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PENDAHULUAN

Revolusi informasi membawa banyak manfaat 

(positif) dan juga mudarat (negatif) dalam banyak 

aspek; sosial, budaya, ekonomi, politik dan 

keagamaan. Kemajuan IPTEK menafikan batas 

geografis (Tetapi kadang sebaliknya; membuat 

yang jauh terasa dekat dan dekat terasa jauh), 

membuat orang semakin mudah untuk mendapat, 

mengelola, menyimpan, dan mengirim informasi 

dengan berbagai bentuk.



Lanjutan...

 Menyadari kompleksitas masalah dan dampak dari perkembangan

teknologi informasi, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 19

tahun 2016 sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk mengatur semua

informasi yang tersebar di masyarakat, dalam rangka

mengantisipasi efek negatif.➔ UU Karet ?

 Majelis Tarjih juga memandang perlu untuk menyusun FIKIH

INFORMSI (FIQH AL-’ILAM) yang tidak hanya berdimensi

Yuridis, tetapi juga dengan sentuhan keagamaan yang lebih kental.



BUKAN HAL BARU BAGI 
MUHAMMADIYAH 

Muhammadiyah sebagai organisasi

sosial kemasyarakatan Islam, sejak

awal kelahirannya telah memiliki

perhatian terhadap pentingnya

informasi sebagai penentu peradaban

manusia. Hal itu dapat dirunut dari

sejarah pembentukan Hoofd Bestuur

Muhammadiyah Bahagian Taman

Pustaka pada tanggal 17 Juni 1920

(Ensiklopedi Muhammadiyah, 2005),

yang saat ini dikenal dengan Majelis

Pustaka dan Informasi.



Fikih tidak hanya merupakan himpunan ketentuan hukum

taklifi seperti; Halal, Haram, Wajib, Mubah, Makruh.

Namun Fikih secara keseluruhan terdiri dari norma

berjenjang yang meliputi Nilai Dasar (al-Qiyam al-

Asasiyah), Asas-Asas Universal (al-Ushul al-Kulliyah), dan

Ketentuan Hukum Konkrit (al-Ahkam al-Far’iyah). Nilai-

Nilai dasarnya adalah prinsip-prinsip universal agama Islam

baik di bidang hukum, aqidah, maupun etika (Akhlak).

PENGEMBANGAN 
MAKNA FIKIH



ISLAM dan INFORMASI

TERMINOLOGI 
INFORMASI 

DALAM ISLAM:

1. An-Naba’
2. Al-Khabar

3. Al-I’lam
4. Al-Ma’rifah
5. At-Tabligh

An-Naba’ sinonim dengan kata

khabar (anba’ ) [Ibnu Manzhur,

t.t.: 4315]. Kata naba’ berserta

derivasinya disebut sebanyak 68

kali dalam al-Quran. Meskipun

sinonim dengan khabar, kata

naba’ seringkali digunakan untuk

menunjukkan suatu informasi

penting.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa

naba’ bermakna informasi yang

luar biasa (al-hā’il), mengerikan

(al-mufzhi’), dan membuat orang

terpukau (al-bahir) (Ibnu Katsir).



Lanjutan......

Al-Raghib al-Ashfahani mengatakan naba’ adalah informasi yang

mengandung faedah besar, yang dapat menghasilkan sebuah

pengetahuan pasti (al-‘ilm) atau hipotesa kuat (ghalabah al-zhann).

Karenanya, suatu informasi tidak dapat dikatakan naba’ ketika

informasi tersebut tidak mengandung tiga hal tersebut (faedah

besar, pengetahuan pasti, atau hipotesa kuat).

Kata “Nabi” juga berasal dari isim fa‘il naba’ (nabi’ dan nabiy).

Artinya adalah seseorang yang menginformasikan sesuatu dari

Allah swt. (Ibnu Manzhur). Dengan kata lain, berita yang dibawa

oleh Nabi-nabi Allah adalah berita penting yang luar biasa.

Naba’ memiliki makna yang lebih spesifik dari khabar.



Lanjutan....

Istilah i‘lam, yang berasal dari kata a‘lama-

yu‘limu-i‘lāman. Artinya menginformasikan atau 

memberi tahu sesuatu kepada orang lain. I‘lam

juga dapat berarti tabligh atau iblāgh, yang artinya 

menyebarkan informasi kepada manusia.

Perbedaan antara kata i‘lām dan ta‘lim. Secara bahasa, 

ta‘lim adalah proses penyampaian informasi secara

berulang-ulang dan terus-menerus, sedangkan i‘lām tidak

(Taha Ahmad al-Zaidi, 2010: 42). Oleh karena itu suatu

majelis ilmu yang rutin dilakukan disebut sebagai majelis

ta‘lim, bukan majelis i‘lam. 



POLA DAN MANAGEMENT
INFORMASI DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS

1
1) Pola informasi yang ada dalam al-Quran berisi kisah

Masa Lalu (kisah para Nabi, dan individu maupun

sekelompok manusia pada masa lalu (QS Hūd (11): 120,

Yūsuf (12): 3, dan al-Kahfi (18): 3), Kisah Saat Terjadi,

bahkan informasi tentang masa datang (Hari Kiamat).

[Manahil al-’Irfan: Ghaib al –Qadim, Hal, dan Mustaqbal]

2) Ajaran Islam memberi sinyal bahwa informasi bisa

berdampak positif yaitu sebagai ibrah (la’Ibratan li ulil

Albab), namun juga bisa berdampak negatif, karena memberi

kemudahan dalam menyebarkan berita bohong, fitnah, dan

provokasi (namimah), sebagaimana dijelaskan dalam QS al-

Ḥujurāt (49): 9).



POLA DAN MANAGEMENT
INFORMASI DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS

2

Teori Pewartaan (Informasi) dalam Khazanah kajian hadis

➔ Pewarta (rawi) ➔ Cara mendapatkan berita (at-

tahammul) ➔ Cara menyebarkan berita (al-ada’) ➔

Otentisitas dan validitas Informasi (Bukan Hoax / Maudhu’)

1) Al-Amanah wa an-Nazahah fi al-Hukmi (tanggung jawab dan tidak

tendensius). ➔ balancing of reporting. Hal ini juga tersirat dalam ungkapan

Muhammad bin Sirin; “Zhalamta akhaka in zakarta musawa’ahu wa lam tazkur

mahasinahu”

2) Ad-Diqqah fi al-bahtsi wa al-hukmi (cermat dalam melakukan

investigasi/reportase dan mengemas sebuah informasi).

3) Iltizam al Adab fi al Jarhi (Memegang teguh etika dalam memvonis

seseorang/berita).➔ “yazkuruna li ar-rawi ma lahu wa ma ‘alaihi”
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Nilai Dasar (al-Qiyam 

al-Asasiyah)

Asas Universal (al-

Ushul al-Kulliyah)

Ketentuan Hukum 

Konkrit (al-Ahkam al-

Far’iyah). 

1) Tauhid
2) Al-Akhlak al-Karimah
3) Al-Mashlahah

Aspek Hukum Halal-Haram

1) Transparansi
2) Kehati-hatian
3) Keseimbangan
4) Kebebasan Menyampaikan dan Mengakses
5) Rasionalitas dan Proporsionalitas

Pandangan Islam tentang 
InformasiPendahuluan

Problematika Dunia 
Informasi

Penutup



Nilai-Nilai Dasar (al-Qiyam al-Asasiyah):

1. At-Tauhid (التوحيد)

Prinsip ketauhidan dalam informasi adalah:

(1) Meyakini bahwa Allah dan Rasulullah saw. merupakan pusat

kebenaran informasi, yang diperoleh melalui kitab suci al-Quran

dan Hadis yang maqbul.

[.60: 3آل عمران، ]اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك فَََل تَُكْن ِمَن اْلُمْمتَِرينَ 

(2) Dalam konteks Tauhid; Informasi yang kita produksi dan

kita sebarkan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan

Allah swt. Karena itu perlu “check and richeck ” (QS. Al-

hujurat: 6), dan:

تَِّبُعونَ اْلق ْولَ ي ْست ِمُعونَ الَِّذينَ  ََ ُأولَ أ ْحس ن هَُف  ي   اُهمَُالَِّذينَ ِِئ ََ اّللََُّه د  .اْْل ْلب ابَُِأوُلوُهمَْو ُأول ِِئ
(18:الزمر)



2. Al-Akhlaq al-Karimah (األخَلق الكريمة)

Akhlak karimah merupakan salah satu prinsip utama

dalam Islam yang melandasi sikap dan perbuatan setiap

muslim. Bahkan seluruh Syari’at Islam

(Perintah/Larangan) bertujuan dalam rangka mewujudkan

manusia yang berakhlak➔ Innama Buitstu...

Dalam konteks fikih Informasi ➔ Sikap dan perbuatan

yang termasuk dalam nilai akhlak karimah adalah jujur,

adil, tabligh, amanah, fatanah, dan moderasi.



JUJUR

ADIL

TABLIGH

FATHANAH

TAWAZUN

Transparansi dalam penyampaian maupun

penerimaan informasi. [Balancing of Reporting]

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan

informasi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan

wawasan yang dimiliki. ➔ Dakwah On Line / Virtual.

Kecerdasan dan kapasitas pengetahuan yang harus dimiliki oleh

orang dalam mengelola informasi dan menerima informasi.

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan dan

menerima informasi yang benar, sesuai dengan norma agama,

sosial, maupun ketentuan undang-undang.

Netralitas (objektifitas) dalam penyampaian dan penerimaan suatu

informasi. Nilai moderasi ini penting untuk menjaga keseimbangan

dalam menyampaikan informasi di masyarakat.



3. Kemaslahatan (المصلحة)

Nilai kemaslahatan mencakup efisiensi dan

efektivitas, serta kepedulian dalam penyampaian

dan penerimaan informasi, untuk mendorong

individu menjauhkan diri dari kebiasaan menebar

informasi bohong (Hoax) dan tidak berguna atau

sia-sia. Sebagaimana firman Allah,

[23:3املؤمنون،]ُمع ِرُضونََاللَّغ وََِعنَُِهمَ َوالَِّذينََ
Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan

perkataan) yang tiada berguna [QS al-Mu’minun (23): 3].



REALISASI 
MASLAHAH 
TERLIHAT 

JELAS DALAM: 
FUNGSI 

INFORMASI

1. Pengajaran / Pendidikan (at-Ta’lim)

3. Penjelasan (at-Taudhih)

2. Pencerahan (at-Tanwir)

6. Menguatkan / Memvalidasi (at-Tarjih)

4. Pembaruan (at-Tajdid)

7. Sarana Dialog (Washilah al-Hiwar)

5. Menasehati / Penyadaran (al-Wa’zhu)

8. Amar Ma’ruf Nahi Munkar ➔ Dakwah Virtual



FUNGSI INFORMASI

1. Ta‘lim (Pengajaran/Pendidikan)

Setiap informasi yang diproduksi harus mengandung pengajaran, atau berfungsi

mendidik masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, membawa mereka menjadi

lebih tahu dan paham terhadap kebenaran dari fakta yang diinformasikan.

2. Tanwir (Pencerahan)

Informasi idealnya bersifat mencerahkan, membuat masyarakat termotivasi ke arah

yang lebih baik dengan fakta yang terkandung di dalamnya.

3. Taudhih (Penjelasan)

Suatu informasi idealnya harus dapat menjernihkan kesimpangsiuran yang terjadi di

tengah masyarakat, baik akibat minimnya sumber fakta, keragu-raguan atau berita

hoax yang tersebar.



Lanjutan....

4. Tajdid (Pembaruan)

Suatu informasi tidak hanya sekadar menginformasikan sesuatu, akan tetapi juga

mengandung spirit pembaruan agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan

berkemajuan.

5. Al-wa‘zhu atau Tau‘iyyah (Menasehati dan Penyadaran)

Suatu informasi idealnya selalu mengandung mau‘izhah (nasihat) yang senantiasa

mengajak manusia untuk memperbaiki diri, baik dalam lingkup individu, keluarga,

masyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Tarjih (Menguatkan di antara Dua Hal)

Ketika ada dua atau lebih berita yang bertolak belakang satu sama lain, suatu

informasi idealnya harus bisa mentarjih / memvalidasinya.



Lanjutan...

7. Wasilah al-Hiwar (Sarana Dialog)

Dalam al-Quran, misalnya, dikisahkan beberapa dialog

antara Tuhan dengan para malaikat (QS al-Baqarah (2): 30-

34) dan Musa dengan Nabi Israil (seperti QS al-Baqarah

(2): 60, 66-71). Dalam dialog-dialog itu ada transfer dan

pertukaran informasi yang terjadi.

8. Amar Ma’ruf Nahi Munkar








