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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkahan 
karunia-Nya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan. 

Shalawat dan salam kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW 
yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia. Buku ini 
merupakan hasil penelitian tesis dalam kajian pemikiran modern dalam 
Islam di IAIN SUSQA. Penulis merasa beruntung karena mendapat 
kesempatan menyelami secara komprehensif pemikiran dari seorang 
tokoh pemikir Islam yang hidup di abad 20 yang bernama Hassan 
Hanafi.

Hassan Hanafi dikenal sebagai seorang filosuf dan teolog kontemporer 
Mesir. Sebagai seorang pemikir, Hanafi aktif menulis buku dan aktif 
di dunia akademisi serta seorang organisasi masyarakat. Terbentuk 
pemikiran Hanafi secara sosiologis (Socially Construdted) lewat suatu 
proses yang dipengaruhi oleh kondisi dan stuasi politik serta situasi 
gerak intelektual di Mesir dan Prancis. 

Hassan Hanafi ingin menjadikan teologi tidak hanya sebagai ilmu 
yang bersifat transenden, hanya sebagai dogma-dogma keagamaan 
yang hampa, tetap ingin menjadikan teologi sebagai ilmu perjuangan 
sosial.
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Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa teologi bukan ilmu ketuhanan, 
karena person Tuhan tidak tunduk kepada ilmu. Tuhan mengungkapkan 
diri dalam firmannya yang berupa wahyu. Sedangkan wahyu sebagai 
manifestasi kehendak Tuhan terhadap manusia, betapapun tidak 
lepas dari aspek kemanusiaan. Pada titik ini teologi sesungguhnya 
merupakan antropologi yakni ilmu tentang manusia.

Sebagai intelektual muslim, Hanafi berpandangan bahwa persoalan 
teologi belum selesai dan tidakan pernah berhenti sejalan dengan 
perkembangan sejarah manusia. Karena itu, Hanafi memandang perlu 
dirumuskan teologi baru yang mengarahkan sasarannya pada manusia 
sebagai tujuan perkataan (kalam) dan sebagai analisis percakapan 
yang harus tersusun secara kemanusiaan.

Buku ini dapat disajikan kehadapan para pembaca, karena dukungan 
dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih 
yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga 
terbitnya buku ini, terutama kepada penerbit Graha Ilmu.

Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, karena itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif daripada pembaca 
dalam rangka pengembangan dan pematangan teologi sosial analisa 
pemikiran Hassan Hanafi yang terus dalam proses penyempurnaan. 
Akhirnya hanya ridho Allah yang kami harapkan dan semoga dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca Amin ya Rabbala’lamin.

Pekanbaru, 17 oktober 2012

Penulis

Dr. Hamzah. M.Ag
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CORAK PEMIKIRAN 
DALAM ISLAM 

B A B  I

Sebagai suatu ilmu, teologi merupakan suatu kajian yang membahas 
masalah ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap 

penciptanya, melalui penggunaan akal dan wahyu. Akal, sebagai 
potensi pikir manusia, selalu aktif dan berusaha semaksimal mungkin 
untuk sampai kepada Tuhan.1 Sedangkan wahyu sebagai pengkhabaran 
dari alam metafisika yang turun kepada manusia yang berisikan 
keterangan-keterangan tentang pencipta dan kewajiban-kewajiban 
manusia terhadap Tuhannya. Dengan kata lain teologi merupakan 
pentelaahan tentang ajaran-ajaran dasar agama. Jadi, teologi ini 
merupakan lahan pengembangan pemikiran dalam Islam, disamping 
bidang-bidang lain.

 Abad ke-delapan belas merupakan awal kontak dunia Islam de-
ngan Eropa, setelah keterpurukannya yang mengganaskan. Kondisi ini 
akhirnya mendorong para intelektual muslim untuk merenungkan apa 
yang terbaik dilakukan guna meraih dan menata kembali kemajuan, 
sebagaimana pada zaman kemilangan.

 Dengan demikian bermunculanlah para penggagas pembaharuan 
dari berbagai Negara Islam, yang menawarkan berbagai ide demi 
kebangkitan Islam kembali, tak terkecuali dalam bidang teologi. 
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 Sehingga lahirlah aliran-aliran teologi. Ada yang bersifat liberal 
dan ada pula yang bersifat tradisional, bahkan ada yang berada antara 
liberal dan tradisional,2 seperti yang dilontarkan Jamaluddin al-Afghani, 
Muhammad Abduh, Akhmad Khan, Iqbal dan lain sebagainya.

 Mesir merupakan Negara yang cukup subur bagi pertumbuhan 
para tokoh muslim, yang selalu memunculkan ide dan gagasan 
untuk kemajuan Islam. Dari Negara ini muncul Muhammad Abduh, 
Rasyid Ridho, Hasan al-Banna, Qasim Amin, Ali Abd al-Raziq dan 
Hassan Hanafi, yang terakhir ini dibesarkan dalam suasana pesatnya 
perkembangan pemikiran pembaharuan Islam. Para tokoh ini telah 
berhasil mewarnai peta pembaharuan Islam dengan berbagai ide 
dan gagasan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ide dan 
gagasan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Barat, baik dalam rangka 
menentang maupun menerimanya, baik langsung maupun tidak 
langsung.

 Apabila ide dan gagasan itu ditelusuri maka akan kita jumpai 
pertentangan atau perbedaan yang cukup mencolok antara satu tokoh 
dengan tokoh yang lainnya. Sebagai contoh; kadang-kadang ada 
tokoh yang cenderung mengadopsi pemikiran dari Barat tanpa adanya 
seleksi dan ada juga tokoh yang menyeleksi, bahkan memberikan 
kritikan terhadap pemikiran Barat itu sendiri. Tetapi penulis melihat, 
bahwa perbedaan itu muncul dalam rangka menuju kepada sebuah 
proses pendewasaan dan meraih sebuah puncak kebangkitan Islam. 
Yusuf al-Qardhawi telah membuat tahapan kebangkitan Islam, jika 
dikait dengan pemikran Barat, maka tahapan itu terbagi kepada empat 
tahapan, yaitu : (1) Fase mengekor; (2) Fase legalisasi (Tabriri); (3) Fase 
apolegetik (I’tizari) dan; (4) Fase konfrontasi (dapat mengatakan ini 
salah dan ini benar).3

 Di Mesir, semenjak awal abad ke XIX, terjadi dinamika politik dan 
selalu didominasi oleh pertentangan antara golongan nasionalis, sekuler 
dan golongan Islam tradisional.4 Dalam bidang pemikiran muncul 
pula tiga kecendrungan, yaitu : The Islamic Trend (kecendrungan pada 


