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PRINSIP TATA-KELOLA YANG BAIK 

 Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) meminta saya menyampaikan pandangan 

mengenai “Peranan Islam dalam Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Istilah 

‘pemerintahan yang bersih dan berwibawa’ ini biasa dipakai di akhir masa-masa akhir Orde Baru untuk 

menggambarkan upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun pemerintahan yang jujur dan bebas 

korupsi sehingga dapat dipercaya dan atas dasar itu mempunyai legitimasi untuk dihormati dalam 

menjalankan amanah kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dengan efektif dan dipatuhi oleh rakyat. 

 Di masa sekarang, istilah ini biasa diganti dengan kata ‘tata pemerintahan dan baik’ sebagai 

terjemahan dari perkataan ‘good government’, dan tata-kelola kepemerintahan yang baik dari kata 

(good governance). Dalam perkataan ‘good government’ itu sudah tercakup pengertian pemerintahan 

yang bersih (clean government) dan berwibawa, pemerintahan yang kuat (strong government), 

pemerintahan yang efektif (effective government). Bahkan, dalam perkataan ‘good governnance’ 

terkandung pula pengertian yang lebih luas lagi cakupannya, yaitu tidak hanya dalam pengertian 

pemerintahan negara, tetapi prinsip tata-kelola keorganisasian pada umumnya, termasuk organisasi 

bisnis dan bahkan organisasi kemasyarakatan. Semua bentuk organisasi dituntut untuk menerapkan 

prinsip-prinsip tata-kelola yang baik yang tercakup dalam pengertian ‘good governance’. 

 Prinsip-prinsip yang biasa dipahami terkandung dalam ide ‘good governance’ itu mencakup (i) 

rule of law, (ii) profesionalisme, (iii) efektifitas, (iv) efisiensi, (v) transparansi, dan (vi) akuntabilitas. 

Semua prinsip yang diidealkan untuk suatu doktrin baru mengenai pemerintahan yang baik (good 

government) tersebut dapat dengan mudah kita baca dalam perspektif pesan-pesan keagamaan yang 

dengan demikian dapat lebih mudah dipahami oleh segenap warga negara yang akrab dengan bahasa 

agama, khususnya Islam. ‘Rule of law’ dimaksudkan bahwa pemerintahan yang baik itu harus didasarkan 

atas aturan yang berlaku, halal dan tidak melanggar. Profesional artinya bahwa pelaksanaan tugas-tugas 

kepemerintahan itu harus lah dilakukan dengan ‘itqon’ dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hadits nabi 

bahwa Allah mencintai orang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia kerjakan dengan sebaik-

baiknya. Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus tuntas, berhasil, 

tetapi dengan terhindar dari segala bentuk kemubaziran yang sia-sia. Sedangkan transparansi dan 

akuntabilitas berkaitan erat dengan keterpercayaan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Bahkan, 

atas dasar itu pula dalam kegiatan pengelolaan keuangan masjid, misalnya, selalu ada pengumuman 

                                                           
1
 Orasi dalam rangka Silaturrahim Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), di Jakarta, Ahad, 25 September, 2011. 

2
 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Anggota Wantimpres, Penasihat Komnasham, Ketua Dewan Pembina Ikatan 

Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Ketua Dewan Penasihat ICMI, Ketua Musytasyar Dewan Masjid Indonesa (DMI), Pembina 
Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. 



berkala mengenai jumlah uang masuk dan uang keluar setiap menjelang pelaksanaan sholat jum’at di 

masjid-masjid. 

 Dengan perkataan lain, ide-ide ‘good government’ dan ‘good governance’ itu tidak asing bagi 

umat Islam. Prinsip-prinsip ideal itu dapat dengan mudah ditemukan dalam butir-butir norma ajaran 

Islam dan bahkan dari tradisi yang tumbuh dalam praktik kaum Muslimin dalam sejarah. Yang menjadi 

masalah kita sekarang adalah, sejauhmana dan bagaimanakah kiranya keberagamaan umat Islam di 

negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini dapat menjadikan keyakinan keagamaan Islam itu 

berpengaruh dalam membentuk perilaku warga bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan sistem 

kekuasaan negara yang memenuhi kriteria ‘good government’ itu dalam praktik sehari-hari. Indonesia 

adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Jumlah masjidnya juga terbanyak di dunia, yaitu hampir 

berjumlah 1 juta banyaknya yang setiap hari jum’at padat dengan jama’ah yang melaksanakan sholat. 

Jumlah jama’ah haji dan jama’ah umroh ke Mekkah setiap tahun juga tergolong paling banyak. Namun, 

sampai sekarang negara kita ini masih terus tercatat sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi 

yang rendah di dunia. Artinya, ide-ide mengenai prinsip ‘good government’ itu belum menjadi tradisi 

dalam praktik kegiatan bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. 

 

PRINSIP HALAL DAN BAIK 

 Dalam hukum Islam, dikenal adanya doktrin mengenai ‘halalan-thoyibat’ yang biasa dikaitkan 

dengan hukum makanan dan minuman. Makanan yang kita konsumsikan haruslah halal dan baik. ‘Halal’ 

dalam pengertian ‘legal’, tidak melanggar hukum syar’I; dan ‘thoyyibaat’ dalam pengertian bahwa 

makanan itu baik dan sehat atau mungkin juga enak dan menyenangkan rasanya untuk dikonsumsi. 

Prinsip ‘halalan-thoyibat’ ini, menurut saya dapat juga dipakai untuk hal-hal lain di luar makanan dan 

minuman. Misalnya, prinsip ‘halalan-thoyibat’ dapat juga dipakai untuk pendengaran, penglihatan 

(tontonan) ataupun kualitas tindakan dalam mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Bahkan, 

‘halalan-thoyibat’ dapat juga kita pakai untuk menilai suatu sistem pemerintahan yang harus bersifat 

‘legal’ dan ‘baik’ yang sekarang kita sebut dengan istilah ‘good government’ atau dapat kita perluas 

dengan istilah “good and constitutional government” atau “constitutional and good government”. 

 Pendek kata, konsep ‘halalan-thoyyibaat’ itu dapat kita perluas pengertiannya sehingga tidak 

terbatas hanya pada urusan-urusan makanan, minuman, dan obat-obatan saja, melainkan juga dapat 

dikaitkan dengan objek yang lebih luas. Objek ‘halalan-thoyyibaat’ dapat mencakup: (i) manusia, (ii) 

benda, (iii) kedudukan, atau pun (iv) perbuatan tertentu. Misalnya, ada orang yang halal, tetapi tidak 

baik untuk dinikahi. Poligami bagi laki-laki hukumnya halal, tetapi belum tentu baik. Demikian pula cerai, 

halal hukumnya tetapi belum tentu baik hasilnya. Karena itu, nabi menyatakan “abghodu al-halal ilallah 

al-talaq” (sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talaq).  

 Hal yang sama juga terjadi dengan benda, ada yang halal, ada pula yang tidak halal. Ada 

makanan yang halal ada yang haram, ada minuman yang halal, ada pula yang haram. Pakaian dan obat-

obatan juga demikian, ada yang halal ada pula yang haram. Demikian pula dengan perumahan, mestinya 

ada yang dihalalkan, ada pula yang diharamkan. Penglihatan atau tontonan dan pendengaran atau pun 



tindakan dan perbuatan-perbuatan lainnya tentu ada saja yang dihalalkan dan ada pula yang 

diharamkan. Bahkan ada kedudukan yang halal dan ada pula yang haram untuk diduduki, serta ada yang 

baik dan ada pula kedudukan yang tidak baik untuk diduduki. Pendek kata, ada yang dihalalkan tetapi 

tidak baik, ada yang baik tetapi diharamkan, dan ada pula yang diharamkan karena memang tidak baik. 

Tetapi ada pula yang justru dihalalkan dan memang baik sifatnya, yang memenuhi kriteria ‘halalan-

thoyyibaat’ seperti dimaksud di atas. 

 Kriteria kehalalan itu dapat ditentukan berdasarkan kaedah syar’I atau secara tasyri’I, tetapi 

dapat pula didasarkan atas kaedah kauniyah (ilmiah) atau taqnini (qanun atau peraturan perundang-

undangan). Yang paling ideal tentu saja, halal menurut agama, konstitusional menurut undang-undang 

dasar, dan legal menurut peraturan perundang-undangan. Di samping halal, kriteria ‘thoyyibaat’ juga 

dapat mencakup pengertian baik secara ilmiah (kauniyah) dan baik pula dari segi etika atau dari segi 

adab dan akhlak. Dengan demikian, yang harus halal dan baik itu dapat berupa orang, benda, 

kedudukan, atau pun perbuatan, berdasarkan ketentuan syar’i (halal), dan peraturan perundang-

undangan negara (legal dan konstitusional) dan berdasarkan ilmu pengetahuan dan sistem etika.  

 Dengan demikian, kita dapat menggabungkan pengertian mengenai prinsip “constitutional 

government” yang diidealkan dalam teori politik dan hukum tata negara itu dengan prinsip “good 

government” yang populer dalam pelbagai ilmu managemen, administrasi publik (public administration), 

dan hukum administrasi negara. Sistem pemerintahan dan praktik pemerintahan haruslah mengikuti 

kaedah-kaedah pemerintahan yang halal, legal, dan konstitusional di satu pihak, pada saat yang sama 

harus pula mengikuti kaedah-kaedah pemerintahan yang baik, yang ‘thoyyibaat’ (good government) di 

pihak yang lain. 

 Dalam perspektif yang demikian, dapat dikatakan bahwa keseluruhan sistem dan proses 

pemerintahan haruslah bersifat halal dan baik berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan menurut 

kaedah-kaedah prinsip ‘good government’. Halal dalam perspektif Islam dapat dibedakan antara halal 

syar’I atau tasyri’I dan halal kauni atau taqnini. Halal syar’I atau tasyri’I ialah halal berdasarkan ayat-ayat 

al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan halal kauni dan taqnini ialah halal berdasarkan hukum kauniyah 

dan hukum negara yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama (an-tarodhin). Jika proses 

penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan pemerintahan dilakukan menurut aturan yang berlaku, maka 

dapat dikatakan hal itu bersifat halal. Jika tidak didasarkan atas kaedah aturan yang berlaku, baik taqnini 

apalagi tasyri’I, maka kegiatan pemerintahan yang demikian data dikatakan tidak halal dan tentu 

hasilnya juga tidak halal. 

 Dalam sistem pemerintahan yang baik, tentu ukuran kehalalan tasyri’I dan kehalalalan taqnini 

itu sudah seharusnya bersifat identik. Semua transaksi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, tugas 

dan kewenangan yang dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan harus halal, baik secara 

tasyri’I maupun taqnini. Jika tidak, maka semua hak yang diperoleh para penyelenggara negara dan 

pemerintahan juga bersifat tidak halal. 

 Di samping halal, semua proses pemerintahan itu juga haruslah baik menurut kaedah-kaedah 

‘good government’ yang diakui. Semua penyelenggara kekuasaan negara, baik pejabat negara maupun 



pegawai negeri haruslah menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik itu dalam pelaksanaan 

tugasnya masing-masing, seperti prinsip ‘rule of law’, profesional, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel (bertanggunggugat). Salah satunya adalah bahwa setiap orang yang bertanggungjawab dalam 

pekerjaannya haruslah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan dasar keahlian dan kemampuan 

yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang.   

Dalam pelaksanaan tugasnya, seseorang harus mampu membedakan mana urusan pribadi dan 

kepentingan yang bersifat pribadi dengan urusan pekerjaan atau urusan resmi institusi atau jabatannya. 

Karena itu, dalam sikap professional terkandung pula pengertian mengenai impersonalitas, rasionalitas, 

objektifitas, dan bahkan independensi. Pendek kata, dalam sikap professional itu terkandung sikap yang 

sebaik-baiknya dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dituntut oleh 

pekerjaan yang bersangkutan. 

 Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian “itqon” yang 

berasal dari kata yang seakar dengan “taqwa”. Dalam salah satu hadits nabi dikatakan “Innallaha 

yuhibbu idza ‘amila ahadukum amalan, fal-yutqin amalahu”, bahwa sesungguhnya Allah mencintai 

orang yang apabila ia mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka ia kerjakan dengan sebaik-baiknya atau 

itqon. Pengertian ‘itqon’ ini tidak lain identik dengan pengertian professional dalam pengertian ilmu 

manajemen modern. Hanya dengan sikap itqon itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif 

dan efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen di dunia 

modern dewasa ini. 

 Di samping sikap professional atau itqon itu, prinsip tata-kelola yang baik juga mencakup 

efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan amanah. Amanah yang diberikan harus efektif menghasilkan 

sesuai dengan tujuan amanah itu diberikan. Setiap amanah juga harus diwujudkan dengan cara yang 

tidak mubazzir, artinya dengan cara yang efisien. Dalam ajaran Islam, setiap inefisiensi dipandang 

sebagai perbuatan yang ‘mubazir’ atau sia-saia yang dinilai dekat dengan perbuatan setan. Karena itu, 

setiap amanah harus dilaksanakan dengan efektif dan sekaligus efisien. Setiap amanah harus berhasil 

mencapai tujuannya dengan efisien, baik dari segi waktu maupun dari segi penggunaan sumberdaya. 

Struktur organisasi harus dibuat memiliki fungsi yang kaya, bukan sebaliknya strukturnya tambun tetapi 

fungsinya miskin dan bersifat tumpang tindih sehingga mengganggu upaya untuk mencapai tujuan. 

Selain itu, amanah juga harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang 

menjamin partisipasi publik (public participation) yang luas dan pengendalian masyarakat (social control) 

yang terbuka. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas itu, segala bentuk penyimpangan dapat 

dicegah dan dikendalikan oleh masyarakat konstituen secara luas dan terbuka. Hal ini penting untuk 

menjaga amanah atau kepercayaan (trustfulness), sehingga orang yang bersangkutan dapat dipercaya 

sebagai “al-amiin” seperti pengalaman nabi Muhammad sejak usia mudanya yang dipercaya oleh 

masyarakat dengan sebutan “al-amin” karena selalu menjaga “amanah”. 

 Dalam prinsip ‘good governance’ dan ‘good government’, setiap amanah yang diemban juga 

harus selalu dipertanggungjawabkan (responsiblity) dan dipertanggunggugatkan (accopuntability). 



Karena itu, setiap orang diakui sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

tanggungjawabnya di hadapan Tuhan dan sekaligus di hadapan publik. Dengan kata lain, setiap orang 

harus menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab dan bertanggunggugat. Karena itu, hadits nabi 

menyatakan, “Kullukum ro’in, wakullu ro’in mas-ulun an ro’iyatihi….” (Setiap kamu adalah pemimpin, 

dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya). Pendek kata, prinsip-

prinsip “good government” dan”good governance” yang mencakup efektifitas, efisiensi, transparansi, 

akuntabilitas, profesionalitas, dan prinsip ‘rule of law’, semuanya merupakan prinsip-prinsip yang 

diajarkan oleh Islam sejak lama, dan bahkan sudah dipraktikkan sejak dulu dalam tradisi dan sejarah 

umat Islam di sepanjang zaman. 

 

PRINSIP RULE OF LAW 

 Dalam Islam, di samping pengertian “ro’in” tersebut di atas, orang yang beriman haruslah pula 

menerima pengertian al-Quran sebagai pemimpin. Bahkan, pertama-tama kita haruslah berimam 

kepada al-Quran, barulah sesudah itu kepada tokoh pimpinan (ro’in) yang juga disebut sebagai al-

imaam. Namun, meski dalam praktik sehari-hari, para pemimpin, seperti halnya imam sholat, disebut 

sebagai pemimpin, pada hakikatnya dan dalam makna simboliknya yang paling dalam, yang disebut 

sebagai pemimpin itu sendiri adalah sistem aturan, bukan orang. Tokoh pemimpin tidak lain adalah 

sekedar wayang yang dimainkan menurut scenario aturan. Tokoh pemimpin sebenarnya hanyalah 

contoh atau teladan dalam menaati aturan, bukan pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, 

pada setiap kali kita selesai membaca atau mendengar al-Quran dibacakan, kita dianjurkan berdoa 

“Allahumma arhamna bi al-quran, waj’alhu lana imaaman, wa nuuro, wa hudan, wa rahmah…..” (Ya 

Allah Rahmatilah kami dengan al-Quran, dan jadikanlah al-Quran sebagai imam bagi kami, cahaya, 

petunjuk, dan rahmah bagi kami…. ). 

 Dalam do’a yang lain dinyatakan pula, “Rodhiitu billahi rabba, wa bil Islami diena, wa bi 

Muhammadin nabiya wa rasuula, wa bi al-qurani imama…”  (Aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku, 

Islam adalah agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasul bagiku, dan bahwa al-Quran merupakan 

imamku…”. Artinya, imam kaum Muslimin sebenarnya bukanlah nabi Muhammad, tetapi al-Quranul 

karim. Nabi Muhammad sebagai Rasul bagi kita adalah contoh atau teladan, uswatun hasanah, dalam 

menaati segala kaedah-kaedah al-Quranul karim yang harus dijadikan imam itu. Pengertian demikian ini 

serupa saja dengan pengertian modern mengenai prinsip negara hukum yang biasa disebut dengan 

istilah “the rule of law, not of man”, yang berarti bahwa proses pemerintahan itu sesungguhnya adalah 

oleh hukum, bukan oleh orang. Para pejabat hanyalah contoh dalam menaati aturan hukum yang 

berlaku. Bahkan dalam al-Quran ditegaskan, “La tho’ata li makhluqin fi ma’syiati al-kholiq”, tidak ada 

ketataan bagi makhluk dalam kema’syiatan kepada Sang Khaliq. Kita hanya diwajibkan tunduk dan taat 

kepada atasan hanya sepanjang sejalan atau tidak bertentangan dengan perintah Allah. 

Artinya, setiap bawahan hanya boleh taat kepada atasan sepanjang atasan itu menjalankan 

perintah-perintah aturan yang berlaku. Jika perintah atasan itu diyakini melanggar hukum, maka tidak 

ada kewajiban bagi bawahan untuk mematuhinya. Inilah prinsip “the rule of law, not of man” dalam 



pengertian modern, yang sebenarnya tidak lain dari penjabaran saja dari prinsip ajaran Islam bahwa 

yang merupakan al-Imam dalam arti yang sesungguhnya adalah al-Quran sebagai simbolisasi sistem 

aturan, bukan tokoh nabi Muhammad ataupun tokoh pemimpin dalam pengertian praktis. 

 

PEMIMPIN BERKARAKTER 

 Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana Islam dapat memainkan peran sehingga 

pemerintahan negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini dapat 

menjalankan tugas-tugasnya secara “halalan-thoyyibaat” berdasarkan prinsip “rule of law” dan prinsip 

“good government” sebagaimana diuraikan di atas. Untuk membangun pemerintahan yang “halalan-

thoyyibaat”, “constitutional government and good government”, kita memerlukan kepastian bahwa 

sistem yang kita bangun itu haruslah (i) halal secara sistemik berdasarkan prinsip-prinsip syar’I dan 

kauni, yaitu halal baik secara tasyri’I maupun secara taqnini (legal and constitutional), (ii) berfungsi dan 

difungsikan untuk mengembangkan dan membangun peri kehidupan, baik secara cultural maupun 

secara structural yang bersifat ‘halalan-thoyyibaat’, dan (iii) dalam sistem yang ‘halalan-thoyyibaat’ 

itulah akan terbentuk iklim kerja dan iklim kehidupan yang dapat memelihara kualitas perilaku manusia 

dan pejabat yang bekerja di dalamnya untuk senantiasa bersifat ‘halalan-thoyyibaat’ juga. 

Namun demikian, untuk membangun, mengembangkan, dan menjamin bekerjanya sistem yang 

‘halalan-thoyyibaat’ dalam praktik, tidak dapat tidak diperlukan juga factor kepemimpinan (leadership) 

yang terdiri atas orang-orang yang berakhlaq mulia, berkarakter, sebagai pribadi-pribadi yang 

mengalami pencerahan (enlightened personalities) dan yang dapat dijadikan contoh dalam upaya 

mengembangkan sistem aturan, menaati sistem aturan, dan menegakkan sistem aturan itu dalam 

praktik. Pribadi yang demikian tidak hanya perlu tercermin dalam satu orang pemimpin, tetapi dalam 

jaringan antar pribadi yang membentuk satu jaringan yang bersifat sistemik sebagai “fi-ah qolilah”, “the 

selected fews” yang berfungsi sebagai sumber energi untuk kemajuan. 

 Pendek kata, kita memerlukan orang-orang berkarakter, para pemimpin yang berkarakter. 

Dalam praktik, orang-orang demikian hanya mungkin diharapkan lahir dari lingkungan pendidikan dan 

lingkungan politik. Pendidikan menghasilkan kualitas budaya kehidupan yang berkarakter, sedangkan 

politik menghasilkan struktur kehidupan yang menjamin sistem yang berkarakter dan membentuk 

karakter. Karena itu, agenda pembaruan kebijakan pendidikan yang berorientasi karakter menjadi 

sangat penting, di samping mengembangkan orientasi politik di kalangan partai-partai politik yang 

berkarakter pula. Di kedua lini inilah dewasa ini justru kita sedang menghadapi masalah yang paling 

serius. Dunia pendidikan kita tidak menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkarakter, 

sementara dunia politik kepartaian kita diliputi oleh iklim kerja yang terlalu pragmatis dan menyebabkan 

semua agenda politik bersifat transaksional.  

Dalam iklim kerja demikian, semua jabatan dijadikan komoditi yang saling dipertukarkan secara 

ekonomi. Akibatnya,jabatan dan kekayaan dijadikan objek perebutan tanpa perduli halal-haram atau 

kualitas kehalalannya, apalagi dengan kualitas kebaikan atau ke-thoyyibaat-nya. Untuk itu, sekali lagi, 

kita memerlukan “enlightened leadership” yang dapat dijadikan “uswatun hasanah” dalam membangun, 



menaati, dan menegakkan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang halal dan baik, 

‘constitutional government’ dan sekaligus ‘good government’.  

 

PENDIDIKAN KARAKTER 

 Sekarang, pemerintah telah mencanangkan kebijakan pendidikan berkarakter. Niat baiknya 

sudah ada. Namun, kebijakan dimaksud tidak boleh hanya tertulis di atas kertas dan dipidatokan dengan 

bahasa yang indah penuh retorika. Kebijakan dan program-program pendidikan kita, mulai dari keluarga, 

pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah, sampai ke perguruan tinggi hendaknya 

dirombak sehingga benar-benar berorientasi akhlaq mulia, atau berkarakter. Inilah yang dimaksud 

dengan “akhlak mulia” dalam rumusan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Ayat (3) Pasal 31 UUD 1945 ini 

menegaskan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. 

 Keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia itu serndiri haruslah dibaca dalam satu nafas. Karena 

itu, pendidikan keimanan dan ketaqwaan yang dimaksud haruslah tercermin secara nyata dalam kualitas 

akhlak mulia setiap peserta didik. Karakter akhlak mulia itulah yang menjadi inti orientasi kegiatan 

pendidikan dan dakwah. Pendidikan dilakukan melalui lembaga keluarga dan lembaga persekolahan, 

sedangkan dakwah dilakukan di luar keluarga dan lembaga persekolahan sebagai kegiatan pendidikan 

masyarakat. 

 Di dunia pendidikan, orang biasa menggunakan taxonomi Bloom sebagai pegangan, yaitu 

pendidikan dianggap harus menyentuh tiga aspek sekaligus, yaitu sikap (affective), pengetahuan 

(cognitive), dan ketrampilan (psychomotoric). Akan tetapi, dalam praktik pendidikan dewasa ini, ketiga 

aspek sasaran pendidikan tersebut perlu dievaluasi efektifitasnya berhubungan perkembangan 

kehidupan modern sudah sedemikian rupa sehingga pengertian-pengertian mengenai pengetahuan 

berkembang pesat menjadi semacam komoditi informasi yang mudah diperoleh dimana saja dan kapan 

saja, terutama melalui bantuan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern.  

Di samping itu, karena kompleksnya kehidupan dan dunia kerja, apa yang dialami manusia 

dalam siklus kehidupannya berkembang sangat dinamis, sehingga pendidikan ketrampilan juga menjadi 

sangat lentur. Ketrampilan sangat mudah diperoleh karena pengalaman hidup sehari-hari. Karena itu, 

yang paling utama yang harus dibangun melalui upaya pendidikan adalah karakter, termasuk karakter 

untuk dan dalam mencari dan mendapatkan informasi pengetahuan, dan karakter untuk dan dalam 

meningkatkan ketrampilan melalui pengalaman hidup dan pengalaman kerja. 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sudah berkembang sangat jauh dan sangat tinggi, 

sehingga tidak mungkin lagi dididikkan sekedar melalui transfer informasi di ruang kelas. Dewasa ini, 

informasi pengetahuan sudah tersedia luas, banyak, dan beraneka di dunia maya yang sangat mudah 

dan cepat dapat diakses dari mana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja. Yang diperlukan manusia 

modern dewasa ini cuma karakter ditambah dengan latihan logika, sehingga semua informasi yang 



tersedia dapat dicerna dengan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri 

serta untuk praktik pembangunan kehidupan dalam rangka kemajuan peradaban bangsa dan umat 

manusia. 

 Pendek kata, yang paling pokok yang mesti dijadikan sasaran dalam setiap upaya pendidikan 

adalah pembentukan karakter. Setiap peserta didik dan para guru haruslah membangun karakter yang 

baik dan berguna bagi kemajuan kehidupan yang berorientasi “halalan-thoyyibaat”. Pendidikan karakter 

yang dimaksud harus menuntun orang untuk hidup secara halal dan baik dalam berhubungan dengan 

Tuhan, dalam berhubungan dengan sesama manusia, dan dalam berhubungan dengan alam semesta. 

Karakter yang halal dan baik itu juga akan menuntun kita berhubungan baik dan halal dengan diri 

sendiri, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sesame warga masyarakat, dengan sesama anggota 

komunitas, dengan sesama anggota organisasi kemasyarakatan, sesama actor dalam mekanisme 

produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan sesama warga negara, antara jabatan dan dengan pejabat 

negara dan pemerintahan, dan bahkan dengan bangsa asing dan negara asing. 

 Karakter yang dimaksud juga akan menuntun kita berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sikap 

ingin tahu (curiousity), keganderungan belajar dan mencari informasi, membiasakan diri untuk berpikir 

logis, rasional, dan objektif, dan lain-lain dan seterusnya, dan seterusnya. Karakter juga akan menuntut 

kita untuk secara halal dan baik berhubungan dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dan dengan segala 

jenis godaan-godaan duniawi. Pendek kata, pendidikan karakter diarahkan untuk membangun sikap 

yang berorientasi “halalan-thoyyibaat” dalam semua hal yang dialami secara konkrit dalam kehidupan. 

 

PERANAN ISLAM DALAM BERNEGARA, BERMASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA (PASAR) 

 Agama di zaman modern tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan publik yang bersifat umum 

dan terbuka. Kehidupan publik yang terbuka terbagi dalam tiga dimensi dengan aneka ragam struktur 

keorganisasiannya masing-masing, yaitu ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha. Agama, apalagi 

agama yang dianut mayoritas warga bangsa tentulah besar pengaruhnya dalam membentuk karakter 

manusia Indonesia, baik dalam ranah negara, masyarakat, maupun dalam mekanisme pasar. Namun, 

dalam membentuk perilaku warga untuk berorientasi “halalan-thoyyibaat” baik dalam ranah negara, 

masyarakat maupun dunia usaha seperti dikemukakan di atas, banyak hal yang perlu dievaluasi dari 

metode dakwah Islam yang selama ini dikedepankan. 

 Tidak seperti dakwah yang digerakkan oleh Rasulullah pada awal pertumbuhan Islam, dakwah 

Islam di Indonesia tidak berorientasi akhlaq, dan pembentukan karakter. Padahal, tidak lah diutus 

seorang Muhammad sebagai Rasul, kecuali untuk maksud memperbaiki akhlak manusia. Dakwah Islam 

di Indonesia terlalu berorientasi fiqh rasionalistik, dan kurang berorientasi kepada pembentukan akhlak 

mulia (akhlaqul-karimah). Oleh sebab itu, di masa depan diperlukan upaya untuk melakukan pembaruan 

dalam gerakan dakwah Islam di Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang selama ini 

sangat besar sumbangannya dalam menggerakkan roda dakwah di seluruh tanah air, perlu kiranya 

bangkit kembali untuk memberikan arah bagi perkembangan dakwah Islam Indonesia di masa depan. 



 Sekarang, semua ahli ilmu social mengembangkan perspektif baru tentang ruang lingkup Negara 

(dengan huruf besar), yang dianggap mencakup pengertian negara (dengan huruf kecil), masyarakat, 

dan pasar. Masing-masing actor dalam ketiga ranah negara (state), masyarakat (civil society), dan pasar 

(market) itu memainkan peran sepertiga dalam upaya menggerakkan roda perubahan untuk kemajuan 

peradaban Bangsa dan Negara (huruf besar). Dalam dinamika ketiganya, dimanakah Islam dapat 

memainkan perannya bagi kemajuan? Untuk memahami hal itu, penting bagi kita membandingkan 

perkembangan sejarah negara Madinah di zaman Rasulullah, dengan negara-negara kerajaan, dan 

negara Amerika Serikat di zaman modern. Dapat dikatakan bahwa negara Madinah yang didasarkan atas 

kesepakatan Piagam Madinah sesudah nabi Muhammad hijrah ke Madinah dibentuk oleh kekuatan 

masyarakat Islam di bawah pimpinan nabi Muhammad. Lahirnya negara Madinah dengan corak 

‘republik’ pertama dalam sejarah didasarkan atas kekuatan ‘civil society’ yang sangat berbeda dari 

umumnya negara-negara yang berbentuk kerajaan yang ada di sepanjang sejarah. Kerajaan lahir dari 

garis keturunan darah atau lahir karena kudeta dari raja yang satu ke raja yang lain. 

 Kedua pola demikian jelas berbeda dari pola pembentukan negara Amerika Serikat yang dapat 

dikatakan bertumpu pada kekuatan dunia usaha dan industri yang sudah berkembang sejak masa 

pendudukan oleh bangsa Inggeris dan bangsa Eropah lainnya di benua Amerika. Sebelum terbentuk, 

masyarakat Amerika Serikat sudah tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri yang maju. 

Karena itu, meski pada awalnya kekuatan politik masyarakat terbelah antara kelompok federalis versus 

kelompok kelompok yang mempertahankan kemapanan, dan kemudian antara kelompok kulit putih 

versus kelompok kulit hitam, pada perkembangan selanjutnya pengelompokan politik masyarakat 

Amerika Serikat terbelah menjadi kelompok produsen versus buruh. Kelompok elite dan pengusaha 

lebih dekat dengan Partai Republik, sedangkan kelompok buruh lebih dekat ke Partai Demokrat. 

 Dengan perkataan lain, pola Kerajaan dan pola Amerika Serikat sangat berbeda dengan pola 

pembentukan negara dalam sejarah Islam di masa nabi Muhammad dan khulafaurrasyidin yang 

meneruskan kepemimpinan nabi Muhammad. Negara AS tumbuh dari pasar, negara Kerajaan lahir dari 

negara sebelumnya, sedangkan negara Madinah lahir dari kekuatan ‘civil society’. Menurut saya, sejarah 

kelahiran Republik Indonesia mirip dengan Negara Madinah. Negara Republik Indonesia lahir dari 

kekuatan ‘civil society’ yang kuat dan terorganisasikan dengan baik, bukan dari pasar ataupun dari 

kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya. Bandingkanlah bagaimana organisasi ‘civil society’ di Eropah 

yang rata-rata lahir dari dan dilahirkan oleh negara, dengan organisasi negara Republik Indonesia yang 

lahir dari dan dilahirkan oleh kekuatan masyarakat. Bahkan banyak lembaga-lembaga, terutama 

lembaga pendidikan yang dinegerikan dari status sebelumnya sebagai sekolah-sekolah atau perguruan 

tinggi swasta yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan. 

 Sejarah kekuatan ‘civil society’ di Indonesia sangat menonjol dalam aneka pergerakan menuju 

Indonesia merdeka dan terbentuknya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sayangnya, di 

masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kekuatan ‘civil society’ itu dikooptasi 

untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan. Namun sekarang di masa reformasi, muncul tuntutan yang 

kuat untuk terjadinya pemisahan (decoupling) yang tegas antara ranah negara, masyarakat, dan dunia 

usaha. Oleh karena itu, sekarang, Islam dan dakwah Islam sebagai gerakan masyarakat kembali dapat 



memainkan perannya yang strategis dalam membangun watak kultural dan structural yang berkarakter 

Islami, baik dalam ranah negara, ranah masyarakat, maupun dalam dinamika pasar.  

 Seperti di masa Rasulullah, orientasi dan sasaran utama kegiatan dakwah di zaman sekarang 

haruslah “li-utammima makarima al-akhlaq”, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlaq 

manusia. Karena itu, agenda utama dakwah di masa kini juga harus berorientasi akhlaq, bukan hanya 

berorientasi fiqh yang rasionalistik ataupun hanya aqidah yang emosionalistik. Kegiatan dakwah juga 

harus lah mengatasi, mengkoordinasikan, dan menjembatani hubungan mekanis antara negara (state), 

masyarakat (civil society), dan pasar (market). Karena itu, umat Islam haruslah memperlakukan organ 

dan institusi yang hidup dalam ketiga ranah negara, masyarakat, dan pasar itu hanya sebagai sarana 

yang memperlancar kegiatan dakwah dalam rangka kemajuan perabadan bangsa dan umat manusia. 

Dengan demikian, agenda dakwah Islam di masa depan, haruslah diarahkan untuk menata dan 

memperbaiki struktur dan kultur kehidupan bersama, baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang 

pendidikan dan kebudayaan. Dakwah harus diarahkan secara seimbang ke arah  perbaikan-perbaikan di 

bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang pendidikan dan kebudayaan hidup bersama sehingga 

prinsip-prinsip “halalan-thoyyibaat” dapat diwujudkan dalam kenyataan praktik di semua bidang 

kehidupan. Pendidikan nasional mesti diarahkan untuk membangun kebudayaan hidup bersama yang 

halal dan thayyibat baik dalam ranah negara, masyarakat, maupun pasar. Politik harus diarahkan untuk 

membangun struktur kehidupan bersama yang halal dan thayyibaat juga secara simultan dalam ketiga 

ranah negara, masyarakat, dan pasar itu. Demikian pula dakwah di bidang ekonomi diperlukan untuk 

mendukung kegiatan bernegara dan bermasyarakat, harus lah diarahkan untuk menciptakan budaya 

ekonomi yang halal dan thayyibaat. 

Akhlaq Islam mengajarkan bahwa cita-cita hidup kita semata-mata adalah untuk mencari 

kemuliaan di mata Allah, yang dengan demikian Insya Allah kemuliaan di mata sesama manusia juga 

akan didapatkan. Islam mengizinkan dan bahkan menganjurkan agar kita memiliki kekayaan dan juga 

mempunyai kekuasaan, semata-mata untuk memudahkan kita mendapatkan kemuliaan itu. Namun, 

kekayaan ataupun kekuasaan itu bukan lah tujuan. Tujuan hidup kita tidak lain adalah kemuliaan di mata 

Allah. Haruslah ditanamkan sikap bahwa jikalau seandainya kita dapat memperoleh kemuliaan dari Allah 

itu tanpa kekayaan atau kekuasaan pun duniawi, maka tentulah kita tidak memerlukan kekuasaan atau 

pun kekayaan itu sama sekali. Namun dalam kenyataan praktik, kekayaan dan kekuasaan itu memang 

terbukti dapat memudahkan kita mendapatkan kemuliaan dimaksud. Karena itu, kita memerlukan 

kekayaan dan kekuasaan itu sekedar sebagai sarana untuk kemudahan mendapatkan kemulian itu.  

Dakwah Islam haruslah menanamkan sikap batin yang demikian dalam diri setiap orang Islam. 

Dakwah Islam juga harus diletakkan dalam derajat moral yang tinggi dengan mengatasi politik, ekonomi 

dan kebudayaan, sehingga gerakan dakwah Islam diharapkan dapat sekaligus memberikan bimbingan 

moral bagi perkembangan negara (state), masyarakat (civil society), dan pasar (market) secara sekaligus 

dengan prinsip-prinsip ajaran “halalan-thoyyibaat” yang dibahas dalam makalah ini. Islam di masa 

Rasulullah juga memerlukan negara sebagai alat dakwah. Karena itu, nabi Muhammad memprakarsai 

berdirinya Republik Madinah berdasarkan Konstitusi Madinah sebagai produk kesepakatan bersama. 

Namun, dalam praktik, negara Madinah itu hanyalah alat untuk hidup bersama di antara segenap warga 



Madinah yang bersifat majemuk. Gerakan dakwah Islam jauh lebih tinggi dan utama peranannya bagi 

memperkembangkan peradaban umat manusia dibandingkan peran Negara Madinah dalam arti sempit. 

Karena itu, sekarang, orientasi dakwah Islam hendak lah sekali lagi dikembangkan dengan mengatasi 

(beyond) dan tidak terbatas hanya pada urusan politik dan bernegara. Dakwah Islam dewasa ini harus 

diarahkan untuk membangun perekonomian dalam dinamika pasar yang cenderung semakin terintegrasi 

dengan perekonomian regional dan global, serta membangun kebudayaan hidup bersama melalui 

pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya yang dewasa ini juga semakin terintegrasi dalam hubungan 

saling pengaruh mempengaruhi dengan kebudayaan-kebudayaan local dan mondial. 

 Pendek kata, sekarang ini, diperlukan suatu strategi dakwah yang berubah secara mendasar dari 

strategi dakwah Islamiyah yang dikembangkan selama ini. Untuk itu, gerakan-gerakan dakwah Islamiyah 

seperti yang dikembangkan oleh keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) haruslah 

dikonsolidasikan kembali dengan sungguh-sungguh agar kembali memainkan perannya yang penting 

dalam membangun karakter bangsa dan termasuk dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa, sesuai dengan permintaan panitia untuk judul orasi ini. Pada intinya, gerakan dakwah 

Islam di masa depan harus lah berhasil membangun karakter warga bangsa, sehingga dapat dibentuk 

suatu sistem pemerintahan yang serba “halalan-thoyyibaat” di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang Insya Allah pada suatu hari kelak akan menjadi 

barometer peradaban baru dunia Islam karena posisinya yang strategis sebagai negeri dengan jumlah 

penduduk Muslim yang terbesar di dunia. 


