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Agama Islam sebagai Sistem
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Pengertian Agama

• The Penguin Concise Columbia Encyclopedia

(1987) � Religion adalah suatu sistem

pemikiran, perasaan dan perbatan yang sama

dari suatu kelompok yang objeknya adalah

“peribadatan” yaitu suatu aturan moral yang

berhubungan dengan perbuatan pribadi dan

sosial yang menhubungkan individu kepada

kelompok dan dunia.
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Auguste Comte � Tiga tahap pemikiran manusia :

Theological, Metaphysical dan Scientific.

Era renaisance � Berkembangnya konsep

sekulerisme

Marxis : Agama sebagai alat penipuan oleh kaum

borjuis terhadap kaum buruh � agama sebagai

candu aga buruh tetap bertahan hidup dalam

kesengsaraan
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Durkheim : Agama adalah suatu sistem kepercayaan
dan perbatan yang terpadu berhubngan dengan hal-
hal keramat (suci)

Jary : agama adalah seperangkat doktrin yang
bertujuan memberikan jawaban atas pertanyaan2
pokok dan esensial yang tidak ada jawaban
empirisnya

� Agama, Religi atau lainnya Din : sistema credo
(tata keimanan/keyakinan) atas sesuatu hal diluar
manusia dan tata ritual manusia kepada Yang Mutlak
dan bertujuan untuk mengatur hubungan mansia
dengan alam
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Pengertian Islam dan Syariat

Islam � ketundukan atau ketaatan sepenuhnya

kepada Allah. (Berasal dari kata salm : Peace)

Syari’a (Arab) � jalan menuju sumber air, jalur

yang jelas untuk diikuti � Syariat adalah “high

way to good life” � berlaku sebagai Hukum
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Karakter dasar Islam 

1. Sederhana, diterima akal dan praktis

2. Kesatuan antara materi dan spiritual

3. Complete way of life

4. Seimbang antara individu dan masyarakat

5. Universal dan humanist

6. Permanen dan Dinamis

7. Ajarannya lengkap, terekam dan tersedia
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Pilar dalam Islam : 

1. Aqidah (Tauhid) atau keyakinan

2. Ahlak : Tuntunan ilahiah

3. Syariah : Berlaku sebagai hukum � Alqur’an,

Sunnah dan Fiqih (pemahaman dan pengetahuan

dari ahli hukum Islam)

Syariah � mengatur muamalah dan Nonmuamalah

dengan 5 kategori : Wajib (prescribed), Sunnah

(recommended), Mubah (permissible/allowed),

Makruh (dislike) dan Haram (prohibited)
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Sumber Hukum Islam 
1. Al Qur’an � I’tiqadiyah (keimanan), Amaliyah (perkataan

dan perbuatan), khuluqiyah (keutamaan akhlak)

2. Al Sunnah � Perkataan, perbuatan dan sikap Rasulullah

3. Al Ijtihad � usaha sungguh2 dari Ulama untuk
merumuskan kepastian dan penilaian hukum

4. Al Ijma � Kesepakatan Mujtahid

5. Al Qiyas � Usaha mempersamakan hukum atas suatu
kasus yang sama

6. Istihsan � Mengharuskan berpindah dari Qiyas yang
lemah ke Qiyas yang kuat

7. Maslahah al Mursalah : Memberi syara’ kepada suatu
kasus yang tidak terdapat dalam Ijma

8. Urf/Adat

9. Al Istishhab � Mengekalkan apa yang telah ada
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Pandangan Barat terhadap Islam

�Pandangan Secara Parsial � Pandangan

Inferior

�Pandangan orientalis � Kebingungan kaum

barat tentang pola pikir Holistik antara Agama

dan Politik dalam Agama Islam
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Perkembangan Islam

1. Periodesasi Islam pada jaman Nabi

2. Modernisasi Islam pada era Renaisance

3. Penyebaran Islam melalui Perniagaan
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