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Abstract 

Globalization makes the world without borders, so that interactions and 

influences among nations are very easy. In the era of globalization, there are 

two cultural phenomena that seem contradictory. On one hand, the ease of 

communicating and accessing information has led to the emergence of uniform 

cultural patterns between nations (global culture). But on the other hand, 

technological advances in the fields of communication, transportation and 

information actually strengthen awareness of cultural diversity. Each nation is 

required to show the uniqueness and distinctiveness of each culture (local 

culture) so that it becomes an attraction for tourist flows. Discourse continues 

to be related to whether world citizens will merge in the flow of global culture 

or maintain their local culture. This paper will emphasize that these two 

extreme poles actually belong to a liberal culture. This paper will also evaluate 

the consequences of adopting a liberal culture for the Muslim world, as well as 

offering an Islamic perspective on managing cultural diversity within a unified 

framework. 
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Pendahuluan 

Manusia dengan kekuatan akalnya, selalu berusaha menciptakan kehidupan yang lebih 

baik, aman, sejahtera, harmonis dan adil. Akan tetapi, ketika manusia menyandarkan 

kekuatan berpikirnya hanya pada realita, seringkali perdebatan manusia terjebak pada 

kutub ekstrim yang tidak berkesudahan. Karena realita kehidupan dan alam semesta 

adalah realita berpasang-pasangan, yang kadang dilihat sebagai kutub dikotomik. 

Realita ada hidup dan mati, ada sakit dan sehat, ada siang dan malam, ada gunung dan 

laut, ada laki-laki dan perempuan, ada individu dan masyarakat, ada kehidupan sendiri 

dan bersama, ada global dan lokal, dan lain-lain. Peradaban Barat, yang fondasi 

kehidupannya adalah pemikiran sekulerisme, (Husaini, 2005) sesungguhnya 

merupakan contoh peradaban yang tiada henti terjebak dalam perdebatan panjang 

tentang standar kehidupan yang baik serta proses untuk mewujudkannya. 
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Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan perdebatan yang terjadi saat bicara tentang 

bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, damai, sejahtera, adil dan 

maju.  Salah satu perdebatan yang muncul adalah : betulkah untuk menciptakan 

masyarakat yang baik, kita perlu mempertahankan kemajemukan budaya lokal dan 

memberi kebebasan manusia untuk mengembangkan apapun kreasi dan budaya 

lokalnya? Atau memodernkan masyarakat harus dengan jalan menyatukan / 

mengintegrasikan budaya lokal dengan mengikuti arus globalisasi budaya Barat? 

Apakah hanya ada dua pilihan pandangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih 

baik?   Tulisan ini  akan mengupas dan mengevaluasi dua kutub ekstrim (kutub budaya 

lokal dan budaya global) dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, sekaligus 

menawarkan model perubahan masyarakat yang digali dari khasanah pemikiran Islam. 

Diskursus Budaya Lokal dan Budaya Global 

Yogyakarta menyandang gelar sebagai kota budaya dan pariwisata, di samping sebagai 

kota pendidikan. Bicara tentang budaya, biasanya bicara tentang realita kemajemukan 

dan dinamika  adat istiadat, pola-pola perilaku dan benda yang dipakai sekelompok 

manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun secara universal, manusia 

mempunyai jenis-jenis kebutuhan hidup yang sama, berupa kebutuhan fisik dan 

naluriah, namun terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, manusia 

memiliki keberagaman dalam menjawab pertanyaan “dengan apa” memenuhi 

kebutuhan hidup serta “bagaimana cara” memenuhinya. Jawaban pertanyaan “dengan 

apa” melahirkan variasi dalam benda-benda budaya, dan jawaban pertanyaan 

“bagaimana cara”  melahirkan variasi dalam tindakan budaya. Kemajemukan ini bisa 

dipahami karena budaya adalah hasil olah akal manusia (ideas). Hasil pemikiran 

manusia dipengaruhi oleh realita yang terindra dan informasi yang masuk ke dalam 

dirinya. Secara alamiah, manusia hidup dalam lingkungan alam maupun manusia yang 

berbeda-beda, sehingga produk pemikirannya pun berbeda-beda. Produk pemikiran 

yang berbeda akan mempengaruhi berbedanya bentuk-bentuk tindakan dan benda 

budaya tiap masyarakat. (Koentjaraningrat, 1986, pp. 179-225)  

Dalam kehidupan tradisional, ketika wilayah yang bisa terindra oleh manusia sangat 

terbatas, maka mereka terbatas juga menyadari adanya keragaman budaya. Kesadaran 

itu baru didapatkan seiring dengan kebutuhan untuk pertukaran barang dan jasa dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup. Di era globalisasi dan modernisasi,  pesatnya 

perkembangan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi, menyebabkan 

wilayah pengindraan manusia semakin meluas, dan peluang terjadinya akulturasi dan 

assimilasi kebudayaan pun terbuka lebar. Sebenarnya dalam kaitan dengan mudahnya 

terjadi interaksi dan saling tergantung antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, 

maka kita sulit mengidentifikasi mana budaya lokal dan mana budaya global. Kita juga 

sebenarnya kesulitan untuk memastikan mana budaya yang tepat dan benar dan mana 

budaya yang tidak. Di sinilah perdebatan itu terjadi. Sebagai contoh, ketika orang 

Yogya mengklaim ada wujud budaya murni Jawa, atau budaya lokal Jawa, 
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sesungguhnya klaim itu sulit dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa 

Budaya Jawa adalah hasil akulturasi, asimilasi dan pengaruh budaya luar yang masuk 

ke Jawa, atau pengaruh dari orang Jawa yang bepergian ke luar, kemudian pulang 

membawa informasi baru. Budaya luar ini bisa berupa budaya Hindu Budha dari India, 

atau Budaya Islam dari Dunia Islam, atau budaya liberal dari Barat. (Suryana, 2017) 

Dengan demikian perdebatan budaya lokal-global akan berlangsung terus. Jika kita 

khawatir dengan dampak buruk budaya Barat bagi masyarakat Yogya, yang masuk 

seiring dengan globalisasi, maka kita berusaha untuk mempertahankan budaya lokal 

Yogya. Pertanyaannya adalah budaya local yang mana yang akan kita pertahankan? 

Cara berpikir ini tidak akan membawa kepada kehidupan yang damai, harmoni, adil 

serta menentramkan. Karena tidak ada beda antara budaya lokal dan budaya global 

dalam hal rujukan budaya itu hanya semata-mata akal dan proses berpikir manusia. 

Proses berpikir manusia, ketika rujukannya semata informasi dari manusia lain, akan 

selalu bersifat relatif dan tidak pernah bisa menemukan standar-standar kebenaran 

yang bisa diterima secara universal. Fondasi pemikiran seperti ini yang disebut dengan 

sekulerisme, yaitu memisahkan realita yang terindra dengan kekuatan di atas realita 

(Tuhan Yang Menciptakan Alam Semesta). Jadi sekulerisme itu ada yang sempit 

(lokal) dan ada yang global. Semuanya menuntut untuk diberikannya kebebasan pada 

tiap individu dan masyarakat berekspresi, bertingkah laku dan menggunakan benda 

apapun sebagai wujud kebudayaan khas. (MUI, 2005)   

Padahal ketika manusia menyadari bahwa ada persamaan karakteristik manusia di 

mana pun mereka berada, berupa manusia punya kebutuhan hidup dan akal yang sama, 

pasti akan muncul kebutuhan untuk memikirkan standar-standar kehidupan yang 

menyeluruh. Dan standar yang menyeluruh, manusiawi dan adil ini ternyata tidak 

pernah didapatkan dari proses berpikir sekuler yang rujukannya berasal dari semata 

fenomena yang terindra.  

Paradoks Budaya di Balik Penjajahan Barat Atas Dunia Islam 

Gelombang imperialisme Klasik Eropa ke Negara-negara Asia – Afrika, yang sebagian 

besarnya adalah Dunia Islam, terjadi seiring dengan berkembangnya kapitalisme 

industrial abad ke-18. Lenin melakukan analisa bahwa kapitalisme hanya akan bisa 

bertahan dan selamat dengan mencapai tahap imperialisme. Dalam rangka 

mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya (the highest rate of return), mau 

tidak mau kapitalisme harus melakukan ekspansi di seluruh dunia. Ekspansi ini dalam 

rangka untuk mendapatkan kesempatan menanamkan modal, mencari pasar, 

menguasai bahan mentah dan mendapatkan buruh yang murah. (Jones, 1991, pp. 10-

11) Pada abad-abad ini, imperialisme dilakukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi 

Eropa (Korporasi), dengan cara langsung mendatangi wilayah-wilayah jajahannya dan 

sepenuhnya ditopang secara politik dan militer oleh pemerintah negaranya. Untuk 

mempertahankan imperialisme dan kolonialismenya, negara-negara Barat 
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memerlukan komponen penopang yang berupa perbankan, dukungan kaum 

intelektual, media massa dan dukungan elit nasional bangsa yang dijajah. (Rais, 2008, 

pp. 5-9) Dari sini kita bisa memahami bahwa Ideologi Kapitalisme menggunakan 

pendekatan ekonomi politik dalam melihat korelasi antara ekonomi dan politik. 

Artinya Kapitalisme menjadikan kekuatan korporasi sebagai panglima, yang 

memimpin sekaligus mengendalikan kekuatan politik yang ada di tengah-tengah 

masyarakat. (Deliarnov, 2006, pp. 11-16) 

Namun penjajahan Barat atas Dunia Islam tidaklah sekedar perpindahan aset ekonomi 

berupa modal, sumber daya alam dan tenaga manusia. Selalu di dalam perpindahan 

manusia terjadi interaksi budaya, karena budaya selalu melekat pada manusia.  Yang 

menarik dalam interaksi budaya ini adalah adanya paradoks nilai-nilai budaya yang 

dibawa oleh Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Barat berhasil melakukan 

Revolusi Industri (Kapitalisasi) setelah mereka berhasil melakukan Revolusi 

Pemikiran (Sekularisme), yaitu mendobrak model pemikiran teosentris (berorientasi 

pada Tuhan) dan menggantikannya dengan model pemikiran antroposentris 

(berorientasi pada manusia).  Paradoks pertama, Barat mengusung slogan Liberty 

(kebebasan dan kedaulatan manusia), Egality (persamaan antar manusia, pengakuan 

pluralisme) dan Fraternity (persaudaraan antar manusia dalam ikatan nasionalisme). 

(Geoffrey Roberts & Jill Lovecy, 1984, pp. 7-8) Barat menggaungkan ketiga prinsip 

tersebut, tetapi mereka melakukan penjajahan yang hakikatnya adalah melanggar 

prinsip-prinsip itu sendiri. Paradoks kedua, untuk kesuksesan penjajahan, Barat 

menggaungkan cara berpikir inklusiv (terbuka) ketika berusaha untuk memaksa Dunia 

Islam menerima kehadiran budaya Barat, sementara Barat akan menonjolkan 

eksklusivisme (kekhasan) budaya tiap daerah ketika sedang berusaha untuk 

memecahbelah  dan kemudian menguasai. Pola inklusivisme menyebabkan negara-

negara Dunia Islam, sesudah merdeka, mengadopsi sistem kehidupan Barat (politik, 

ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peradilan). Jadilah budaya Barat mengglobal. 

Sementara pola eksklusivisme mengantarkan kepada fenomena separatisme yang 

makin massif di Dunia Islam. 

Perlu kesadaran penuh dari masyarakat Dunia Islam, bahwa itulah karakteristik 

Peradaban Barat yang sekuler. Peradaban ini selalu menimbulkan ketidakpastian 

standar nilai benar salah, baik buruk, terpuji tercela. Masyarakat akan selalu terjebak 

pada perdebatan tiada henti. Bagaimana menciptakan kehudupan bersama yang 

harmonis, aman, adil dan manusiawi jika yang disebarkan di tengah masyakat adalah 

ketidakpastian. Penjajahan dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah akan 

berlangsung terus jika peradaban sekuler yang diadopsi.  

Pandangan Islam Terhadap Kemajemukan Budaya dan Kebutuhan Persatuan 

Kemajemukan (pluralitas) dan keseragaman (persatuan) adalah dua sisi mata uang bagi 

kehidupan manusia. Kodrat manusia yang secara individual berbeda-beda, serta 
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adanya naluri baqo’ (mempertahankan diri) pada tiap manusia akan cenderung 

melahirkan keberagaman sekaligus kebutuhan untuk diakuinya eksistensi tiap 

individu. Sementara kodrat manusia yang secara kolektif sama, serta adanya naluri 

nau’ (kebutuhan untuk keberlangsungan eksistensi umat manusia) cenderung 

menghasilkan kebersamaan dan persatuan. Tiap masyarakat berbeda satu sama lain 

karena diqodlo (ditetapkan) oleh Allah dengan kondisi lingkungan yang berbeda, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Mereka tidak bisa dipaksa untuk 

memiliki pola-pola kehidupan (budaya) yang sama. Sementara pada kondisi 

lingkungan yang berbeda sesungguhnya juga ada kebutuhan untuk saling melengkapi, 

saling membantu dengan jalan saling bertukar barang, jasa dan pemikiran.  

(Abdurrahman, 2014) 

Yang dibutuhkan oleh manusia sesungguhnya adalah standar-standar yang baku 

tentang mana saja wilayah kehidupan yang manusia boleh berbeda-beda, boleh 

memilih antara melakukan atau tidak suatu perbuatan dan menggunakan atau tidak 

suatu benda untuk kehidupannya. Manusia juga butuh kepastian apa saja perbuatan 

yang harus dilakukan dan  harus ditinggalkan dan perbuatan yang sebaiknya dilakukan 

dan sebaiknya ditinggalkan. Kebutuhan akan standar baku ini, ternyata tidak pernah 

didapat dalam kehidupan masyarakat yang sekuler yang semata-mata menyandarkan 

standar-standar kehidupan dari rekayasa akal manusia. Peradaban Barat adalah contoh 

kehidupan manusia yang senantiasa terjebak dalam relatifitas standar serta kutub 

dikotomik yang ekstrim dalam memandang kebutuhan akan individualis- 

kemajemukan dan kolektif-penyatuan. Kutub ekstrim pertama adalah model 

Liberalisme Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pandangan ini menerima 

pluralitas secara bulat dan menganggapnya sebagai bentuk kebebasan individu yang 

tidak perlu ada keseragaman sedikit pun. Pandangnan ini tidak mengakui dan 

mengingkari adanya faktor pemersatu. Sementara kutub ekstrim kedua adalah model 

totaliterisme Barat yang dulu diwakili oleh Uni Soviet. Pandangan ini menolak 

pluralitas mentah-mentah dan menganggap pluralitas sebagai petaka bagi kehidupan 

bersama. Pluralitas harus dihilangkan karena membawa perpecahan dan keseragaman 

dan penyatuan mutlak harus dibangun. (Imarah, 1999) 

Pandangan Islam terhadap kehidupan manusia adalah pandangan pertengahan 

(wasathan) yang tidak akan terjebak pada titik ekstrim, karena dasar pandangan Islam 

adalah Aqidah Islam. Aqidah Islam tidak hanya berbeda, tetapi sekaligus bertolak 

belakang dengan sekulerisme. Islam hanya mengakui “ketunggalan/keesaan” (yang 

tidak mempunyai sisi parsial dan plural) semata bagi Dzat Allah SWT dan tidak bagi 

makhluk. Prinsip ini membawa kepada pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan 

alam semesta, Allah lah mengatur berjalannya kehidupan manusia, sekaligus Allah lah 

yang patut disembah dan ditaati. Tidak ada peradaban tanpa kesatuan. Jika unsur 

peradaban tidak bersatu, tidak terintegrasi dan selaras satu dengan lainnya, maka 

unsur-unsur itu hakikatnya adalah himpunan campur aduk dan tidak akan membentuk 
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peradaban yang agung. Peradaban Islam adalah peradaban yang manusiawi karena 

menjadikan tauhid (wahyu) sebagai prinsip utama dan sekaligus standard dan 

pembimbingnya dalam membangun pola-pola budaya masyarakat. Ketika berhadapan 

dengan agama dan peradaban lain, Islam akan menerima dan mengintegrasikan fakta 

dan situasi yang sejalan dengan prinsip ini dan yang tidak sejalan akan ditolak. Wahyu 

adalah satu-satunya pemersatu umat manusia secara keseluruhannya. (Al-Faruqi I. R., 

2001, pp. 109-130) 

Allah  Maha Tahu di balik dilekatkannya naluri baqo’ dan naluri nau’ pada kehidupan 

manusia. Realita kehidupan manusia adalah adanya perbedaan dan kemajemukan  dan 

sekaligus adanya persamaan dan kebutuhan untuk persatuan. Allah SWT menciptakan 

alam semesta di atas sunnah keberagaman dalam sebuah kerangka kesatuan. Dalam 

kerangka penyatuan manusia, Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa. 

Dalam kerangka kesatuan bahasa, Allah mempersilakan munculnya berbagai macam 

dialek. Dalam kerangka kesatuan syariat, Allah membolehkan lahir berbagai macam 

madzab. Sisi pertengahan (keadilan) dan keseimbangan (harmoni, proporsional) 

dengan standar wahyu itulah yang mampu memelihara hubungan antara 

“kemajemukan-perbedaan-individualis” dengan “faktor persatuan-kesamaan-

kebersamaan”. (Imarah, 1999)    

Metode Mengelola Kemajemukan Budaya dalam Bingkai Persatuan di Era Nabi 

dan Khalafaur Rasyidin 

Manusia membutuhkan wahyu untuk menyelesaikan keseluruhan masalah di dalam 

kehidupannya. Keseluruhan hukum yang diturunkan oleh Allah berfungsi untuk 

memberikan pengaturan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah SWT 

mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek 

kehidupan. Sesuai dengan konsepsi Tauhidnya, Islam telah membatasi bentuk 

kekuasaannya, yaitu pemerintahan yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang 

telah diturunkan Allah SWT, yaitu Al Qur’an dan As Sunnah. Sekaligus Islam 

melarang berhukum pada hawa nafsu (akal dan perasaan-perasaan manusia semata). 

Hal ini bisa dipahami dari Qur’an surat Al Maidah  ayat 48 dan 49. Inilah yang 

merupakan  makna dari  kedaulatan (as siyadah) adalah milik Allah, bukan milik 

rakyat. (Nabhani, Nidzomul Hukmi fil Islam, 2002, p. 40) Setiap kekuasaan yang 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah atau yang 

menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan As-Sunah, berarti 

pemerintahan tersebut merupakan Pemerintahan yang Islami dan Syar’i.  

Di masa Rosul, Umat Islam berhasil menerapkan keseluruhan Hukum Allah  secara 

praktis setelah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik (kepala 

negara dan pemerintah) setelah dibai’at oleh umat Islam yang berasal dari Madinah, 

yaitu Bai’at Aqobah I dan II. Ini adalah Negara Islam pertama, dengan Rosul sebagai 

kepala negara. (Nabhani, Ad Daulah Al Islamiyyah, 2002, p. 48) Bai’at adalah aqad 
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penyerahan kekuasaan oleh umat kepada seseorang yang dipilih dengan keridloannya. 

Maka penguasa hakikatnya adalah wakil umat di dalam menerapkan dan menjalankan 

Hukum-hukum Allah secara kaffah di tengah masyarakat.  

Di masa Khalafaur Rosyidin, kepemimpinan politik Umat Islam digantikan oleh para 

Khalifah atau Imam. Para Khalifah adalah pengganti kepemimpinan politik Nabi 

Muhammad, dan mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin ‘Affan 

dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya menjadi khalifah di tengah-tengah umat setelah 

mendapatkan bai’at dari Umat Islam. Khalifah memiliki kekuasaan karena dibai’at 

adalah jelas dan tegas berdasarkan hadits-hadits at tha’at (keharusan taat kepada Imam 

/ Khalifah). Ketaatan Umat wajib diberikan kepada orang yang mereka bai’at, yaitu 

khalifah. (Abdurrahman, 2014) Keberadaan Khalifah inilah yang mengantarkan setiap 

muslim bisa menunaikan kewajibannya untuk taat kepada Allah, Rosul-Nya dan ulil 

amri (QS 4:59), sekaligus menciptakan keadaan aman di dalam menjalani kehidupan 

(QS 24:55). Sedangkan Khalifah itu harus satu orang didasarkan pada hadits tentang 

haramnya kaum muslimin memiliki Khalifah lebih dari 2 orang. Hanya Khalifah yang 

berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara’. Asas ini ditetapkan 

berdasarkan dalil Ijma’ Shahabat. Ijma’ Shahabat telah menetapkan bahwa hanya 

Khalifah yang berhak mengadopsi hukum-hukum syara’,  sehingga hukum syara’ itu 

menjadi Undang-Undang yang bersifat mengikat seluruh warga negara. 

Membangun Kembali Peradaban Islam  

Merdeka atau berdaulat adalah kondisi di mana seseorang mampu untuk 

mengendalikan diri, mengatur diri tanpa terikat dengan belengu-belenggu di luar 

dirinya. Kondisi sebaliknya adalah kondisi terjajah atau tergantung. Antony Anghie 

mengatakan bahwa konsep kedaulatan selalu muncul sebagai kounter terhadap 

diskriminasi rasial, subordinasi kultural dan eksploitasi ekonomi oleh pihak lain. 

Konfrontasi terhadap penjajahan adalah sentral bagi pembentukan hukum dan 

kedaulatan internasional. (Anghie, 2004, p. 3) 

Kemerdekaan sesungguhnya tidak akan melekat pada sesuatu yang memiliki 

keterbatasan. Karena keterbatasan akan menyebabkan sesuatu tergantung pada yang 

lain. Dunia beserta seluruh isinya, termasuk manusia, adalah makhluk semata. Ciri 

makhluk adalah mereka diciptakan oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga dia terbatas 

dalam keberadaannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia memang tidak mungkin 

menggantungkan kedaulatan pada akal manusia. Karena kita paham, meskipun nilai 

keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, keselamatan adalah nilai yang diimpikan oleh 

semua umat manusia, namun terealisasinya nilai-nilai tersebut secara adil untuk semua 

manusia pasti membutuhkan ukuran-ukuran / standar-standar yang berasal dari 

kekuatan yang memiliki kesempurnaan pengetahuan tentang hakikat alam semesta ini. 

Tentunya manusia, sebagai makhluk, sangatlah terbatas kemampuannya untuk 
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membuat ukuran bagi nilai-nilai tadi. Ukuran yang dibuat manusia selalu akan 

terbatasi oleh kemampuan akalnya, dan terbatasi juga oleh lingkup ruang dan waktu.  

Disinilah kita menyaksikan bahwa Ideologi Kapitalisme tidak mampu merealisasikan 

seperangkat nilai-nilai kehidupan berupa keadilan, keharmonisan, kesejahteraan dan 

keselamatan untuk seluruh manusia, karena memang ideologi itu dibangun di atas 

kedaulatan akal manusia. Sehingga diberlakukannya ideologi ini, baik oleh individu, 

kelompok individu, negara bangsa, maupun organisasi internasional, hanya akan 

memberi keuntungan pada segelintir orang dan mengorbankan sebagian besar yang 

lain. Keuntungan itu pun sesungguhnya sebatas keuntungan materi yang difatnya 

sangat temporer / sesaat. Karena di akhirat, manusia tidak akan dimintai 

pertanggungjawaban berdasar seberapa banyak materi yang didapat. Kemerdekaan 

dan kedaulatan yang dibangun oleh Ideologi Kapitalisme hanyalah semu belaka. 

Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan yang hakiki ? 

Sesungguhnya manusia adalah makhluk dari Al Kholiqnya, yaitu Allah SWT. Allah 

menciptakan manusia dan membekali kehidupan manusia dengan potensi kehidupan 

berupa serangkaian kebutuhan hidup. Problem kehidupan manusia adalah bagaimana 

memenuhi keseluruhan kebutuhan hidup dengan efisien (mudah) dan efektif (benar).  

Untuk bisa memenuhi serangkaian kebutuhan hidup manusia dengan lengkap dan 

benar, Allah menciptakan alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan sekaligus wahyu, 

yaitu Al Quran (ayat-ayat qauliyah) untuk manusia. Kemudian Allah melengkapi 

kesempurnaan pengelolaan kehidupan dengan mengutus Nabi dan Rosulnya.  

Manusia dibedakan dengan makhluk lainnya dengan adanya akal. Sekaligus dengan 

kekuatan akal itulah manusia dijadikan sebagai ”Khalifatullah fil Ardh”. Akal punya 

kekuatan untuk mengelola alam semesta. Hanya saja karena akal pun tetap terbatas, di 

mana akal hanya bisa memikirkan sesuatu yang terindra, sementara yang teridra oleh 

manusia selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, maka pastilah akal tidak akan mampu 

membuat standar-standar kualitas kehidupan sekaligus aturan main kehidupan 

bersama yang manusiawi dan adil  dan bisa berlaku universal. Tindakan rasional yang 

bisa ditempuh manusia untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan sejati adalah 

dengan tunduk dan patuh kepada kekuatan di atas dirinya, yaitu Allah SWT. Di sinilah 

kita bisa memahami, bahwa sesungguhnya Islam diturunkan di muka bumi ini untuk 

mengarahkan penghambaan makhluk (manusia) kepada Al Kholiqnya dan 

menggantikan berbagai penghambaan makhluk (manusia) kepada sesama makhluk. 

Yang hendak diganti tidak sekedar penghambaan manusia kepada makhluk selain 

manusia, semisal matahari, gunung, patung, pohon beringin, dll, tetapi juga 

penghambaan manusia kepada sesama manusia. (Hawari 3-12)  

Menempatkan kedaulatan di tangan Hukum Syara’ artinya manusia menjadikan Allah 

dan Rosul-Nya sebagai sumber hukum dan pengaturan di dalam kehidupan mereka. 

Allah mengamanahkan pengaturan kehidupan di tangan para Nabi dan Rosul-Nya. 

Ketika era kenabian berakhir (Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir), maka estafet 
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pengaturan kehidupan diserahkan kepada para pengganti Nabi, yaitu para Khalifah. 

Era Kepemimpinan sesudah Nabi disebut dengan istilah  Khalafaur Rasyidin. Allah 

melalui Rosul-Nya menyampaikan bahwa ”Al Imaamu Ro’in, fahuwa mas’ulun ’an 

ro’iyatihi” (Seorang Imam / Penguasa adalah pengatur, pengelola kehidupan, dan dia 

akan dimintai pertanggungjawaban terkait pengelolaannya). (Abdurrahman, 2014, pp. 

44-63) 

Menggantungkan diri (tunduk dan patuh)  kepada sesama makhluk adalah kesia-siaan. 

Kapitalisme esensinya adalah penghambaan manusia kepada sesama manusia. 

Sehingga Islam menawarkan mekanisme untuk menciptakan keadilan, keharmonisan, 

kesejahteraan, keselamatan bagi seluruh manusia, bahkan pada seluruh alam, dengan 

menjadikan tauhid sebagai dasar pandangannya terhadap dunia. (Al-Faruqi, 2001, pp. 

109-111) Kemerdekaan hakiki tidak akan tercipta pada kehidupan manusia, kecuali 

manusia mau menghambakan dirinya kepada Penciptanya, yaitu Allah SWT. 

Kemerdekaan hakiki perlu dimaknai sebagai menjadikan Allah sumber kedaulatan, 

rujukan dalam pembuatan aturan main yang akan diberlakukan di muka bumi ini. 

Tentunya keberadaan kedaulatan Allah ini tidak hanya berlaku dalam skala individu, 

tetapi lebih-lebih dalam skala negara dan juga organisasi dunia. Kekuatan Kapitalisme, 

yang sudah diimplementasikan dalam skala individu, negara dan sistem dunia, juga 

hanya bisa dihadapi oleh kekuatan ideologi lain yaitu Islam, yang juga harus 

diimplementasikan dalam skala individu, negara dan sistem dunia. Inilah perubahan 

kehidupan yang sesungguhnya.  

Perubahan sosial merupakan aktifitas yang sarat dengan subyektifitas. (‘Athoyat, 

1996, p. 21) Berpikir tentang perubahan selalu diawali dengan munculnya kesadaran 

akan masalah, yaitu tidak sesuainya realitas dengan persepsi idealnya tentang realitas 

tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan “Kezholiman bukanlah 

faktor pendorong berlangsungnya revolusi, akan tetapi persepsi tentang kezholiman 

itulah yang akan mendorong terjadinya revolusi”. Karena itulah persepsi tentang fakta 

adalah syarat asasi untuk aktivitas berpikir tentang perubahan. Tahap berikutnya 

adalah kesadaran terhadap fakta pengganti dari fakta kerusakan tersebut. Dan itulah 

sebabnya bahwa aktivitas perubahan itu harus menuju kepada tujuan tertentu dan tidak 

semata-mata beraktivitas dengan tanpa tujuan atau sia-sia. 

Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada umatnya dalam hal melakukan 

perubahan masyarakat. Umat Islam juga harus merujuk kepada Rosul di dalam 

melakukan perubahan sosial. Untuk perubahan sosial yang syar’i dewasa ini, kita harus 

memahami realita sistem  sosial di mana Umat Islam hidup. Sejak Khilafah 

Utsmaniyyah runtuh di awal abad ke-20, Umat Islam kehilangan pelindungnya di 

dalam menerapkan Hukum-hukum Islam. Umat Islam tidak punya independensi di 

dalam menerapkan Hukum Islam secara kaffah karena Umat Islam hidup dalam Sistem 

Pemerintahan Kufur. Kondisi Umat Islam hari ini mirip dengan kondisi Umat Islam 

dalam periode Dakwah Mekah. Maka perubahan masyarakat yang dibutuhkan hari ini 
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adalah perubahan menuju bisa diterapkannya kembali Syariat Islam secara Kaffah 

dalam wadah Khilafah Islamiyyah. Proses seperti ini mengharuskan Umat Islam 

menggali proses dakwah periode Mekah. 

Yang harus dicontoh dari perjalanan dakwah Rosul adalah karakteristik Dakwah Islam 

yang dilakukan oleh Rosul dan para shahabat nya dalam periode Mekah. Pertama, 

Rosul melakukan dakwah secara berjamaah, dengan Rosul sebagai pemimpin dan 

Umat Islam sebagai anggotanya. Yang kedua, Rosul melakukan aktifitas penting 

berupa aktifitas pemikiran (fikriyah), yaitu menyebarkan pemikiran Islam berupa 

Aqidah dan Hukum Islam sebagai kounter terhadap pemikiran-pemikiran kufur 

jahiliyyah yang tidak bersumber pada wahyu. Ketiga, Rosul melakukan aktifitas 

politik (siasiyah), berupa mengkritisi tatanan politik masyarakat Quraisy yang berdiri 

di atas fondasi pemikiran kufur jahiliyah tersebut. Aktifitas politik inilah yang 

menyebabkan dakwah Rosul dan para sahabatnya dihadang oleh kekuatan penguasa 

Quraisy (Abu Lahab, Abu Jahal dan kelompoknya). 

Aktor perubahan masyarakat yang berupa jamaah dengan aktifitas pentingnya berupa 

aktifitas fikriyyah dan siasiyah inilah yang dewasa ini disebut dengan partai politik 

(parpol). Keberadaan Parpol Islam pertama yang meniti jalan untuk mewujudkan 

penerapan Hukum Islam secara menyeluruh, bisa dilihat pada perjalanan dakwah 

Rosul di Masa Mekah. Masa Mekah adalah masa di mana kaum muslimin hidup dalam 

Sistem yang tidak Islam. Begitu Muhammad SAW diangkat menjadi Rosul, maka 

Beliau langsung membentuk jamaah dari kalangan orang-orang yang mau menerima 

dakwahnya. Mereka adalah para shahabat. Dalam periode dakwah Mekah ini, Rosul  

adalah pemimpin parpol Islam dengan anggotanya adalah para shahabat. Dibawah 

kepemimpinan Rosul, parpol Islam ini menjalankan aktifitas utamanya yaitu aktifitas 

politik, berupa mengoreksi standarisasi ma’ruf munkar yang diberlakukan oleh 

penguasa Kafir Quraisy. Melekat dalam aktifitas politik ini adalah aktifitas merombak 

pemikiran-pemikiran batil yang melandasi diberlakukannya tatanan kehidupan yang 

tidak shahih. 

Pada periode Mekah, yaitu masa ketika parpol Islam hidup dalam Sistem Kehidupan 

Kufur, target utama aktifitas Parpol Islam adalah mengganti sistem kehidupan Kufur  

menjadi sistem Islam (yad’una ila al khoir, yaitu mengajak umat untuk mengganti 

kekufuran denngan menerapkan Islam). Aktifitas Parpol pada periode ini meliputi 

beberapa tahapan : pertama, Pembinaan dan Pengkaderan, yang lebih banyak 

dilakukan secara sirriyah (rahasia) dan face to face. Tahap ini merupakan tahap 

membentuk motor penggerak bagi perjalanan dakwah Islam. Kedua, Interaksi terbuka 

dengan Masyarakat, yang di dalamnya terjadi benturan pemikiran yang hebat dan 

pergolakan politik yang berat, sampai pemikiran Islam bisa diterima oleh masyarakat. 

Ketiga, Pelaksanaan Sistem Islam, yang dimulai dengan penyerahan kekuasaan oleh 

rakyat kepada kekuatan Islam (Baiat Aqobah II).  
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Penutup 

Islam memandang  kemajemukan budaya sebagai sunnatullah dan mendorong 

kreatifitas untuk mengembangkan bentuk-bentuk kehidupan yang bervariasi dan 

efisien. Pandangan ini sesuai dengan karakter manusia sebagai makhluk yang berakal 

dan memiliki naluri baqo’ (naluri mempertahankan dirinya sebagai individu). Hanya 

saja manusia membutuhkan standar baku dalam mengembangkan kreatifitasnya, 

supaya kehidupannya aman dan benar sekaligus efisien . Pada wilayah mubah dan 

teknis, sesungguhnya Allah membiarkan manusia untuk memilih melakukan atau tidak 

suatu perbuatan dan bebas memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat-

alat kehidupan. Pilihan bebas ini pasti akan mengantarkan berbeda-bedanya pola 

kehidupan satu masyarakat Muslim dengan masyarakat Muslim lainnya, peluang 

terjadinya keberagaman. Namun Allah juga menetapkan bahwa ada jenis-jenis 

perbuatan yang wajib, sunnah, makruh dan haram. Manusia tidak punya pilihan 

kecuali tunduk kepada aturan Allah. Di sinilah peluang terjadinya keseragaman pola-

pola kehidupan masyarakat Muslim.  

Penerapan standar baku yang aman dan benar membutuhkan manusia menerapkan 

Hukum-Hukum yang berasal dari Allah SWT. Penerapan Hukum Syara’ secara praktis 

di tengah-tengah masyarakat mengharuskan adanya wadah yang otoritatif, yaitu 

Negara Islam (Khilafah Islamiyyah). Tanpa Negara Islam, tidak akan bisa diterapkan 

Hukum Syara’ yang kaffah. Karena Umat Islam hari ini belum bisa 

memberlangsungkan kehidupan Islam, berupa penerapan Islam Kaffah oleh Khilafah 

Islamiyah, maka perlu ada proses perubahan masyarakat. Proses ini harus mengikuti 

metode yang dicontohkan oleh Rosul. 

Wallaahu A’lam 
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