentik.

Muhammadiyah dalam melakukan gera-
kan pencerahan berikhtiar mengembangkan 
strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) 
ke transformasi (perubahan dinamis) untuk 
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melahirkan amal usaha dan aksi-aksi so-
sial kemasyarakatan yang memihak kaum 
dhu’afa dan mustadh’afin serta memperkuat 
civil society (masyarakat madani) bagi kema-
juan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pen-
gembangan pemikiran Muhammadiyah ber-
pijak pada koridor tajdid yang bersifat purifi-
kasi dan dinamisasi, serta mengembangkan 
orientasi praksis untuk pemecahan masalah 
kehidupan. Muhammadiyah mengembang-
kan pendidikan sebagai strategi dan ruang 
kebudayaan bagi pengembangan potensi dan 
akal-budi manusia secara utuh. Sementara 
pembinaan keagamaan semakin dikembang-
kan pada pengayaan nilai-nilai akidah, iba-
dah, akhlak, dan mu’amalat-dunyawiyah yang 
membangun kesalehan individu dan sosial 
yang melahirkan tatanan sosial baru yang le-
bih relijius dan humanistik.

Dalam gerakan pencerahan, Muham-
madiyah memaknai dan mengaktualisasikan 
jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala ke-
mampuan (badlul-juhdi) untuk mewujudkan 
kehidupan seluruh umat manusia yang maju, 
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adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. 
Jihad dalam pandangan Muhammadiyah 
bukanlah perjuangan dengan kekerasan, 
konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam 
berhadapan dengan berbagai permasalahan 
dan tantangan kehidupan yang kompleks di-
tuntut untuk melakukan perubahan strategi 
dari perjuangan melawan sesuatu (al-jihad 
li-al-muaradhah) kepada perjuangan mengha-
dapi sesuatu (al-jihad li-al-muwajahah) dalam 
wujud memberikan jawaban-jawaban alter-
natif  yang terbaik untuk mewujudkan kehi-
dupan yang lebih utama.    

Adapun dalam kehidupan kebangsaan 
Muhammadiyah mengagendakan revitali-
sasi visi dan karakter bangsa, serta semakin 
mendorong gerakan mencerdaskan dan me-
majukan kehidupan bangsa yang lebih luas 
sebagaimana cita-cita kemerdekaan dengan 
menawarkan rekonstruksi kehidupan ke-
bangsaan yang bermakna menuju Indonesia 
berkemajuan. Dalam menghadapi berbagai 
persaingan peradaban yang tinggi dengan 
bangsa-bangsa lain dan demi masa depan 
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Indonesia yang lebih maju maka diperlukan 
transformasi kehidupan bangsa di berbagai 
bidang kehidupan. 

Dakwah Pencerahan

Usaha-usaha dakwah untuk mewujud-
kan Islam dalam kehidupan sebagaimana 
dilakukan Muhammadiyah maupun gerakan 
Islam lainnya haruslah membawa dan bersi-
fat mencerahkan. Sejatinya, dengan sifatnya 
yang demokratis dan membawa perubahan 
menuju ke jalan Allah yang menyelematkan 
kehidupan umat manusia di dunia dan akhi-
rat, maka dakwah Islam itu berwatak pence-
rahan. Sebaliknya, bukanlah dakwah kalau 
tidak menyinari atau tidak mencerahkan 
kehidupan, baik kehidupan para pemeluk-
nya maupun umat manusia keseluruhannya. 
Dengam kata lain, dakwah Islam haruslah 
dakwah pencerahan.

Dakwah pencerahan sesungguhnya se-
napas dengan jiwa dan konsep dakwah itu 
sendiri. Dakwah itu sifatnya mengeluarkan 
umat manusia dari segala bentuk kegelapan-
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kejahiliyahan menuju pada keadaan terang-
benderang atau takhrij min al-dhulumat ila 
al-nur (QS. Al-Baqarah: 257). Itulah dakwah 
yang berwatak tanwir, yakni dakwah pence-
rahan.

Dakwah pencerahan ialah usaha-usaha 
menyebarluaskan dan mewujudkan ajaran 
Islam sehingga melahirkan perubahan ke 
arah yang lebih baik, unggul, dan utama 
dalam kehidupan pemeluknya dan menja-
di rahmat bagi masyarakat luas di semesta 
alam. Dakwah pencerahan dalam setiap usa-
hanya bersifat membebaskan, memberdaya-
kan, dan memajukan kehidupan di segala 
bidang dan lingkup menuju raihan terwujud-
nya peradaban yang utama. Dakwah yang 
demikian memerlukan pembaruan terus me-
nerus sehingga bersifat unggul dan alternatif.

Dakwah secara konseptual merupakan 
usaha mengajak pada Islam secara demokra-
tis, bukan monolitis dan paksaaan. Tak ada 
sebuah istilah yang paling demokratis dalam 
mozaik ajaran Islam kecuali kata dakwah. 
Dakwah berasal dari akar kata “da’a-yad’u-
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da’wata”, artinya memanggil, menyeru, dan 
menjamu. Yakni memanggil, menyeru, dan 
menjamu orang agar mau berada di jalan Al-
lah menuju keselamatan hidup di dunia dan 
akhirat. Artinya, dakwah dalam pandangan 
dan praksis apapun meniscayakan pendeka-
tan, strategi, dan cara yang berproses secara 
terbuka dan timbal-balik, bukan yang tertu-
tup dan monolitik. Dakwah itu harus cerdas-
bijaksana (bil-hikmah), edukatif  yang baik 
(wal al-mauidhat al-hasanah), dan dialogis 
yang unggul (wa jadil-hum bi-latiy hiya ahsan) 
sebagaimana dititahkan Allah (QS. Al-Nahl: 
125).

Adapun secara defenitif, dakwah menu-
rut Muhammadiyah ialah “panggilan atau 
seruan bagi umat manusia menuju jalan Al-
lah (QS. Yusuf: 108) yaitu jalan menuju Is-
lam (QS. Ali Imran: 19)”. Dakwah sebagai 
“upaya tiap Muslim untuk merealisasikan 
(aktualisasi) fungsi kerisalahan dan fung-
si kerahmatan”. Fungsi kerisalahan dari 
dakwah ialah “meneruskan tugas Rasulul-
lah (QS. Al-Maidah: 67) menyampaikan 
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dinul-Islam kepada seluruh umat manusia 
(QSAli Imran: 104, 110, 114)”. Sedangkan 
fungsi kerahmatan berarti “upaya menjadi-
kan (mengejewantahkan, mengaktualkan, 
mengoperasionalkan) Islam sebagai rahmat 
(penyejahtera, pembahagia, pemecah perso-
alan) bagi seluruh manusia (QS. Al-Anbiya: 
107)”.

Setiap usaha dakwah Islam oleh siapa, 
kapan, dan di mana pun haruslah memba-
wa pencerahan dari keadaan “al-dhulumat” 
atau sistem yang gelap-gulita kepada kondisi 
yang serba “al-nur” atau penuh cahaya yang 
terang di segala lapangan kehidupan. Dalam 
bidang sosial-politik, sosial-ekonomi, sosial-
budaya, dan aspek-aspek lainnya melalui 
dakwah harus terbangun kehidupan umat 
manusia setahap demi setahap menuju pada 
kondisi yang cerah dan mencerahkan. Me-
laui dakwah haruslah terjadi bahwa Islam 
benar-benar menjadi rahmatan lil-’alamin di 
Indonesia khususnya dan dunia pada umum-
nya.

Bagi Amin Al-Qurdi, dakwah al-amr bi 
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al-ma’ruf  wa nahyu ‘an al-munkar sebagai ba-
gian asasi dari “Tanwir al-Qulub”, sebagai 
suatu kebaikan yang luhur dan sempurna. 
Alah telah memerintahkan kewajiban ter-
sebut (QS. An-Nahl: 125; Fushilat: 33; Ali 
Imran: 104;). Rasulullah juga memberi con-
toh dan perintah atas dakwah “pencerahan” 
itu, sebagaimana dalam salah satu hadisnya, 
yang artinya: “Siapapun orang yang menga-
jak ke jalan petunjuk baginya pahala sebany-
ak pahala orang yang mengikutinya tanpa 
kengurangi sedikitpun pahalanya, sebaliknya 
siapapun yang mengajak pada kesesatan ba-
ginya dosa sebanyak dosa orang yang men-
gikutinya tanpa sedikitun mengurangi beban 
dosa mereka” (HR Muslim, Abu Dawud, 
At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibn Majah). 

Menurut Al-Qurdi, amal saleh bah-
kan termasuk ke dalam jalan pencerahan 
hati, sehungga terkandung makna penting 
dan manfaat yang besar. Dengan demikian 
dakwah pencerahan sesungguhnya bukan 
sekadar berdimensi amar makruf  dan nahi 
mungkar, sekaligus juga aktualisasi amal sa-
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leh dan pencerahan rohani yang membawa 
pencerahan dalam keseluruhan hidup umat 
manusia menuju keselamatan, kebaikan, ke-
buntungan, dan kebahagiaan baik bagi pe-
lakunya maupun sasaran dakwahnya. Den-
gan demikian dakwah pemcerahan haruslah 
menjadi gerakan yang meluas dalam kehidu-
pan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan 
universal saat ini. 

Bagi umat Islam maupun Muhammadi-
yah sebagai kekuatan umat Muslim dakwah 
pencerahan harus menjadi arus utama dan 
strategi utama, bahkan usaha-usaha dakwah 
itu sendiri haruslah mencerahkan. Umat dan 
masyarakat luas harus melakukan “takhrij 
min al-dhulumat ila al-nur” dalam segala aspek 
dan lapangan kehidupan. Jika umat Islam 
sebagai mayoritas masih jauh dari ajarannya, 
tertinggal di banyak bidang kehidupan, besar 
kuantitas tetapi minim kualitas, merasa asing 
di rumahnya sendiri, sulit bersatu dan masih 
saling bermusuh-musuhan, serta kalah da-
lam banyak hal dari umat atau bangsa lain-
nya maka berarti usaha-usaha dakwah Islam 
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belum bersifat mencerahkan. Apalagi mana-
kala atas nama dakwah terjadi pemunduran 
kehidupan umat, maka dakwah seperti itu 
secara tidak disadari bersifat penggelapan, 
yang tentu saja bertentangan dengan jiwa 
dan prinsip dakwah sendiri.

Insan yang Tercerahkan

Bagi Muhammadiyah, salah satu agen-
da gerakan pencerahan yang harus terus 
menerus diikhtiarkan secara lebih masif  dan 
bersifat transformatif  ialah mengembangkan 
kualitas manusia Indonesia agar menjadi in-
san yang berkemajuan. Yaitu insan atau ma-
nusia yang memiliki jiwa, pikiran, sikap, dan 
tindakan-tindakan yang maju dalam segala 
aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai 
ajaran agama dan kebudayaan yang hidup di 
tubuh bangsa Indonesia. 

Khusus bagi umat Islam tentu saja ke-
majuan itu didasari, dibingkai, dibimbing, 
diarahkan, dan diaktualisasikan dengan 
nilai-nilai dasar ajaran Islam, yang mengan-
dung niali-nilai kemajuan dan pencerahan. 
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Islam sebagai agama yang mencerahkan (din 
al-tanwir) dan memajukan peradaban (din 
al-hadlarah) harus melekat menjadi bagian 
penting dari pandangan hidup setiap Muslim 
baik individual maupun kolektif. Dari pan-
dangan hidup Muslim yang mencerahkan 
dan berkemajuan itulah lahir atau terbentuk 
kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-
kemajuan di segala bidang. Lebih jauh lagi, 
akan lahir atau terwujud peradaban Indone-
sia yang utama.

Karenanya diperlukan strategi pencerahan 
dengan melakukan tranformasi kebudayaan 
untuk membangun atau mengembangkan 
kualitas manusia Indoneisa yang berkemaju-
an. Manusia Indonesia harus tumbuh menja-
di insan yang berkualitas maju seperti gemar 
membaca, mencari ilmu, cerdas, kritis, kreatif, 
inovatif, disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan 
sifat-sifat berkemajuan lainnya agar mampu 
dari berbagai ketertinggalan menuju pada ke-
majuan hidup yang berkeunggulan. 

Karakter manusia Indonesia yang berke-
majuan tersebut harus disertai dengan nilai-
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nilai kemajuan (keunggulan) moral-spiritual 
seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, 
keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat da-
lam memegang prinsip, dan sifat-sifat moral 
utama lainnya. Dalam konteks kehidupan 
kolektif  bemasyarakat dan berbangsa sifat-
sifat maju tersebut juga harus diimbangi atau 
disertai dengan nilai-nilai sosial yang utama 
seperti solidaritas, toleransi, empati, harmo-
ni, dan lain-lain. Keunggulan moral-spiritual 
dan sosial tersebut harus benar-benar oten-
tik, tidak bersifat kulit-luar (pesona lahiriah) 
dan sekadar menjadi jargon seperti selama 
ini sering ditampilkan, tetapi teraktualisasi-
kan dalam konsistensi kata dan laku. Apa-
lagi sekadar jadi komoditi politik murahan.

Warga bangsa harus terus dicerahkan 
kualitas dirinya agar tumbuh menjadi ma-
nusia Indonesia yang cerdas dan maju se-
bagaimana spirit dan cita-cita nasinoal yang 
dikehendaki para pendiri negara ini. Bukan 
menjadi manusia yang hipokrit dan penuh 
topeng pesona, kata tak sejalan tindakan, ti-
dak bertanggung jawab atau mudah melepas-
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kan amanat, tidak berdisiplin murni, malas, 
menerabas, jiwa budak, bebal, dan sifat-sifat 
lemah karakter lainnya sebagaimana pernah 
ditulis oleh antropolog Koentjaraningrat dan 
budayawan Mohtar Lubis. Menurut Sutan 
Takdir Alisyahbana dalam polemik kebuda-
yaan tahun 1933, bahwa jika bangsa Indone-
sia ingin maju sejajar dengan bangsa-bangsa 
Barat harus mampu menunjukkan diri seba-
gai manusia modern dan membuang alam 
pikiran dan sikap mental yang “pra-Indone-
sia”. 

Dalam transformasi manusia Indonesia 
yang berkemajuan tersebut meniscayakan 
strategi kebudayaan, termasuk pendidikan, 
yang mencerahkan. Dalam mengembangkan 
kebudayaan diarahkan pada pembentukan 
kebudayaan Indonesia yang modern atau 
berkemajuan sesuai nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia, termasuk ni-
lai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan 
nasional. Kebudayaan nasional yang dikem-
bangkan bersifat integratif  antara kemampu-
an merawat nilai-nilai lama yang baik dan 
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mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih 
baik, termasuk kesediaaan untuk menga-
dopsi nilai-nilai budaya luar sejauh hal itu 
baik dan positif  untuk kemajuan. Nilai-nilai 
budaya khas Indonesia yang dikembangkan 
jangan kembali ke belakang yang sifatnya la-
puk, yang oleh WS Rendra disebut kebuda-
yaan “kasur tua”. 

Dalam buku Indonesia Berkemajuan 
(2014) Muhammadiyah memandang bah-
wa sebagai bagian dari strategi kebudayaan, 
ikhtiar membangun Indonesia berkemaju-
an menuntut dikembangkannya pendidikan 
yang mencerahkan. Kutipan lemgkap dari 
pemikiran dalam buku tersebut bahwa, Indo-
nesia berkemajuan meniscayakan dukungan 
sumber daya manusia yang cerdas dan ber-
karakter utama. Manusia yang cerdas ada-
lah manusia Indonesia seutuhnya yang me-
miliki kekuatan akal budi, moral, dan ilmu 
pengetahuan yang unggul untuk memahami 
realitas persoalan serta mampu membangun 
kehidupan kebangsaan yang bermakna bagi 
terwujudnya cita-cita nasional. Manusia In-
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donesia yang cerdas memiliki fondasi iman 
dan takwa yang kokoh, kekuatan intelektual 
yang berkualitas, kepribadian yang utama, 
dan menjadi pelaku kehidupan kebangsaan 
yang positif  sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila.

Sumber daya manusia Indonesia yang 
cerdas dan berkarakter utama hanya da-
pat dihasilkan oleh sistem pendidikan yang 
“mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai-
mana diamanatkan Pembukaan UUD 1945. 
Pendidikan tersebut dalam prosesnya tidak 
hanya menekankan pada kemampuan mem-
baca, menulis, dan berhitung, tetapi sekali-
gus sebagai proses aktualisasi diri yang men-
dorong peserta didik untuk memiliki ilmu 
pengetahuan tinggi dan berkeadaban mulia. 

Karenanya, pendidikan nasional yang 
selama ini berlaku harus direkonstruksi 
menjadi sistem pendidikan yang mencerah-
kan, dengan visi terbentuknya manusia pem-
belajar yang bertakwa, berakhlak mulia, dan 
berkemajuan. Sedangkan misinya ialah: (1) 
Mendidik manusia agar memiliki kesada-
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ran ilahiah, jujur, dan berkepribadian mulia; 
(2) Membentuk manusia berkemajuan yang 
memiliki jiwa pembaruan, berfikir cerdas, 
kreatif, inovatif, dan berwawasan luas; (3) 
Mengembangkan potensi manusia berjiwa 
mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, dan 
kompetitif; (4) Membina peserta didik agar 
menjadi manusia yang memiliki kecakapan 
hidup dan ketrampilan sosial, teknologi, in-
formasi, dan komunikasi; (5) Membimbing 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
memiliki jiwa, daya-cipta, dan kemampuan 
mengapresiasi karya seni-budaya; dan (6) 
Membentuk kader bangsa yang ikhlas, ber-
moral, peka, peduli, serta bertanggung ja-
wab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. 
Pendidikan nasional yang holistik tersebut 
melibatkan seluruh elemen bangsa sehingga 
menjadi gerakan dan strategi kebudayaan na-
sional yang menyeluruh menuju kemajuan 
hidup bangsa yang bermartabat.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar 
memiliki arti strategis bagi pengembangan 
sumber daya manusia yang unggul dan ber-
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fungsinya lembaga pendidikan holistik me-
nuju Indonesia berkemajuan. Oleh karena 
itu, kesempatan untuk memperoleh pendidi-
kan bagi setiap warga negara harus menjadi 
tanggung jawab pemerintah secara mutlak. 
Masyarakat perlu menyadari bahwa jumlah 
yang besar tanpa didukung dengan kualitas 
yang tinggi tidak akan mampu bersaing den-
gan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain 
di Asia seperti Cina, Jepang, dan India ber-
kembang menjadi kekuatan baru di dunia, 
yang berpeluang menggantikan kekuatan 
ekonomi Barat. Itu semua dimungkinkan 
karena ketersediaan sumber daya manusia 
yang berkualitas unggul.

Pendidikan nasional selain mampu 
menghasilkan manusia Indonesia yang cer-
das juga dapat membentuk watak perilaku 
utama. Dalam kehidupan masyarakat, ka-
rakter utama itu muncul dalam sifat ketela-
danan, keadilan, kejujuran, kebenaran, ke-
beranian, kemerdekaan, kedisiplinan, dan 
tanggungjawab. Nilai-nilai utama tersebut 
harus melekat menjadi karakter bangsa un-
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tuk melawan penyakit mental yang cende-
rung hedonis, konsumtif, dan menerabas, 
yang menyebabkan bangsa Indonesia ter-
tinggal dari bangsa-bangsa lain.

Dalam transformasi kebangsaan itu ti-
dak kalah penting transformasi elite pemim-
pinnya di seluruh lapisan struktur, karena 
baik dan buruknya rakyat tergantung para 
pemimpinnya. Di sinilah Muhammadiyah 
mengedepankan pentingnya kepemimpinan 
profetik. Dalam buku Indonesia Bekemajuan 
(2014) dideskripsikan tentang urgensi dan 
kualitas kepemimpinan profetik. Bahwa 
Indonesia berkemajuan sangat ditentukan 
oleh karakter kepemimpinan dalam seluruh 
struktur kehidupan kebangsaan. Negara dan 
bangsa berkemajuan memerlukan karakter 
kepemimpinan yang progresif, reformatif, 
inspiratif  dan berakhlak mulia yang mampu 
menyerap aspirasi masyarakat dan meng-
kristalisasikan nilai-nilai etika keagamaan 
sebagai landasan kebijakan di pelbagai sek-
tor kehidupan kebangsaan. Dalam konteks 
kehidupan kebangsaan, kepemimpinan pro-
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fetik adalah kepemimpinan yang memiliki 
komitmen terhadap kebenaran, mendorong 
terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, 
berpihak kepada hak-hak masyarakat, serta 
mengutamakan kepentingan bangsa dan ne-
gara di atas segalanya. Kepemimpinan pro-
fetik memiliki kualitas rohaniah yang me-
madukan keseimbangan hubungan dengan 
Tuhan dan dengan sesama umat manusia 
serta lingkungannya untuk membangun pe-
radaban hidup yang utama.

Kepemimpinan profetik merupakan per-
paduan antara kualitas kenegarawanan dengan 
kemampuan transformatif, yakni kepemim-
pinan yang berkarakter dan berkepribadian 
kuat, mengutamakan kepentingan bangsa dan 
negara, mampu melakukan mobilisasi poten-
si, mengagendakan perubahan, dan memp-
royeksikan masa depan. Kepemimpinan yang 
dimaksud mampu memadukan kekuatan visi, 
pengambilan keputusan, memiliki kapabilitas, 
integritas, dan akseptabilitas yang kuat sebagai 
manifestasi kenegarawanan, serta mampu me-
mecahkan persoalan-persoalan bangsa.
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Kepimpinan profetik dalam sebuah sis-
tem pemerintahan dibangun di atas tonggak 
wawasan yang visioner. Yakni, kepemim-
pinan yang memberikan keteladanan dan 
bersikap adil terhadap semua golongan, bisa 
menumbuhkan potensi masyarakat untuk 
bersama-sama membangun negara yang adil 
makmur dan bermakna bagi setiap warga 
negaranya. Kepemimpinan yang adil akan 
menghilangkan fanatisme sempit kelompok 
dan golongan. Kepemimpinan seperti ini 
akan bisa memobilisasi warga masyarakat 
untuk berjuang, berkorban dan bahkan rela 
mati demi pembangunan dan kemajuan. Ti-
adanya keteladanan pimpinan dan hilangnya 
sosok pemimpin yang amanah sangat ber-
pengaruh bagi penegakan nilai-nilai seperti 
yang disebutkan di atas. 

Kepemimpinan profetik memiliki krite-
ria sebagai berikut: (a) religius, kata sejalan 
dengan tindakan, dan bertanggung jawab; 
(b) visi dan karakter kuat sebagai negarawan, 
yang mengutamakan kepentingan bangsa 
dan negara ketimbang diri sendiri, partai 
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politik, dan kroni; (c) berani mengambil ber-
bagai keputusan strategis dan memecahkan 
masalah-masalah krusial bangsa; (d) mewu-
judkan good governance, tegas dalam melaku-
kan pemberantasan korupsi, penegakan hu-
kum, serta penyelamatan aset dan kekayaan 
negara; (e) menjaga kewibawaan dan kedau-
latan nasional dari berbagai ancaman di da-
lam dan luar negeri; (f) melepaskan jabatan 
partai politik dan fungsi-fungsi lain yang da-
pat menimbulkan konflik-kepentingan serta 
mengganggu jalannya pemerintahan dalam 
memimpin bangsa dan negara; dan (g) me-
miliki strategi perubahan yang membawa 
pada kemajuan bangsa.

Para pemimpin di berbagai sektor dan 
tingkatan harus memiliki dan menjunjung 
tinggi kebenaran (sidiq), kejujuran (amanah), 
menyampaikan kebenaran dan kejujuran 
(tabligh), dan cerdas dalam mengelola aset 
negara (fathanah). Demikian juga, para pe-
mimpin harus menunjukkan keteladanan 
yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Keteladanan elite 
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menjadi kunci penting bagi tumbuhnya ke-
percayaan, sebagai pusat identifikasi diri bagi 
rakyat, serta menjadi modal sosial dan roha-
niah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

Khusus untuk membingkai kualitas ke-
pemimpinan Indonesia lima tahun ke depan, 
kepemimpinan profetik itu dalam Tanwir 2014 
di Samarinda kemudian dioperasionalkan 
ke dalam tujuh kriteria pemimpin nasional 
khususnya calon presiden dan wakil presiden 
yaitu: (1) berjiwa religius, taat beribadah, be-
rintegritas tinggi, serta sejalan antara kata dan 
perilaku; (2) memiliki visi dan karakter kuat 
sebagai negarawan, yang mampu membangun 
solidaritas kebangsaan, mengutamakan kepen-
tingan bangsa dan negara di atas diri sendiri, 
partai politik, dan kroni; (3) berani mengam-
bil keputusan strategis dalam memecahkan 
masalah-masalah krusial bangsa dengan tetap 
menghormati dan menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; (4) 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, tegas dalam memberantas korupsi, me-
negakkan hukum, menyelamatkan aset dan ke-
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kayaan negara; (5) menjaga kewibawaan dan 
kedaulatan nasional dari berbagai ancaman 
dari dalam dan luar negeri; (6) memiliki strate-
gi perubahan yang membawa pada kemajuan 
bangsa; dan (7) berkomitmen pada aspirasi po-
litik umat Islam serta mewujudkan Indonesia 
berkemajuan.

Penutup

Gerakan pencerahan memerlukan lang-
kah pendakian yang terjal dan seringkali ti-
dak populer. Gerakan ini memerlukan fon-
dasi ideologi yang dibangun dengan keya-
kinan, pemikiran, dan praksis transformatif  
yang kokoh. Memilih gerakan pencerahan 
yang bersifat membebaskan, memberdaya-
kan, dan memajukan kehidupan umat dan 
bangsa sebagaimana sejarah Muhammadiy-
ah generasi awal, akan berhadapan dengan 
sangkar-besi kekuatan tradisionalisme dan 
pragmatisme yang terbiasa dengan raihan-
raihan nilai-guna yang selama ini membuat 
dirinya nyaman, sehingga setiap perubahan 
berarti ancaman dan kehilangan. 
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Bagi gerakan sosial-keagamaan seperti 
Muhammadiyah, gerakan pencerahan yang 
berat dan mendaki itu harus berhadapan den-
gan realitas alam pikiran yang hedonistik, ma-
terialistik, pragmatik, dan oportunustik yang 
selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat 
sesaat. Selain itu, gerakan pencerahan juga 
meniscayakan konsistensi dari para pelaku 
perubahan itu sendiri, bahwa Allah SWT. 
tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
atau bangsa apabila mereka sendiri tidak mau 
mengubah nasibnya (QS. Ar-Ra’d: 11). 

Dengan pesan Al-Qur’an tersebut, be-
rarti gerakan pencerahan dari Muhamma-
diyah untuk Indonesia berkemajuan hanya 
akan kahir manakala Muhammadiyah sen-
diri terlebih dulu harus cerah dan mencerah-
kan! Maukah dan mampukah para anggota, 
kader, dan pimpinan Muhammadiyah ber-
komitmen kuat menghadapi rintangan dan 
tantangan yang terjal seperti itu demi men-
gusung gerakan pencerahan?
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KONSISTENSI DAN 
PARADOKS BERISLAM

Islam merupakan agama yang mencer-
ahkan bagi kehidupan pribadi, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan uni-
versal. Pencerahan merupakan nilai keu-
tamaan diri yang tertanam dalam segenap 
kebaikan jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan 
yang membawa kemaslahatan yang serbau-
tama dan penuh makna. Dengan berislam 
yang mencerahkan, setiap Muslim akan me-
nyebarkan akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah)  
yang menebar ihsan atau kebaikan yang 
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melampaui sekaligus rahmat bagi semesta 
alam. Sebaliknya Islam melarang umatnya 
menyebarkan akhlak yang buruk (al-akhlaq 
al-madhmumah) yang membawa kerusakan 
di muka bumi (fasad fil-ardl). 

Dalam kenyataan Islam atau agama 
tidak sepenuhnya menunjukkan konsistensi, 
sebaliknya terjadi paradoks atau hal-hal yang 
tampak bertentangan antara nilai ajaran den-
gan perilaku pemeluknya. Perkembangan 
mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya 
perilaku keberagamaan yang ekstrem, antara 
lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain 
(takfiri). Di kalangan umat Islam terdapat 
kelompok yang suka menghakimi, menana-
mkan kebencian, dan melakukan tindakan 
kekerasan terhadap kelompok lain dengan 
tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Kecend-
erungan takfiri bertentangan dengan watak 
Islam yang menekankan kasih sayang, kes-
antunan, tawasuth, dan toleransi. Sikap mu-
dah mengkafirkan pihak lain disebabkan 
oleh banyak faktor, antara lain cara pandang 
keagamaan yang sempit, miskin wawasan, 



89Konsistensi dan Paradoks Berislam

kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan 
agama yang eksklusif, politisasi agama, serta 
pengaruh konflik politik dan keagamaan dari 
luar negeri, terutama yang terjadi di Timur 
Tengah (PP Muhammadiyah, 2015).

Umat Islam, sebagai pembawa misi Islam 
rahmatan lil-‘alamin, dituntut untuk mengem-
bangkan sikap beragama yang tengahan (wa-
sithiyah, moderat), saling mendukung dan 
memperkuat, serta tidak saling memperlemah 
dan meniadakan kelompok lain yang berbe-
da. Karenanya diperlukan konsistensi beris-
lam atau beragama yang mencerahkan. Seba-
liknya, paradoks atau inkonsistensi yang me-
nyebabkan orang lain kehilangan kepercayaan 
terhadap umat beragama perlu dihindari. 
Dalam kaitan kesenjangan antara ajaran dan 
tindakan pemeluknya sering disebut anomali, 
ironi, dan anomi dalam beragama sebagaima-
na diuraikan dalam bab berikut ini.

Anomali Berislam

Suatu saat di zaman Nabi Muhammad 
SAW. beberapa orang datang menemui Rasu-
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lullah. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
seseorang rajin shalat, puasa, dan mengelu-
arkan zakat, tapi ia juga sering berbuat jahat 
terhadap tetangganya.” Nabi menjawab, “Dia 
penghuni neraka.” Sebaliknya terdapat se-
orang yang shalat, puasa, dan zakatnya biasa 
saja, tapi tidak pernah berbuat jahat terhadap 
tetangganya. Kemudian Rasulullah bersabda, 
“Dia penghuni surga”.

Sungguh ironi atau bertentangan di 
dalam dirinya. Bagaimana mungkin ada 
Muslim yang rajin beribadah, menyuarakan 
tauhid, taat shalat wajib dan sunah, mel-
aksanakan puasa Senin-Kamis dan Daud 
selain shaum wajib, gemar bagi-bagi rizki, 
hafal ayat-ayat Al-Quran, paham Islam dari 
A sampai Z, dan sehari-hari hidup dalam ge-
merlap ritual keislaman, namun perangainya 
buruk kata dan ujaran, pemarah, penghujat, 
penyebar kebencian, serta bertindak onar 
dan keburukan terhadap sesama?

Sedangkan mereka yang beragama biasa 
saja menampilkan perangai yang luhur ter-
hadap sesama? Kisah dalam hadis yang diri-
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wayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim  
itu tampak paradoks dan rasanya secara 
lahir sulit dipahami terjadi dalam diri sese-
orang yang taat beragama. Sosok-sosok yang 
di mata publik atau umat begitu berkemilau 
atribut keagamaan, ujaran dan tindakannya 
jauh panggang dari api.

Di dunia yang fana ini segala perilaku 
anak cucu Adam hadir dalam ragam yang 
kompleks. Segala peristiwa terjadi dari yang 
dapat dipahami sampai mengandung sejuta 
rahasia. Allah Yang Maha Pencipta bahkan 
menyebut dunia sebagai penuh permainan 
atau al-mata al-ghurur. Maka paradoks pun 
bagian dari dunia bak panggung sandiwara 
itu. Para sosiolog menyebut dunia paradoks 
itu sebagai anomali, sesuatu yang menyim-
pang dari kelaziman.

Dunia anomali atau penyimpangan per-
ilaku terjadi karena banyak kemungkinan. 
Dalam diri subjek, nilai-nilai yang baik seka-
dar menjadi norma verbal, tidak mengalami 
internalisasi. Artinya nilai-nilai baik itu tidak 
tertanam dalam jiwa dan pikiran untuk meng-
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hasilkan tindakan yang selaras. Sekadar ber-
henti di tingkat kognisi dan lisan belaka. 
Dalam teori Robert K. Merton, nilai-nilai 
luhur tersebut berhenti sebagai sesuatu yang 
latent (terpendam) dan tidak manifest (nyata), 
yang mewujud dalam praktik hidup di dunia 
nyata. Bahasa umum menyebut sebagai split 
of  personality, kepribadian yang terbelah den-
gan menampilkan perangai-perangai yang 
kontradiktif  di dalam dirinya.

Perilaku yang anomali ibarat drama-
turgi, sesuatu yang semu, laksana permainan 
sandiwara di panggung. Dalam dramaturgi, 
ujar Erving Goffman dalam Presentation of  
Self  in Everyday Life (1959), seseorang akan 
menampilkan presentasi diri di depan pentas 
(front stage) yang serba termanipulasi—baik 
diri maupun segala asesorisnya—dengan 
tujuan memuaskan penonton atau khalayak 
umum. Sementara di belakang panggung 
(back stage) semua drama di pentas itu dia-
tur dan dimanipulasi sedemikian rupa, yang 
tentu saja publik tidak mengetahui perangai 
yang sesungguhnya.
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Di panggung yang penuh dekorasi itulah 
sandiwara beragam perilaku aktor yang ber-
topeng dipentaskan. Penampilannya di atas 
panggung tentu beda dengan yang sesung-
guhnya, seperti hadis Nabi tentang sang 
Muslim yang tampak saleh di luar tetapi per-
angainya buruk. Khalayak selalu mengagumi 
dan terpukau dengan penampilan para aktor 
dalam layar dramaturgi karena mereka tidak 
tahu persis apa yang sesungguhnya dilakukan 
para aktor itu dalam keseharian. Perangai bu-
ruk dan merusaknya sering diterima secara 
buta oleh pengikutnya karena mereka tidak 
mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya, 
sehingga meski salah tetap dibela dalam balu-
tan rabun kesararan kolektif  yang akut.

Dalam ranah politik, dramaturgi men-
jadi pemandangan umum yang dianggap 
lazim. Para elite memainkan banyak peran 
yang kontroversi di khalayak publik. Pagi 
hari A, siang hari B, sore hari H, malam 
hari K, besok hari menjadi XYZ. Mereka 
mencari legitimasi seputar inkonsistensi si-
kap politiknya pada adagium “politik seni 
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dari banyak kemungkinan” atau “politik itu 
dinamis.” Aktor politik terbiasa berdrama-
turgi, apa yang ada di lisan, lain pula dalam 
tindakan. Politik pun tidak jarang menjadi 
keras dan sarat muslihat, lain di depan lain 
di belakang. Politik lantas kehilangan nilai 
kejujuran, keterpercayaan, dan sikap kenega-
rawanan. Politisi yang baik dikalahkan oleh 
aktor-aktor kontroversial yang perkasa.

Dramaturgi memasuki babak baru dalam 
dunia media sosial. Media daring saat ini men-
jadi arena dramaturgi paling heboh, dari uja-
ran sampai etalase aksi di layar maya. Ddunia 
maya itu, perebutan kepentingan politik sam-
pai tafsir keagamaan bertebaran masif  sesuai 
selera masing-masing. Hoax menjadi santa-
pan sehari-hari tanpa daya kritis. Kewarasan 
publik diporak-porandakan oleh logika-logika 
sumbu pendek yang menghasut, menekan, 
menghujat, serta menebar aura marah dan 
permusuhan yang berubah menjadi budaya 
baru bangsa ini. Sosok-sosok keras dan nar-
sis menjadi idola baru di tengah kultur publik 
yang mengalami pembodohan masif.
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Sikap elite dan orientasi pandangan 
keagamaan mengalami politisasi yang tak 
terbendung di media sosial, sehingga pesan-
pesan agama yang mengemuka makin kerdil 
dan menghilangkan sukma beragama yang 
mencerahkan. Produksi ujaran yang keras, 
sadis, jorok, dan tak patut secara moral men-
jadi menu sehari-hari di media daring den-
gan daya jelajah interaksi dan frekuensi yang 
melintasi nyaris tidak pernah berhenti hanya 
untuk satu detik pun. Akibatnya, ruang sosial 
masyarakat berubah drastis dari kultur paguy-
uban yang alamiah ke patembayan yang pal-
ing instrumental dan sarat kepentingan mate-
rial sekaligus transaksional. Manusia zaman 
now sepenuhnya menjadi —meminjam istilah 
Alvin Toffler (1970)— the modular man, atau 
insan modular yang paling sempurna di jagat 
raya saat ini!

Bagaimana agar beragama menampil-
kan konsistensi antara kata dan tindakan 
yang mencerahkan? Umar bin Khattab sangat 
dikenal keras, tegas, dan perkasa, baik sebagai 
pribadi maupun selaku Amirul Mukminin. 



96 Islam Agama Pencerahan

Tapi dia pernah berpesan, “Janganlah engkau 
berprasangka terhadap perkataan yang keluar 
dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan 
persangkaan yang baik. Dan hendaknya eng-
kau selalu membawa perkataannya itu kepada 
prasangka-prasangka yang baik.” Umar yang 
gagah dan digdaya dalam karakter tokoh he-
bat terbukti sebagai sosok moralis yang men-
junjungtinggi kebajikan. Meski untuk suatu 
prasangka dalam hubungan antarinsan.

Dalam berpolitik, Amirul Mukminin 
juga dikenal menjujung tinggi etika. Ketika 
anaknya yang memang hebat, yakni Abdul-
lah bin Umar masuk dalam enam anggota 
formatur untuk pemilihan khalifah sesu-
dahnya. Umar mensyaratkan Abdullah di-
bolehkan memiliki hak pilih tetapi dilarang 
untuk dipilih, sehingga tidak punya peluang 
sama sekali untuk menjadi khalifah. Umar 
jauh dari politik dinasti, sebagi bukti dari si-
kap etik dan kenegarawanan yang autentik. 
Islam bukan berhenti di lisan dan pengeta-
huan, tetapi benar-benar dipahami, dihayati, 
dan dipraktikkannya dalam tindakan berpoli-
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tik yang mencerdaskan dan mencerahkan. 
Jika ingin Islam itu mewujud dalam tin-

dakan nyata serta mencerahkan diri dan ling-
kungannya, maka penting adanya proses spir-
itualisasi ihsan dalam beragama. Islam tidak 
digelorakan dalam semarak ritual ibadah 
serbaverbal dan berhenti pada ranah syariat, 
tetapi mesti menghunjam dalam kesadaran 
imani yang membuahkan kebajikan perilaku 
yang melampaui. Keislaman bukan berhenti 
dalam atribut pakaian serba putih yang tam-
pak disakralkan dari luar, ritual-ritual ibadah 
seremonial, kefasihan berdalil kitab suci, 
serta sederet formalitas syariat luar lainnya. 
Islam justru harus dijadikan model perilaku 
aktual (mode for action) yang serba bajik seba-
gaimana rujukan akhlak Nabi dan para sa-
jabat mulia yang membuktikan kata sejalan 
tindakan. Itulah akhlak uswah hasanah.

Rasulullah pernah ditanya tentang ama-
lan yang paling banyak mengantarkan manu-
sia masuk surga, beliau menjawab, “Taqwal-
lahi wa husnul khuluq”, yakni bertakwa ke-
pada Allah dan berakhlak yang mulia (HR. 
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Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim dari Abu Hurairah). 
Nabi akhir zaman bahkan memperingatkan 
dalam salah satu hadis yang artinya, “Orang 
yang paling dibenci Allah ialah yang bermu-
suh-musuhan dengan keji dan kejam” (HR 
Bukhari). Betapa penting dan menentukan 
ajaran tentang akhlak mulia (atau al-akhlaq 
al-karimah) dalam Islam, yang berwujud budi 
luhur dalam ujaran, sikap, dan perbuatan.

Menghadapi dunia anomali diperlukan 
model perilaku berbasis spiritualisasi ihsan 
yang menanamkan perilaku aktual yang ju-
jur, amanah, welas asih, konsisten, dan luhur 
budi di bumi nyata. Orientasi pandangan 
keagamaan penting digeser dari serbadog-
ma ke tindakan nyata yang menyuburkan 
orientasi humanis. Dalam istilah Hassan 
Hanafi, mengubah alam pikir keislaman 
dari serbalangit ke bumi. Orientasi tauhid 
pun niscaya dibumikan dari teosentrisme ke 
antroposentrisme agar tauhid—meminjam 
pandangan Asghar Ali Engineer—berfungsi 
sebagai teologi yang membebaskan kehidu-
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pan. Bukan teologi di menara gading, yang 
tidak menyentuh bumi kemanusiaan, bah-
kan membiarkan anomali menjadi normal 
dalam baju kebesaran keagamaan yang ang-
kuh namun lapuk laksana kasur tua. 

Manakala manusia suka berkata, bersi-
kap, dan bertindak semaunya, maka sesung-
guhnya dari dalam dirinya telah hilang rasa 
malu. Hilang muru’ah kata orang pesantren. 
Kesalahan, keburukan, dan ketakpantasan di-
lakukan dengan tanpa rasa sungkan berulang 
kali. Cibiran orang banyak tidak menjadi per-
hatian dan kepedulian, layaknya orang bebal. 
Suara orang-orang saleh dan berilmu hanya le-
wat dari telinga kiri ke telinga kanan. Para pen-
gacara cerdik dan pemburu uang yang men-
dampinginya bahkan makin membuat dirinya 
percaya diri dalam berbuat salah dan nista.

Rasulullah bersabda, idza lam tastahi 
fasna’ ma syi-ta, jika kamu tidak malu maka 
berbuatlah sekehendakmu. Mereka yang su-
dah kehilangan urat malu, seungguhnya lu-
ruh pula iman dalam dirinya. Sebab, menu-
rut sabda Nabi yang lain, “Sejatinya malu 
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dan iman itu  berada dalam satu wadah, bila 
yang satu dicabut maka yang satunya ikut 
tercabut.” Ketika iman dan rasa malu pu-
tus dari diri seorang, maka kehormatan dan 
kemuliaannya selaku manusia hilang total. 
Akal budinya luruh ke titik nol. Perangainya 
pun, menurut Al-Quran, laksana hewan me-
lata, ka-dabah.

Para elite yang kehilangan urat malu akan 
kehilangan keluhuran budi. Apalagi ditambah 
dengan kerakusan diri akan harta dan jabatan, 
mereka akan semakin membabi buta dalam 
bersikap dan bertindak. Jika dia wakil rakyat, 
maka akan bersikap arogan dan sewenang-
wenang terhadap rakyat yang diwakilinya. 
Manakala dia penegak hukum, maka akan 
mudah disuap dan mempermainkan celah 
hukum. Bila dia pejabat eksekutif sama per-
angainya, maka akan korup dan memyalahgu-
nakan wewenang. Fit and proper test pun bukan 
jadi alat cerdas yang objektif, tetapi sebagai 
ajang siasat licin dan peragaan arogansi kuasa.

Ketika manusia beriman dan berperike-
manusiaan telah hilang rasa malunya dan 
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berbuat sekehendaknya, maka dia buta-tuli 
terhadap kebenaran, kebaikan, dan kepatu-
tan.  Sebaliknya yang mekar dalam dirinya 
ialah dusta, pura-pura, omong besar minus 
tindakan nyata, ajimumpung, merasa paling 
kuasa, dan sewenang-wenang. Ketika me-
miliki jabatan, maka kekuasaannya dipakai 
untuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan ber-
buat menyimpang tanpa rasa sungkan, sarat 
keangkuhan diri. Di antara mereka, bahkan 
bangga sekali jika mampu memperdaya orang 
dan mempermainkan sipapapun yang beru-
suan dengan jabatannya.

Nabi Muhammad memberikan we-
jangan sarat hikmah skaligus peringatan 
keras tentang rasa malu (al-haya-u). Sabdan-
ya, sesungguhnya Allah Ta’ala bila hendak 
membinasakan seseorang maka dicabutlah 
dari diri orang itu rasa malu. Manakala rasa 
malu itu telah dicabut, maka dia akan diben-
ci orang, dan bahkan orang dianjurkan untuk 
membencinya. Ketika yang bersangkutan tel-
ah dibenci orang, maka amanah pun dicabut 
dari dirinya.  Billa amanat telah tercabut 
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dari dirinya, maka engkau akan temukan dia 
sebagai pengkhianat, musuh setiap orang. 
Tatkala amanat lepas darinya dan menjadi 
pengkhianat, maka putuslah rahmat dari di-
rinya, sehingga engkau akan menemukan dia 
sebagai orang yang terkutuk. Setelah itu, tali 
Islam pun terputus dari dirinya. Naudzu bi-
Allah min dzalika

Ajaran Kemuliaan Islam 

Islam mengandung banyak sekali ajaran 
kemuliaan, lebih-lebih dalam hal akhlak dan 
mu’amalah, seperti sikap tengahan (tawasuth) 
atau harmoni (tawazun), tolong-menolong 
dan kebersamaan (ta’awun), adil dan ihsan, 
kasih sayang atau welas asih, serta  nilai-nilai 
luhur lainnya. Dengan ajaran kemuliaan itu 
maka umat Islam semestinya dapat menun-
jukkan keteladanan yang baik (uswah hasan-
ah) dalam segala hal, baik dalam kehidupan 
pribadi atau individu dan keluarga maupun 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan kema-
nusiaan universal sehingga dunia ini merasa-
kan manfaat dan kebaikan umat Islam.
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Islam ajaran wasathiyah
Islam sejatinya merupakan ajaran yang 

tengahan dan berkomitmen pada pembentu-
kan umat tengahan (wasathiyyah, moderat) 
sebagaimana watak Islam pada umumnya 
selaku ummatan wasathan (QS. Al-Baqarah: 
143). Islam tengahan, atau wasathiyah, ada-
lah Islam yang dalam beragama menampil-
kan sikap tidak ekstrem (ghuluw), sehingga 
membentuk Muslim yang berakhlak mulia, 
damai, toleran, dan bermu’amalah dengan 
siapapun secara ma’ruf. Namun bukan be-
rarti Islam wasathiyah itu tidak memiliki ket-
eguhan prinsip dalam berakidah, beribadah, 
dan berakhlak sebagaimana akhlak Nabi. 
Umat Islam tengahan sering dikenal kuat 
dalam prinsip, terutama menyangkut akidah 
atau keyakinan Islam, tetapi luwes dalam cara, 
terutama dalam muamalah dunyawiyah. 

Umat wasathiyah sebenarnya merupakan 
karakter umum Muslim, baik di Indonesia 
maupun dunia, namun artikulasinya ser-
ing beragam dan tidak dimonopoli oleh satu 
kelompok. Selain itu, umat tengahan juga 
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harus dinamis dan memiliki keunggulan, se-
bagaiamana karakter khaira ummah untuk 
menjalankan misi dakwah al amr bi al-ma’ruf, 
wa nahy ‘an al-munjar, wa tu’minuna billah 
(QS. Ali Imran: 110). Secara khusus bahkan 
digambarkan dalam Al-Qur’an bahwa umma-
tan wasathan itu harus menjadi syuhadaa ‘ala 
al-nas (QS. Al-Baqarah: 143), sehingga mem-
beri manfaat terbesar dan terbaik bagi dirinya, 
keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, dan 
umat manusia di alam raya ini. Kesimpulan-
nya, umat wasathiyah itu harus menjadi umat 
berkemajuan sehingga dapat menjadi rahma-
tan lil-‘alamin bagi seluruh umat manusia dan 
lingkungannya (QS. Al-Anbiya: 107).

Namun perlu penguatan dan perluasan 
peran dari Islam wasathiyah di manapun. Is-
lam Indonesia maupun mancanegara akan 
menghadapi dinamika kehidupan baru di 
abad ke-21, sesuai dengan hukum peruba-
han. Berbagai kecenderungan, masalah, dan 
tantangan kehidupan modern yang lebih 
kompleks tengah dan akan terus hadir untuk 
diberikan jawaban cerdas oleh umat Islam. 
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Umat Islam, selain tampil sebagai golongan 
yang membawa pesan damai, toleran, dan 
propluralitas, juga harus menjadi kekuatan 
yang prodemokrasi, penegak hak asasi ma-
nusia, dan civil society. Di samping itu, umat 
Islam Indonesia dan dunia juga harus men-
jadi golongan yang unggul di bidang politik, 
ekonomi, pendidikan, penguasaan ilmu peng-
etahuan dan teknologi, dan berdaya saing 
tinggi. 

Dalam konteks kehidupan kontemporer 
yang kompleks itu maka sungguh penting dan 
relevan kehadiran Islam Indonesia dan Islam 
dunia yang berkemajuan. Umat Islam yang 
moderat harus tampil sebagai umat berke-
majuan, bukan sebagai golongan yang besar 
sebatas jumlah. Apalah artinya besar secara 
kuantitas tetapi kalah dalam kualitas. Kata 
pepatah Arab, “faaqid asy-syaiy la yu’thi”, 
bahwa orang atau kelompok yang tidak me-
miliki sesuatu tidak mungkin dapat memberi 
sesuatu kepada pihak lain. Jangan sampai  
Islam wasathiyah atau moderat itu tertinggal 
dan tangan di bawah dibandingkan dengan 
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umat lain. Umat Islam Indonesia maupun di 
dunia, yang jumlahnya besar dan berwatak 
moderat, harus menjadi golongan besar yang 
unggul dan tangan di atas. Itulah pentingnya  
Islam dan umat Islam wasathiyah berkema-
juan di Indonesia maupun di dunia Muslim 
internasional guna mewujudkan peradaban 
utama!

Islam mengajarkan ta’awun
Islam juga menjunjung tinggi nilai 

“ta’awun”, yakni tolong-menolong antar-
sesama manusia—termasuk di dalamnya 
kerjasama, toleransi, kebersamaan, serta 
segala kebajikan—yang membawa pada 
kemaslahatan hidup bersama. Sebaliknya 
Islam mengajarkan umatnya agar menjauh-
kan diri dari “kerjasama” (persekongkolan) 
yang membawa pada keburukan dan kemud-
haratan dalam kehidupan bersama. Ajaran 
ta’awun secara khusus termaktub dalam Su-
rat Al-Maidah ayat ke-2 yang artinya adalah 
sebagai berikut, “Wahai orang-orang yang 
beriman!  Janganlah kamu melanggar syi’ar-
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syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melang-
gar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-yu 
(hewan-hewan kurban) dan qalaa-id (hewan 
kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitul Haram; sedang mereka mencari kur-
nia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi 
apabila kamu telah menyelesaikan ihram, 
maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan-
lah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 
kaum karena mereka menghalang-halangi 
kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu 
berbuat melampaui batas (kepada mere-
ka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 
berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2).

Surat Al-Maidah ayat ke-2 yang di 
dalamnya temaktub  ajaran ta’awun, dalam 
sejumlah tafsir turun terkait dengan situ-
asi ketegangan antara kaum Muslimin dan 
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kaum kafir Quraisy di sekitar rentang waktu 
dan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Menu-
rut Ibnu Katsir, bersumber dari penuturan 
Said bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW. 
bersama para sahabat berada di Hudaibi-
yah ketika orang-orang musyrik Makkah 
menghalanginya menuju Baitullah di mana 
hal itu dirasakan kaum Muslimin berat seka-
li. Suatu ketika sekelompok orang musyrik 
dari wilayah timur hendak pergi umrah ke 
Baitullah sesuai kepercayaan mereka kala 
itu, sebagian sahabat berniat menghalangi 
mereka sebagai bentuk pembalasan. Dalam 
konteks itulah Allah menurunkan ayat ke-2 
pada Surat Al-Maidah tersebut. Sebagaima-
na kupasan tafsir pada umumnya, terdapat 
versi lain seputar asbabun nuzul ayat tersebut.

Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan 
hadis Nabi yang bunyinya “unshur akhaka 
dhaliman aw madhluman”, artinya “Tolonglah 
sadaramu yang menganiaya dan yang diani-
aya” (HR. Imam Ahmad [11538] dari Anas 
bin Malik). Ketika Nabi ditanya kenapa harus 
menolong orang yang menganiaya? Rasul 
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menjawab, yang artinya “Engkau larang dia 
agar tidak berbuat aniaya, begitulah cara kamu 
menolongnya.” Betapa tegas tapi moderat 
cara Rasulullah mengajarkan misi dakwah, 
bahwa dalam menghadapi pihak musuh seka-
lipun senantiasa dimiliki jiwa dan sikap dasar 
kebajikan. Dalam bernahi-munkar pun harus 
ditunaikan dengan cara yang ma’ruf  atau 
baik, bahwa keburukan jangan dibalas den-
gan keburukan yang serupa.

Dalam kisah lain menurut Imam Ahmad 
dari Al-A’masyi, dari Yahya bin Watsab, dari 
salah seorang sahabat Nabi, dia berkata yang 
artinya: “Orang-orang mukmin yang ber-
baur dengan manusia  dan bersabar terhadap 
cercaan mereka itu lebih besar pahalanya 
daripada orang mukmin yang tidak berbaur 
dan tidak sabar terhadap cercaan mereka”. 
Senada dengan itu, menurut riwayat Al-
Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar dari Abdullah 
Nabi pernah bersabda yang artinya, “Orang 
yang menunjukkan pada kebaikan sama sep-
erti orang yang melakukannya.” Siapapun 
Muslim harus menyebarluaskan kebaikan 
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serta memperluas horizon interaksi dan ker-
jasama secara terbuka melintasi batas-batas 
primordialisme.

Betapa inklusif   ajaran ta’awun dari Rasu-
lullah bagi umat Islam. Pada frasa sebelumn-
ya, ajaran ta’awun berurutan dengan kalimat 
“wa laa yajrimannakum syanaanu qaumin an 
shodduukum ‘anil masjidil haraam an ta’taduu” 
(artinya: “Jangan sampai kebencian (mu) ke-
pada suatu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari Masjidil Haram mendorong-
mu berbuat aniaya atau melampaui batas 
(kepada mereka)” (QS. Al-Maidah: 2). Frasa 
ini mengajarkan sikap adil meskipun kepada 
pihak musuh atau yang memusuhi umat Is-
lam, suatu ajaran yang sangat luhur sebagai 
landasan rohani dan moral dalam ber hablu-
minannas dengan sesama. 

Spirit  ta’awun dalam Islam paralel den-
gan ajaran ihsan, yang mengandung makna 
bahwa karena dekatnya seorang Muslim 
dengan Allah Yang Maha Rahman dan Ra-
him maka dirinya menjadi sosok yang saleh 
dan welas asih secara melintasi untuk ber-
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buat segala kebaikan kepada siapapun tanpa 
pandang bulu. Termasuk kepada yang ber-
beda agama dan golongan, bahkan terhadap 
kaum kafir dan pihak yang memusuhi. Se-
baliknya menjauhi atau tidak boleh berbuat 
dan bekerjasama dalam hal segala keburu-
kan dengan dalih apapun kepada siapapun. 
Semua disertai keseimbangan atau sikap ten-
gahan (wasathiyah), manakala dengan pihak 
yang berbeda agama dan golongan mampu 
bekerjasama secara baik, tentu dengan sesa-
ma seiman dan seagama dapat berhubungan 
dan bekerjasama dengan sebaik-baiknya.

Dalam organisasi Muhammadiyah, aja-
ran ta’awun sejiwa dan seiring dengan spirit 
Al-Ma’un, yang merupakan salah satu ciri 
gerakan Islam ini sejak didirikan oleh Kiai 
Haji Ahmad Dahlan 106 tahun silam. Bah-
wa setiap Muslim yang menganut Islam dia 
harus mewujudkan agamanya dalam memb-
ela dan memberdayakan kaum miskin, yatim, 
serta dhu’afa (kaum lemah) dan mustadh’afin 
(kaum tertindas, teraniaya). Sebaliknya ter-
masuk dusta dalam beragama manakala di-
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rinya tidak mau menolong kaum yang lemah 
dan dilemahkan. Apalah artinya beragama 
manakala tidak peduli dan tidak mau berbagi 
untuk mereka yang bernasib malang dalam 
kehidupannya.

Ajaran Al-Ma’un dalam Muhammadi-
yah telah menjadi gerakan praksis sosial Is-
lam yang bersifat membebaskan (emansipasi, 
liberative), memberdayakan (empowering), dan 
memajukan kehidupan umat dan bangsa. Se-
cara kelembagaan, gerakan Al-Ma’un bahkan 
melahirkan rumah sakit, klinik, pelayanan 
sosial, tanggap kebencanaan, pemberdayaan 
masyarakat, dan praksis Lazismu untuk se-
luruh anak negeri. Praksis Al-Ma’un saat ini 
pun melahirkan aksi kemanusiaan (humanitar-
ian acts) untuk semua golongan umat manusia 
baik di dalam maupun di luar negeri dalam 
gerakan Muhammadiyah for All  atau Muham-
madiyah untuk Semua. Suatu ajaran ta’awun 
yang membebaskan, memberdayakan, dan 
memajukan kehidupan.

Islam sejatinya mengandung elemen aja-
ran yang membebaskan dalam makna menge-
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luarkan umat manusia dari keadaan buruk ke 
keadaan yang lebih baik. Inilah praksis sosial 
Islam yang oleh Asghar Ali Engineer disebut 
sebagai teologi pembebebasan dalam Islam 
(the Islamic theology of  liberation). Menurut As-
ghar, ajaran Islam sejati menjunjukkan komit-
men tinggi pada terciptanya tananan sosial 
yang adil, egaliter, dan nireksploitasi. Dinyat-
akan, tidak dapat disebut masyarakat Muslim 
(Islamic society) manakala di dalamnya masih 
terdapat eksploitasi satu terhadap lainnya. 
Karenanya Islam hadir dengan pandangan 
dan praktik sosial yang membebaskan ke-
hidupan. Menurut pemikir Islam pascamod-
ern ini, bahkan kalimat “Laa Ilaaha Illa Allah” 
dapat menjadi kekuatan pembebas bagi kaum 
lemah sekaligus membongkar sistem apapun 
yang otoritarian.

Islam mengajarkan adil dan ihsan
Islam mengajarkan pemeluknya untuk 

berbuat adil, yakni sikap benar yang objektif  
dan tidak berat sebelah. Adil itu menempat-
kan sesuatu pada proporsinya yang tepat. Jika 
orang lain bertindak benar maka benarkan 
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dia, demikian pula manakala salah jangan-
lah dibenarkan. Benar dan salah pun bukan 
ukuran subjektif  sendiri, tanya pula suara 
hati. Tidaklah boleh rasa suka atau tidak suka 
mempengaruhi sikap untuk berbuat adil pada 
orang lain. Perangai dan tindakannya terukur 
benar dan tidak melampaui batas.

Ajaran tentang keadilan merupakan hal 
yang sangat esensial dalam Islam. Allah ber-
firman dalam Al-Qur’an yang artinya, “Wa-
hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terha-
dap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran” 
(QS. An-Nisaa’: 135). Sikap adil itu pantulan 
dari nilai benar dan nirhawa nafsu, sehingga 
insan beriman menjadi lurus hati sekaligus 
proporsional. Menyuarakan kebenaran tan-
pa kegarangan.

Sikap adil bahkan harus ditunjukkan 
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meskipun terhadap pihak lain yang diang-
gap buruk perangai. Allah berpesan dalam 
Al-Qur’an yang artinya: “Mereka itu adalah 
orang-orang yang suka mendengar berita bo-
hong, banyak memakan yang haram. Jika 
mereka (orang Yahudi) datang kepadamu 
(untuk meminta putusan), maka putuskan-
lah (perkara itu) di antara mereka atau ber-
palinglah dari mereka; jika kamu berpaling 
dari mereka, maka mereka tidak akan mem-
beri mudharat kepadamu sedikit pun. Dan 
jika kamu memutuskan perkara mereka, 
maka putuskanlah (perkara itu) di antara 
mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang adil” (QS. Al-
Ma’idah: 42). Pesan ini penting untuk misi 
dakwah agar tidak bermuatan amarah.

Pandangan yang terasa tajam tentang aja-
ran keadilan itu sesungguhnya menunjukkan 
betapa mendasarnya nilai yang satu itu bagi 
ketertiban dan kelangsungan hidup manusia. 
Secara alamiah, atau naluriah, manusia ser-
ing kehilangan sikap adil karena dorongan 
hawa nafsu. Nafsu memandang orang lain 
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musuh, nista, dan serba buruk yang mesti 
dihadapi dengan sikap yang sama. Mereka 
yang berbuat buruk harus dibalas dengan 
keburukan. Mereka yang dipandang lawan 
harus diperlakukan sebagaimana hukum 
perang. Lebih-lebih manakala diri merasa 
benar dihadapan pihak lain yang mesti kita 
perlakukan sepadan, yang buahnya sikap 
tidak adil.

Karena merasa pihak lain lawan dan 
buruk, maka ketika mereka berbuat baik 
sekalipun, hilanglah kebaikan itu. Pada ti-
tik ini, lantas siapapun yang semula normal 
dalam berpikir dan bertindak tidak jarang ke-
hilangan keseimbangan atau batas normali-
tas, yang menyeruak justru ketaknormalan. 
Energi yang keluar pun serbanegatif, sehing-
ga orang lain atau dunia serbasesak dan tidak 
ada baiknya. Jika penyakit hati seperti ini 
terus tertanam, maka lama kelamaan akan 
menjadi benih keresahan dan ketidaktentera-
man hidup karena di luar sana kehidupan 
penuh dengan kegelapan.

Para pemimpin dan warga yang adil 



117Konsistensi dan Paradoks Berislam

menjadi dambaan di negeri manapun. Pem-
impin negeri, termasuk tokoh agama, tidak 
boleh berat sebelah. Memperlakukan orang 
lain buruk karena tidak suka, sebaliknya ber-
sikap baik karena suka. Lebih-lebih di era me-
dia sosial yang dengan mudah memproduksi 
hal-hal yang membuat diri dipenuhi hawa 
nafsu untuk berkata dan berbuat tidak adil 
dengan aura marah dan benci. Kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara akan makin 
hiruk-pikuk dan gaduh manakala hilang jiwa 
adil dalam diri elite dan warga bangsa. Maka 
bertanyalah pada hati yang paling jernih, su-
dahkan kita bersikap adil satu sama lain?

Selain nilai adil, setiap Muslim juga dia-
jarkan untuk berbuat ihsan. Ihsan ialah keba-
jikan utama yang melintas batas rohani sese-
orang. Ihsan ialah “engkau menyembah Allah 
seolah engkau melihat Dia, kalaupun engkau 
tak mampu melihat Dia, sesungguhnya Allah 
melihatmu” (HR. Bukhari-Muslim). Hadis 
tersebut mengandung makna hakikat dan 
makrifat dalam habluminallah (hubungan den-
gan Allah), yang buahnya ialah hanluminannas 
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(hubungan antarinsan) yang serbaluhur. 
Alamiah manusia diberi rasa suka dan 

tidak suka pada sesuatu, namun jangan ber-
lebihan. Agama mengajarkan, siapa tahu apa 
yang engkau suka itu di kemudian hari buruk 
bagimu. Sebaliknya yang engkau benci itu 
membawa kebaikan untuk dirimu. Hidup itu 
penuh warna dan rahasia, adakah diri kita 
serba baik? Di situ pemaknaan tentang hik-
mah, qadha, dan takdir. Insan beriman harus 
yakin akan kebenaran serta beramar ma’ruf  
dan nahi munkar, tetapi tegakkan sikap ten-
gahan berbasis adil dan ihsan. Amar ma’ruf  
nahi munkar pun perlu hikmah, edukasi, dan 
dialog (QS. Al-Nahl: 125), bukan dengan 
kegarangan dan merasa diri paling benar.

Sikap ihsan yang memancarkan ke-
muliaan ditunjukkan dalam uswah hasanah 
Nabi. Ketika beliau dilempari batu hingga 
terluka parah tatkala hijrah ke Thaif, Nabi 
akhir zaman itu bahkan menolak tawaran 
Malaikat Jibril agar kaum yang melukainya 
itu diberi azab Tuhan. Nabi justru memaaf-
kannya karena kaum Thaif  itu belum ber-
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pengetahuan. Sikap buruk tidak dibalas den-
gan keburukan, sebaliknya diganti dengan 
kebaikan. Memang berat, tetapi itulah pan-
caran kemuliaan insan beriman.

Nabi bahkan mengajarkan umatnya 
untuk menyambung tali silaturahim yang 
terputus. Menghalalkan pihak yang meng-
haramkan diri kita. Bersikap lembut terha-
dap mereka yang kasar. Inilah ihsan sebagai 
mozaik rohani yang melahirkan sikap mulia 
nan utama. Sikap luhur yang  melampaui 
batas langit dan bumi, karena rohani Rasu-
lullah telah mengalami mi’raj hingga ke pun-
cak tertinggi Ilahiah, yang niscaya diikuti 
oleh para umatnya manakala merasa sebagai 
pengikut Nabi Muhammad. Jika tidak ingin 
meraih kemuliaan perangai, apa yang hen-
dak dicari sebagai kelebihan Muslim diband-
ing yang lain dalam menampilkan al-akhlaq 
al-karimah sebagaimana risalah Nabi.

Nabi bersama kaum Muslimin memang 
pernah perang melawan kaum Quraisy. Na-
mun perangnya Nabi karena membela diri 
dan menjaga keberadaan umat serta memb-



120 Islam Agama Pencerahan

ela ajaran Islam, yang segala halnya dilaku-
kan dengan akhlak yang mulia. Bukan kare-
na dorongan hawa nafsu dan ambisi-ambisi 
duniawi yang bertentangan dengan ajaran 
utama Islam sebagai agama damai dan pe-
nyebar keselamatan. Jangan pula jiwa perang 
itu terus membara dalam relasi habluminan-
nas yang normal. Bukankah Islam bermakna 
selamat dan damai? 

Ujian bersikap adil dan ihsan kini hadir 
di depan kehidupan setiap insan beriman di 
negeri ini. Kehidupan kemasyarakatan dan 
kebangsaan saat ini selain memerlukan mu-
tiara adil yang autentik, juga memerlukan 
nilai mulia ihsan. Allah bahkan dengan tegas 
memerintahkan kaum beriman untuk ber-
buat adil dan ihsan (QS. An-Nahl: 90). Bah-
kan, ketika berkhutbah para mubaligh selalu 
mengutip ayat Al-Qur’an itu sebagai pengun-
ci pesan khutbah dan tausyiyah. Sebarkanlah 
nilai adil dan ihsan itu sebagai perekat hidup 
berbangsa dan bernegara sebagai cermin ris-
alah Islam rahmatan lil-‘alamin.

Maknanya agar baik umat yang awam 
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lebih-lebih Muslim yang berilmu dan menjadi 
penyuluh ajaran dapat mempraktikkan adil 
dan ihsan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Sebarkan pesan-
pesan positif  yang ma’ruf  dan membawa 
kegembiraan agar umat dan bangsa makin 
optimis dan damai dalam berperikehidu-
pan sehari-hari secara bersama-sama. Ketika 
harus menyuarakan peringatan atas hal-hal 
buruk atau munkar, gelorakan dengan cara 
yang ma’ruf, dalam bingkai adil dan ihsan. 
Bukan dengan amarah dan aura kegarangan 
hatta atas nama pesan agama sekalipun.

Media sosial dan politik jangan meny-
uburkan insan beriman gemar memproduksi 
segala bentuk kebencian, amarah, dan per-
musuhan yang menjauhkan diri dari sikap 
adil dan ihsan. Dalam keadaan dan melalui 
media apapun semestinya tidak ada ruang 
bagi insan Muslim mengeluarkan ujaran dan 
sikap yang menunjukkan akhlak madhmu-
mah (tercela), sekaligus menggerus akhlak 
karimah nan mulia. Jadilah Muslim yang 
akil-baligh, menjauhi sikap kekanak-kanak-
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kan oleh pola asuh media sosial yang salah 
kaprah. Bukankah kemuliaan Muslim terle-
tak pada akhlaknya yang luhur, sebagaimana 
ajaran uswah hasanah Nabi akhir zaman.

Ketika Abu Bakar Siddiq berbantah-ban-
tahan dengan kaum Yahudi yang meninggikan 
derajat Nabi Musa ketimbang Nabi Muham-
mad, Abu Bakar membalas dengan mengata-
kan Muhammad lebih tinggi ketimbang Musa. 
Rasulullah SAW. menegur Abu Bakar agar 
tidak bersikap berlebihan. Nabi akhir zaman 
itu mengajarkan keutamaan sikap adil dan ih-
san, wujud akhlak karimah sebagaimana ris-
alah kenabiannya, “Aku diutus tiada lain untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia”.

Adakah di antara anak bangsa saat ini ten-
gah menyimpan getaran marah dan benci pada 
siapapun di negeri tercinta yang bermuara pada 
hilangnya sikap arif  nan mulia? Suatu aura ke-
marahan dan ketaksukaan yang tergores tajam 
oleh gelora perseteruan politik dan luka-luka 
sosial lain yang menyuburkan benih permusu-
han dan berpotensi menyebabkan retak di tu-
buh bangsa. Kita perlu belajar pada perangai 
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emas Khalifah Ali bin Abi Thalib, hakim Sy-
uraih bin al-Harits, dan seorang Yahudi yang 
terlibat dalam perkara rebutan baju besi. Ali 
merasa kehilangan pakaian kebeserannya yang 
berpindah tangan pada seorang Yahudi. Meski 
Ali penguasa, dia tidak menggunakan takhtan-
ya untuk mengambil paksa.

Khalifah keempat itu mengajukan Yahu-
di itu ke pengadilan. Dalam proses peradilan 
itu, Hakim Syuraih—yang dikenal adil sejak 
era Umar bin Khattab—ternyata memenang-
kan perkara untuk Yahudi. Ali tak mampu 
menunjukkan bukti yang kuat, sedangkan 
putranya Hasan ditolak kesaksiannya ker-
ena senasab. Saudara sepupu Nabi putra Abi 
Thalib itu dengan ikhlas menerima keputusan 
yang tidak menguntungkan dirinya. Khalifah 
sempat protes kenapa anaknya yang dijamin 
masuk surga oleh Rasulullah tidak diterima 
kesaksiannya. Syuraih dengan tegas mengutip 
ayat Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat ke-8, 
yang artinya: “Hai orang-orang yang beri-
man, hendaklah kamu menjadi orang-orang 
yang selalu menegakan kebenaran karena Al-
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lah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan-
lah kebencianmu terhadap suatu kaum men-
dorong kamu berbuat tidak adil”.

Frasa “Dan janganlah kebencianmu ter-
hadap suatu kaum mendorong kamu berbuat 
tidak adil”, sungguh merupakan nilai utama 
yang mendalam, yang dipakai rujukan oleh 
hakim dalam memutuskan perkara. Ayat ini 
adalah asbab al-nuzul nya terkait soal rebutan 
kunci Ka’bah antara Abbas paman Nabi dan 
ayah Utsman. Syuraih menggunakannya seba-
gai dasar untuk menentukan keputusan yang 
adil. Dia tidak ingin—karena yang berperkara 
seorang khalifah versus warga negara beragama 
Yahudi—membuat dirinya tidak adil. Ali rela 
hati kalah dalam perkara itu dan bangga akan 
sikap adil sang hakim. Khalifah bahkan kemu-
dian mengikhlaskan baju besi kesayangannya 
itu menjadi milik warga Yahudi. Sang Yahudi 
pun kagum dengan sikap mulia Ali dan Hakim 
Syuraih, sehingga akhirnya memeluk Islam. 
Itulah keindahan perangai utama, yang la-
hir dari jiwa tulus nan autentik ketika terlibat 
dalam silang sengketa kehidupan.
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Islam ajaran Kasih Sayang atau Welas Asih.
Islam sesungguhnya adalah agama kasih 

sayang atau welas asih. Nabi bahkan diutus 
untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam 
(QS. Al-Anbiya: 107), yang mengandung 
makna menebar kasih sayang yang melintasi. 
Jangankan terhadap sesama manusia, teha-
dap seluruh makhluk ciptaan Allah pun setiap 
insan Muslim niscaya memberi kasih sayang. 
Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda 
yang artinya, “Barang siapa yang mengasihi 
apa yang di bumi, maka yang di Atas akan 
mengasihimu.” Allah SWT. bahkan memi-
hak para hamba-Nya sejauh hamba-hamba 
itu mengasihi dan membela sesamanua.

Inilah ajaran mulia Islam tentang we-
las asih. Ajaran kasih sayang dalam Islam 
harus diwujudkan dalam perilaku sehari-
hari. Pada suatu ketika Ibnu Abbas menyam-
paikan wejangan. Bahwa Allah Yang Maha 
Rahman dan Rahim memerintahkan kepada 
orang beriman untuk bersabar tatkala ada 
yang membuat marah, membalas dengan 
kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan 
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memaafkan manakala ada yang berbuat bu-
ruk. Jika setiap hamba melakukan perbuatan 
yang baik tersebut, Allah akan melindungin-
ya dari gangguan setan dan akan menunduk-
kan musuh-musuhnya. Mereka yang semula 
bermusuhan malah dapat menjadi teman 
dekatnya karena tingkah laku baik tersebut. 

Islam harus membentuk perangai umatnya 
agar lurus dan lapang hati dalam menghadapi 
keadaan. Nabi bersabda, “Ahabbu al-din ila Al-
lah al-hanafiyatu al-samhah,” (“agama yang pal-
ing dicintai di sisi Allah adalah agama yang lu-
rus dan lapang hati”) (HR Muslim dari Ibn Ab-
bas). Makna sebaliknya,  umat Muslim jangan 
menampilkan perangai yang buruk dan kerdil 
diri. Baik terhadap sesama seiman maupum 
terhadap mereka yang berbeda agama dan 
golongan. Tampilkan sikap lurus dan lapang 
hati sehingga wajah Islam sebagai agama we-
las asih hadir di hadapan sesama.

Dalam berdakwah dan menyikapi orang 
lain yang berbeda keyakinan sekalipun, 
sungguh terhormat manakala lurus dan lem-
but hati. Kelembutan hati jika tetap dilandasi 
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kekuatan prinsip atas keyakinan Islam tidak 
akan menjadikan diri rendah atau kalah di 
hadapan orang lain. Allah bahkan mengajar-
kan umat mukmin dan Muslim untuk berle-
ma-lembut sebagaimana firman-Nya dalam 
Al-Quran yang artinya: “Maka disebabkan 
rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” 
(QS. Ali Imran: 159). 

Nabi dengan kekuatan prinsipnya juga 
memiliki sifat lemah lembut dan tidak kasar 
hati. Menurut Al-Hasan Al-Bashri, sosok 
sufi ternama, “Berlaku lemah lembut inilah 
akhlak Muhammad SAW. yang di mana be-
liau diutus dengan membawa akhlak yang 
mulia ini”.  Mereka yang memiliki sifat 
membalas keburukan dengan kebaikan 
tentu memiliki kekuatan rohani kesabaran 
yang luar biasa. Menurut mufasir ternama, 
Ibnu Katsir Abu Fida Ismail, “bahwa yang 
mampu melakukan seperti ini adalah orang 
yang memiliki kesabaran. Karena membalas 
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orang yang menyakiti kita dengan kebaikan 
adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa”.

Lantas untuk dan atas nama siapa insan 
Muslim menjadi garang, keras, dan bersikap 
penuh amarah terhadap sesama? Termasuk 
bagi para pemimpin, mubaligh, penyebar ris-
alah, serta sosok-sosok Muslim dan Mukmin 
di mana pun berada dan dalam menyikapi 
banyak hal dalam berdakwah kenapa harus 
kasar hati? Sejauh masih dapat lembut hati 
dalam menyikapi keadaan, maka kedepen-
kanlah sikap dan perangai yang mulia itu. 
Kuat prinsip, murni akidah, dan sebagai 
penggerak Islam tidaklah harus garang dan 
keras hati, sehingga nilai-nilai habluminannas 
makin luruh dan kering. Bukankah Nabi ber-
sabda, “Aku tidak diutus kecuali untuk me-
nyempurnakan akhlak mulia”. 

Kini umat Muslim diuji sikap welas asih 
dan keutamaan akhlaknya. Dalam kehidu-
pan sehari-hari akan selalu hadir peristiwa 
dan keadaan yang membuat insan beriman 
marah, jengkel, dan masygul hati. Kehidu-
pan di era kini baik karena faktor intenal 
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maupun eksternal akan hadir berbagai kead-
aan serba keras dan ragam masalah yang 
mewarnai kehidupan di mana saja. Sebagai 
insan beriman tentu diajarkan agar setiap 
masalah harus disikapi dan dihadapi guna 
dicari penyelesaiannya. Namun umat Mus-
lim mesti memiliki keagungan hati, pikiran, 
dan tindakan dalam menghadapi kehidupan 
yang tidak menyenangkan sekalipun.

Selaku insan biasa, seorang Muslim me-
mang berhak marah dan masygul. Namun 
marahnya insan beriman mesti berbeda jauh 
dari mereka yang tidak beriman atau siapap-
un dia yang tidak menjadikan agama sebagai 
pedoman hidup. Umat Islam di negeri ini nis-
caya mengikuti jejak Nabi. Bagaimana mem-
praktikkan sikap serba utama seperti adil, 
lapang hati, sabar, toleran, lembut, dan segala 
kebaikan dalam hubungan dengan sesama. 
Termasuk saling menghormati dengan umat 
yang beragama lain. Memupuk jiwa toleran 
dan lapang hati bukan hanya dalam kein-
dahan lisan dan tulisan, tetapi—yang tidak 
kalah pentingnya—dalam tindakan. 
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Bagi Muslim yang baik dan tulus, lebih-
lebih bagi para ahli ibadah, sungguh niscaya  
menampilkan sikap lapang hati dan we-
las asih, meski kepada orang yang menza-
limi sekalipun. Ikutilah perintah Allah yang 
utama ini, “Maka disebabkan rahmat dari 
Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terha-
dap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 
lagi berhati kasar, tentulah mereka men-
jauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun 
bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka berta-
wakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Al-
lah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya” (QS. Ali Imran: 159).

Ketika kekerasan, kevulgaran, dan du-
nia serba garang hadir dalam kehidupan saat 
ini termasuk terorisme maka sungguh mulia 
manakala umat Muslim lebih-lebih di bulan 
Ramadhan yang penuh berkah menampilkan 
narasi pikiran, ujaran, sikap, dan tindakan 
welas asih sebagai perwujudan ihsan dalam 
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ajaran Islam. Jangan memberi zona toleran 
seincipun tehadap setiap bentuk kekerasan 
atasnama apapun, betujuan apapun, dan 
oleh siapapun. Kekerasan adalah kekerasan, 
yang menggerus welas asih antar sesama dan 
merugikan kehidupan.

Perbedaan politik, cara pandang, dan po-
sisi antar anak negeri dalam kehidupan umat 
dan bangsa di negeri ini seyogianya jangan di-
iringi dengan menebar kebencian, perseteru-
an, permusuhan, kekerasan, dan kesewenang-
wenangan. Sebab itu akan menjadikan ke-
hidupan menjadi kehilangan jiwa welas asih 
dan kebaikan semesta. Umat beragama, leb-
ih-lebih umat Muslim sebagai penduduk may-
oritas, niscaya menampilkan uswah hasanah, 
termasuk dalam menebar ajaran welas asih di 
tubuh bangsa dan negeri tercinta ini. 

Para tokoh dan elite pun mesti memberi 
keteladanan dalam menampilkan perangai 
welas asih dan tidak mengirim pesan-pesan 
serta ajakan yang garang serta menyebar 
amarah dan permusuhan. Hentikan mem-
produksi pesan-pesan yang beraura negatif, 
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buruk, dan marah yang boleh jadi akan dii-
kuti oleh umat yang awam. Peran para tokoh 
wibawa sungguh mulia dalam meneladan-
kan perangai utama itu. Umat dan warga 
bangsa di negeri ini sungguh mengikuti para 
pemimpinnya sebagai panutan diri. Ketika 
para pemimpin dan elitenya menyebar aja-
ran welas asih, umat pun akan menirunya.

Jiwa welas asih yang bersih dan lapang 
menunjukkan kemuliaan setiap insan Mus-
lim, bukan kejatuhan atau rendah posisi. 
Ketika berhadapan dengan orang lain yang 
berbuat buruk sekalipun, sikap welas asih 
dan ihsan itu harus tetap dikedepankan un-
tuk membedakan diri selaku Muslim dengan 
lainnya. Allah berfirman, yang artinya: “To-
laklah (keburukan) dengan cara yang lebih 
baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu 
dan antara dia ada permusuhan seolah-olah 
telah menjadi teman yang sangat setia” (QS. 
Al-Fushilat: 34–35). Lalu, kenapa mesti ser-
ba garang dan menebar gaduh yang meng-
gerus jiwa welas asih selaku insan Muslim 
yang autentik.
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Pasca-Perang Uhud, Nabi Muhammad 
ditanya oleh para sahabat, “Ya Rasulullah, 
kenapa engkau maafkan dan mendo’akan ke-
baikan bagi orang-orang yang melukai di kala 
perang Uhud?” Padahal kala itu Nabi terluka 
sampai giginyha pecah. Nabi pun menjawab, 
“Aku diutus bukan untuk melaknati orang, 
tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat 
dan risalah dakwah.” Nabi pun sosok pemaaf. 
Nabi bersabda, yang artinya, “Sesungguhnya 
Allah itu pemaaf dan suka memaafkan.” Di 
lain hadis Nabi bersabda, “Barangsiapa mem-
beri maaf ketika dia mampu membalas, maka 
Allah akan mengampuni dia di saat kesu-
karan.” Beliau pun bersabda, “Bahwa orang 
yang memberi maaf pada orang yang menza-
liminya karena mengharap ridha Allah, maka 
Allah akan menambah kemuliaan kepadanya 
di hari akhirat.

Penggalan kisah dan sabda Nabi itu 
membuktikan bahwa baginda Rasulullah 
meneladankan kepada umatnya ajaran kasih 
sayang atau welas asih terhadap sesama, 
meski pada orang yang dianggap musuh dan 
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yang tidak disukai sekalipun. Orang Islam 
harus mencintai sesamanya sebagaimana 
mencintai dirinya, jangan menyakiti dan 
memperlakukan orang lain dengan kasar dan 
sewenang-wenang. Islam niscaya menghad-
irkan ajaran dan perangai kasih sayang.

Masih banyak nilai-nilai ajaran Islam yang 
mengajarkan kemuliaan hidup yang harus me-
nyinari para pemeluknya yakni Muslim dan 
kaum Muslimum. Jika saja empat nilai dapat 
diwujudkan dan dipraktikkan dalam kehidu-
pan sehari-hari, yaitu sikap tawasuth dan tawa-
zun, ta’awun, adil, dan ihsan, dan kasih sayang 
atau welas asih, maka dampaknya luar biasa 
bagi pencerahan kehidupan diri, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan dunia kemanusiaan 
universal. Di sinilah makna Islam sebagai aga-
ma yang mencerahkan kehidupan!

Beragama dalam Kehidupan 
Kolektif

Islam dan kekuatan agama di Indonesia 
memiliki posisi dan peran yang penting ka-
rena sejarah Indonesia tidak lepas dari kehad-
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iran golongan agama. Dalam proses Islamisa-
si yang indigeneous (atau mempribumi), Islam 
Indonesia membentuk Muslim yang lembut, 
damai, toleran, dan harmoni. Menurut Es-
posito (1997), wajah Islam Indonesia lebih 
lembut, dibentuk oleh angin tropis dan pen-
galaman multikultural yang panjang. Inilah 
wajah Islam yang sekarang populer disebut Is-
lam moderat atau Islam tengahan (wasithiyah). 
Islam moderat dalam bingkai sosio-historis 
masyarakat Indonesia tidaklah tunggal dan 
bukan merupakan identitas satu golongan, 
tetapi beragam orientasi pandangan termasuk 
golongan Islam modern yang watak dasarn-
ya moderat tetapi memiliki pemikiran maju 
dan kritis terhadap keadaan yang dipandang 
memerlukan reformasi atau pembaruan. De-
liar Noer (1996) bahkan menunjukkan bahwa 
golongan Islam modern sejak awal abad ke-20 
memiliki peran yang penting dalam kebangki-
tan Islam di Indonesia.

Agama manapun bukan hanya kumpulan 
tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang 
terkandung dalam ajaran kitab suci. Lebih dari 
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itu, agama merupakan model perilaku yang 
tercermin dalam tindakan nyata yang men-
dorong penganutnya memiliki watak jujur dan 
dipercaya, dinamis, kreatif, dan berkemajuan. 
Dalam pandangan Islam, Agama tidak hanya 
mengatur hubungan manusia dengan Allah 
yang Maha Pencipta (habluminallah), tetapi 
juga mengatur dan memberi arah kehidupan 
dalam hubungan antar umat manusia (hablu-
minannas) yang membentuk peradaban hidup 
yang utama. Di sinilah letak esensi agama 
dalam kehidupan umat manusia.

Karenanya, agama bagi kehidupan bang-
sa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber 
nilai kemajuan. Nilai-nilai agama dapat men-
umbuhkan etos keilmuan, orientasi pada pe-
rubahan, kesadaran akan masa depan yang 
lebih baik, pendayagunaan sumber daya 
alam secara cerdas dan bertanggung jawab, 
inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan 
toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta 
hal-hal lain yang membawa pada kemajuan 
hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat 
mengembangkan relasi sosial antara laki-laki 
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dan perempuan yang adil tanpa diskrimansi, 
serta hubungan antarumat manusia yang 
berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai aga-
ma itu, bangsa Indonesia dapat menjalani 
kehidupan di abad modern yang membawa 
pada keselamatan dunia dan akhirat.

Agama tentu harus diamalkan dengan 
benar dan baik oleh pemeluknya sehingga  
menciptakan kehidupan yang utama. Para 
elite maupun warga negara negeri di mana-
pun berada, termasuk yang berada di lembaga 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif  serta insti-
tusi pemerintahan lainnya, mesti menghayati 
dan mengamalkan setiap agama yang dipe-
luknya sekaligus menjadikan agama sebagai 
fondasi nilai yang esensial dan fundamental 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
tanpa harus dihantui oleh paham sekular-
isme negara. Agenda utamanya tentu saja 
bagaimana agama di tangan masing-masing 
umat beragama benar-benar berfungsi seba-
gai pencerah kehidupan yang membawa pada 
keutamaan spiritual, moral, dan tindakan seh-
ingga menjadi rahmat bagi semesta alam.
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Namun, perlu dihindari memanfaatkan 
jabatan di pemerintahan atau jabatan pub-
lik untuk kepentingan golongan dan paham 
agamanya karena Indonesia bukanlah ne-
gara agama dan bukan milik suatu golongan 
agama maupun golongan apapun. Tanpa itu, 
niscaya akan mengemuka diskriminasi, dan 
Indonesia akan menjadi milik golongan aga-
ma tertentu. Jika terdapat golongan agama 
tertentu yang menjadikan institusi pemerin-
tahan sebagai tempat memanfaatkan paham 
keagamaan dan kepentingan dirinya, lebih-
lebih dengan mendiskriminasikan golongan 
lain yang berbeda, maka hal tersebut ter-
masuk jenis korupsi kekuasaan atas nama 
agama. Indonesia tidak boleh dijadikan wa-
hana ajimumpung kekuasaan seperti itu, yang 
tentunya perbuatan tersebut bertentangan 
dengan nilai keadilan yang diajarkan dalam 
agama itu sendiri.

Indonesia itu bukan negara agama dan 
bukan pula sebagai negara sekuler, tetapi 
agama menjadi sumber nilai penting dan 
tidak boleh Indonesia dijadikan sebagai ne-
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gara sekuler. Konstitusi dasar negara secara 
tegas menempatkan agama sebagai sesuatu 
yang penting menyangkut keyakinan funda-
mental bagi bangsa Indonesia. Paham nega-
ra sekuler di tempat lain tidak boleh dibawa 
dan diterapkan di Indonesia, termasuk mela-
lui paham demokrasi dan hak asasi manusia. 
Sebaliknya, umat beragama harus konsisten 
dalam beragama, termasuk tidak bertindak 
sekuler dalam arti lain di kata lain pula dalam 
perbuatan. Berbagai macam krisis dalam ke-
hidupan berbangsa dan bernegara, termasuk 
merebaknya korupsi dan ketidakadilan anta-
ra lain karena lepasnya nilai agama dari ke-
hidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Bagi ahli sosiologi agama Indonesia, 
Prof. Mukti Ali, agama sebagai refleksi iman 
terbukti tidak hanya dalam ucapan keyakinan 
dan iman saja, tetapi agama juga merefleksi-
kan sejauh mana iman itu diungkapkan dalam 
kehidupan dunia ini  (Ali, 1981: 330). Menurut 
pemikir perbandingan agama dari UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta tersebut bahwa agama 
bagi kehidupan manusia berfungsi sebagai fak-
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tor motivatif, kreatif, sublimatif, dan integratif. 
Agama dalam konteks sosiologis berfungsi 
dalam membangun kehidupan yang positif. 

Bagi kehidupan bangsa Indonesia, aga-
ma dapat dijadikan sebagai sumber nilai 
pedoman hidup, panduan moral, dan etos 
kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menum-
buhkan etos keilmuan, orientasi pada pe-
rubahan, kesadaran akan masa depan yang 
lebih baik, pendayagunaan sumber daya 
alam secara cerdas dan bertanggung jawab, 
inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan 
toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta 
hal-hal lain yang membawa pada kemajuan 
hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat 
mengembangkan relasi sosial antara laki-laki 
dan perempuan yang adil tanpa diskrimina-
si, serta hubungan antarumat manusia yang 
berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai aga-
ma itu, bangsa Indonesia dapat menjalani 
kehidupan di abad modern yang membawa 
pada keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam konteks berbangsa dan bernega-
ra, agama tentu harus menyatu dalam jiwa, 
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pikiran, dan praktik hidup elite dan warga. 
Para elite negeri ini, di manapun mereka be-
rada—termasuk di legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif—mesti menghayati setiap agama 
yang dipeluknya sekaligus menjadikan agama 
sebagai fondasi nilai yang esensial dan fun-
damental dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara tanpa harus dihantui oleh paham 
sekularisme negara. Indonesia memang bu-
kan negara agama, tetapi agama menjadi 
sumber nilai penting, sekaligus tidak boleh 
menjadikan negeri ini menjadi sekuler. Berba-
gai macam krisis dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara—termasuk merebaknya ko-
rupsi, kemaksiatan, dan ketidakadilan—anta-
ra lain muncul akibat lepasnya nilai agama 
dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 

Kita perlu menangkap pesan penting su-
ara umat Islam sedunia yaitu Bogor Message 
High Level Consultation of  World Muslim 
Scholars on Wasatiyah (HLC-WMS) yang 
dipimpin Prof. Dr. H. M. Din Syamsud-
din pada 1–3 Mei 2018.  Pesan Bogor itu 
menyuarakan Islam Tengahan atau Islam 
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Wasathiyah untuk membawa misi damai, 
toleran, ramah, dan rahmatan lil-‘alamin. 
Tujuh pesan luhur berwatak tengahan yang 
dideklarasikan ialah tawasuth (tengahan), 
i’tidal (adil proporsional), tasamuh (toleransi), 
syura (musyawarah), islah (membangun dan 
perdamaian), qudwah (keteladanan utama), 
dan muwatonah (keberbangsaan).

Kehidupan kebangsaan saat ini sarat den-
gan beragam kecenderungan yang mobilitasn-
ya sangat kencang. Kehidupan politik yang 
mengeras, media sosial yang semakin bebas, 
sikap hidup masyarakat yang bermacam-
macam orientasi dalam mengejar urusan du-
niawi, serta mobilitas sosial lainnya yang san-
gat tinggi dan kompleks. Semuanya membuat 
banyak orang, atau kelompok, terlibat dalam 
struggle of  life yang bertensi tinggi. Orientasi 
politik yang keras membuat setiap orang san-
gat ambisius, sehingga politik menjadi to be 
or not to be. Apalagi ditanamkan pandangan 
keagamaan atau ideologi yang sama kerasnya. 
Politik bukan lagi urusan mu’amalah dunyawi-
yah yang dasar hukumnya ibahah (kebolehan), 
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tetapi menjadi urusan keyakinan keagamaan 
secara absolut sesuai tafsir, pandangan, dan 
kepentingannya sendiri secara ekslusif. Poli-
tik menjadi saling berhadap-hadapan secara 
frontal, bahkan oleh sebagian dibikin bersua-
sana gawat, sehingga benturannya tinggi. Sua-
sana saling bermusuhan terasa sekali dalam 
kehidupan politik di tahun politik saat ini.

Media sosial pun makin bebas dan cend-
erung liar. Di media sosial setiap orang boleh 
mengekspresikan apa saja tanpa kendali atau 
kontrol sosial yang mencukupi. Orang bebas 
sekali untuk meluapkan marah, ujaran ke-
bencian, menghujat, menyerang, dan men-
ulis semaunya sendiri, nyaris tanpa pagar 
pembatas moral. Politik melalui media so-
sial bahkan semakin liar, yang berbeda den-
gan media cetak dan elektronik yang masih 
dikontrol oleh redaktur, meski kedua media 
massa tersebut juga sudah menjadi corong 
politik yang sarat kepentingan.

Dalam lalu lintas politik dan media so-
sial yang makin mengeras, lahirlah perangai-
perangai yang serba bebas dan apa saja boleh. 
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Ruang toleransi makin menyempit. Sebagian 
orang atau pihak dengan gampang menghu-
jat, menghakimi, dan memberi stigma buruk 
terhadap siapapun yang berbeda pandangan 
dan pilihan politik maupun pahamnya. Bu-
kan hanya terhadap pihak yang dianggap la-
wan, bahkan terhadap sesama kawan tetapi 
berbeda cara dan irama dalam mengartiku-
lasikannya pun dengan mudah lahir penghu-
jatan dan penghakiman yang buruk. 

Di tubuh organisasi kemasyarakatan 
dan keagamaan seperti Muhammadiyah 
pun mulai menggejala kecenderungan sikap 
tidak toleran atau intoleransi plotik seperti 
itu. Pimpinan pun dengan semaunya dihaki-
mi dan dihujat berdasarkan pandangan dan 
kepentingan dirinya. Dirinyalah yang diang-
gap benar, sedangkan pihak lain semuanya 
salah. Sikap menang sendiri dan semaunya 
itu kadang ditoleransi oleh mayoritas yang 
baik tetapi diam hanya karena tidak ingin ra-
mai dan menjadi polemik. Akibatnya, sendi-
sendi berorganisasi pun mulai terkoyak demi 
kepentingan orang per orang atau kepentin-
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gan politik yang sebenarnya tidak berurusan 
dengan misi dan visi organisasi itu sendiri.

Akhlak dalam berinteraksi sosial, beror-
ganisasi, bermasyarakat, dan berbangsa pun 
menjadi luruh dan rusak. Batasan baik dan 
buruk, benar dan salah, pantas dan tidak 
pantas seolah tidak berlaku sebagai khazan-
ah budi pekerti kolektif. Karena itu, saatnya 
organisasi-organisasi Islam seperti Muham-
madiyah menjadikan masalah ini sebagai ko-
reksi sekaligus lahan dakwah dengan agenda 
membangun kembali akhlak mulia sebagai 
basis nilai bagi keadaban publik. Gerakan 
keteladanan pun penting dilakukan oleh 
warga dan elite organisasi dakwah Islam. 
Jika anggota, aktivis, kader, dan pimpinan 
Muhammadiyah dan ormas-ormas keaga-
maan tidak memberikan uswah hasanah 
dalam membangun keadaban publik, maka 
kepada siapa tugas luhur tersebut harus di-
berikan?  Saatnya digelorakan akhlak mulia 
sebagai basis keadaban publik.

Karenanya penting digelorakan terus 
agama sebagai kekuatan rohani dan spiritu-
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alitas yang membangun keadaban mulia, bu-
kan hanya dalam kehidupan individual, teta-
pi dalam kehidupan kolektif  masyarakat dan 
kebangsaan. Menurut ahli sosiologi agama 
Peter L. Berger, agama diciptakan untuk ma-
nusia dan membentuk realitas objektif  dalam 
kehidupan manusia sebagaimana berlaku 
dalam pranata sosial masyarakat umumnya. 
Agama bahkan secara khusus berfungsi se-
bagai the sacred canopy (teras pelindung suci) 
atau nomos (menciptakan keteraturan hidup) 
yang membuat manusia terbebas dari chaos 
atau anomie, yakni segala sesuatu yang ka-
cau atau ketidakteraturan  (Berger, 1967).

Penutup

Aktualisasi berislam dalam kehidupan 
pemeluknya memrlukan konsistensi, sebalikn-
ya menjauhi paradoks atau anomali. Diperlu-
kan pembiasaan hidup beragama yang kon-
sisten, yakni kata sejalan dengan tindakan. 
Bukan beragama dengan keindahan dalil, 
retorika, dan atribut laksana burung merak 
yang indah mengepakkan kedua sayapnya. 
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Karena, di tengah masyarakat yang bercorak 
patrimonialistik, dalam mewujudkan Islam 
sebagai agama pencerahan bagi setiap indi-
vidu Muslim sangat diperlukan keteladanan 
para elite atau pemimpin atau tokohnya un-
tuk menjadi kekuatan keteladanan yang akan 
menjadi pusat identifikasi diri.

Para pemimpin umat di era pasar bebas 
kehidupan saat ini penting merenungkan kem-
bali posisi dan perannya yang luhur dan mulia 
sebagai pembawa dan penyebar misi keris-
alahan Nabi. Menjadi warasat al-anbiya yang 
otentik sebagaimana sikap istikamah Nabi 
Muhammad dari Walid bin Mughirah. Misi 
suci menyempurnakan ahlak mulia dan rahmatan 
lil-’alamin harus ditunaikan dengan tulus dan 
otentik. Tidak menjadi retorika dan komoditas 
politik keagamaaan, apalagi terbawa arus oleh 
dunia kehidupan konsumersisme yang masif  
dan memerangkap idealisme kerisalahan.

Saat ini, umat sungguh memerlukan 
bimbingan yang tulus dari para penyebar ris-
alah di setiap sudut negeri agar hidup mereka 
berada di jalan lurus kebenaran, kebaikan, 
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dan moral yang utama. Mereka jangan sep-
erti anak ayam yang kehilangan induknya, se-
hingga salah jalan menjadi pengikut Gafatar 
dan gerakan menyimpang lainnya, pemakai 
dan pengedar narkoba, pelaku LGBT, dan 
apapun yang meski niatnya ingin mencari 
kanopi suci tetapi yang ditemukan justru reali-
tas semu. Di antara umat jangan ada percikan 
api provokasi, sehingga bertindak salah yang 
merugikan siapa saja. 

Umat tidak jarang menjadi ladang ko-
moditas politik yang murah meriah pada 
setiap kontestasi demokrasi di negeri ini. 
Mereka tak terdidik dalam budaya politik 
yang benar karena dahsyatnya politik uang 
dan kultur menerabas. Mereka bahkan tak 
tahu mana pilihan politik yang benar. Se-
mua terjadi karena para pemimpinnya saling 
berbeda arah dan pilihan, tidak sedikit yang 
menjadi Pak Turut dan tukang stempel para 
calon dengan keyakinan diri berlebih. Seba-
gian elite umat pun dengan mudah terpesona 
dan menjadi pendukung fanatik sosok-sosok 
instan yang memukau di ruang publik. Poli-
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tik umat Islam yang mayoritas akhirnya 
compang-camping bagaikan buih di lautan, 
entah bermuara ke mana dan hingga kapan.

Para penyebar dan pemimpin risalah 
dakwah Islam dirindukan hadir menjadi 
sosok-sosok otentik yang nirpamrih kuasa, 
materi, dan hasrat komsumeristik yang tak 
berkesdudahan. Menjadi pengayom sesama 
umat, yang berbeda pandangan sekalipun. 
Penebar benih-benih damai, santun, dan 
keadaban, seraya menghilangkan kebiasaan 
menabuh genderang seteru dengan sesama. 
Menyuarakan ukhuwah yang tulus dan ju-
jur, bukan ukhuwah kamuflase dan penuh 
topeng. Membangkitkan daya hidup opti-
mis dan berkemajuan. Menabur jiwa ken-
egarawanan di manapun berada, sehingga 
elite-elite negeri pun menirunya dengan rasa 
hormat. ‘Ala kulli hal, menjadi pemimpin dan 
penyebar risalah berjiwa hanif  sebagaimana 
uswah hasanah Nabi Muhammad.
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Islam sejatinya merupakan agama yang 
mencerahkan kehidupan (din at-tanwir) se-
bagaimana banyak kandungan ayat-ayat Al-
Qur’an dan hadis Nabi yang mengandung 
pesan-pesan pencerahan. Pesan utama Islam 
sebagai agama pencerahan ialah mengelu-
arkan umat manusia dari segala bentuk ke-
gelapan (al-dhulumat) kepada “al-nur” atau 
cahaya kebenaran yang terang benderang, 
yang sumber “cahaya” hakiki itu adalah 
Allah SWT. dan ajaran-Nya ialah Kitab Suci 
(Al-Qur’an) dan risalah Nabi yang menjadi 
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petunjuk bagi kehidupan umat manusia di 
alam semesta. Dengan mengikuti petunjuk 
“cahaya” yang bersinar terang itu manusia 
tidak akan tersesat jalan dan sebaliknya be-
rada di jalan lurus menuju kebahagiaan dan 
keselamatan hakiki di dunia dan akhirat.

Risalah Nabi Muhammad selama 23 ta-
hun di Mekkah dan Madinah pun membawa 
misi pencerahan untuk mengeluarkan bangsa 
Arab dari kejahiliyahan menuju kehidupan 
yang tercerahkan dalam bimbingan Agama 
Islam. Bangsa Arab disebut Jahiliyah bukan 
karena benar-benar bodoh dan terbelakang. 
Sastra, ekonomi, dan relasi sosial mereka 
maju. Mekkah bahkan menjadi pusat lalulin-
tas niaga dan pergaulan antarkabilah di jazi-
rah itu. Suku Quraisy pun ternama sebagai 
simbol keperkasaan negeri padang pasir itu. 

Bangsa Arab sebelum Nabi datang itu 
terbelakang keadabannya dan berkubang 
dalam paganisme yang kronis. Mereka puja 
berhala dan dipajangnya di Ka’bah. Mereka 
nistakan kaum perempuan yang dianggap 
simbol kehinaan. Mereka berniaga dengan 
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sistem riba dan eksploitasi. Jika antar kabi-
lah bertengkar penyelesaiannya kekerasan. 
Tatkala memasang hajar aswad pada reno-
vasi Ka’bah pun nyaris terjadi pertumpahan 
darah, sehingga akhirnya datang sosok Mu-
hammad Sang Al-Amin. 

Kemudian Nabi akhir zaman itu datang 
membawa risalah Islam menyempurnakan 
akhlak manusia. Kemusyrikan ditumbang-
kan hingga tegak keyakinan tauhid. Perem-
puan dimuliakan sederajat kaum laki-laki 
selaku insan fi ahsan at-taqwim. Riba diganti 
sistem jual beli yang halal dan baik. Kehidu-
pan umat manusia dibangun dalam keada-
ban haluminallah dan habluminannas yang 
harmonis. Dalam tempo 23 tahun lahirlah 
al-Madinah al-Munawwarah, suatu kota pera-
daban yang cerah dan mencerahkan.

Islam Mencerahkan 

Islam sejatinya memang agama yang 
mencerahkan (din at-tanwir). Kehadiram Is-
lam membawa misi penting untuk mengelu-
arkan umat manusia dari segala bentuk kege-
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lapan (kejahiliyahan) menuju pada keadaan 
terang-benderang, takhrij min al-dhulumat 
ila al-nur (QS. Al-Baqarah: 257). Cahaya 
kebenaran berbasis tauhid adalah fondasi 
tatanan kehidupan yang memancarkan ke-
samaan, keadilan, kebaikan, dan segala keu-
tamaan hidup yang kokoh di atas kanopi suci 
habluminallah dan relasi habluminannas yang 
egalitarian humanis.

Kalimat Laa ilaha ila Allah bukan seka-
dar syahadat verbal yang serba teosenstrik. 
Dalam doktrin tauhid yang autentik itu se-
gala bentuk pembelengguan dilenyapkan. 
Paganisme sebagai simbol diktatorial dan 
mitologis klasik sekeligus pembodohan nalar 
diruntuhkan. Perbudakan dan segala bentuk 
penindasan kaum dhu’afa-mustadh’afin die-
nyahkan sebagaimana pembebasan Bilal bin 
Rabbah yang bersejarah. Semua menuju ti-
tik peradaban yang bercahaya cerah laksana 
matahari terbit di pagi hari, yang menyinari 
bangsa dan negeri Arab yang dininabobokan 
dalam alam dhulumat yang gelap gulita itu.
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Ajaran pencerahan dimulai dari perintah 
iqra (QS. Al-’Alaq: 1-5). Kala itu penduduk 
Arab terbilang al-ummiyun dan hanya ada se-
kitar 17 orang yang bisa baca tulis, termasuk 
di dalamnya pemuda Umar bin Khattab. Iqra 
adalah penanda kemajuan peradaban bangsa 
melalui kegiatan membaca, menghimpun, 
berpikir, mengkaji, meneliti, dan segala wu-
jud pekerjaan akal pikiran yang seluas-luas-
nya. Termasuk membaca ayat-ayat kauniyah 
di alam semesta. Dari kerja iqra lahir segala 
rupa ilmu pengetahuan dan karya-karya pi-
kiran untuk memahami hakikat kehidupan. 
Dengan iqra alam dibaca, dihitung, dan di-
teliti sesuai sunatullah yang pasti dan tidak 
spekulasi. Dari tradisi iqra pula lahir generasi 
kaum beilmu dan ulul albab yang mewarisi 
risalah para Nabi untuk mencerahkan umat 
manusia.

Islam yang mencerahkan mengajarkan 
keadaban hidup sesuai posisinya selaku 
abdullah dan khalifatullah. Abdullah adalah in-
san pengabdi kepada Sang Khalik (QS. Adz-
Dzariyat: 56) yang melahirkan diri sebagai 
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sosok yang saleh sebagai pelaku kebenaran, 
kebaikan, keadilan, dan segala kemuliaan 
hidup. Insan abdullah memiliki jiwa iman, 
islam, dan ihsan dalam seluruh tarikan nafas 
hidupnya. Hidup mereka harmonis dengan 
dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkun-
gannya. Sebaliknya mereka anti segala wu-
jud perilaku rakus (israf) dan merusak (fasad) 
seperti membunuh, mencuri, menista, dan 
beragam kemunkaran yang menghancurkan 
tatanan. 

Sementara selaku khalifatullah manusia 
menjadi pengolah kehidupan yang memak-
murkan bumi (QS. Al-Baqarah: 30; Hud: 60) 
untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. 
Mereka yang memiliki jiwa khalifatullah ti-
dak akan menjadikan dirinya melampaui 
kedudukan dan kebesaran Tuhan Zat Pen-
cipta segala hal, apalagi takabur diri dan ter-
jerumus pada perangai syirik. Khalifatullah 
itu merawat, memelihara, melestarikan, dan 
mengurus alam dan linkungan anugerah Tu-
han dengan jujur, amanah, dan pertanggun-
gajwaban yang tulus. Mereka tidak ajimum-
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pung, rakus, sewenang-wenang, dan merusak 
kehidupan. Setiap insan itu khalifah di muka 
bumi ketika dirinya membangun dan tidak 
menghancurkan. 

Pesan Islam yang mencerahkan dapat 
ditemukan dalam pesan terakhir Nabi pada 
khutbat al-wada atau khutbah pamungkas, 
yang mengandung nilai-nilai Ilahiyah dan 
Insaniyah universal yang luhur, mulia, dan 
utama. Khutbah Wada adalah Khutbah Pen-
cerahan, sebagai penanda puncak risalah 
Nabi Muhammad untuk dipedomani umat-
nya dan menjadi penuntun hidup manusia 
sejagad yang ingin mengikuti jejaknya sepan-
jang masa. Pada haji wada itulah Nabi me-
nyampaikan wahyu Allah pamungkas (QS. 
Al-Maidah: 3) untuk menjadi rahmat bagi 
semesta alam (QS. Al-Anbiya: 21).

Maka, hasilnya selama lima abad Is-
lam hadir menjadi peradaban maju yang 
mencerahkan di pentas global, ketika saat 
itu peradaban lain berada dalam kegelapan. 
Era itu sering disebut era pencerahan Islam, 
kejayaan Islam, dan abad keemasan Islam. 
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Nafasnya sama, Islam menjadi agama pen-
cerahan yang hadir membangun peradaban 
berkemajuan. Masa pencerahan Islam itu 
kini penting untuk ditransformasikan kem-
bali spiritnya untuk menjadikan agama dan 
umat Muhammad ini menjadi khayra ummah 
di abad ke-21 yang berorak modern dan pas-
ca modern. Dan Islam Indonesia tidak boleh 
menjadi klangenan dalam ninabobo keja-
yaan masa lampau yang status quo dan me-
matikan asa kemajuan!

Mencerahkan Indonesia

Di negeri Indonesia hari ini dunia makin 
maju di sejumlah bidang kehidupan. Tapi 
banyak perilaku yang menandakan keterbe-
lakangan keadaban. Anak-anak dan perem-
puan jadi korban kekerasan dan segala ben-
tuk penistaan. Uang dan kekayaan negara 
dijarah para penjahat kerah putih tanpa pe-
rasaan bersalah. Hukum, politik, dan ruang 
publik dimanipulasi demi keuntungan diri 
dan kroni. Rakyat yang lemah dan marjinal 
diperdaya dan bukan diberdayakan. Klenik 
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dan kemusyrikan dikomodifikasikan. Se-
mentara moral dan kebaikan makin dikalah-
kan oleh nafsu-nafsu materi dan kesenangan 
inderawi.

Kejahiliyahan klasik mungkin mulai 
hilang, tetapi kejahliyahan baru masih hi-
dup dan mewujud dalam beragam perila-
ku. Makin pandai otak manusia didukung 
sarana, pengetahuan, teknologi, dan sistem 
yang canggih maka kian meluas kejahiliya-
han nonkonvensional. Kemunkaran dan se-
gala perangai angkara-murka bahkan dapat 
disulap seolah menjadi kebajikan di ruang 
publik. Maka, bagi para pengikut Nabi Mu-
hammad agenda pencerahan menjadi kenis-
cayaan sebagaimana Nabi akhir zaman itu 
membawa misi tanwir di segala ruang semes-
ta kehidupan.

Maka, di negeri ini Islam Indonesia 
yang memasuki dunia modern hari ini nisca-
ya hadir sebagai gerakan pencerahan. Islam 
Indonesia tidak dapat membanggakan masa 
lampau. Umat dan bangsa ini dalam tempo 
yang sangat lama, ratusan tahun pada era 
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Nusantara, terbelenggu dalam penjajahan 
dan keterbelakangan. Meski terdapat sejum-
lah mozaik masa lampau, namun kebuda-
yaan bangsa memang jauh tertinggal yang 
oleh W. S. Rendra disebut warisan budaya 
“kasur tua”. 

Agenda pencerahan yang harus terus 
menerus diikhtiarkan secara lebih masif  dan 
bersifat transformatif  ialah mengembangkan 
kualitas manusia Indonesia agar menjadi 
insan Muslim Indonesia yang berkemaju-
an. Yaitu insan atau manusia yang memiliki 
jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan yang maju 
dalam segala aspek kehidupan sesuai den-
gan nilai-nilai ajaran Islam dan kebudayaan 
konstruktif  yang hidup di tubuh bangsa In-
donesia. Sementara Indonesia harus dipacu 
menjadi maju, adil, makmur, bermartabat, 
dan berdaulat.

Islam Indonesia harus bangkit menjadi 
fi’l al-mudlari, simbol kemajuan hari ini dan 
ke depan. Bukan Islam fi’l al-madli, yang 
membanggakan dan mengawetkan masa 
lampau nan kusam. Umat Islam Indonesia 
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tidak boleh dininabobokan oleh kebanggaan 
mayoritas dan tradisi klangenan yang mema-
tikan dinamika hidup menghadapi hari ini 
dan esok. Islam Indonesia jika benar menjadi 
model Islam dunia harus membuktikan ke-
majuan dan keunggulannya yang nyata dan 
utama, yang berwawasan ke masa depan. 
Bukan retorika dan jadi materi komodifikasi. 

Sugguh masih banyak wajah muram dan 
kusam dalam wajah keislaman di Nusantara 
tercinta ini. Kemiskinan, marjinal, korupsi, 
dan kekumuhan masih mewarnai umat, di 
tengah gegap gempita Islam yang ritual dan 
seremonial. Secara ekonomi masih dhaif. 
Politik tercerai-berai dan pinggiran. Semen-
tara dalam budaya banyak paradoks di ten-
gah kepungan budaya populer yang hedonis 
dan memuja libido inderawi. Islam di negeri 
ini masih jauh panggang dari api jika diukur 
dari kemajuan hidup umatnya di banding 
umat yang lain.

Karenanya diperlukan strategi pencera-
han dengan melakukan tranformasi Islam 
Indonesia untuk membangun atau mengem-
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bangkan kualitas insan yang berkemajuan. 
Insan yang harus tumbuh dalam budaya 
maju seperti moralis, gemar membaca, men-
cari ilmu, cerdas, kritis, kreatif, inovatif, di-
siplin, produktif, mandiri, tanggung jawab, 
dan sifat-sifat berkemajuan lainnya agar 
mampu dari berbagai ketertinggalan menuju 
pada kemajuan hidup yang berkeunggulan. 
Sebaliknya membuang alam pikir dan perila-
ku bangga masa lampau, malas, ajimumpung, 
jiwa budak, bebal, konsumtif, hedonis, egois, 
banyak bicara sedikit bekerja, boros, manja, 
korup, dan perilaku menyimpang yang me-
runtuhkan sendi-sendi keutamaan hidup.

Karakter insan Muslim Indonesia yang 
tercerahkan harus disertai dengan nilai-nilai 
kemajuan moral-spiritual seperti keterperca-
yaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ke-
tegasan, ketegaran, kuat dalam memegang 
prinsip, dan sifat-sifat moral utama lainnya. 
Dalam konteks kehidupan kolektif  bemasya-
rakat dan berbangsa sifat-sifat maju tersebut 
juga harus diimbangi atau disertai dengan 
nilai-nilai sosial yang utama seperti solida-
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ritas, toleransi, empati, harmoni, dan lain-
lain. Keunggulan moral-spiritual dan sosial 
tersebut harus benar-benar autentik. Peran-
gai luhur itu tidak bersifat kulit-luar (pesona 
lahiriah) dan sekadar menjadi jargon, tetapi 
harus teraktualisasikan dalam konsistensi 
kata dan laku.

Maka, gerakan pencerahan memerlukan 
langkah pendakian yang terjal dan seringka-
li tidak populer. Gerakan ini memerlukan 
fondasi ideologi kemajuan yang dibangun 
dengan keyakinan, pemikiran, dan praksis 
transformatif  yang kokoh. Memilih gerakan 
pencerahan yang bersifat membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidu-
pan umat dan bangsa biasanya akan berha-
dapan dengan sangkar-besi tradisionalisme 
yang jumud dan pragmatisme yang terbiasa 
dengan raihan-raihan nilai-guna yang sela-
ma ini membuat dirinya nyaman, sehingga 
setiap langkah perubahan berarti ancaman 
dan kehilangan. 

Bagi gerakan sosial-keagamaan seperti 
halnya Muhammadiyah, gerakan pencera-
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han yang berat dan mendaki itu harus ber-
hadapan dengan realitas alam pikiran yang 
jumud, serakah, dan petualangan yang men-
gedepankan hal-hal yang bersifat semu dan 
instan. Selain itu, gerakan pencerahan juga 
meniscayakan konsistensi dari para pelaku 
perubahan itu sendiri, bahwa Allah SWT. 
tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
atau bangsa apabila mereka sendiri tidak 
mau mengubah nasibnya (QS. Ar-Ra’d: 11). 

Muhammadiyah bahkan harus bergerak 
di garda depan dalam mewujudkan Islam 
pencerahan baik di Indonesia yang berpen-
duduk mayoritas Muslim maupun di kancah 
dunia. Muhammadiyah berkewajiban paling 
di depan karena dirinya adalah gerakan Islam 
yang telah satu abad lebih menggelorakan 
gerakan pencerahan baik dalam pemikiran 
maupun dunia praksis. Muhammadiyah ti-
dak ingin menjadikan Islam Indonesia seba-
gai agama yang formal dan ritual, terkung-
kung dalam tradisi yang meninabobokan, 
wawasan keagamaan yang sekadar indah di 
permukaan tapi miskin tindakan yang mem-
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bawa perubahan ke arah yang lebih baik, 
serta umatnya diawetkan dalam budaya dan 
struktur keterbelakangan. Muhammadiyah 
sejak lahir hingga kapanpun berkomitmen 
untuk membumikan Islam yang menggelora-
kan pencerahan sehingga umat dan bangsa di 
negeri ini maupun peradaban umat manusia 
semesta menjadi berkemajuan. Muhammadi-
yah harus meniscayakan gerakannya di abad 
kedua dalam meneladani risalah perjuangan 
Nabi Muhammad untuk menghadirkan Islam 
sebagai agama pencerahan dan mewujudkan 
Al-Madinah Al-Munawwarah di persada In-
donesia dan peradaban semesta! 
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PERNYATAAN PIKIRAN 
MUHAMMADIYAH ABAD 

KEDUA
ZHAWÂHIR AL-AFKÂR AL-MUHAMMA-

DIYYAH LI AL-QARNI AL-TSÂNI

PENGANTAR

Muhammadiyah pada tanggal 3-8 Juli 
2010 Miladiyah bertepatan 22-27 Rajab 1431 
Hijriyah menyelengarakan Muktmar yang ke-
46 di kota kelahirannya, Yogyakarta. Mukta-
mar ke-46 disebut juga Muktamar Satu Abad 
karena pada rentang tahun tersebut Muham-

Lampiran
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madiyah berusia seabad atau seratus tahun, 
sekaligus memasuki babak baru abad kedua 
dalam perjalanan sejarah pergerakannya. 
Pada Muktamar Seabad tersebut dihasilkan 
salah satu keputusan penting yakni Pernya-
taan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua. 
Sebenarnya pada Muktamar ke-45 tahun 
2005 di Malang juga diputuskan Pernyataan 
Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, 
namun demikian pemikiran tersebut lebih se-
bagai jembatan dan embrio yang kemudian 
diserap serta diintegrasikan isinya ke dalam 
Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad 
Kedua pada Muktamar ke-46.

KESYUKURAN

Satu abad merupakan tonggak sejarah 
yang penting bagi Muhammadiyah dalam 
ikhtiar mengemban misi dakwah dan tajdid 
di tengah lintasan zaman yang penuh gelora. 
Dalam rentang seratus tahun Muhammadi-
yah telah berjuang mencerahkan kehidupan 
umat, bangsa, dan peradaban manusia se-
mesta. Perjuangan Muhammadiyah akhir-
nya memperoleh pengakuan masyarakat luas 
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sebagai gerakan Islam yang menorehkan tin-
ta emas pembaruan di Indonesia.

Keberhasilan perjuangan satu abad me-
rupakan anugerah Allah SWT. yang harus 
disyukuri berdasarkan firman Allah SWT. 
QS. Ibrahim ayat 7 dan menjadi modal roha-
niah paling berharga untuk melangkah ke de-
pan dengan optimis. Kesyukuran itu disertai 
kesadaran bermuhasabah diri atas kekuran-
gan dan kelemahan yang harus diperbarui 
dengan saksama guna mengukir kisah sukses 
yang lebih utama di abad kedua. 

Dengan senantiasa mengharap ridha 
Allah SWT. disertai ikhtiar pembaruan yang 
berkesinambungan guna memasuki abad 
baru maka Muhammadiyah sebagai gerakan 
dakwah dan tajdid mendeklarasikan Perny-
ataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua 
yang mengandung manifesto gerakan pence-
rahan yang berkemajuan, berkeadaban, dan 
berkeadilan bagi kehidupan warga Persyari-
katan, umat, bangsa, dan kemanusiaan uni-
versal. 
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REFLEKSI SATU ABAD

Muhammadiyah sejak berdiri tahun 
1912 menegaskan diri sebagai gerakan Islam 
yang berjuang menyebarluaskan dan mema-
jukan ajaran Islam di Indonesia yang diilha-
mi oleh firman Allah SWT. dalam surat Ali 
Imran 104. Misi Muhammadiyah tersebut 
dikenal dengan gerakan dakwah dan taj-
did yang diwujudkan melalui kepeloporan 
dalam pembaruan pemahaman agama, re-
formasi sistem pendidikan Islam, pengem-
bangan pranata pelayanan-pelayanan sosial 
dan pemberdayaan masyarakat berbasis Pe-
nolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), me-
majukan peran perempuan Muslim (Aisyiy-
ah) di ruang publik, pengorganisasian zakat 
dan haji, merintis taman pustaka dan publi-
kasi, tabligh yang mencerdaskan, dan men-
gembangkan amaliah Islami yang memaju-
kan kehidupan. 

Dalam kehidupan kebangsaan Muham-
madiyah telah berkiprah melewati berbagai 
fase zaman yang sarat dinamika yang diha-
dapi dengan penuh keikhlasan dan perjuan-
gan tanpa kenal lelah. Di era kolonial Mu-
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hammadiyah berperan dalam pergerakan ke-
bangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan 
Indonesia. Menjelang dan pada awal kemer-
dekaan, Muhammadiyah berperan aktif  da-
lam meletakkan pondasi negara-bangsa yang 
berlandaskan Pancasila dan UUD 19945. 
Pada masa Orde Lama Muhammadiyah isti-
kamah dalam menegakkan Negara Republik 
Indonesia agar tetap berada dalam koridor 
konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, diser-
tai usaha-usaha modernisasi sosial untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era 
Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah 
dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk 
memajukan kehidupan bangsa, disertai sikap 
hikmah dalam menghadapi situasi politik 
nasional. Pada era Reformasi, Muhamma-
diyah menjadi pilar penting masyarakat ma-
dani (civil society) dan memelopori era baru 
Indonesia yang demokratis, menghargai hak 
asasi manusia, berwawasan kemajemukan, 
serta bersikap responsif  dan kritis kepada 
pemerintah sesuai dengan Kepribadian Mu-
hammadiyah. Pergerakan Muhammadiy-
ah dalam lintasan satu abad itu merupakan 
perwujudan dari pembaruan (tajdid) yang 
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dipelopori Kyai Haji Ahmad Dahlan selaku 
pendiri gerakan Islam ini. Spirit pembaruan 
telah menjadi kesadaran yang melekat dalam 
gerakan Muhammadiyah genarasi awal un-
tuk memahami dan menerjemahkan kembali 
ajaran Islam ke dalam kerja-kerja kemanusi-
aan dan kemasyarakatan yang mencerahkan. 
Setiap babakan sejarah telah dilalui Muham-
madiyah dengan sikap optimis untuk terus 
berjuang mewujudkan Islam dalam pencera-
han kehidupan. 

Muhammadiyah dalam lintasan satu 
abad telah memantapkan proses moderni-
sasi sosial berbasis pembaruan Islam. Pema-
haman agama dan metode dakwah yang di-
kembangkan Muhammadiyah telah menjadi 
cetak biru modernisme Islam di Indonesia. 
Islam yang ditampilkan Muhammadiyah 
berkarakter tengahan (wasithiyah) dan me-
nyejarah sehingga melahirkan format Indo-
nesia yang Islami (Islamic Indonesia). Alam 
pikiran yang maju disertai sikap kokoh da-
lam prinsip mampu membuahkan tradisi 
amaliah yang melembaga untuk kepentingan 
hajat hidup orang banyak. Pandangan dan 
cita-cita hidup Islam yang berkarakter pem-
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baruan menjadi berbobot dan implementatif  
karena dilembagakan ke dalam bentuk orga-
nisasi (Persyarikatan) yang didukung sumber 
daya manusia yang berideologi kemajuan 
dan pranata-pranata sosial baru yang mo-
dern, sehingga terbentuk sistem sosial Indo-
nesia yang bercorak Islami.

Dalam kiprah kebangsaan yang penuh 
dinamika perjuangan Muhammadiyah ber-
sama elemen umat Islam yang lainnya ikut 
meletakkan dasar konstitusi dan orientasi 
politik Islam yang berbasis moral dan berwa-
wasan kebangsaan. Pada saat yang sama ka-
rya nyata Muhammadiyah di bidang pemiki-
ran, pendidikan dan kepedulian sosial juga 
menjadi persemaian budaya madani dan ni-
lai-nilai demokrasi untuk tegaknya keadaban 
dan kemajuan masyarakat. Dengan ideologi 
pembaruan yang melahirkan modernisasi 
itulah Muhammadiyah sesungguhnya terlah 
berkiprah sepanjang masa dalam mencerdas-
kan kehidupan bangsa secara utuh dan luas 
sebagaimana terkandung dalam cita-cita ke-
merdekaan. 

Kini Muhammadiyah menghadapi ke-
hidupan keumatan, kebangsaan, dan kema-
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nusiaan univerasl yang berada dalam perta-
ruhan yang krusial karena dilanda berbagai 
persoalan yang dilematik. Bahwa Umat 
Islam Indonesia sebagai penduduk terbesar 
masih menghadapi masalah rendahnya ku-
alitas sumber daya manusia, kemiskinan, 
ketertinggalan, dan keterbelakangan dalam 
banyak aspek kehidupan. Kendati di tingkat 
dunia jumlah dan perkembangan umat Is-
lam terutama di negara-negara Barat cukup 
menggembirakan dan menjanjikan harapan, 
tetapi masih dihadapkan pada sejumlah ma-
salah keterpinggiran, konflik, dan pandan-
gan negatif  dari luar. Di tengah kecenderun-
gan baru kesemarakan Islam di ruang publik 
terdapat masalah keumatan menyeruak ke 
permukaan seperti kemiskinan kepemimpi-
nan, komoditisasi agama, konservatifisme 
dan formalisasi agama yang mengabaikan 
kemajuan dan substansi, bias pandangan 
dalam memaknai kemajemukan, dan belum 
terciptanya relasi sosial yang berkeadilan 
gender.

Dalam kehidupan kebangsaan, di ten-
gah harapan baru reformasi dan tumbuh-
nya demokrasi yang dihargai dunia, bangsa 
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Indonesia masih dihadapkan pada banyak 
masalah krusial. Di bidang politik terdapat 
masalah kerancuan dalam sistem ketatane-
garaan antara sistem presidensial dan parle-
menter yang menimbulkan banyak masalah, 
kelembgaan negara yang tidak efektif  antar 
lembaga-lembaga negara yang permanen 
dan ad-hoc, sistem kepartaian yang bercorak 
multipartai yang tidak produktif  dan rawan 
masalah, dan berkembangnya pragmatisme 
politik yang dilakukan elite maupun partai 
politik. Dalam bidang hukum terdapat kri-
sis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga 
penegakan hukum, lemahnya pemberanta-
san korupsi, mekarnya mafia hukum, dan 
erosi moral para penegak hukum. Di bidang 
ekonomi berkisar pada paradigma ekonomi 
yang tidak konsisten, struktur ekonomi yang 
dualistis, kebijakan fiskal yang tidak mandi-
ri, sistem keuangan dan perbankan yang ti-
dak memihak rakyat, kebijakan perdagangan 
dan industri yang liberal, dan cengkeraman 
ekonomi neoliberal yang melahirkan ba-
nyak dilema dalam membangun perekeno-
mian konstitusional dan memihak rakyat. 
Sedangkan dalam aspek sosial-budaya tum-
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buh masalah memudarnya rasa dan ikatan 
kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, 
memudarnya kohesi dan integrasi sosial, dan 
melemahnya karakter dan mentalitas positif  
bangsa. 

Dalam ranah kemanusiaan universal 
masih terdapat sejumlah masalah yang me-
niscayakan keprihatinan seluruh kekuatan 
dunia. Masalah-masalah krusial yang bersi-
fat mondial adalah krisis kemanusiaan mo-
dern, kemiskinan sejumlah negara sedang 
berkembang di tengah melimpahruahnya ke-
makmuran negara-negara maju, krisis pan-
gan dan energi, krisis ekonomi khususnya 
keuangan dan fiskal, krisis lingkungan dan 
perubahan iklim, migrasi global, dan yang 
berkaitan dengan relasi antarperadaban. Ma-
salah lain ialah terorisme internasional, ke-
tidakadilan politik dan standar ganda yang 
dilakukan negara-negara maju terhadap ne-
gara-negara sedang berkembang, dan secara 
khusus masalah Islamofobia yang dihadapi 
umat Islam di negara-negara Barat yang ber-
langsung masif  dan sistematik. 

Dalam gerak melintasi zaman dari abad 
kesatu ke abad kedua dan dalam menghada-
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pi masalah-masalah keumatan, kebangsaan, 
dan kemanusiaan universal yang sangat 
kompleks itu Muhammadiyah berkomitmen 
kuat untuk menjadi bagian dari penyelesai 
masalah (problem solver) dengan mengambil 
prakarsa, partisipasi, dan langkah-langkah 
yang proaktif  dan strategis. Muhammadiy-
ah pada abad kedua meneguhkan komitmen 
gerakannya untuk berperan lebih proaktif  
dalam melakukan pencerahan bagi kehidu-
pan umat, bangsa, dan kemanusiaan univer-
sal yang sarat tantangan.

PANDANGAN KEISLAMAN

Muhammadiyah adalah gerakan Islam 
yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid 
untuk terwujudnya masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah Is-
lam merupakan nilai utama sebagai fondasi 
dan pusat inspirasi yang menyatu dalam se-
luruh denyut nadi gerakan. Muhammadiyah 
berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah 
yang dibawa para Nabi hingga Nabi akhir 
zaman Muhammad SAW. adalah agama 
Allah yang lengkap dan sempurna. Islam 
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selain mengandung ajaran berupa perintah-
perintah dan larangan-larangan tetapi juga 
petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup 
umat manusia di dunia dan akhirat. 

Muhammadiyah memandang bahwa 
Islam merupakan agama yang mengandung 
nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan ke-
hidupan umat manusia yang tercerahkan. 
Kemajuan dalam pandangan Islam adalah 
kebaikan yang serba utama, yang melahirkan 
keunggulan hidup lahiriah dan rohaniah. 
Adapun dakwah dan tajdid bagi Muham-
madiyah merupakan jalan perubahan un-
tuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi 
kemajuan hidup umat manusia sepanjang 
zaman. Dalam perspektif  Muhammadiyah, 
Islam merupakan agama yang berkemajuan 
(din al-hadlarah), yang kehadirannya memba-
wa rahmat bagi semesta kehidupan. 

Islam yang berkemajuan memancarkan 
pencerahan bagi kehidupan. Islam yang ber-
kemajuan dan melahirkan pencerahan seca-
ra teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai 
transendensi, liberasi, emansipasi, dan huma-
nisasi sebagaimana terkandung dalam pesan 
Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 
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yang menjadi inspirasi kelahiran Muhamma-
diyah. Secara ideologis Islam yang berkema-
juan untuk pencerahan merupakan bentuk 
transformasi Al-Ma’un untuk menghadirkan 
dakwah dan tajdid secara aktual dalam per-
gulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan 
kemanusiaan universal. Transformasi Islam 
bercorak kemajuan dan pencerahan itu me-
rupakan wujud dari ikhtiar meneguhkan dan 
memperluas pandangan keagamaan yang 
bersumber pada Al-Qur’an dan as-sunah 
dengan mengembangkan ijtihad di tengah 
tantangan kehidupan modern abad ke-21 
yang sangat kompleks. 

Islam yang berkemajuan menyemaikan 
benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamai-
an, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, 
dan keutamaan hidup secara dinamis bagi 
seluruh umat manusia. Islam yang menjun-
jungtinggi kemuliaan manusia baik laki-laki 
maupun perempuan tanpa diksriminasi. Is-
lam yang mengelorakan misi antiperang, an-
titerorisme, antikekerasan, antipenindasan, 
antiketerbelakangan, dan anti terhadap sega-
la bentuk pengrusakan di muka bumi seperti 
korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, keja-
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hatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta 
berbagai kemunkaran yang menghancurkan 
kehidupan. Islam yang secara positif  mela-
hirkan keutamaan yang memayungi kemaje-
mukan suku bangsa, ras, golongan, dan ke-
budayaan umat manusia di muka bumi. 

Muhammadiyah berkomitmen untuk 
terus mengembangkan pandangan dan misi 
Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit 
awal kelahirannya tahun 1912. Pandangan 
Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan 
oleh pendiri Muhammadiyah telah melahir-
kan ideologi kemajuan, yang dikenal luas 
sebagai ideologi reformisme dan modernis-
me Islam, yang muaranya melahirkan pence-
rahan bagi kehidupan. Pencerahan (tanwir) 
sebagai wujud dari Islam yang berkemaju-
an adalah jalan Islam yang membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidu-
pan dari segala bentuk keterbelakangan, ke-
tertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan 
hidup umat manusia.

Dengan pandangan Islam yang berke-
majuan dan menyebarluaskan pencerahan, 
maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil 
melakukan peneguhan dan pengayaan mak-
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na tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak 
kaum Muslimin, tetapi sekaligus melakukan 
pembaruan dalam mu’amalat dunyawiyah 
yang membawa perkembangan hidup sepan-
jang kemauan ajaran Islam. Paham Islam 
yang berkemajuan semakin meneguhkan 
perspektif  tentang tajdid yang mengandung 
makna pemurnian (purifikasi) dan pengem-
bangan (dinamisasi) dalam gerakan Muham-
madiyah, yang seluruhnya berpangkal dari 
gerakan kembali kepada Al-Qur’an dan as-
sunah (al-ruju’ ila al-Quran wa al-sunnah) un-
tuk menghadapi perkembangan zaman. 

Karakter Islam yang berkemajuan untuk 
pencerahan peradaban telah memberikan ke-
kuatan yang dinamis dalam menghadapkan 
Islam dengan perkembangan zaman. Dalam 
penghadapan Islam atas realitas zaman itu 
dikembangkan ijtihad dengan penggunaan 
akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai 
instrumen kemajuan, sehingga Islam benar-
benar menjadi agama bagi kehidupan yang 
bersifat kontekstual tanpa kehilangan pija-
kannya yang autentik pada sumber ajaran. 
Ijtihad dan tajdid dalam gerakan Muham-
madiyah sejak awal menemukan ruang ar-
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tikulasi dalam kontekstualisasi ajaran Islam 
sebagaimana dikembangkan oleh Kyai Haji 
Ahmad Dahlan. Adapun rasionalisasi mem-
peroleh bingkai yang kokoh sebagaimana di-
sebut pendiri Muhammadiyah sebagai “akal 
pikiran yang yang suci”, sedangkan dalam 
Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Mu-
hammadiyah disebut “akal pikiran yang se-
suai dengan jiwa ajaran Islam”. 

Muhammadiyah memandang bahwa 
Islam dalam pergumulan dengan kehidupan 
sepanjang zaman harus diwujudkan dalam 
amal. Islam sangat menjunjung tinggi amal 
sejajar dengan iman dan ilmu, sehingga Islam 
hadir dalam paham keseimbangan sekaligus 
membumi dalam kehidupan. Dalam kehidu-
pan yang konkret tidak ada manifestasi lain 
dari Islam kecuali dalam amal. Kyai Ahmad 
Dahlan dengan Muhammadiyah yang didi-
dirikannya memelopori penafsirkan ulang 
doktrin Islam secara nyata untuk perubahan 
sebagaimana tercermin dalam teologi Al-
Ma’un. Dari teologi Al-Ma’un lahir transfor-
masi Islam untuk mengubah kehidupan yang 
bercorak membebaskan, memberdayakan, 
dan memajukan. Model pemahaman doktrin 
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Islam dan penafsirannya yang implementatif  
itu menunjukkan daya hidup dan kemam-
puan Muhammadiyah dalam merumuskan 
ulang pesan-pesan dan nilai-nilai Islam yang 
responsif  dengan problematika kemanusi-
aan, serta berdialog dengan realitas zaman 
secara cerdas dan mencerahkan. 

Muhammadiyah memahami bahwa 
Islam memiliki pandangan tentang masya-
rakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya. Dalam pesan 
Al-Qur’an (QS. Ali Imran ayat 110; Al Baqa-
rah ayat 143), masyarakat Islam yang diidea-
lisasikan merupakan perwujudan khaira um-
mah (umat terbaik) yang memiliki posisi dan 
peran ummatan wasatha (umat tengahan), 
dan syuhada ‘ala al-nas (pelaku sejarah) da-
lam kehidupan manusia. Masyarakat Islam 
adalah suatu masyarakat yang di dalamnya 
ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh 
bidang kehidupan yang dicirikan oleh ber-
Tuhan dan beragama, berpersaudaraan, 
berakhlak dan beradab, berhukum syar’i, 
berkesejahteraan, bermusyawarah, berih-
san, berkemajuan, berkepemimpinan, dan 
berketertiban. Dengan demikian masyarakat 
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Islam menampilkan corak yang bersifat ten-
gahan, yang melahirkan format kebudayaan 
dan peradaban yang berkeseimbangan.

Masyarakat Islam yang dicita-citakan 
Muhammadiyah memiliki kesamaan karak-
ter dengan masyarakat madani (civil-society) 
yang maju, adil, makmur, demokratis, man-
diri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-
mulia (al-akhlaq al-karimah) yang dijiwai 
nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam sebagai 
kekuatan madaniyah (masyarakat madani) 
menjunjungtinggi kemajemukan agama dan 
pemihakan terhadap kepentingan seluruh 
elemen masyarakat, perdamaian dan nir-
kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi 
golongan dan kelompok masyarakat tanpa 
diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-
citakan Muhammadiyah merupakan masya-
rakat yang terbaik yang mampu melahirkan 
peradaban yang utama sebagai alternatif  
yang membawa pencerahan hidup umat ma-
nusia di tengah pergulatan zaman.
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WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KEMANUSIAAN

Muhammadiyah dalam melintasi zaman 
dari abad kesatu ke abad kedua menegaskan 
pandangan tentang wawasan kebangsaan 
dan kemanusiaan universal sebagai komit-
men yang menyatu dalam gerakannya. Bah-
wa bangsa Indonesia dan dunia kemanusiaan 
universal merupakan ranah sosio-historis 
bagi Muhammadiyah dalam menyebarkan 
misi dakwah dan tajdid. Misi dakwah dan 
tajdid dalam konteks kebangsaan dan kema-
nusiaan merupakan aktualisasi dari fungsi 
kerisalahan dan kerahmatan Islam untuk 
pencerahan peradaban.

Dalam kehidupan kebangsaan Muham-
madiyah sejak awal berjuang untuk pen-
gintegrasian keislaman dan keindonesiaan. 
Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam 
merupakan bagian integral dari bangsa dan 
telah berkiprah dalam membangun Indone-
sia sejak pergerakan kebangkitan nasional 
hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah 
terlibat aktif  dalam peletakan dan penen-
tuan fondasi negara-bangsa yang berdasar 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Muhammadiyah berkonstribusi dalam usaha 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta me-
melihara politik Islam yang berwawasan ke-
bangsaaan di tengah pertarungan berbagai 
ideologi dunia. Sejak awal Muhammadiyah 
memiliki wawasan kebangsaan yang jelas 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indone-
sia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 
1945 merupakan konsensus nasional yang fi-
nal dan mengikat seluruh komponen bangsa 
dengan menjadikan Muhammadiyah seba-
gai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai 
dengan ayat Al Qur’an Surat Al Hujurat ayat 
13.

Muhammadiyah memandang bahwa 
proklamasi 1945 merupakan fase baru bagi 
Indonesia menjadi bangsa merdeka. Dengan 
kemerdekaan itu bangsa Indonesia secara 
berdaulat menentukan nasib dan masa de-
pannya sendiri yang dimanifestasikan dalam 
rumusan cita-cita nasional sebagaimana ter-
maktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 
terwujudnya (1) Negara Indonesia yang mer-
deka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; 
(2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; 
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dan (3) Pemerintahan Negara Indonesia un-
tuk melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kese-
jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi, dan keadilan sosial bagi se-
luruh rakyat Indonesia. Cita-cita nasional 
yang luhur itu merupakan pengejawantahan 
semangat kebangsaan dan kemerdekaan, se-
kaligus sebagai nilai dan arah utama perjala-
nan bangsa dan negara.

Pembentukan Negara Indonesia selain 
menentukan cita-cita nasional juga untuk 
menegaskan kepribadian bangsa sebagaima-
na tercermin dalam Pancasila. Sebagai dasar 
negara, Pancasila merupakan perjanjian lu-
hur dan konsensus nasional yang mengikat 
seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi 
negara terkandung ciri keindonesiaan yang 
memadukan nilai-nilai ketuhanan dan ke-
manusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai 
tersebut tercermin dalam hubungan individu 
dan masyarakat, kerakyatan dan permusy-
awaratan, serta keadilan dan kemakmuran.
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Cita-cita nasional dan falsafah bangsa 
yang ideal itu perlu ditransformasikan ke 
dalam seluruh sistem kehidupan nasional 
sehingga terwujud Indonesia sebagai bangsa 
dan negara yang maju, adil, makmur, ber-
daulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-
bangsa lain. Paham nasionalisme serta 
segala bentuk pemikiran dan usaha yang 
dikembangkan dalam membangun Indone-
sia haruslah berada dalam kerangka negara-
bangsa dan diproyeksikan secara dinamis 
untuk terwujudnya cita-cita nasional yang 
luhur itu. Nasionalisme bukanlah doktrin 
mati sebatas slogan cinta tanah air tetapi ha-
rus dimaknai dan difungsikan sebagai energi 
positif  untuk membangun Indonesia secara 
dinamis dan transformasif  dalam mewujud-
kan cita-cita nasional di tengah badai masa-
lah dan tantangan zaman.    

Bahwa segala bentuk separatisme yang 
ingin memisahkan diri dari Indonesia dan 
mencita-citakan bentuk negara yang lain se-
sungguhnya bertentangan dengan komitmen 
nasional dan cita-cita proklamasi kemerde-
kaan. Demikian pula setiap bentuk penye-
lewengan dalam mengurus negara, korupsi, 
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kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset nega-
ra, pengrusakan sumber daya alam dan ling-
kungan, penindasan terhadap rakyat, oto-
ritanisme, pelanggaran hak asasi manusia, 
tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai 
tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa 
dan negara merupakan pengkhianatan terha-
dap cita-cita kemerdekaan. 

Bangsa Indonesia sesungguhnya memi-
liki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal 
menjadi modal sosial dan budaya penting. 
Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, 
tahan menderita, mengutamakan harmoni, 
dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan 
tersebut masih relevan, namun memerlukan 
penyesuaian dan pengembangan sejalan den-
gan dinamika dan tantangan zaman. Tantan-
gan globalisasi yang meniscayakan orientasi 
kepada kualitas, persaingan dan daya saing 
menuntut bangsa Indonesia memiliki karak-
ter yang bersifat kompetitif, dinamis, berke-
majuan, dan berkeunggulan disertai ketang-
guhan dalam menunjukkan jatidiri bangsa.

Dalam menghadapi perkembangan 
kemanusiaan universal Muhammadiyah 
mengembangkan wawasan keislaman yang 
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bersifat kosmopilitan. Kosmopolitanisme 
merupakan kesadaran tentang kesatuan ma-
syarakat seluruh dunia dan umat manusia 
yang melampaui sekat-sekat etnik, golongan, 
kebangsaan, dan agama. Kosmopolitanisme 
secara moral mengimplikasikan adanya rasa 
solidaritas kemanusiaan universal dan rasa 
tanggung jawab universal kepada sesama 
manusia tanpa memandang perbedaan dan 
pemisahan jarak yang bersifat primordial 
dan konvensional.

Muhammadiyah memiliki akar seja-
rah kosmopolitan yang cukup kuat. Secara 
sosio-historis, Muhammadiyah lahir di era 
kolonialisme dengan interaksi antarbangsa 
baik pribumi, Eropa, Cina, dan Arab, yang 
membentuk persatuan nasional. Para perin-
tis Muhammadiyah generasi awal memiliki 
wawasan dan pergaulan budaya yang bersifat 
kosmopolit yang berinteraksi dengan orang-
orang asing dari Eropa, Turki, Arab, Cina, 
India, dan lain-lain. Secara intelektual pen-
diri dan tokoh Muhammadiyah berinteraksi 
dengan pikiran-pikiran maju dari Timur Ten-
gah dan Barat, yang membentuk dan mem-
perluas cakrawala kosmopolitan. Secara ide-
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ologis Muhammadiyah merupakan gerakan 
Islam modernis yang banyak mengadopsi pe-
rangkat, metode, dan unsur-unsur modernis-
me Barat sebagai embrio sikap kosmopolitan 
tanpa terjebak pada pembaratan.

Kosmopolitanisme Islam yang dikem-
bangkan Muhammadiyah dapat menjadi 
jembatan bagi kepentingan pengembangan 
dialog Islam dan Barat serta dialog antar 
peradaban. Dalam perspektif  baru konflik 
antar peradaban merupakan pandangan 
yang kadaluwarsa dan dapat menjadi pemi-
cu benturan yang sesungguhnya. Tatanan 
dunia baru memerlukan dialog, kerjasama, 
aliansi, dan koeksistensi antar peradaban. 
Dalam kaitan relasi antar peradaban dan 
perkembangan kemanusiaan universal saat 
ini sungguh diperlukan global ethic (etika glo-
bal) dan global wisdom (kearifan global) yang 
dapat membimbing, mengarahkan, dan me-
mimpin dunia menuju peradaban yang lebih 
tercerahkan. 

Bersamaan dengan itu Muhammadiyah 
memandang bahwa peradaban global ditun-
tut untuk terus berdialog dengan kebuda-
yaan-kebudayaan setempat agar peradaban 



194 Islam Agama Pencerahan

umat manusia semesta tidak terjebak pada 
kolonisasi budaya sebagaimana pernah terja-
di dalam sejarah kolonialisme masa lampau 
yang menyengserakan kehidupan bangsa-
bangsa. Globalisasi dan multikulturalisme ti-
dak membawa hegemoni kolonialisme baru 
yang membunuh potensi kebudayaan lokal, 
tetapi sebaliknya mau berdialog dan mampu 
memberikan ruang kebudayaan untuk tum-
buhnya local genius (kecerdasan lokal) dan 
local wisdom (kearifan lokal) yang menjadi 
pilar penting bagi kelangsungan peradaban 
semesta .  

    
AGENDA ABAD KEDUA 

Muhammadiyah pada abad kedua ber-
komitmen kuat untuk melakukan gerakan 
pencerahan. Gerakan pencerahan (tanwir) 
merupakan praksis Islam yang berkemajuan 
untuk membebaskan, memberdayakan, dan 
memajukan kehidupan. Gerakan pencera-
han dihadirkan untuk memberikan jawaban 
atas problem-problem kemanusiaan berupa 
kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan 
persoalan-persoalan lainnya yang bercorak 
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struktural dan kultural. Gerakan pencera-
han menampilkan Islam untuk menjawab 
masalah kekeringan rohani, krisis moral, 
kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, ke-
rusakan ekologis, dan bentuk-bentuk keja-
hatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan 
berkomitmen untuk mengembangkan relasi 
sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, 
memuliakan martabat manusia laki-laki dan 
perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan 
kemajemukan, dan membangun pranata so-
sial yang utama. 

Dengan gerakan pencerahan Muham-
madiyah terus bergerak dalam mengemban 
misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan 
Islam sebagai ajaran yang mengembangkan 
sikap tengahan (wasithiyah), membangun 
perdamaian, menghargai kemajemukan, 
menghormati harkat martabat kemanusiaan 
laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, menjunjungtinggi akhlak 
mulia, dan memajukan kehidupan umat ma-
nusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut 
menunjukkan karakter gerakan Islam yang 
dinamis dan progresif  dalam menjawab tan-
tangan zaman, tanpa harus kehilangan iden-
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titas dan rujukan Islam yang autentik.
Muhammadiyah dalam melakukan gera-

kan pencerahan berikhtiar mengembangkan 
strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) 
ke transformasi (perubahan dinamis) untuk 
melahirkan amal usaha dan aksi-aksi so-
sial kemasyarakatan yang memihak kaum 
dhu’afa dan mustadh’afin serta memperkuat 
civil society (masyarakat madani) bagi kema-
juan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pen-
gembangan pemikiran Muhammadiyah ber-
pijak pada koridor tajdid yang bersifat purifi-
kasi dan dinamisasi, serta mengembangkan 
orientasi praksis untuk pemecahan masalah 
kehidupan. Muhammadiyah mengembang-
kan pendidikan sebagai strategi dan ruang 
kebudayaan bagi pengembangan potensi dan 
akal-budi manusia secara utuh. Sementara 
pembinaan keagamaan semakin dikembang-
kan pada pengayaan nilai-nilai akidah, iba-
dah, akhlak, dan mu’amalat-dunyawiyah yang 
membangun kesalehan individu dan sosial 
yang melahirkan tatanan sosial baru yang le-
bih religius dan humanistik.

Dalam gerakan pencerahan, Muham-
madiyah memaknai dan mengaktualisasikan 
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jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala ke-
mampuan (badlul-juhdi) untuk mewujudkan 
kehidupan seluruh umat manusia yang maju, 
adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. 
Jihad dalam pandangan Muhammadiyah 
bukanlah perjuangan dengan kekerasan, 
konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam 
berhadapan dengan berbagai permasalahan 
dan tantangan kehidupan yang kompleks di-
tuntut untuk melakukan perubahan strategi 
dari perjuangan melawan sesuatu (al-jihad 
li-al-muaradhah) kepada perjuangan mengha-
dapi sesuatu (al-jihad li-al-muwajahah) dalam 
wujud memberikan jawaban-jawaban alter-
natif  yang terbaik untuk mewujudkan kehi-
dupan yang lebih utama.    

Dalam kehidupan kebangsaan Mu-
hammadiyah mengagendakan revitalisa-
si visi dan karakter bangsa, serta semakin 
mendorong gerakan mencerdaskan kehi-
dupan bangsa yang lebih luas sebagaimana 
cita-cita kemerdekaan. Dalam menghadapi 
berbagai persaingan peradaban yang tinggi 
dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa 
depan Indonesia yang lebih maju maka di-
perlukan transformasi mentalitas bangsa ke 
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arah pembentukan manusia Indonesia yang 
berkarakter kuat. Manusia yang berkarak-
ter kuat dicirikan oleh kapsitas mental yang 
membedakan dari orang lain seperti keter-
percayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, 
ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang 
prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya yang 
melekat dalam dirinya. Sementara nilai-nilai 
kebangsaan lainnya yang harus terus dikem-
bangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, soli-
daritas, kedisiplinan, kemandirian, kemaju-
an, dan keunggulan. 

Pada abad kedua Muhammadiyah 
menghadapi perkembangan dunia yang se-
makin kosmopolit. Dalam perspektif  kos-
mopolitanisme yang melahirkan relasi umat 
manusia yang semakin mendunia, Muham-
madiyah sebagai bagian integral dari warga 
semesta dituntut komitmennya untuk me-
nyebarluaskan gerakan pencerahan bagi ter-
bentuknya wawasan kemanusiaan universal 
yang menjunjungtinggi perdamaian, toleran-
si, kemajemukan, kebajikan, keadaban, dan 
nilai-nilai yang utama. Orientasi gerakan 
yang kosmopolitan tidak sertamerta menja-
dikan Muhammadiyah kehilangan pijakan 
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yang kokoh dalam ranah keindonesiaan dan 
lokalitas kebudayaan setempat, serta mence-
rabut dirinya dari kepribadian Muhammadi-
yah.

PENUTUP

Muhammadiyah setelah melewati abad 
pertama memasuki abad kedua senantiasa 
memohon pertolongan Allah SWT. untuk 
terus menguatkan tekad dan langkah yang 
sungguh-sungguh dalam menjalankan gera-
kan dakwah dan tajdid yang bersifat pencera-
han. Gerakan pencerahan dilakukan melalui 
proses transformasi yang bersifat membebas-
kan, mencerahkan, dan memajukan kehidu-
pan.

Karena itu Muhammadiyah menyeru 
kepada semua elemen umat, bangsa, dan 
masyarakat luas untuk bekerjasama dalam 
gerakan pencerahan menuju terciptanya ta-
tanan kehidupan yang lebih utama. Gerakan 
pencerahan Muhammadiyah diproyeksikan 
bagi terwujudnya masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya dan tersebarluaskannya 
Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (QS. Al 
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Anbiya’ ayat 107) yang melahirkan perada-
ban utama. 

 
Rujukan Ayat Al-Qur’an

1. Surat Ibrahim ayat 7: 

ُكْم ۖ َولَِئْن َكَفْرتُْم
َ َن َرّبُُكْم لَِئْن َشَكْرتُْم لَأَزِيَدنّ

َ
ّذ

َ
 َوإِْذ تَأ

إِّنَ َعَذابِي لََشِديٌد
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu me-
maklumkan; “Sesungguhnya jika kamu ber-
syukur, pasti Kami akan menambah (nik-
mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih”.

2. Surat Ali Imran ayat 104:

ُمرُوَن
ْ
َويَأ الَْخيْرِ  إِلَى  يَْدُعوَن  ٌة  ّمَ

ُ
أ ِمْنُكْم   َولَْتُكْن 

ُهُم ِئَك 
َٰ ول

ُ
َوأ  ۚ الُْمْنَكِر  َعِن  َويَْنَهوَْن   ِبالَْمْعرُوِف 

الُْمْفِلُحوَن
Dan hendaklah ada di antara kamu segolon-
gan umat yang menyeru kepada kebajikan, 
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menyuruh kepada yang ma’ruf  dan men-
cegah dari yang munkar; merekalah orang-
orang yang beruntung. 

3.    Surat Ali Imran ayat 110: 

ِبالَْمْعرُوِف ُمرُوَن 
ْ
تَأ اِس 

َ
لِلّن ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ َخيَْر   ُكْنُتْم 

ْهُل
َ
أ آَمَن  َولَوْ   ۗ ِبالّلَِه  َوتُْؤِمُنوَن  الُْمْنَكِر  َعِن   َوتَْنَهوَْن 

ُرُهُم
َ
ْكث

َ
َوأ الُْمْؤِمُنوَن  ِمْنُهُم   ۚ لَُهْم  َخيًْرا  لَكَاَن   الِْكَتاِب 

الَْفاِسقُوَن
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahir-
kan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli 
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka; di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.
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4.    Surat Al Baqarah ayat 143:

َعَلى ُشَهَداَء  لَِتُكونُوا  َوَسًطا  ًة  ّمَ
ُ
أ َجَعْلَناكُْم  لَِك 

ٰ
 َوكََذ

َجَعْلَنا َوَما   ۗ َشِهيًدا  َعَلْيُكْم  الّرَُسوُل  َويَُكوَن  اِس 
َ
 الّن

ِبُع الّرَُسوَل تِي ُكْنَت َعَلْيَها إِلَّا لَِنْعَلَم َمْن يَّتَ
َ  الِْقْبَلَة الّ

إِلَّا لََكِبيَرًة  كَانَْت  َوإِْن   ۚ َعِقَبْيِه  َعَلٰى  يَْنقَِلُب   ِمّمَْن 
ِذيَن َهَدى الّلَُهۗ  َوَما كَاَن الّلَُه لُِيِضيَع إِيَمانَُكْم

َ  َعَلى الّ
اِس لَرَُءوٌف َرِحيٌم

َ
ۚ إِّنَ الّلََه ِبالّن

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan 
kamu (umat Islam), umat yang adil dan pili-
han agar kamu menjadi saksi atas (perbua-
tan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan 
kami tidak menetapkan kiblat yang menja-
di kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang men-
gikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan 
sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat 
berat, kecuali bagi orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak 
akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguh-
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nya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penya-
yang kepada manusia.

5.    Surat Al Hujuraat ayat ayat 13:

نَْثٰى َوَجَعْلَناكُْم
ُ
ٍر َوأ

َ
ا َخَلْقَناكُْم ِمْن َذك

َ اُس إِنّ
َ
ّيَُها الّن

َ
 يَا أ

الّلَِه ِعْنَد  َرَمُكْم 
ْ
ك

َ
أ إِّنَ   ۚ لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل   ُشُعوًبا 

تْقَاكُْم ۚ إِّنَ الّلََه َعِليٌم َخِبيٌر
َ
أ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami men-
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengeta-
hui lagi Maha Mengenal.

6.    Surat Al Anbiya’ ayat 107:

ْرَسْلَناَك إِلَّا َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن
َ
َوَما أ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melain-
kan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam.




