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ISLAM DAN BEBERAPA ISTILAH KUNCI

• Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt, sebagai
petunjuk/pedoman hidup bagi umat manusia, melalui
Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad Saw. 

• Inti ajaran Islam termaktub dalam Al-qur’an, kitab suci yang 
diwahyukan secara berangsur-angsur selama masa
kerasulan Muhammad (umur 40 sampai 63, tahun hijriah). 

• Ajaran/tuntunan Islam tersebut ditafsirkan dan
dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kehidupan nyata
bersama Sahabat-sahabatnya, selama masa kerasulan
tersebut. 

• Penjelasan dan praktek Rasulullah ini disebut sunnah atau
hadis.

HUBUNGAN  AL-QUR’AN DENGAN HADIS

• Al-qur’an dan hadis merupakan dua dokumen yang 
saling melengkapi sebagai dalil (sumber) ajaran Islam. 

• Mengenai keberadaan, Al-qur’an disepakati telah
mencapai tingkat qath`i al-wurud, sedang hadis
(sunnah) hanya mencapai tingkat zhanni al-wurud. 

• Pada hadis ada penelitian tentang kesahihan, baik
berdasarkan sanad (sahih dan tidak sahih, kritik sanad) 
atau berdasarkan matan (hujjah atau tidak berdasarkan
matan, kritik matan). 

• Dengan demikian secara struktural, hadis berada di 
bawah Al-qur’an. 
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DILALAH AL-QUR’AN DAN HADIS

• Mengenai dilalah, ada makna Al-qur’an yang telah
mencapai qath`i al-dilalah, namun kebanyakannya
hanya mencapai tingkat zhanni al-dilalah. 

• Dilalah hadis (sunnah) juga begitu. Menurut jumhur, 
ada yang mencapai qath`i al-dilalah, namun
kebanyakannya hanya zhanni al-dilalah. 

• Penulis sendiri cenderung berpendapat hadis hanya
mencapai tingkat zhanni al-dilalah, tidak ada yang 
qath`i al-dilalah. 

• Alasannya, sesuatu yang berada pada tingkat qath`i al-
wurud, tidak logis sekiranya dianggap dapat mencapai
tingkat qath`i al-dilalah.

WUJUD KEBUDAYAAN

• Kebudayaan adalah seluruh total dari pikiran (gagasan), karya dan
hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan
karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses 
belajar, dan lebih dari itu dibiasakan dan diterima melalui proses 
belajar tersebut. 

• Kebudayaan mempunyai empat wujud: 

a. Sebagai kompleks nilai  budaya, yang menentukan sifat dan corak 
dari pikiran, cara berpikir, serta tingkah laku manusia dalam suatu 
kebudayaan. 

b. Sebagai kompleks idea, gagasan, pemikiran, adat dan tata
perilaku, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

c. Sebagai kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam
masyarakat (institusi, pranata). 

d. Sebagai benda-benda hasil karya manusia. 
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UNSUR KEBUDAYAAN

• Empat wujud kebudayaan di atas oleh para sarjana dipilah menjadi
tujuh unsur kebudayaan, yang disebut sebagai unsur universal 
kebudayaan yaitu: 

1. Sistem religi dan upacara keagamaan; 

2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan; 

3. Sistem pengetahuan; 

4. Bahasa; 

5. Kesenian; 

6. Sistem mata pencaharian hidup; 

7. Sistem tekonologi dan peralatan;  

• Sistem religi dalam Islam, yang masuk menjadi unsur budaya adalah
masalah yang sudah diijtihadkan (hasil ijtihad ). Sedang yang masih
dalam kitab suci, yang belum diijtihadkan berada di luar budaya, 
masih merupakan wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak. 

NILAI SEBAGAI WUJUD BUDAYA

• Nilai budaya dapat dibedakan menjadi: 

a. Nilai budaya, ide yang mengkonsepsikan sesuatu yang paling 
berharga dalam kehidupan masyarakat. Biasanya merupakan 
sejumlah nilai yang saling berkaitan bahkan membentuk sistem, 
yang menjadi pendorong dan mengarahkan kehidupan warga 
masyarakat. 

b. Pandangan hidup, sejumlah nilai budaya yang hanya dianut oleh 
sebagian orang dan bahkan individu dalam masyarakat; 

c. Ideologi, pandangan hidup yang lebih khusus  dari nilai budaya,  
yang biasanya dikaitkan dengan  masyarakat (negara). 

• Nilai dapat dibedakan menjadi dua tingkatan: nilai dasar dan nilai
instrumental. Sedang sebagian yang lain membaginya menjadi nilai
dan prinsip. 



5

ADAT SEBAGAI WUJUD BUDAYA

• Menurut sebagian ahli, adat atau tepatnya adat tata kelakuan
(sebagai bagian dari gagasan) dapat dibagi dalam tiga tingkat: 

a. Tingkat norma-norma; nilai budaya yang telah terkait kepada
peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. 

b. Tingkat hukum; kumpulan norma dalam bentuk peraturan, baik
yang tertulis atau tidak tertulis. 

c. Tingkat aturan khusus; peraturan yang relatif amat jelas dan
terbatas ruang lingkupnya sehingga sangat kongkrit, seperti aturan
lalu lintas. 

• Dapat ditambahkan, kebudayaan kadang-kadang disinonimkan
dengan peradaban. 

• Namun peradaban sering digunakan untuk menunjuk unsur
kebudayaan yang halus dan indah, seperti kesenian, ilmu
pengetahuan,  sistem teknologi dan seterusnya. 

TRADISI  DAN  `URUF

• Tradisi sering dipahami sebagai peraturan atau perilaku
(kebiasaan, adat) yang berlaku secara turun temurun dari
nenek moyang, yang masih dijalankan di dalam
masyarakat; 

• Dalam ushul fiqih `uruf (adat, tradisi) dipahami sebagai
kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, yang  
muncul secara perlahan-lahan, sehingga menjadi
kebiasaan. Sebagian buku mensyaratkan bahwa kebiasaan
tersebut bukan karena pemaksaan ataupun karena
pertimbangan rasional. 

• Dengan demikian tradisi atau adat dalam arti bahasa dan
ushul fiqih ini masuk dalam unsur ketiga dari budaya, yaitu
perilaku, bukan unsur kedua atau pertama (gagasan dan
nilai). 
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IJTIHAD DAN PEMAHAMAN ATAS AL-QUR’AN 

DAN HADIS

• Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama untuk
memahami dan menjabarkan hidayah dan tuntunan hidup
yang ada dalam Al-qur’an dan hadis dengan metode
tertentu, sehingga menjadi bentuk yang relatif kongkrit dan
sistematis dan praktis. 

• Upaya ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga
dari satu segi dapat memberikan jaminan akan
terwujudnya kemaslahatan umat, sedang dari segi yang lain 
memberikan kemudahan kepada umat untuk
menjalankannya. 

• Ijtihad diperlukan oleh umat karena pengamalan Al-qur’an
dan hadis (sunnah) sesudah Rasulullah wafat akan
sangat sukar bahkan tidak dapat dijalankan, 
sekiranya tidak didahului dengan ijtihad. 

KEDUDUKAN IJTIHAD DALAM HUBUNGAN 

DENGAN AL-QUR’AN

• Keberadaan dan kebenaran Al-qur’an bersifat absolut, tidak boleh 
diragukan dan tidak ada diskusi untuk itu. 

• Sedang hasil ijtihad adalah produk pemikiran manusia, karena itu 
kebenarannya bersifat relatif, tidak boleh dan tidak akan pernah 
mencapai tingkat absolut. Untuk inipun tidak perlu diskusi. 

• Ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu kalam, fiqih, `ulum Al-qur’an, 
`ulum al-hadis dan sebagainya, adalah produk pemikiran manusia; 
tepatnya produk yang berdasarkan wahyu. 

• Walaupun tidak 100 % bersifat manusiawi. Produk pemikiran ini 
adalah pemikiran manusia dan karena itu bersifat nisbi.

• Hasil pemikiran ini tidak boleh diangkat mecapai tingkat absolut. 
Kalau dilakukan, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 
metodologi, dan dianggap salah secara akidah. 
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HUBUNGAN IJTIHAD DENGAN TRADISI 

(KEBUDAYAAN)

• Ulama ketika melakukan ijtihad tidak dapat melepaskan diri
secara penuh dari budaya (tradisi) yang ada di tengah
masyarakatnya. 

• Dalam hubungan dengan ijtihad, budaya terbagi dua:

a. Unsur atau wujud budaya yang bertentangan dengan Al-
qur’an dan karena itu harus ditinggalkan, dan

b. Unsur atau wujud budaya yang sejalan dengan Al-qur’an
dan karena itu dapat diterima, bahkan mungkin akan lebih
baik sekiranya diterima dan diteruskan. 

• Jadi ijtihad dalam hubungan dengan budaya mempunyai
dua fungsi: ada pelestarian dan ada pengubahan. 

HUBUNGAN IJTIHAD DENGAN TRADISI (BUDAYA) 

ARAB JAHILIAH

• Dalam hubungan dengan budaya Arab zaman
Nabi, Jumhur ulama berpendapat, ada yang 
diterima penuh, ada yang diterima sebagian dan
ada yang ditolak. 

• Berbeda dengan jumhur, penulis berpendapat
bahwa semua adat Arab Jahiliah cenderung
diubah oleh Islam. Ada yang diubah secara total 
dan ada yang diubah sebagiannya saja. 

• Tidak ada adat (budaya) jahiliah yang diterima
secara penuh. 
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KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI CONTOH 

PENGARUH BUDAYA (TRADISI)

• Sebagai contoh dikemukakan masalah berikut.

• Budaya Arab jahiliah menganggap rendah orang 
perempuan, sedang Islam mengubahnya, mengangkatnya
menjadi lebih tinggi. 

• Al-qur’an dalam beberapa ayat dipahami sebagai
menyatakannya sederajat dengan laki-laki, sedang dalam
beberapa ayat lain dipahami sebagai menyatakannya lebih
rendah, hanya separuh laki-laki. 

• Jumur menyimpulkan bahwa kedudukan perempuan
(karena alasan fitrah dan gender) hanyalah separuh laki-
laki, kecuali dalam beberapa hal yang dinyatakan secara
jelas oleh Al-qur’an dan hadis bahwa perempuan sama
dengan laki-laki. 

PERGESERAN PEMAHAMAN FIQIH KARENA 

PERBEDAAN (PERUBAHAN) BUDAYA

• Sekarang mulai muncul pendapat dan keyakinan bahwa
kedudukan perempuan sama dengan laki-laki kecuali
dalam beberapa hal yang dinyatakan secara jelas oleh
Al-qur’an dan hadis bahwa perempuan berbeda (lebih
rendah) dari laki-laki. 

• Jadi secara fitrah laki-laki tidak sama dengan
perempuan, sedang secara gender relatif sama, kecuali
dalam hal yang dibedakan oleh Aqur’an. 

• Anggapan para Sahabat (dan imam mazhab) bahwa
perbaikan Islam atas status perempuan cenderung
hanya sampai setengah laki-laki, dianggap sebagai
mengadung pengaruh budaya Arab jahiiah. 
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SIKAP KRITIS MENGENAI PENGARUH BUDAYA 

ATAS IJTIHAD

• Dengan jalan pikiran di atas, pendapat para
Sahabat perlu dikaji secara kritis, untuk
mengetahui mana yang masih terpengaruh
dengan budaya (tradisi) jahiliah dan mana yang 
sudah terbebas dari budaya jahiliah. 

• Budaya (tradisi) masyarakat sesetempat pun, 
perlu diperhatikan secara kritis, mana yang 
sejalan dengan Al-qur’an dan karena itu dapat
diterima dan mana yang tidak sejalan dengan Al-
qur’an dan karena itu harus ditolak. 

SHALAT JUM`AT MASA RASULULLAH (1)

• Dalam Al-qur’an perintah untuk mengerjakan shalat Jum`at
ditemukan dalam surat al-Jumu`ah ayat 9-11.

• Mengenai praktek shalat Jum`at pada masa Rasulullah, ditemukan
banyak hadis fi`li dan hampir tidak ada hadis qawli. 

• Praktek Rasulullah tersebut dapat diringkas lebih kurang sebagai
berikut: 

1. Shalat Jum`at selalu dilangsungkan di dalam masjid dan di  
Madinah hanya ada satu masjid. 

2. Shalat Jumat di luar kota Madinah, pertama sekali dilakukan di 
daerah Bahrein; ada riwayat yang menyatakan terjadi pada masa
Khalifah Umar bin Khaththab,  tetapi ada yang menyatakan sudah
terjadi pada masa Rasulullah sendiri. 
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PRATEK SHALAT JUM`AT MASA RASULULLAH (2)

3. Rasulullah selalu menjadi khatib dan imam, kecuali
ketika beliau berada di luar kota. 

4. Upacara dimulai dengan khatib naik ke mimbar, azan, 
lalu khutbah yang terdiri dari dua khutbah; setelah itu
iqamat yang dilanjutkan dengan shalat dua rakaat. 

5. Ketika khutbah Rasulullah berdiri di atas lantai, namun
setahun menjelang wafat Rasulullah berdiri di atas
mimbar karena ada orang yang menghadiahkannya. 

6. Rasulullah pernah khutbah sambil berpegang pada

tiang yang ada dekat mimbar dan pernah juga sambil
bertelekan pada tongkat. 

PRATEK SHALAT JUM`AT MASA RASULULLAH (3)

7. Khutbah dan shalat semuanya dalam bahasa Arab. 

8. Khutbah berisi nasehat dan pengajaran secara umum. 

9. Tidak ada protokol, semuanya ditentukan oleh Rasulullah. 

10. Shalat biasanya lebih panjang dari khutbah. 

11. Tidak diketahui  mengenai kehadiran orang perempuan 
untuk menunaikan shalat Jum`at. 

12. Pernah kejadian sebagian Sahabat keluar dari masjid 
ketika Rasulullah sedang khutbah, sehingga jamaah yang 
tinggal bersama Rasulullah sampai shalat selesai hanya
belasan orang saja. Hal ini terjadi pada musim paceklik
ketika pedagang makanan datang ke Madinah dan mereka
takut kehabisan barang.  Peristiwa inilah ayng menjadi
sebab turun ayat al-Jumu`ah di atas. 
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PEMAHAMAN IMAM SYAFI`I ATAS 

SHALAT JUM`AT MASA RASULULLAH

• Imam Mazhab memahami praktek shalat Jum`at di atas
secara berbeda yang menyebabkan adanya perbedaan
pada rukun dan shalat Jum`at. 

• Imam Syafi`i, kelihatannya menganggap penting: 

a. jumlah jamaah: harus dihadiri oleh 40 orang yang wajib
melakukan Jum`at (bukan sekedar orang yang sah Jum`at). 

b. hanya boleh satu Jum`at dalam satu kota; kalau
dilaksanakan pada dua masjid atau lebih, maka yang sah
hanya satu buah, yaitu yang pertama melakukan shalat. 

c. khutbah harus dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam
bahasa yang lain. 

d. khutbah harus dua kali, dengan rukun dan syarat tertentu
dan diselingi dengan duduk. 

KESULITAN YANG DIHADAPI 

DALAM MELAKSANAKAN SHALAT JUM`AT 

• Ketentuan di atas sukar dilaksanakan di tengah
masyarakat, bukan hanya pada masa sekarang, tetapi 
juga pada masa Imam Syafi`i, dengan alasan: 

• Bahwa shalat dihadiri oleh 40 orang yang wajib
melakukan shalat Jum`at sukar untuk dipastikan. 

• Batas sebuah kota/desa tidak dapat dipastikan, dan 
masjid pada sebuah kota sering lebih dari satu, 
sehingga shalat Jum`at pada satu kota/desa pada
umumnya sudah lebih dari satu tempat. 

• Khutbah dalam Bahasa Arab cenderung tidak memberi
manfaat dalam masyarakat bukan Arab, karena tidak
dipahami; 
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PRAKTEK SHALAT JUM`AT 

DI SEBAHAGIAN MASYARAKAT (1)

• Jalan keluar yang diajarkan imam Syafi`i untuk menyesuaikan
ketentuan yang dia simpulkan dari hadis dengan kenyataan yang 
ada: melakukan shalat Zhuhur empat raka`at setelah shalat Jum`at, 
sebagai i`adah atas shalat Jum`at yang diragukan kesempurnaannya
itu. 

• Di luar ketentuan yang dianggap wajib di atas, sebagian masyarakat
pengikut mazhab Syafi`iah menganggap penting praktek berikut: 

a. Azan dilakukan dua kali, azan pertama dilakukan setelah waktu
zuhur masuk, setelah berselang beberapa menit dilanjutkan
dengan azan kedua, yaitu setelah khatib naik ke mimbar. 

b. Mu’adzdzin meyerahkan tongkat kepada khatib sebelum khatib
naik ke mimbar. 

c. Khatib berceramah dalam bahasa yang dipahami jamaah terlebih
dahulu, baru setelah itu disampaikan khutbah dalam bahasa Arab 
sekedar memenuhi formalitas.

PRAKTEK SHALAT JUM`AT 

DI SEBAHAGIAN MASYARAKAT (2)

• Dengan demikian praktek shalat Jum`at mempunyai urutan: 
adzan pertama, mu’adzzin menyerahkan tongkat kepada
khatib, khatib naik ke mimbar, adzan kedua, khatib
berceramah (dalam bahasa lokal), khatib berkhutbah
dengan dua khutbah (dalam bahasa Arab), khatib turun
dari mimbar, iqamat, shalat Jum`at dua rakaat, iqamat, 
serta shalat zuhur empat rakaat.

• Dalam praktek, sering sekali khatib dengan imam tidak 
dirangkap oleh orang yang sama, dan cenderung terus 
berganti-ganti pada setiap Jum`at. 

• Sebagian imam mazhab menganggap penting kehadiran 
pemimpin (khalifah, imam atau wakilnya) atau izin mereka, 
sehingga shalat Jum`at dianggap tidak sah tanpa kehadiran 
atau izin dari mereka. 
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PERUBAHAN YANG TERJADI (1)

• Muhammadiyah cenderung mendorong agar khutbah 
menggunakan bahasa yang dipahami oleh jamaah, dan
mungkin tidak menganggap penting khutbah dalam
Bahasa Arab. 

• Khatib dan imam boleh tidak dirangkap oleh satu orang 
dan cenderung bergantian sepanjang tahun.

• Shalat Jum`at boleh dilakukan di banyak tempat dalam 
satu kota/desa.

• Izin dan kehadiran pemerintah dianggap tidak penting, 
sehingga shalat Jum`at menjadi urusan masyarakat 
(musyawarah penduduk setempat semata). 

PERUBAHAN YANG TERJADI (2)

• Muhammadiyah sendiri mendirikan masjid tanpa
menghiraukan apakah berdekatan dengan masjid  lain atau
tidak. 

• Sebagian masjid Muhammadiyah menggunakan protokol
dan mempersilakan khatib untuk naik ke mimbar, sedang
penggunaan tongkat cenderung dihindari bahkan dilarang. 

• Ada masjid Muhammadiyah yang tidak menyediakan
protokol resmi, tetapi menggunakan tanda atau
mempersilakan khatib untuk naik ke mimbar secara tidak
formal .  

• Sebagian masjid Muhamamdiyah menyediakan tempat 
untuk orang perempuan bahkan mereka didorong untuk 
ikut menunaikan shalat Jum`at bersama jamaah laki-laki. 
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PENDAPAT HASBI TENTANG SHALAT JUM`AT

• Hasbi Ash-Shiddieqi berpendapat: 

a. Shalat pada waktu zuhur hari Jum`at hanya dua rakaat, 
baik di masjid atau di rumah (termasuk untuk orang 
perempuan)

b. Khutbah hanya sunat, dan tidak ada rukunnya kecuali
wasiat dan nasehat dalam bahasa yang dipahami jamaah. 

c. Semua shalat pada waktu zuhur hari Jum`at diberi nama
shalat Jum`at. 

d. Boleh dilangsungkan di masjid atau dimana saja, boleh
berjamaah dan boleh secara sendiri, boleh dengan
khutbah dan boleh tanpa khutbah. 

e. Pendapat beliau ini mungkin yang paling longgar dari
semua pendapat yang ada tentang shalat Jum`at. 

TERJADI PERUBAHAN FIQIH UNTUK 

MENYESUAIKAN DENGAN KEPERLUAN 

• Terlihat pergeseran, pelaksanaan shalat Jum`at menjadi 
semakin longgar, hampir menjadi seperti shalat jamaah 
biasa, dengan tambahan khutbah sebelum shalat dilakukan.

• Perubahan ini dapat terjadi dan diterima karena:  

a. ada dalil yang yang mendukung pemahaman tersebut; 

b. tidak ada dalil qath`i dilalah yang dilanggar; 

c. ada kemaslahatan yang mendorong perubahan ini; 

d. pemahaman baru tersebut memenuhi syarat secara 
metodologis. 

• Kalau kecenderungan ini terus berlanjut, atas pertimbangan 
maslahat dan kelapangan, ada kemungkinan pada satu saat 
nanti, pada satu masjid akan ditunaikan dua shalat Jum`at 
secara bergiliran. 
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UNSUR BUDAYA DALAM SHALAT JUM`AT 

DAN KEINDAHAN MASJID

• Sebagian masjid menyediakan pakaian khusus bagi para petugas. 

• Mimbar untuk khutbah cenderung diberi ukiran dengan “gaya lokal” 
dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan dan rasa keindahan
jamaah. Ada yang berpintu di depan dan ada yang di samping;
tinggi dan jumlah anak tangganya juga bervariasi; ada juga yang 
diberi atap dan diberi daun pintu. 

• Arsitektur masjid cenderung mengalami perubahan, dari tanpa
kubah menjadi pakai kubah; Sebagian dinding masjid dihiasi dengan
tulisan kaligrafi dan ukiran serta cat berwarna warni. 

• Tempat wudhu’ juga mengalami perubahan , dari kolam menjadi
keran. 

UPAYA MENCARI NILAI DALAM KEGIATAN 

SHALAT JUM`AT

• Mungkin untuk menghadapi perubahan yang sudah terjadi dan
untuk mengarahkan perubahan pada masa yang akan datang, ada
pertanyaan penting yang harus dijawab: apa nilai yang harus
dipertahankan pada shalat Jum`at. 

• Dalam ushul fiqih pertanyaan ini sering dijawab melalui upaya
pencarian `illat (penalaran taliliah, ta`abbudi atau ta`aqquli, ibadah
mahdahah atau ghayr mahdhah); apakah perbuatan itu
mempunyai `illat atau tidak, dan kalau ada apa yang menjadi `illat. 

• Jawaban atas pertanyaan ini sangat terbuka dan dinamis, dan
karena itu perlu didiskusikan dengan lapang dada, wawasan yang 
luas dan bahkan orientasi untuk memenuhi keperluan masa depan. 

• Apakah yang penting satu shalat dalam satu kota, ditunaikan di 
dalam masjid, ditunaikan secara berjamaah, pada waktu zuhur, atau
gabungan dari semuanya, dan seterusnya . Apakah khutbah itu
penting secara substansila atau hanya sekedar formalitas, . 
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PERKEMBANGAN PEMAHAMAN ATAS ZAKAT 

• Contoh lainnya, masalah zakat.

• Apa harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib
membayar zakat, siapa yang berhak menerimanya, 
siapa yang mengelolanya, bagaimana pengelolaannya, 
dan berapa besar zakat yang harus dibayar. 

• Mengenai harta yang wajib dizakati, pada masa
Rasulullah (berdasarkan hadis) hanyalah beberapa jenis
hasil pertanian, madu, hewan ternak, emas simpanan, 
dan rikaz. 

• Pada masa Sahabat, Khalifah Umar bin Khattab
menambahkan zakat perdagangan, sedang Khalifah
Usman bin `Affan menambahkan zakat jasa (gaji). 

PEMAHAMAN ZAKAT OLEH IMAM SYAFI`I

• Imam Syafi`i mengijtihadkan kembali hadis-hadis tentang zakat dan
ijtihad Sahabat di atas. 

• Beliau tidak menerima kewajiban zakat atas madu; 

• Menerima zakat atas perdagangan tetapi menolak zakat jasa. 

• Beliau memperluas zakat atas hasil pertanian dengan `illat
mengenyangkan (makanan pokok); jadi di Indonesia, padi wajib
dizakati, sedangkan jagung, kopi, cengkeh dsb. tidak wajib dizakati. 

• Ternak yang wajib dizakati hanyalah yang dilepas di alam bebas, 
sedangkan yang dikandangkan (diberi umpan) tidak wajib dizakati.  

• Pertanyaannya, apakah peraturan tentang zakat ini mempunyai `illat
(nilai) atau tidak. Kalau ada bagaimana menentukannya dan
bagaimana pula menggunakannya.  
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PENGGUNAAN ILMU DAN TEKNOLOGI 

DALAM BERIBADAH

• Nabi menggunakan perjalanan matahari untuk menentukan waktu 
shalat. Tetapi umat masa sekarang, kelihatannya lebih familiar 
menentukan waktu shalat berdasarkan perhitungan hisab. 

• Nabi menyatakan arah kiblat cukup sekedar mengarah ke Ka`bah di 
Mekkah, tidak harus tepat sekali; dengan teknologi arah tersebut 
dapat ditentukan secara tepat dan Muhammadiyah memelopori 
kecenderungan ini. 

• Nabi menetapkan awal Ramadhan dan Syawwal dengan rukyah; 
Muhammadiyah mempelopori penggunaan hisab dan rela berbeda 
pendapat dengan mayoritas umat dan bahkan pemerintah dalam 
masalah ini. 

• Terlihat kecenderungan Muhammadiyah untuk memelopori 
penggunaan teknologi dalam masalah masalah ibadah dan ini 
berarti berusaha untuk keluar dari tradisi. 

PEMBACAAN SHALAWAT ANTARA IBADAH 

DAN BUDAYA

• Al-qur’an secara jelas meminta (memerintahkan) umat Islam untuk 
membaca shalawat bagi Rasulullah (al-Ahzab 56). Shalawat 
dipahami sebagai bacaan wajib di dalam shalat (ketika tahyat akhir). 

• Berdasarkan ayat Al-qur’an dan hadis Nabi, para ulama 
menyimpulkan bahwa hukum dasar membaca shalawat adalah 
sunat. 

• Tidak ada ketentuan tentang cara membaca, serta tempat dan
waktu membacanya. 

• Wajar sekiranya muncul pertanyaan, apa nilai yang ingin diperoleh
dari pembacaan shalawat tersebut?

• Bolehkah membaca shalawat dijadikan sebagai bagian dari budaya 
(tradisi); bukan hanya sebagai ibadah. Maksudnya menjadi
semacam nyanyian seperti Mars Muhammadiyah atau yang lainnya. 

• Dapatkah kita menyatakan bahwa bacaan tersebut bukan bid`ah 
karena tidak diniatkan sebagai ibadah. 
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HUBUNGAN AGAMA DENGAN BUDAYA 

• Contoh di atas dapat diperluas, sehingga batas antara agama 
dengan budaya akan menjadi longgar, dan sebagian kegiatan agama 
akan menjadi kegiatan budaya, dalam arti bukan pahalanya yang 
ditonjolkan tetapi aspek lainnya seperti pengajaran, seni, 
kekerabatan dan sebagainya. 

• Menurut penulis, ajaran agama harus masuk dan termanifestasikan
dalam empat wujud budaya (nilai, gagasan, perilaku dan benda
fisik) dan dalam tujuh unsur budaya universal. 

• Manusia tidak dapat melepaskan diri dari budaya, dan selalu akan
hidup di dalam budaya. 

• Andainya kita tidak memberi perhatian pada budaya dan tidak
mengawal perkembangannya, maka budaya akan berkembang ke
arah yang tidak sesuai dengan harapan, dan itu akan menjadi beban
baru yang mungkin sebelumnya tidak dipikirkan, dan karena itu
tidak akan terpecahkan. 

PERANAN TRADISI (BUDAYA) DALAM IJTIHAD

• Ulama masa lalu pada umumnya meyakini kebenaran
tunggal, karena itu cenderung melakukan tarjih atas
dalil dan pendapat yang ada, berusaha mencari yang 
paling kuat atau paling maslahat.

• Mereka sukar menerima adanya variasi (al-tanawwu`) 
walaupun dalam masalah ibadah yang sudah diajarkan
dan dicontohkan oleh Rasulullah.

• Dalam berijtihad, ulama masa lalu cenderung hanya
mempertimbangkan metode, dan ijtihad tersebut
cenderung hanya satu tingkat: maksudnya dari nash
langsung kepada hukum (fiqih, peraturan), tidak
mempertimbangkan nilai dan prinsip. 
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KRITIK ATAS UNSUR BUDAYA YANG ADA DALAM 

FIQIH

• Dalam menilai (mengikuti atau menolak) pendapat yang 
ada, pengaruh `uruf (budaya), lingkungan, pengetahuan
serta kecenderungan (pribadi) sang ulama kurang
dipertimbangkan, atau kadang-kadang tidak mau diakui. 

• Para ulama cenderung hanya memperhatikan nash, metode
dan setelah itu kesimpulan. 

• Kecenderungan ini perlu diubah karena pada tataran
teoritis adanya perbedaan ijtihad karena perbedaan waktu, 
tempat, `uruf, dan keperluan diakui dan diterima. 

• Dalam tataran praktis pengaruh `uruf (budaya), lingkungan, 
pengetahuan serta kecenderungan (pribadi) sang ulama
selalu akan ada, karena merupakan hal yang sukar bahkan
tidak dapat dihindari. 

IJTIHAD DAN BUDAYA PADA MASA SEKARANG

• Ilmu dan pengkajian di bidang budaya, telah melahirkan empat
wujud kebudayaan, tujuh unsur budaya dan tiga tingkatan adat. 

• Nilai dibedakan menjadi dua: nilai utama (dasar, al-qiyam al-
asasiyyah) dan nilai pelengkap (prinsip, al-mabadi’). 

• Mempedomani kemajuan di bidang ilmu budaya, maka ijtihad pada
masa sekarang harus diubah dari satu tingkat menjadi empat
tingkat. 

• Pertama sekali mengijtihadkan nilai, setelah itu prinsip, setelah itu
norma, dan baru setelah itu peraturan-peraturan (fiqih). 

• Mungkin akan lebih baik sekiranya ijtihad yang kita lakukan, 
dikelompokkan menjadi tujuh unsur universal  kebudayaan, bukan
hanya sekedar kalam, fiqih dan tasauf. 
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SARAN DAN PENUTUP

• Dengan demikian ijtihad atas Al-qur’an dan hadis, 
disamping harus memenuhi persyaratan metodologis, 
harus juga mempertimbangkan budaya yang ada serta ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan
bertambah, baik untuk diterima ataupun ditolak

• Diharapkan dengan mempertimbangkan budaya yang ada, 
ijtihad ulama di suatu daerah akan melahirkan hasil yang 
relatif memberikan kemudahan dan kelapangan kepada
umat Islam di daerah tersebut (yang akan memakainya). 

• Diharapkan hasil ijtihad tersebut akan menjadi sebuah
sistem yang padu (sesuai dengan tingkat ilmu yang 
berkembang), yang tetap berasas pada Al-qur’an dan
sunnah Rasulullah, atau mungkin lebih tepat pada nilai-nilai
yang ingin ditanamkan Al-qur’an dan sunnah Rasulullah. 

• Wassalam, semoga ada manfaatnya; 

• Kepada Allah penulis berserah diri, kepada Nya
dipersembahkan bakti dan kepada Nya pula di 
mohon hidayah pelindung hati. 

• Wallahu a`lam bi al-shawab wa ilayhi al-marji` 
wa al-ma`ab.

• Amin. 

Banda Aceh, 25 Pebruari 2014 M, bertepatan 25 
Rabi`ul Akhir 1435 H.


