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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan dari teks 

Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar International 

Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada 

keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan 

memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi 

menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan 

yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (italic). Teks Arab 

untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilaukan 

transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau 

belum terserap kedalam kamus bahasa Indonesia.  

A. Penyesuaian Perubahan Huruf 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 sa’ala سأل ‘ ا

 badala بدل b ب 

 tamr تمر  t ت 

 thawrah ثورة  th ث 

 jamāl جمال j ج

 ḥadīth حديث  ḥ ح

 khālid خالد  kh خ

 dīwān ديوان  d د 

 madhhab مذهب  dh ذ 

 rahman رحمن  r ر

iv 



 

v 
 

 zamzam زمزم  z ز

 salam سالم  s س

 shams شمس sh ش

 ṣabr صبر  ṣ ص 

 damīr ضمير  ḍ ض 

 ṭāhir طاهر  ṭ ط

 ẓuhr ظهر ẓ ظ

 abd‘ عبد  ‘ ع 

 ghayb غيب  gh غ 

 fiqh فقه f ف

 qādī قاضى  q ق

 ka’s كأس k ك

 laban لبن  l ل

 mizmār مزمار m م 

 nawm نوم  n ن 

 habata هبط  w و 

 wasala وصل  h ه

 yasār يسار  y ي 

 



 

 

B. Vokal Pendek 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

  َ  a فعل Fa’ala 

  َ  i  حسب hasiba 

  َ  u  كتب kutiba 

 

C. Vokal Panjang 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 Kātib, qada كاتب, قضى  a ا , ى

 Karīm كريم  i ي 

 Hurūf حروف  u و 

 

D. Diftong 

Huruf 

Arab 

Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 qawl قول aw و  

 sayf سيف  ay ي  

 Iyy ي  

(shiddah) 

 ghaniyy غني 

 Uww و  

(shiddah) 

 aduww‘ عدو  

vi 



 

vii 
 

 al-Ghazālī الغزالى I (nisbah) ي 

 

1. Huruf Arab ء pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, 

bukan ‘a. Contoh: أكبر transliterasinya: akbar, bukan ‘akbar 

2. Huruf Arab (tā marbūtah) pad akata tanpa (al) yang 

bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 

‘t’. Contoh: اة التعليم  روز  , transliterasinya: Wizārat al-Ta’līm, 

bukan Wizārah al-Ta’līm. Namun, jika ada kata yang 

menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan 

terakhir, tā marbūtah ditransliterasikan pada ‘h’, contoh: 

a. المكتبة المنيرية  al-Maktabah al-Munīriyyah 

b. قلعة    qal’ah 

c.  دار وهبة  Dār Wahbah 
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HERMENEUTIKA NEGOSIATIF DALAM MEMBACA 

AL-QUR’AN (STUDI KASUS FATWA MAJELIS 

TAFSIR AL-QUR’AN TENTANG KEBOLEHAN 

WANITA HAID MEMBACA AL-QUR’AN) 

ABSTRAK 

Fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-

Qur’an  dengan dasar QS. Al-Wāqi’ah:79 bertentangan dengan 

fatwa ulama terdahulu yang menggunakan dasar yang sama dan 

bertentangan dengan pemikiran mayoritas masyarakat. Dari 

permasalahan itu muncul anggapan bahwa MTA sebagai 

kelompok literalis telah menghasilkan fatwa liberal. Untuk itu, 

penulis meneliti dan mengkajinya lebih dalam kedalam sebuah 

tesis. Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pendekatan 

karena berimplikasi pada keseimbangan hubungan dialegtis 

unsur-unsur hermeneutika dan menjauhkan pembaca dari hasil 

penafsiran otoriter. Pokok permasalahan yang akan dikaji 

sebagai berikut: 1. Mengapa MTA sebagai lembaga keagamaan 

yang literalis menwarakan fatwa liberal dengan 

memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur’an? 2. 

Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif Abou El Fadl 

terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca 

Al-Qur’an?  

Penulis melakukan penelitian pustaka. Penulis 

mengumpulkan data menggunakan dokumen. Penulis 

menganalisa data secara induktif dengan mengorganisasikan dan 

mendeskripsikan data, kemudian melakukan sintesa 

menggunakan hermeneutika negosiatif dan membuat 

kesimpulan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

MTA terjebak dalam takwil yang tidak sesuai dengan kaidah 

takwil dan melakukan kebebasan berfikir. Dalam kacamata 

hermeneutika negosiatif, fatwa MTA tergolog otoriter. Karena 

MTA masih medominasi unsur-unsur penafsiran, yang 

mengakibatkan pengabaian otoritas Tuhan. 
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NEGOTIATIVE HERMENEUTIC IN READING AL-

QUR’AN (CASE STUDY OF FATWA MAJELIS TAFSIR 

AL-QUR’AN ABOUT PERMISSIBILITY OF 

MENSTRUATING WOMAN TO READ THE QUR’AN) 

ABSTRACT 

MTA’s fatwa regarding the permissibility of menstruating 

woman to read the Qur’an on the basic of the QS. Al-Wāqi'ah: 

79 contradicts the fatwa of previous scholars which uses the 

same basis and contradicts the thinking of the majority of 

society. From this problem, it apperas that MTA as a literal 

group has produced a liberal fatwa. for this reason, the author 

examines it more deeply into a thesis. Negotiative hermeneutics 

is used as an approach because it has implication for balancing 

the dialegical relationship of hermeneutics elements and keep 

the reader away from the result of authoritarian interpretations. 

The main issues that will be examined are as follows: 1. Why 

does the MTA as a literal religious institution offer a liberal 

fatwa by allowing menstruating woman to read the Qur’an? 2. 

How is negotiative hermeneutics analysis of the MTA fatwa 

regarding the ability of menstruating woman to read the Qur’an? 

The author conducts library research. The author collects 

data using documents. The author analyzes the data inductively 

by organizing and describing the data, than synthesizes using 

negotiative hermeneutics and makes conclusions. From this 

research, it can be concluded that MTA is trapped in a takwil 

wic is not accordance with the takwil rules and exercises 

freedom of tought. In terms of negotiative hermeneutics, The 

MTA fatwa is an authoritarian one. Because MTA still 

dominates the elements of interpretation, wich result in the 

neglect of God’s authority.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi, utamanya media 

sosial, menjadikan dakwah tidak lagi terbatas pada komunitas 

mazhab tertentu. Dakwah di media sosial bisa diakses semua 

kelompok keagamaan yang sering kali memicu kontroversi 

karena perbedaan pendapat atau yang dinilai di luar 

mainstream. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis 

Tafsir Al-Qur’an dengan fatwa-fatwa kontroversialnya di 

media sosial. Dakwah di media sosial tidak saja 

bersubtansikan dengan moralitas atau akhlak, tetapi juga 

masuk pada area fikih yang berkaitan dengan status boleh- 

tidak, halal-haram perbuatan tertentu. Area ini terasa sensitif 

bagi umat Islam. Di salah satu chanel youtube, MTA 

mengunggah video berdurasi kurang lebih 7 menit yang 

memfatwakan kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an.1 

 
1belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur’an?? Cuma Ada di 

MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=b

elajarbersama , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
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Sebagian pemirsa video tersebut berkomentar dengan nada 

mencela bahwa pembuat fatwa dalam video tersebut tidak 

memiliki guru dan sesat karena sebagai golongan non MTA 

mereka merasa penafsiran MTA menghasilkan hukum yang 

berbeda dengan yang sudah disepakati mayoritas ulama lain. 

Akan tetapi penyimak video yang setuju dengan fatwa MTA 

tersebut berusaha menjelaskan kembali alasan atau dasar dari 

fatwa tersebut.2 

Tidak hanya dalam satu Chanel Youtube, Fatwa 

kontroversial itu juga dimuat dalam beberapa Channel 

youtube termasuk Channel YouTube MTA sendiri. Akan 

tetapi sangat disayangkan, dalam video tersebut MTA TV 

sebagai pengunggah video telah menonaktifkan komentar.3 

Fatwa tersebut juga dibahas kembali dalam video lainnya 

dalam Channel MTA TV. 4 Dalam video tersebut, penanya 

yang meminta fatwa adalah orang yang berbeda dengan 

 
2 Ibid. 

3 MTA TV, 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel

=MTATV , Judul: Jihad Pagi MTA 7-9-2014 Kebolehan Wanita Haid 

membaca Al-qur’an, diunggah pada: 13 September 2014. 

4 MTA TV, 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTAT

V , Judul: Ketika Wanita sedang Haid , Bolehkan mengaji??, Diunggah 

pada: 3 Mei 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV
https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV
https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV
https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV
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penanya pada chanel dan video sebelumnya. Namun inti 

jawaban dari MTA tetap sama bahwa wanita haid 

diperbolehkan membaca Al-Qur’an.5 

Hukum wanita haid membaca Al-Qur’an telah 

disepakati oleh para ulama dengan dasar penafsiran QS. Al-

Wāqi’ah: 79.6 Namun belakangan ini MTA membuat sebuah 

fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an 

dengan dasar yang sama. Pada ahirnya fatwa MTA tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an tersebut 

mendapatkan komentar-komentar yang menyatakan tidak 

setuju, namun juga mendapatkan komentar-komentar yang 

memujinya. Fatwa ini menuai kontroversi di tengah 

masyarakat. Mengingat permasalahan hukum wanita haid 

membaca Al-Qur’an erat kaitannya dengan ibadah sehari-

hari. Sebuah fatwa bisa menjadi kontroversial tidak sedikit 

lembaga dakwah yang berani mempublikasikan fatwa dengan 

melakukan penafsiran ayat Al-Qur’an menggunakan metode 

yang belum secara umum dikenal masyarakat atau 

bertentangan dengan mayoritas pemikiran masyarakat. 

Sementara itu, mayoritas masyarakat muslim telah 

 
5 Ibid. 

6 ‘Abdurrahman Muhammad ‘Abdullah Ar-rifai, Tuntunan Haid, 

Nifas & Darah Penyakit, (Jakarta Selatan: Mustaqim), 2003, 222. 
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menerima hukum keharaman wanita haid membaca Al-

Qur’an dengan berdasar pada Al-Qur’an dan ijma’ umat 

Islam. Sehingga fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid 

membaca Al-Qur’an dianggap fatwa yang sangat liberal. Ciri 

liberal biasanya meyakini bahwa Al-Qur’an yang asli dan suci 

adalah Al-Qur’an yang tidak tersentuh oleh manusia, yaitu 

Al-qur’an yang berada di lauh Almahfudz. Kaum liberal 

meyamakan Al-Qur’an dengan karya-karya sastra sehingga 

tidak ada beban moral bagi mereka untuk melaukan apa saja 

terhadap Al-Qur’an. Umpamanya dengan mempermainkan 

Al-Qur’an sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Aksin Wijaya 

dalam bukunya Menggugat Otentitas wahyu Tuhan.7  

Dikarenakan fatwa MTA bertentangan dengan 

kesepakatan mayoritas ulama yang mengharamkan wanita 

haid membaca Al-Qur’an, maka semakin terlihat keliberalan 

fatwa MTA tersebut. Menurut MTA keharaman bagi 

perempuan dalam keadaan haid untuk membaca, menyentuh 

atau membawa Al-Qur’an bukanlah berasal dari Al-Qur’an 

dan hadits dan hanya diada-adakan oleh para ulama.  

Sebagai kelompok tekstualis, hendaknya MTA 

mengacu pada makna harfiah sebuah teks. Namun, dalam 

 
7 Aksin Wijaya, Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan, (Yogyakarta: 

Safiria Insania Press, 2004), 123. 
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merumuskan fatwa kebolehan wanita haid membaca Al-

Qur’an MTA tidak mengacu pada makna harfiah QS. Al-

Wāqi’ah: 79 dan malah memperbolehkan wanita haid 

membaca Al-Qur’an dengan dasar tidak adanya dalil yang 

melarang wanita haid membaca Al-Qur’an. Disini terlihat 

MTA telah melaukan kebebasan berfikir sehingga melahirkan 

fatwa liberal. Maka dari itu, perlu diteliti latar belakang  MTA 

sebagai kelompok tekstualis justru menawarkan fatwa yang 

liberal.  

Beberapa penelitian tentang MTA yang sudah ada 

sebelumnya, secara umum meneliti cara dakwah dan respon 

masyarakat terhadap MTA. MTA sebagai pelaku gerakan 

purifikasi berbentuk yayasan dengan kepemimpinan 

kharismatik dan berdakwah puritan seperti organisasi sosial.8 

Dalam berdakwah MTA tidak hanya berorientasi pada pola 

strategi secara personal melainkan berupa pendekatan kajian 

keislaman, pendekatan sosial, dan pendekatan hubungan 

keluarga.9  

Respon masyarakat terhadap MTA berupa penolakan 

 
8 Laili Alfi Rohmah, Penolakan Masyarakat Terhadap Gerakan 

Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur’an MTA) di Kebumen, Sosiologi 

Agama:Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Vl. 13, No. 2 Juli-

Desember 2019, 131. 

9 Iffah, “Kerenggangan Sosial...”, 87-88. 
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disebabkan perbedaan pemahaman, tradisi Islam dan kuatnya 

otoritas mayoritas.10 Perbedaan pemahaman ataupun 

keyakinan sering kali dianalisa sebagai penyebab 

kerenggangan masyarakat dengan MTA. Meskipun negatif, 

namun kerenggangan tersebut menjadi penguat hubungan 

antar jamaah MTA bahkan MTA semakin menunjukkan 

kemajuannya.11 Ajakan MTA kepada doktrin purifikasi di 

sertai anggapan bid’ah bagi siapa saja yang tidak sesuai 

dengan Al-Qur’an dan sunnah. Dengan kata lain gerakan ini 

mengajak pada Islam yang otentik berpedoman kepada teks 

Al-Qur’an.12 

Dari beberapa riset yang ditemukan, penelitian masih 

sebatas cara dakwah dan respon masyarakat terhadap MTA. 

Belum ditemukan riset mengenai dakwah fikih MTA melalui 

media sosial khususnya mengenai fatwa MTA tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an. Sehingga 

peneliti ingin menganalisis fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-Qur’an.  

Berdasar fakta literatur di atas, tulisan ini bermaksud 

 
10 Rohmah, Penolakan Masyarakat..., 145. 

11 Iffah, “Kerenggangan Sosial..., 3-4. 

12 Sutiyono, Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis, (Jakarta: 

Kompas Media Nusantara), 2010. 
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melengkapi kelangkaan tulisan tentang fatwa MTA yang 

dinilai liberal. Fatwa online tersebut akan dianalisis dengan 

memakai hermeneutika negosiatif Khaled Medhat Abou El 

Fadl. Sejalan dengan itu, penulis melakukan penelitian 

terhadap Pertama, isi dan alasan MTA membuat fatwa 

tentang kebolehan wanita haid membaca al-Qur'an 

sebagaimana disiarkan dalam channel belajar bersama di 

youtube. Kedua, penulis juga meneliti landasan MTA dan 

metode penafsiran MTA dalam membuat fatwa tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an dalam kacamata 

hermeneutika negosiatif. 

Hermeneutika negosiatif disini tidak digunakan untuk 

menegosiasikan atau mengkritisi kesalahan dan kebenaran 

dari fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-

qur’an. Akan tetapi hermeneutika negosiatif digunakan 

sebagai pisau analisa terhadap metode penafsiran yang 

digunakan MTA dalam membuat fatwa tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-qur’an yang dianggap “liberal”. 

Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pisau analisa 

karena mampu mendekonstruksi masalah epistimologi 

penggalian dan penetapan hukum seperti meninjau kembali 

pemahaman terhadap sumber primer, yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah. Selain itu, hermeneutika negosiatif juga 
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membongkar otoritarianisme dalam hukum Islam serta 

menentang fatwa, pandangan dan hukum yang 

mengatasnamakan hukum Islam, tetapi sebenarnya berasal 

dari fikih otoriter.13 

Hermeneutika merupakan sebuah ilmu atau seni 

menginterpretasikan sebuah teks.14 Dalam metode penafsiran, 

hermeneutika menjadi salah satu bagian dari metode untuk 

memahami sebuah teks. Hermeneutika khusus digunakan 

dalam interpretasi teks. sedangkan interpretasi teks 

merupakan bagian dari upaya penggalian hukum suatu 

permasalahan (Ijtihad). Sehingga antara hermeneutika, 

metode penafsiran dan metode ijtihad adalah tiga hal yang 

berbeda, namun masih memiliki keterkaitan. Terutama 

hermeneutika negosiatif yaang memperhatikan syarat 

mujtahid dalam melakukan ijtihad melalui penafsiran sebagai 

faktor penting yang mempengaruhi hasil fatwa. 

Penelitian terhadap fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-qur’an ini penting untuk dilakukan 

karena sasaran utama dari penelitian ini adalah fatwa atau 

 
13 Amarodin, “Hermeneutika Khaled M. Aboe El Fadhl (Kritik Nalar 

Terhadap Fatwa-fatwa Hukum Islam)”, Jurnal Perspektive, Volume 2, 

nomor 2, 2019, 50. 

14 Edi Susanto, Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar, (Jakarta: 

Kencana), 2016, 2. 
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produk hukum Islam yang menyangkut ibadah sehari-hari. 

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena metode 

penafsiran yang digunakan dalam membuat fatwa nantinya 

akan mempengaruhi corak fatwa yang dihasilkan agar tidak 

bertentangan dengan nash. Penulis berharap, penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga dakwah Islam 

yang melakukan ijtihad untuk mengeluarkan fatwa dengan 

cara melakukan penafsiran ayat Al-Qur’an. Penelitian ini 

diberi judul “HERMENEUTIKA NEGOSIATIF DALAM 

MEMBACA AL-QUR’AN (STUDI KASUS FATWA 

MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN)”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengapa MTA sebagai lembaga keagamaan yang literalis 

menwarakan fatwa liberal dengan memperbolehkan wanita 

haidh membaca Al-qur’an? 

2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif Abou El Fadl 

terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh 

membaca Al-Qur’an?  
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C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana karya tulis yang berorientasi terhadap 

pengembangan keilmuan, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menelaah secara analitis penafsiran liberal yang dilakukan 

MTA dalam merumuskan fatwa kebolehan wanita haidh 

membaca Al-qur’an dan menyingkap kepentingan di balik 

fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca Al-

Qur’an 

2. Mengungkap analisis hermeneutika negosiatif terhadap 

penafsiran MTA dalam merumuskan fatwa tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Seacara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

sumbangsing serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

seiring munculnya sebuah fatwa dari sebuah organisasi 

keagamaan Majelis Tafsir Al-qur’an tentang Kebolehan 

Wanita Haid Membaca Al-Qur’an.  

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang fatwa 



11 
 

 

Majelis Tafsir Al-qur’an Tentang kebolehan Wanita Haid 

Membaca Al-Qur’an 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengaplikasian teori Hermeneutika Negosiatif dalam 

menganilisa fatwa-fatwa baru dari lembaga hukum Islam 

yang dianggap bersifat otoriter. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan 

beberapa kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini sangat 

membantu penulis untuk memahami dan mempermudah 

penyelesaian penelitian.  

Diantara kajian tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Muh. Nashirudin dan Mudhofir berjudul “The 

Authority of Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) FATWA: 

Critical Review of The MTA’s Sunday Morning Brochure”. 

Penelitian tersebut membahas tentang otoritas dibalik brosur 

ahad pagi MTA yang dibagikan kepada warga dan dapat 

dikatakan sebagai fatwa  dan hasil Ijtihad MTA dalam 

memahami sumber hukum Islam. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk mencari jawaban tentang, Pertama, 

bagaimana pembuatan brosur ahad pagi yang dibagikan MTA 
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kepada warga. Kedua, apakah brosur MTA otoriter atau 

otoritatif.  

Nashirudin dan Mudhofir mencapai kesimpulan bahwa 

brosur ahad pagi disiapkan oleh Tim Ilmu dengan arahan 

ustadz Sukina. Brosur hanya disiapkan secara individual oleh 

ketua Tim Ilmu yang tidak bisa dikatakan otoritatif dalam 

istinbat atau ijtihad hukum Islam karena tidak memenuhi 

kriteria sebagai mujtahid individual dalam penetapan hukum 

Islam. Yang menjadi catatan dari penelitian ini adalah 

penelitian masih mendasar pada Brosur ahad pagi MTA dan 

belum menyentuh pada fatwa per fatwa di dalam brosur 

tersebut.  

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Sunarwoto 

berjudul “Islamic Tanya-Jawab Programmes on Radio 

Dakwah”. Penelitian tersebut membahas radio fatwa di 

Indonesia terutama radio dakwah yang konsep fatwanya 

selalu berubah. Dalam penelitiannya, sunarwoto menarik 

radio fatwa MTA FM sebagai studi kasus. Ia meneliti secara 

mendalam mengenai fatwa MTA tentang hukum memakan 

daging anjing.  

Dari penelitian tersebut, sunarwoto mencapai 

kesimpulan bahwa program tanya jawab di radio dapat 

digolongkan kedalam fatwa. Karena selain memberi 
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informasi seputar Islam, program tersebut juga membuka 

ruang interpretasi Islam. Fatwa MTA tentang hukum 

memakan daging anjing menjadi kontroversi karena 

penafsirannya diperdebatkan. Di satu sisi pemimpin MTA 

harus memberikan jawaban dan alasan hukum kepada 

penanya dan di sisi lain ia harus merespon kritik atau tuduhan 

yang diajukan kepada organisasinya. Dalam konteks tersebut, 

sepertinya ketua MTA menghadapi dilema dan pada ahirnya 

mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan metode 

penalarannya.15 Yang menjadi catatan dari penelitian ini, 

hanya meneliti penyebab sering berubahnya konsep fatwa di 

radio dakwah MTA dan belum menggunakan sudut pandang 

tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih 

mendalam.  

Selanjutnya adalah Thesis yang ditulis oleh Nikmatul 

Hanik berjudul “The Verses of Tauhid According to Majelis 

Tafsir Al-qur’an (MTA’s) Interpretation”. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk menemukan jawaban Pertama, tentang ayat 

tuhid menurut tafsir MTA. Kedua, metode yang digunakan 

MTA untuk menafsirkan ayat-ayat tauhid.  

 
15 Sunarwoto, “Islamic Tanya-Jawab Programmes on Radio Dakwah”, 

Al-Jami’ah, Volume 50, Nomor 2, 2012, 273-274. 
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Hanik mencapai kesimpulan bahwa menurut tafsir 

MTA, ayat tauhid adalah beriman bahwa Tuhan itu satu 

dalam esensi dan sifatnya. Semua ibadah harus ditujukan 

kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan 

hadits yang murni tanpa penambahan dan pengurangan. Jika 

ada yang mengurangi atau menambahi maka itu termasuk 

perbuatan syirik. MTA menggunakan metode penafsiran 

tekstual atau disebut tafsir bil-ma’tsur. Ayat Al-Qur’an 

ditafsirkan oleh Al-qur’an itu sendiri atau Al-qur’an 

ditafsirkan oleh hadits. Metode itu disebut juga tafsir ijmali. 

MTA menggunakan al-ibrah bi umum al-lafdzhi la bi khusus 

as-sabab yang menjadi buku pegangan adalah kata secara 

umum. MTA mengusung budaya puritan yang berlawanan 

dengan budaya Islam lokal. 

F. Kerangka Teori 

Hermeneutika Negosiatif 

Seni atau ilmu menginterpretasikan sebuah teks 

dinamakan hermenutika. Dalam penerapannya, diharuskan  

menggunakan cara-cara ilmiah dalam mencari makna, 

rasional dan dapat diuji.16 Istilah Hermeneutika memang 

berasal dari barat. Sedangkan dalam Islam, kegiatan 

 
16 Susanto, Studi Hermeneutika..., 2016, 2. 
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interpretasi dikenal dengan tafsir. Selain sebagai filsafat dan 

kritik, hermeneutika juga bisa sebagai teori. Sebagai teori, 

hermeneutika berasumsi bahwa pembaca tidak punya akses 

pada pembuat teks karena perbedaan ruang dan waktu 

sehingga diperlukan hermeneutika.17 Tidak hanya di dalam 

spektrum pemikiran barat, pada ahirnya hermeneutika 

merambah spektrum pemikiran Islam. Salah satunya 

hermeneutika negosiatif Khaled M. Aboe Elfadhl. 

Hermeneutika sendiri mempunyai konsen pada 

penyingkapan makna dan pesan teks. Problematika teks 

dalam pandangan hermeneutika negosiatif adalah adanya 

kesenjangan antara pembaca dan pengarang.18 Teks-teks 

keagamaan memberikan peluang munculnya multi tafsir dan 

perbedaan pendapat. Teks sebagai medium otoritatif menjadi 

media penyampaian “kehendak” Tuhan. Sehingga para 

penafsir berlomba-lomba untuk mendapatkan pemahaman 

hingga mencapai kebenaran otoritatif. Karena potensi multi 

tafsir dan perbedaan pendapat yang cukup luas, bisa saja 

seorang penafsir terjebak dalam otoritarianisme atau 

 
17 Ibid., 6. 

18 Abid Rohmanu, Jihad dan benturan Peradaban: Identitas 

Psikolonial Khaled Medhat Aboe El-Fadhl, (Yogyakarta: Q-MEDIA), 2015, 

29. 
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absolutisme.  

Seorang penafsir dikatakan terjebak dalam 

otoritarianisme ketika ia berlebihan mengidentikkan teks 

dalam sifat dirinya. Dengan kata lain, sang penafsir 

memposisikan diri sebagai “juru bicara” teks atau Tuhan. 

Sikap seperti itu beresiko menutup teks dari makna lain 

karena sang penafsir menganggap dirinya telah menyajikan 

makna yang di maksud oleh Tuhan. Bagi Khaled, sikap 

otoritarian telah “merampas kehendak Tuhan”. Sehingga 

fatwa-fatwa yang dihasilkan akan bersifat otoriter.  

Tindakan “mengunci” kehendak Tuhan, atau kehendak 

teks berati menyajikan sebuah penetapan tertentu yang statis, 

dan menyajikannya sebagai sesuatu yang absolut, pasti dan 

menentukan. Menurut Khaled, otoritarianisme timbul dari 

kesalahan dalam melakukan prosdur-metodologis yang 

terkait dengan hubungan antara pengarang, teks dan pembaca. 

Otoritarianisme memandang Islam sebagai seperangkat 

aturan (ahkam) dan bukan sebagai sebuah pemahaman 

(fikih). Akibatnya, pembukaan pintu ijtihad terhambat dan 

kodifikasi hukum Islam tertutup. Khaled menolak 

otoritarianisme dan menolak klaim bahwa manusia adalah 

tentara Tuhan yang memegang otoritasnya. Dengan 

berpegang pada Qs. Al-Muddatsir: 31 yaitu: “wa mā ya’lamu 
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junūda robbika illā hua” artinya “ tidak ada yang mengetahui 

tentara Tuhanmu Kecuali Dia sendiri”. Menurut Khaled 

siapapun boleh bercita-cita menjadi Tentara Tuhan, akan 

tetapi ia tidak akan pernah bisa mengklaim dirinya telah 

mencapai kedudukan tersebut.19 Menurut Khaled, 

Otoritarianisme menimbulkan permasalahan serius yang 

menyangkut hubungan antara pembaca, teks dan pengarang. 

Sehingga Khaled terdorong menawarkan metodologi 

hermeneutika negosiatif sebagai lawan terhadap hermenutika 

otoritarianisme. 

Ada tiga pokok untuk membuka diskursus otoritatif dan 

otoriter dalam Islam: Pertama, mengenai kompetensi 

(otentitas). yang dimaksud kompetensi disini adalah 

bagaimana mengetahui bahwa suatu perintah benar-benar 

datang dari Tuhan. Teks yang memiliki kompetensi 

dinamakan teks yang otoritatif, sedangkan teks yang tidak 

memiliki kompetensi dinamakan teks yang otoriter. Teks-teks 

otoriter akan menjerumuskan manusia pada otoritarianisme. 

Menurut Khaled, kompetensi ini berlaku pada teks yang 

berupa sunnah bukan pada Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an 

merupaka firman Tuhan yang tidak dapat diganggu, dan yang 

 
19 El-Fadhl, Speaking in God’s..., 13-14. 
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perlu dilakukan adalah menggali makna dan pemahaman dari 

Al-Qur’an.20 Sedangkan sunnah perlu dikaji ulang agar benar 

benar otoritatif bisa mewakili suara Nabi sebagai sumber 

otoritas setelah Al-qur’an. 

Kedua, mengenai penetapan makna. Semenjak 

keberdaannya, sebuah teks telah memiliki eksistensi dan 

integritasnya. Sehingga teks bersifat otonom dan membuka 

kemungkinan berbagai model pembacaan. Perlu ada 

keseimbangan antara pengarang teks, dan pembaca yang 

disebut dengan hermeneutika negosiasi. Jika terjadi dominsai 

diantara salah satunya akan menyebabkan pembacaan yang 

otoriter. Dan menempatkan Al-Qur’an sebagai teks terbuka 

akan menjadikannya terus relevan dalam ruang dan waktu 

yang berbeda.21 

Ketiga, berkaitan dengan konsep perwakilan dalam 

Islam. Di dalam Islam, kedaulatan Mutlak hanya milik Allah, 

namun disisi lain, Islam memiliki konsep kekhalifahan 

manusia sebagai perwakilan Tuhan. Akan tetapi pelimpahan 

wewenang atau otoritas Tuhan kepada manusia tanpa disertai 

syarat-syarat tertentu akan membuka ruang bagi 

 
20 Ibid., 128. 

21 Ibid., 132-137. 
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otoritarianisme.22 Khalid mengungkapkan lima syarat 

berkaitan dengan pelimpahan otoritas Tuhan Kepada 

manusia. Lima syarat tersebut yaitu: Pertama, kejujuran 

(honesty). Seorang wakil Tuhan harus jujur dalam memahami 

perintah Tuhan. Kedua, Kesungguhan (diligence). Seorang 

wakil Khusus harus benar-benar secara pasti mengerahkan 

segenap kemampuannya dalam melakukan penafsiran 

(Ijtihād). Ketiga, keseluruhan (Comprehensiveness). Seorang 

wakil Tuhan telah secara pasti melakukan penyelidikan 

secara menyeluruh untuk memahami kehendak Tuhan. 

Keempat, rasionalitas. Seorang wakil tuhan harus melakukan 

upaya pemahaman dan penafsiran terhadap perintah Tuhan 

secara rasional. Kelima, pengendalian diri (self-restraint) 

artinya seorang wakil Tuhan melandaskan pemahaman pada 

sikap batin dengan dasar rendah hati dan pengendalian diri, 

tidak bersikap emosional dan tendensi ideologis dalam 

menjelaskan kehendak Tuhan.23 

 

G. Metodologi Penelitian 

 

 
22 Ibid., 137-141. 

23 Ibid., 227. 
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1. Jenis Penelitian 

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan 

penelitian kulitatif bersifat desktiptif. Penulis 

mendeskribsikan objek penelitian dalam tulisan bersifat 

naratif. Dalam penulisan tesis ini fakta yang dihimpun 

berbentuk kata atau gambar.24 Penulis mendeskribsikan fatwa 

MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an 

dalam bentuk narasi untuk mendukung penelitian. 

 

2. Pendekatan Penelitan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

hermeneutika. Teori Hermeneutika negosiatif Khaled M. 

Aboe Elfadhl dipilih karena hermeneutika tersebut agak lebih 

lunak dalam membaca teks-teks keagamaan. Pada satu sisi 

hermeneutika negosiatif sangat menghargai tradisi fikih 

dalam Islam yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat 

(ikhtilaf). Di sisi lain, hermeneutika menggunakan teori-teori 

barat yang di internalisasi dengan cukup kritis. Hermeneutika 

dapat menjadi respon produktif terhadap fatwa-fatwa dari 

lembaga hukum Islam khususnya yang dianggap bersifat 

otoriter. 

 
24 Albi Anggito, dkk, Metodologi penelitian Kualitatif, (Sukabumi: 

CV. Jejak), 2018, 11. 
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3. Sumber Data 

a. Sumber data primer: Penulis mendapatkan  data 

mengenai fatwa MTA resmi dari 

dokumen berupa video yang di 

unggah di channel YouTube 

MTATV dan telah diunduh oleh 

penulis pada 15 November 2020. 

b. Sumber data skunder: Penulis mendapatkan data 

pendukung data primer dari 

beberapa chanel YouTube selain 

channel youtube MTA, yaitu: 

chanel belajarbersama, dokumen-

dokumen journal penelitian 

tentang fatwa MTA, buku-buku, 

karya ilmiyah serta dokumen 

ilmiyah lainnya. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Penulis mengumpulkan data dengan dokumen. 

Dokumen yang digunakan berupa tulisan dan gambar/video. 

Penulis mentranskip video yang berkaitan dengan fatwa 

MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca Al-Qur’an. 
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kemudian menganalisis isi fatwa yang meliputi latarbelakang 

fatwa dan bagaimana fatwa dibuat. 

 

5. Teknik Analisa Data 

Penulis menganalisa data secara Induktif. Penulis 

tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau 

penolakan. Namun penulis mencari fakta yang beragam 

untuk ditelaah dan dijadikan kesimpulan yang berarti.25 

Penulis mengorganisasikan data fatwa MTA tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an kemudian 

penulis mendeskripsikannya, kemudian penulis melakukan 

sintesa dengan menggunakan kacamata hermeneutika 

negosiasi Khaled M. Aboe Elfadhl. Setelah itu penulis 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan tentang analisa hermeneutika 

negosiatif Khaled M. Aboe Elfadhl terhadap fatwa MTA 

tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an. 

 

6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 

lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait 

 
25 Ibid, 12. 
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sehingga dapat membentuk susunan pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori dan metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori tentang hermenutika 

negosiatif. Bab ini juga menjelaskan keterkaitan 

dengan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar 

atas tersusunnya penelitian ini. 

BAB III : MENGENAL MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN 

Bab ini menjelaskan selayang pandang MTA 

meliputi sejarah MTA, struktur keorganisasian 

MTA, visi dan misi MTA, dan dakwah MTA. 

Bab ini juga membahas mengenai ideologi dan 

paradigma MTA meliputi model pemikiran 

MTA, sikap MTA dalam memilah bidang ibadah 

dan muamalah, metode istimbath hukum yang 

digunakan MTA, dan metode penafsiran yang 

digunakan MTA. 



24 
 

 

BAB IV :  FATWA MTA TENTANG KEBOLEHAN 

WANITA HAID MEMBACA AL-QUR’AN 

Bab ini menjelaskan fatwa MTA tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an serta 

hal-hal yang berkaitan dengan fatwa tersebut, 

meliputi: definisi fatwa dan hukum 

mengikutinya, isi fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-Qur’an, latar belakang 

kemunculan fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-Qur’an, pembuat fatwa 

MTA tentang kebolehan wanita haid membaca 

Al-Qur’an, dasar fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-Qur’an, serta proses 

pembacaan pengaruh horizon pembaca terhadap 

pembacaan fatwa MTA dalam membaca Al-

Qur’an 

BAB V : MENYINGKAP DIMENSI IDEOLOGIS 

DIBALIK FATWA MTA TENTANG 

KEBOLEHAN WANITA HAID MEMBACA 

AL-QUR’AN  

Bab ini menjelaskan latar belakang MTA sebagai 

kelompok literal melahirkan fatwa yang liberal 



25 
 

 

tentang kebolehan wanita haid membaca Al-

Qur’an dan menjelaskan bagaimana analisis 

hermeneutika Negosiatif terhadap fatwa MTA 

tentang kebolehan wanita haid membaca Al-

Qur’an. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian 

pembahasan mulai dari bab satu sampai dengan 

bab lima. Bab ini bermaksud memudahkan 

pembaca untuk memahami maksud penelitian ini 

dalam bentuk kesimpulan. Bab ini menjawab 

pokok masalah yang dirumuskan serta 

memberikan saran-saran sebagai kontribusi 

penulis terhadap masalah yang dibahas. 
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BAB II 

HERMENEUTIKA NEGOSIATIF 

 

 

Sebelum mencapai pada pembahasan yang lebih 

mendalam mengenai inti dari permasalahan yang sedang diteliti, 

terlebih dahulu penulis menyajikan teori hermenutika negosiatif 

yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini dengan 

harapan dapat mempermudah pembaca memahami penelitian ini 

secara sistematis. 

 

A. Hermeneutika Sebagai Teori 

1. Definisi Hermeneutika 

Istilah hermeneutika sudah lama dikenal dalam Ilmu 

penafsiran. Meski penggunaannya dalam kajian keislaman 

masih diperdebatkan, namun kenyataannya telah banyak 

mufassir muslim yang mengadopsi hermeneutika untuk 

dikolaborasikan dengan ilmu penafsiran Islam. Bukan semata 

mengadopsi hermeneutika yang berasal dari studi barat, akan 

tetapi para mufassir melakukannya dengan alasan adanya 

kelemahan dalam ilmu penafsiran Islam. oleh karena itu, 

eksistensi hermeneutika sebagai metodologi baru dalam 

pengkajian kitab suci tidak dapat dielakkan. Secara etimologi, 
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hermeneutika berasal dari kata hermeneuein. Dalam bahasa 

Yunani, kata hermeneuein memiliki sifat sebagai kata kerja 

sehinga diterjemahan dengan “menafsirkan”. Sedangkan makna 

dari hermeneuein ada tiga, yaitu: mengatakan (to say), 

menjelaskan (to explain), Menerjemahkan (to translate). Ketiga 

makna tersebut dipahami sebagai tindakan interpretasi yang 

menunju pada pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, 

dan terjemahan dari bahasa lain. Sebagai seni sekaligus ilmu 

menafsirkan, hermeneutika berfokus pada pemahaman 

mendalam. Kedalaman pemahaman yang ingin dicapai 

hermeneutika dalam dunia filsafat sering disebut “pemahaman 

pada pemahaman” terhadap teks, terutama kitab suci.1  

Awalnya hermeneutika dikenal sebagai ilmu interpretasi 

umat Kristen. Pada abad ke-16, para theolog Kristen 

menggunaan hermeneutika untuk memahami kitab suci umat 

Kristen saja. Seiring berjalannya waktu, hermeneutika juga 

digunakan untuk memahami teks-teks umum. Disitulah para 

ilmuwan muslim mulai tertarik untuk mengintegrasikan 

hermeneutika kedalam seni pemahaman yang terlebih dahulu 

digunakan oleh para mufassir muslim. Jika para hermeneutik 

Kristen mengenal sosok Hermes sebagai perantara dewa di 

 
1 Susanto, Studi Hermeneutika..., 1-2.   
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gunung Olympus untuk menyampaikan berita dan nasib 

manusia, di kalangan mufassir muslim Hermes disejajarkan 

dengan Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai “tukang tenun”, 

sehingga ada “keterkaitan” antara Hermes dengan Nabi Idris.2 

Hermes tidak langsung menyampaikan secara langsung 

pesan dari dewa Olympus, akan tetapi terlebih dahulu mengolah 

bahasa dewa agar dapat dipahami oleh manusia. Begitu juga 

Nabi Idris yang terlebih dahulu mengenal tulisan, teknologi 

tenun dan kedoteran berpendapat bahwa persoalan yang rumit 

adalah bagaimana menafsirkan ‘bahasa langit” (sebutan untuk 

pesan Tuhan) agar dapat dipahami manusia yang berbahasa 

“bumi”. Keterkaitan Hermes dan Nabi idris terletak pada 

kesamaannya dalam merangkai dan menginterpretasikan pesan 

Tuhan agar dapat dipahami manusia.3   

Pesan Tuhan bermula dari wahyu yang diturunkan kepada 

Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Penyebaran 

pesan Tuhan mulanya berbentuk lisan dan hanya mengandalan 

hafalan. keberadaannya yang tidak tertulis menghawatirkan 

 
2 Wahidatul Wafa d, Masunya Hermeneutia dalam Lingup Ilmu Tafsir 

(Review Atas Artiel Sofyan A.P au), Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban 

Islam, Volume 14, Nomor 1, 2017, 207. 

3 Ibid., 208.  
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jaminan keberlangsungannya. Sehingga penyebaran pesan 

Tuhan yang berbentuk “oral” tersebut diproduksi kembali dalam 

bentuk teks tertulis. Akan tetapi setelah pesan Tuhan diproduksi 

dalam bentuk teks dan telah menghabisan waktu yang sangat 

lama dalam prosesnya, masih dijumpai lagi kehawatiran yang 

lain, yaitu kehawatiran pada perubahan kekuatan makna teks. 

Perubahan makna teks erat kaitannya dengan bahasa. Dan alat 

untuk “berkomunikasi” dengan bahasa adalah hermeneutika.4 

Oleh karena itu, hermeneutika dengan kemampuannya menggali 

“pemahaman pada pemahaman” terhadap teks begitu urgen dan 

relevan dihadirkan sebagai metodologi penafsiran.  

Selain dihubungkan dengan mitologi dan kajian filsafat, 

hermeneutika didefinisikan sebagai seni atau ilmu menafsirkan 

kitab suci atau identik dengan tafsir. Hermeneutika diartikan 

sebagai proses mengalihan ketidaktahuan menjadi dapat 

dipahami, atau lebih tepatnya mengubah pesan Tuhan yang 

semula abstrak agar dapat diungkapkan secara jelas melalui 

bahasa yang dapat dipahami manusia.5 Istilah hermeneutika 

sama halnya dengan ilmu interpretasi atau ilmu tafsir dalam 

 
4 Sulaiman Ibrahim, Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam 

Metode Tafsir Al-Qur’an, Hunafa: Jurnal Studia Islam, Volume 11, Nomor 

1, Juni 2014, 28. 

5 Susanto, Pengantar Hermeneutika..., 3. 
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Islam. Hanya saja hermeneutika merupakan istilah baru karena 

belum dikenal pada masa tafsir Al-Qur’an klasik. Hermeneutika 

juga tergolong sebagai metodologi baru karena merupakan hasil 

pengintegrasian antara ilmu penafsiran barat dengan ilmu 

penafsiran Islam.   

 

2. Sejarah Hermeneutika 

Permasalahan hermeneutik teks-teks kitab suci sudah 

mulai nampak sejak abad pertama Masehi. Terdapat dua macam 

penafsiran yang diterapkan oleh orang-orang Kristen dalam 

memahami kitab suci, yaitu: penafsiran simbolis dan harfiah. 

Kedua penafsiran ini masing-masing dilakukan oleh mazhab 

yang berbeda. Mazhab Antiokhia menafsirkan kitab suci dengan 

menerapkan penafsiran harfiah. Sedangkan penafsiran simbolik 

digunakan oleh mazhab Aleksandria. Berdasaran sejarahnya, 

hermeneutika ada sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, 

Aristoteles telah menulis Peri Hermenians (de Interpretation) 

dan tulisan tersebut sekaligus menjadi titik tolak dimulainya 

pembahasan hermeneutika pada masa klasik.6 Buku tersebut 

menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan merupakan 

gambaran dari pengalaman mental, dan kata-kata yang kita tulis 

 
6 Mohammad Khoiril Anwar dkk, ontroversi Penerapan Hermeneutia 

dalam Penafsiran Al-Qur’an, el-‘Umdah, Volume 3, Nomor 2, 2020, 222. 
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merupakan gambaran dari kata-kata yang di ucapkan.7 Pada 

masa Yunani, keberadaan hermeneutika tidak dapat dipisahkan 

dari pemikiran tentang bahasa. Ibarat ladang dan alat berkebun, 

bahasa dan hermeneutika perlu dikombinasikan untuk 

membuahkan makna kebahasaan suatu teks. 

Pada abad ke-17 Masehi, hermeneutika mulai berkembang 

menjadi metode penafsiran namun belum memperkenalkan 

Istilah hermeneutika secara definitif dan belum diwarnai dengan 

corak filosofis. Istliah hermeneutika secara tertulis baru muncul 

pada tahun 1654 dalam karya seorang Theolog bernama Johan 

Konrad Danharuer yang berjudul Hermeneutica Sacra, Sive 

Methodus Exponendarums Sacracum Litterarum. Pembahasan 

buku tersebut masih sebatas metode menafsirkan Injil.8 Pada 

abad ke-20, hermeneutika semakin menyebar dan diadopsi oleh 

berbagai kalangan. Bapak hermenautika modern FDE 

Schleirmacher telah melebarkan cakupan hermeneutika dengan 

pandangannya, bahwa hermeneutika sebagai metode interpretasi 

sangat berarti bagi keilmuan. Sejak saat itu hermeneutika 

menembus bidang-bidang diluar sastra dan kitab suci bahkan 

masuk kedalam bidang sejarah, hukum dan filsafat. Di abad ke-

 
7 Susanto, Pengantar Hermeneutika..., 4-5. 

8 Anwar dkk, Kontroversi Penerapan..., 223. 
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20, hermeneutika dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sebagai 

filsafat sebagai hukum dan sebagai teori. Sebagai filsafat, 

hermeneutika menempati posisi penting dalam diskursus 

filsafat. Sebagai kritik, hermeneutika memberi reaksi keras 

terhadap penolakan pertimbangan ekstra linguistik sebagai 

penentu pikiran dan aksi. Dan sebagai teori, hermeneutika 

berperan dalam lingkup interpretasi.9 

Dalam perkembangan selanjutnya, Richard E. Palmer 

membagi hermeneutika menjadi enam macam, yaitu: Pertama, 

hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Kedua, 

hermeneutika sebagai metode fiologi umum. Ketiga, 

hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Keempat, 

Hermeneutika sebagai fondasi metodologi 

geisteswessenshaften. Kelima, hermeneutika sebagai 

fenomenologi eksistensial dan pemahaman eksistensial. 

Keenam, hermeneutika sebagai sistem interpretasi.10  

 

3. Urgensi Hermeneutika dalam Kajian Ilmu Keagamaan 

Kemunculan hermeneutika berkaitan dengan sejarah 

Yahudi dan Kristen dalam menghadapi pemalsuan dan 

 
9 Susanto, Pengantar Hermeneutika..., 6. 

10 Anwar dkk, kontroversi Penerapan..., 223-224. 
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monopoli interpretasi kitab suci. Berbekal teori kebahasaan, 

mereka menyusun wahyu untuk dijadikan penguat hasil 

interpretasi mereka yang sama-sama bersumber dari wahyu, 

meski bukan wahyu verbal. Namun pada ahirnya mereka tetap 

saja tidak dapat terhindar dari pemalsuan. Permasalahan tersebut 

mengakibatkan munculnya asumsi bahwa hermeneutika lahir 

dari pemalsuan kitab suci dan monopoli interpretasi pihak 

gereja. Dengan dalih objektivitas, hermeneutika menolak semua 

anggapan untuk membangun kesimpulannya. Akan tetapi pada 

realitanya, anggapan itu tidak dapat dielakkan. Inilah yang 

disebut dengan hermeneutik circle (lingkaran setan 

hermeneutika) yang menjadikan metode ini sempat diragukan. 

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri juga bahwa 

hermeneutika juga bisa diadopsi oleh umat Islam sebagai 

pengembangan penafsiran dengan tidak meninggalkan 

keautentitasan Al-Qur’an.11 

Hubungan hermeneutika dan kitab suci termasuk Al-

Qur’an dan Sunnah menunjukkan alasan adanya keberagaman 

penafsiran sebagaimana terjadi pada Al-Qur’an sejak diturunkan 

hingga saat ini. Disebabkan jarak yang jauh antara pembaca 

masa kini dengan Allah (sebagai Penggagas utama atau Author) 

 
11 Hariyanto, Hermeneutika Sebagai Pendekatan dalam Kajian Islam, 

Jurnal Lisan Al-hal, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017, 404-405. 
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dan Nabi Muhammad Saw sebagai penafsir utama, pembaca 

tidak bisa menanyakan  maksud ayat-ayat Al-Qur’an secara 

langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Maka siapapun tidak 

dapat menganggap dirinya paling benar dan mengetahui maksud 

yang diinginkan Allah. Manusia hanya dapat mennggali maksud 

itu melalui ijtihad dengan segala kerendahan hatinya. Terhadap 

hasil ijtihd, manusia harus memberi ruang “salah” pada apa yang 

dianggap benar dan memberi ruang “benar” pada apa yang 

dianggap salah. Dalam melakukan penafsiran sebuah ayat, 

pembaca tidak boleh meyakini kebenaran suatu makna, 

kemudian menggunakannya untuk merangkai ayat Al-Qur’an 

apalagi ia mengabaikkan penguasaan kebahasaan serta kaidah-

kaidah tafsir.12  

Hermeneutika selalu berhubungan dengan bahasa. Itu 

artinya, hermeneutika menjadi sesuatu yang diperlukan dalam 

kehidupan. Kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan bahasa, 

sebab didalam kehidupan seluruh aktivitas berjalan 

menggunakan bahasa baik lisan maupun tulis. Dalam berbahasa, 

manusia memiliki dua ruang, yaitu pertama, ruang internal 

meliputi situasi psikologis dan kehendak fikir. Kedua, ruang 

 
12 Lufaefi, Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur’an 

dan Efek Negatifnya pada Aqidah Umat. Jurnal lmiah Ilmu Ushuluddin, 

Volume 17, Nomor 2, 2018, 129-130.  
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eksternal meliputi tindakan menginterpretasikan dan 

mengungkapkan interpretasi tersebut dalam bentuk perkataan. 

Suatu bahasa dapat dinilai kebenarannya bukan hanya pada 

ruang eskternalnya saja atau hanya pada susunan gramatikalnya. 

Akan tetapi kebenaran sebuah bahasa juga tergantung pada 

ruang pola pemikiran dan implikasi dari sebuah ucapan. 

Sehingga teks merupakan bagian dari bahasa. Teks merupakan 

perwujudan suatu kehendak fikir dalam bentuk tulisan. Dalam 

persoalan teks, hermeneutika hendak menjadi perantara antara 

penulis (pengarang) dengan pembaca. Karena dalam membaca 

maksud teks, seseorang tidak dapat memahami secara sempurna 

tanpa menelusuri kondisi soio-kultural dan psiologis penulisnya 

(pengarang).13 

Sebagaimana telah tercatat dalam sejarahnya, 

hermeneutika telah menembus berbagai bidang keilmuan, 

berbagai kalangan, dan lintas agama tidak terkecuali dalam 

kajian ilmu keislaman. Hermeneutika menjadi ketertarikan para 

pakar muslim modern setelah mereka menyadarai kekurangan 

dan keterbatasan dalam cara pemahaman mereka. Selama ini, 

para mufassir muslim hanya terpaku dengan ilmu tafsir 

 
13 Alfi Nimah, Urgensi Pendeatan Hermeneuti dalam Memahami Al-

Qur’an, Hermeneuti: Jurnal Ilmu alqur’an dan Tafsir, Volume 12 Nomor 2, 

2020, 343. 
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konvensional. Ilmu tafsir konvensional hanya menekankan 

pemahaman pada semata-mata teks tanpa mau mendialogkannya 

dengan realitas ketika teks tersebut dikeluarkan dan dipahami 

oleh pembaca.  Penafsiran dengan model seperti ini tidak hanya 

mengakibatkan teks ditarik kedalam horizon pembaca, akan 

tetapi juga menyebabkan teks diperlakukan hanya sebagai teks 

pasif dan rawan dimanfaatkan untuk pembenaran atau 

pembelaan terhadap pemikiran, pendapat dan kepentingan 

tertentu. jika sampai terjadi demikian, Al-Qur’an hanya menjadi 

alat bagi kepentingan intelektual, sosial dan politik. Keadaan itu 

akan menimbulkan pemahaman bahwa Al-Qur’an tidak 

menyediakan dirinya untuk dipahami secara utuh atau Al-

Qur’an adalah teks tertutup yang tidak dapat dipahami 

maknanya. Asumsi tersebut akan bertentangan dengan kehendak 

pembuatnya yang telah memformat Al-Qur’an dalam bahasa 

yang dapat dimengerti manusia. Al-Qur’an bisa menjadi 

pedoman dan rahmat bagi seluruh alam.14 

 

4. Pola Kerja Hermeneutika 

Menurut Paul Recouer, ada tiga bentuk otonomi teks, 

yaitu: otonom dari maksud pengarang, otonom dari konteks 

 
14 Susanto, Pengantar Hermeneutika..., 13-14. 
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sosiso historis awal yang melatarinya dan otonom dari kelompok 

sasaran awalnya. Teks menjadi sesuatu yang pasti pada dirinya. 

Otonomi teks membuka penafsiran dan menolak tafsir tunggal. 

Setelah pesan pengarang dituangkan dalam bentuk teks, makna 

dari teks itu tidak akan selalu sama dengan makna yang 

dimaksud pengarang. Keberadaan pembaca baru akan 

memungkinkan produksi makna-makna baru sesuai kelompok 

tersebut. Akan tetapi pesan original dari pengarangnya akan 

tetap tersimpan dalam teks tersebut dan bisa digali melalui 

negosiasi antara pembaca dengan teks. Penggunaan 

hermeneutika bisa menghasilkan analisis yang berbeda ataupun 

sama dengan maksud pengarang. Persoalan hermeneutika 

terletak pada pencarian mana teks apakah objektif atau subjektif. 

Bentuk hubungan hermeneutika, yaitu: hubungan pengarang 

dengan teks dan hubungan pembaca, teks dan pengarang.15 

 

a. Hubungan Penggagas dengan Teks 

Antara penggagas dan teks terdapat hubungan 

menyangkut peran dan eksistensi teks. Sebuah teks bisa 

berperan sebagai media pengarang untuk menyampaikan pesan 

dan bisa juga memiliki eksistensinya sendiri. Peran dan 

 
15 Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: 

IRCiSoD), 2020, 184-185. 
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eksistensi teks tersebut kemudian membentuk model hubungan 

antara pengarang dengan teks. Terdapat tiga bentuk hubungan 

antara pengarang dengan teks, yaitu: empirisme-positifisme, 

fenomonologis dan posmodernis. 

Dalam model hubungan empirisme-positifisme, teks 

menjadi media penyampaian pesan pengarang kepada pembaca, 

akan tetapi teks itu juga memiliki dunianya sendiri. Dalam 

model ini, kebenaran pemahaman teks bergantung pada logika 

internal bahasa itu sendiri melalui struktur internal bahasa yang 

digunakan baik aspek sintaksis maupun aspek semantik dan 

bukan bergantung pada hubungan teks dengan pengarang. 

Kemudian model fenomonologis menempatkan teks sebagai 

media penyampai pesan pengarang kepada pembaca. Sehingga 

teks bertujuan melaukan tindakan pembentukan diri serta 

pengungkapan jati diri sang pengarang. Untuk mengetahui 

maksud dalam teks tersebut selain harus dihubungkan dengan 

struktur internal bahasa itu sendiri juga harus dihubungkan 

dengan pengarangnya. Sedangkan model posmodernis 

mengandaikan bahasa sebagai media dominasi. Kecurigaan 

posmodernis adalah adanya konstelasi kekuatan dalam proses 

pembuatan teks. Teks menjadi media dominasi dan kuasa. 
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“kuasa” dibalik proses produksi teks itulah yang menjadi fokus 

analisis dalam memahami teks.16 

 

b. Hubungan Pembaca dengan Teks dan Pengarang 

Hubungan merupakan keadaan saling bergantung. 

Hubungan antara ketiga unsur hermeneutika berarti keadaan 

saling bersambung atau keadaan saling bergantung antara satu 

unsur hermeneutika dengan unsur lainnya. Hubungan pengarang 

dengan teks sangat mempengaruhi hubungan pembaca dengan 

pengarang atau dengan teks. Sehingga menjadi pertanyaan, 

bagaimana hubungan ketiga unsur tersebut dalam konteks 

pembacaan. Apakah tujuan sebenarnya dari pembacaan itu 

untuk mencari maksud pengarang, maksud teks atau maksud 

pembaca. Ketiganya memiliki titik tekan yang berbeda dalam 

pencarian makna. Terdapat tiga pengklasifikasian diantara 

perbedaan penekanan pencarian makna dalam hubungan dari 

ketiga unsur hermeneutika, yaitu: hermeneutika teoritis, 

filosofis, dan kritis.17 

Hermeneutika teoritis memfokuskan kajian pada 

persoalan pemahaman. Yakni “bagaimana memahami dengan 

 
16 Ibid., 185-186. 

17 Ibid., 187. 
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benar”. Hermeneutika teoritis bertujuan mencari makna yang 

dikehendaki oleh pengarang atau merekonstruksi makna. Dalam 

hermeneutika teoritis, Schleirmacher sebagai penggagas 

menawarkan dua pendekatan, yaitu: pendekatan linguistik dan 

pendekatan psikologis yang mengarah pada unsur psikologis-

subjektive sang penggagas sendiri. Bagi hermeneutika teoritis, 

teks menjadi media penyampaian pesan dari pengarang kepada 

pembaca. Itulah mengapa dua pendekatan yang telah disebutkan 

itu tidak dapat dipisahkan. Seorang pembaca harus menyamakan 

posisi dan pengalamannya seakan-akan ia adalah bayangan 

Author.   

Penerus Schleiermacher, Wilhem Dithley memilah ilmu 

menjadi dua disiplin, yaitu: ilmu alam dan ilmu sosial-

humaniora. Menurut Dithley, ilmu alam menjelaskan hukum 

alam menurut penyebabnya dengan menggunakan teori. 

Sedangkan ilmu sosial-humaniora menggunakan pemahaman 

dengan tujuan menemukan makna objek. Makna objektif yang 

perlu dipahami dari ilmu humaniora adalah makna teks dan 

konteks kesejarahannya. Hermeneutika dalam pandangan 

Dithley tidak bertujuan memahami teks sebagai ekspresi mental 

penggagas, melainkan memahaminya sebagai ekspresi sejarah. 

Perbedaan antara pendapat Dithley dengan Schleiermacher 

dalam merekonstruksi makna teks terletak pada apa yang perlu 
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direkonstruksi. Jika Schleiermacher merekonstruksi makna 

dengan menyelam dalam pengalaman pengarang, maka 

sebaliknya dengan Dithley yang berpendapat bahwa 

merekonstruksi makna tidak harus menyelam dalam 

pengalaman pengagas karena pengalaman tersebut dimediasi 

oleh karya para ahli sejarah yang menghayati realitas pada 

masanya.18 

Dilanjutkan oleh Emilio Betti dengan kembali pada 

menemukan makna objektif ia menawarkan empat momen 

gerakan alam, yaitu: pertama, penafsir menggali fenomena 

kebahasaan teks. Kedua, penafsir mengosongkan dirinya dari 

segala bentuk kepentingan. Ketiga, penafsir menempatkan 

dirinya dalam pengalaman pengagagas melalui imajinasi dan 

wawasan. Keempat, melaukan rekonstruksi untuk memasukkan 

situasi dan kondisi untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai 

dari ungkapan teks.19 

Kedua, Hermeneutika filosofis. Fokus dari hermeneutika 

filosofis adalah “tindakan memahami”. Gadamer, tokoh 

hermeneutika filosofis menolak anggapan hermeneutika teoritis 

 
18 Ibid., 189-190. 

19 Ibid., 190-191. 
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bahwa hermeneutika bertujuan mencari makna objektif. 

Menurut gadamer, seseorang tidak bisa berharap menempatkan 

dirinya dalam posisi pengarang asli untuk mengetahui makna 

aslinya. Dan memahami bukanlah komunikasi misterius jiwa-

jiwa dimana penafsir menggenggam makna teks yang subjektif. 

Memahami dalam pendapat gadamer adalah sebuah fusi 

horizon-horizon: horizon penafsir dan horizon teks.  Menurut 

hermeneutika filosofis, ketika pembaca membaca sebuah teks ia 

tidak bisa terlepas dari tradisinya. Tradisi sebagai bagian dari 

horizon pembaca kemudian akan membentuk pra pemahaman. 

Namun gradamer menjelaskan bahwa pendapatnya itu bukan 

berarti memberi kebebasan penuh kepada pembaca dan 

memperingatkan agar penafsir bersikap terbuka pada teks dan 

membuka ruang bagi horizon teks. Sederhanyanya, 

hermeneutika filosofis menegosiasikan pra pemahaman 

pembaca dengan horizon teks.  

Gradamer menyuguhkan empat kunci hermeneutis, yaitu: 

Pertama, kesadaran terhadap “situasi hermeneutik” atau situasi 

yang membatasi kemampuan seseorang dalam membaca teks. 

Kedua, situasi hermeneutik membentuk “pra pemahaman” yang 

akan mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan teks dengan 

konteks. Menurut Gradamer pembaca harus selalu merevisinya 

agar pembacanya terhindar dari kesalahan. Ketiga, pembaca 
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harus menggabungkan antara horizon pembaca dan horizon teks. 

Keempat, menerapkan “makna yang berarti” dari teks. Bukan 

makna objektif teks.20 

Ketiga, hermeneutika kritis. Tokoh dari hermeneutika ini 

adalah Haberemas. Menurut pendapatnya, hermeneutika ini 

memiliki tujuan untuk mengungkap kepentingan dibalik teks. 

Habermas menempatkan teks sebagai medium dominasi dan 

kekuasaan. Yang dimaksud habermas adalah, di dalam sebuah 

teks tersimpan kepentingan pengguna teks. Karena itu, selain 

horizon penafsir, teks harus ditempatkan dalam ranah yang 

harus dicurigai.21 

 

B. Hermeneutika dalam Lingkup Pemikiran Islam 

1. Tokoh-tokoh Hermeneutik Muslim 

Dalam perkembangan sejarah, salah satu tokoh muslim 

yang pernah mengembangkan hermeneutika adalah Muhammad 

Abduh. Muhammad Abduh tidak secara terang menggunakan 

hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur’an. ia hanya 

menjelaskan bahwa Al-Qur’an harus dipahami dan ditafsirkan 

berdasarkan materi-materi Al-Qur’an itu sendiri. Muhammad 

 
20 Ibid., 193. 

21 Ibid., 194. 
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Abduh tidak sendirian, Nashr Hamid Abu Zaid juga merupakan 

salah satu dari tokoh muslim yang pertama kali 

memperkenalkan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur’an. 

namun sangat disayangkan setelah ia menyerukan penggunaan 

hermeneutika penafsirannya dianggap menyimpang dari ajaran 

agama Islam dan ia dinyatakan murtad. Hermeneutika yang 

digagas oleh Zayd bertujuan untuk menemukan makna asal 

sebuah teks dengan menempatkan teks tersebut dalam konteks 

sosio-historisnya. Selain itu, hermeneutika Zayd 

mengklarifikasi kerangka sosio-kultural kontemporer dan 

tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan 

penafsiran.22 

Hasan hanafi populer sebagai tokoh pertama yang 

memperkenalkan hermeneutika dikalangan pemikir Islam 

melalui disertasinya pada tahun 1965 di Universitas Sorbone. 

Kala itu hasan hanafi menggunakan hermenautika sebagai 

bagian dari eksperimentasi metodologis untuk melepaskan diri 

dari stagnansi ushul fiqih yang menurutnya telah berahir pada 

Alqiyas fi AlSyar’i Alislami karya Ibnu Qayyim. dalam 

mengagas hermeneutika Hasan Hanafi berkonsentrasi pada 

 
22 Akhmad Faruki, “Respon Pemikir Muslim Konservatif Terhadap 

Penggunaan Teori Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur’an”, Thesis, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel), 2019, 58-60. 
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persoalan metodis dan persoalan filosofis. Dalam persoalan 

metodis, ia mengemukakan langkah baru dalam memahami Al-

Qur’an dengan bertumpu pada dimensi liberasi dan 

emansipatoris Al-Qur’an. dalam persoalan filosofis, Hasan 

Hanafi bertindak sebagai kritikus, komentator dan dekonstruktor 

terhadap teori lama yang dianggap benar dalam metodologi 

tafsir Al-Qur’an. 23 

Selain Muhammad Abduh dan Hasan Hanafi, Muhammad 

Syahrur juga merupakan tokoh yang menggunakan 

hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur’an. Muhammad 

Syahrur menganalogikan turunnya wahyu dengan mekanisme 

penyiaran televisi. Dimana terdapat gelombang, antena dan 

televisi. Wahyu yang turun kepada malaikat dianalogikan 

dengan gelombang. Sedangkan lauhul mahfudz dianalogikan 

sebagai antena. dan nabi Muhammad Saw dianalogikan sebagai 

televisi. Syahrur menganalogikan turunnya wahyu layaknya 

mekanisme penyiaran film ke seluruh dunia. Analogi Syahrur 

tersebut masih menjadi perdebatan, namun cukup membantu 

logika manusia.24  

 
23 Ibid., 60-61. 

24 Ibid., 62. 
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Fazlur Rahman cukup dikenal dengan tawaran 

hermeneutika double movement (gerak ganda). Gerak pertama 

dalam hermeneutika double movement terdiri dari dua tahap, 

yaitu: Pertama, memahami makna pernyataan dengan mengkaji 

sisi historisnya. Kedua, menggeneralisasikan jawaban spesifik 

dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki 

tujuan moral sosial umum dari teks spesifik dalam sinaran latar 

belakang sosio historis dan illat hukum yang sering dinyatakan. 

Sedangkan gerak kedua dari hermeneutika ini adalah 

mewujudkan pandangan umum dalam konteks sosio historis 

konkret sekarang. Double movement mencoba mendialegtikan 

teks, pengarang dan pembaca. Jika dipahami, dalam double 

movement ini pengarang tidak memaksa teks berbicara sesuai 

keinginan pengarang, akan tetapi teks dibiarkan berbicara 

sendiri. Pembaca berkomunikasi dengan teks dengan menelaah 

historitas teks. Tidak hanya asbabun nuzul saja akan tetapi juga 

mencakup setting sosial masyarakat arab dimana Al-Qur’an 

diturunkan. Telaah historis tersebut diharapkan dapat 

menemukan nilai-nilai ideal moral yang bersifat kekal dan 

berlaku sepanjang masa.25 

 
25 Susanto, Studi Hermeneutika..., 76-78. 



47 
 

 

Tokoh yang lain adalah Khaled Medat Aboe El-fadhl. 

Tawaran khaled dikenal dengan Hermeneutika Negosiatif. 

selain menemukan makna teks, hermeneutika negosiatif Khaled 

juga bertujuan mengungkap kepentingan pengarang dan 

pembaca yang tersimpan dibalik teks. Tidak hanya itu, 

hermeneutika negosiatif juga menawarkan strategi pengendalian 

otoritarianisme pengarang dan pembaca terhadap teks, pembaca 

lain dan audiensi. Menurut Khaled, untuk membendung 

otoritarianisme, perlu ada balance relationship (keseimbangan 

hubungan) dan negosiasi antara pengarang, teks dan pembaca 

agar tidak terjadi dominasi antara satu dengan lainnya. 

Keterkaitan dan kolaborasi antara pengarang, teks dan pembaca 

dapat mewujudkan makna yang rasional.26 

 

2. Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir 

Al-Qur’an diturunkan dalam berbahasa Arab, untuk 

memahami maksud dari ayat-ayat di dalamnya manusia 

melaukan ijtihad melalui upaya penggalian makna yang disebut 

dengan penafsiran. upaya penafsiran Al-Qur’an sudah dimulai 

sejak masa ulama klasik. Namun penafsiran karya ulama klasik 

 
26 Moh. Nasrul Amin, Hermeneutika Khaled M Abou Elfadhl, 

Alfurqan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, 

79. 
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dirasa kurang efektif atau kurang relevan dengan problematika 

masa kini. 27 Diakui atau tidak, tafsir hanya mampu mengungkap 

satu sudut Al-Qur’an. Tafsir menteologi semakin menyempitkan 

makna Al-Qur’an, namun disaat bersamaan ia juga memperlebar 

wilayah yang tak terpikirkan. Maka disitulah dibutuhkan 

pembacaan baru. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa 

kekayaan makna Al-Qur’an tidak akan ada maknanya apabila 

tidak digali, karena pada dasarnya Al-Qur’an adalah sesuatu 

yang mati. Pernyataan tersebut dilandasi hadits Nabi Saw 

tentang diberinya 1 pahala pada tindakan ijtihad dan lebih jika 

ijtihad tersebut benar. Ali bin Abi Thalib menyatakan, Al-

Qur’an akan hidup dan memberi fungsi kelangsungan hidup 

manusia jika manusia melakukan tugasnya menggali makna Al-

Qur’an. Dalam upaya tersebut, manusia bisa menggunakan alat 

berupa takwil dan hermeneutika. 

Perdebatan mengenai layak atau tidaknya takwil dan 

hermeneutika untuk digunakan dalam mengkaji Al-Qur’an tentu 

saja terletak pada tingkat kesakralan yang dibanding-

bandingkan antara takwil dan hermeneutika dengan tafsir. 

Penggunaan hermeneutika untuk menggali makna Al-Qur’an 

 
27 Faisal Haitomi, Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir, 

Nun: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir di Nusantara, Volume 5, Nomor 2, 

2019, 65. 
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menjadi perdebatan lantaran asal usulnya dari luar Al-Qur’an. 

Perlu diketahui bahwa tafsir sendiri juga bukan teori yang sakral 

dan absolut. Tafsir tetaplah teori yang tidak berbeda dengan 

teori-teori pada umumnya. Justru sebenarnya legitimasi takwil 

yang lebih kuat dari tafsir karena disebutkan oleh Al-Qur’an, 

hanya saja takwil tepinggirkan oleh tafsir yang menteologi. 

Meski tidak mendapat legitimasi Al-Qur’an, hermeneutika bisa 

menjadi mitra tafsir karena semanagtnya yang sejalan dengan 

tindakan menggali pesan Tuhan dalam Al-Qur’an.28   

 

C. Hermeneutika Negosiatif 

1. Konsep Otoritas 

a. Pengertian Otoritas dan Pemilik Otoritas dalam Islam 

Sebelum menelaah terbentuknya pemegang otoritas dalam 

Islam, terlebih dahulu perlu dimengerti makna dari otoritas. Kata 

otoritas memiliki arti wewenang atau keberwenangan. Otoritas 

bisa dibedakan menjadi otoritas koersif dan otoritas persuasif. 

Otoritas koersif merupakan wewenang yang bersifat memaksa 

hingga tidak ada pilihan lain kecuali melakukan apa yang 

diperintahkan oleh pemilik otoritas. Sedangkan otoritas 

persuasif merupakan wewenang atau kekuasaan bersifat 

 
28 Ibid., 66.  
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normatif. Otoritas persuasif mengarahkan keyakinan dengan 

dasar kepercayaan.29 

Mengenai hubungan otoritas dengan pemilik otoritas, 

keadaannya dipisahkan menjadi dua, yaitu pemangku otoritas 

(beingin Authority) dan pemegang otoritas (beingan Authority). 

Pemangku otoritas (beingin Authority) dapat dipahami sebagai 

seseorang yang memeperoleh jabatan resmi sehingga berwenang 

untuk mengeluarkan perintah. Perintah yang dikeluarkan oleh 

pemangku otoritas merupakan otoritas koersif. Meski orang lain 

berbeda pendapat namun tidak ada  pilihan lain kecuali 

menaatinya. Berbeda dengan pemangku otoritas, pemilik 

otoritas (beingan Authority) ditaati karena dianggap memiliki 

pengetahuan, kebijaksanaan atau pemahaman yang lebih baik. 

Terdapat unsur kepercayaan dan tidak ada paksaan dalam 

menaati pemilik otoritas. Maka ketaatan pada dua macam 

otoritas tadi dapat digambarkan seperti ketaatan kita pada polisi 

karena memiliki jabatan dan ketaatan kita pada tukang 

memperbaiki pipa karena ia memiliki keahlian.30  

 
29 Muhammad Lutfi Hakim, Hermeneutika Negosiasi Dalam Studi 

Fatwa-fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. 

Abou Elfadhl, Istimbāth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 19, 

Nomor 1, 2020, 34. 

30 El-Fadhl, Khaled M. Aboe, Speaking in God’s Name: Islamic, Law 

Authority and Woman, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan: 
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Mengenai ketaatan terhadap otoritas, Friedman 

membedakan antara ketaatan terhadap otoritas koersif dan 

ketaatan terhadap otoritas persuasif. Taat terhadap otoritas 

koersif berarti seseorang tunduk tanpa memahami kebenaran 

perintah. Sedangkan ketaatan terhadap otoritas persuasif berarti 

seseoang terlebih dahulu mencari tahu, memikirkan dan 

memutuskan untuk melaukan tindakan. Menurut Friedman, jika 

seseorang terlebih dahulu menggali manfaat sebuah perintah, 

maka perintah yang bersifat otoritatif menjadi sama saja dengan 

nasehat yang bersifat persuasif.31 

Al-Qur’an tidak memberi ketentuan tegas tentang otoritas 

dalam Islam. Al-Qur’an menyebut dirinya dan Tuhan adalah 

pemegang otoritas atas semua permasalahan. Akan tetapi Al-

Qur’an tidak menjelaskan keseimbangan dan hubungan 

(balance and relationship) yang setepatnya antara Tuhan, teks, 

masyarakat dan individu. Sehingga ketika hukum Tuhan 

mewakili kehendak Tuhan, karakteristik dan tujuan kehendak 

tersebut menjadi perdebatan. Hukum tuhan disebut syariah dan 

 
Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta), 

2004, 37-38. 

31 Imam Nurhakim, Pertautan Antara Reader, Text dan Author dalam 

Memahami Nash (Studi Hermeneutika Khaled M. Aboe Elfadhl dalam Buku 

Speaking in God’s Name: Islamic law, Authority, and Women), Maghza: 

Jurnal lmu Alqur’an dan Tafsir, Volume 2, Nomor 2, 2017, 5. 
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pemahaman serta pelaksanaannya disebut dengan fikih. Para 

ahli hukum Islam mengakui keterbatasan mereka dalam 

memahami hukum Tuhan. Tidak ada pemahaman atas hukum 

Tuhan yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik 

Tuhan. Itulah mengapa di ahir kesimpulan atau diskusi yang 

dilakukan oleh para ahli hukum selalu diikuti dengan menulis 

ungkapan “wallahu a’lam bishshawab” (dan Allah yang lebih 

tahu yang terbaik/kebenaran).32 

 

b. Membedakan Otoritas, Otoriter, Otoritatif dan 

Otoritarianisme 

Sebagaimana telah dipahami sebelumnya, otoritas 

merupakan keberwenagan. Istilah otoritas merupakan kata 

benda yang dapat dirubah menjadi kata sifat sehingga 

menunjukkan keadaan tertentu dari sang pemilik otoritas. Dalam 

dunia interpretasi, otoritas dapat melahirkan dua sikap yang 

bertentangan yang mungkin terjadi pada interpreter, Yaitu: sikap 

otoriter dan sikap otoritatif. Sikap otoriter erat kaitannya dengan 

taklid buta dan merasa paling benar. Sikap otoriter adalah sikap 

mengikuti sebuah gagasan tanpa mengetahui landasannya dan 

menolak gagasan atau pendapat yang tidak sama dengannya. 

 
32 Ibid., 6. 
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Sedangkan sikap otoritatif adalah melakukan pilihan terbaik 

berdasarkan rasio.33 

Sikap otoriter dapat melahirkan fatwa-fatwa hukum yang 

bersifat otoriter dan intoleran. Sikap merasa paling mengerti 

menjadi salah satu penyebab lahirnya fatwa otoriter yang 

kemudian disebut fenomena otoritarianisme. Keruntuhan 

epistimologi hukum Islam tradisional menyebabkan para 

pemikir hukum Islam modern sekedar mengadopsi salah satu 

pendapat berbagai mazhab tanpa memperhatikan integritas 

epistimologinya. Diperparah lagi banyak pemikir hukum Islam 

modern yang kurang mengenyam pendidikan dalam tradisi 

kesarjanaan Islam.34 dari semua penyebab terjadinya 

otoritarianisme yang telah disebutkan, dunia Islam telah 

mengalami kehancuran pranata sosial akibat kolonialisme, 

adaptasi sistem civil law dan penerapan hukum sekuler yang 

mengikis khazanah hukum Islam. Peristiwa tersebut juga 

menjadi alasan semakin maraknya otoritarianisme.35 

Otoritarianisme mudah terjadi apabila interpreter tidak berhasil 

 
33 El-Fadhl, Speaking in God’s..., 143 dan 204. 

34 Ibid., 249 

35 Agus Purnomo, Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan 

Pemikiran Khaled Abou Elfadhl, DeJure: Jurnal Hukum dan Syariah, 

Volume 2, Nomor 2, 2010, 113. 
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bernegosiasi dengan teks, terlebih lagi keadaan interpreter selalu 

diliputi “asumsi dasar”. Asumsi dasar itu meliputi aasumsi 

berbasis nilai, asumsi berbasis metodologis, asumsi berbasi 

iman dan asumsi berbasis akal.  

Asumsi berbasis nilai terdiri dari nilai-nilai normatif 

seperti kebebasan berbicara dan urgensi perlindungan hak milik. 

Asumsi metodologis adalah asumsi yang terbentuk dari 

pendekatan teoritis yang sistematis terhadap hukum. Asumsi 

berbasis akal terbentuk dari logika. Asumsi ini hanya 

mempertimbangkan bukti rasional. Sementara itu, asumsi 

berbasis iman terbentuk dari relasi wakil dengan Tuannya.36 

Asumsi-asumsi tersebut sebagian mungkin bertimpang-tindih 

dan mempengaruhi keadaan interpreter saat bernegosiasi dengan 

teks. Otoritarianisme akan muncul apabila interpreter tidak bisa 

mencegah kegagalan negosiasi dengan teks. 

 

2. Unsur-unsur Hermeneutika Negosiatif 

Dikalangan para pemikir Islam, teks merupakan sumber 

pengetahuan yang tidak diragukan kebenarannya. Namun untuk 

memahami maksud dari pengarangnya dan teks itu sendiri tidak 

akan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan teks-teks 

 
36 Ibid., 115. 
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keagamaan. Hermeneutika negosiatif mencanangkan hubungan 

dialogis antara teks, pengarang dan pembaca. Hermeneutika 

negosiatif bermula dari gagasan Khaled yang terinspirasi dari 

kerangka berfikir Arkoun. Dalam perspektif Arkoun, 

kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, kebudayaan 

meliputi persoalan yang tak dipikirkan (unthought). Kedua, 

wilayah yang tak terpikir (unthinkable). Kemudian, 

Hermeneutika negosiatif menyajikan wilayah baru yang disebut 

dengan wilayah “yang terlupakan”. Wilayah “yang terlupakan” 

disini mewakili persoalan otoritas yang berimplikasi pada 

hubungan dialegtis antara unsur-unsur hermeneutika. Unsur-

unsur hermeneutika yaitu: teks, pembaca dan pengarang.37 

 

a. Kompetensi, Penetapan Makna dan Perwakilan 

Dalam hermeneutika negosiatif, terdapat tiga dasar untuk 

menilai hasil penafsiran, apakah otoritatif atau otoriter, yaitu: 

kompetensi (otentisitas), penetapan makna dan perwakilan. 

Kompetensi merupakan cara untuk mengetahui bahwa teks 

benar-benar berasal dari Tuhan dan Nabi-Nya. Teks yang 

memiliki kompetensi disebut teks yang otoritatif. Sebaliknya, 

teks otoriter adalah teks-teks yang tidak memiliki kompetensi. 

 
37 Muslim Zainuddin, Membaca Tafsir Hermeneutika Otoritas Khaled 

Abou Elfadhl, Jurnal Dusturiah, Volume 9, Nomor 1, 2019, 31. 
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Uji kompetensi dilakukan dengan menguji sisi kebahasaan dan 

sejarahnya. Al-Qur’an dan hadits juga merupakan teks, namun 

keduanya merupakan kompetensi terahir dan tidak dapat 

diganggu gugat. Sejauh menyangkut Al-Qur’an, pertanyaan 

yang tepat bukanlah apakah Al-Qur’an terpercaya akan tetapi 

bagaimana menentukan maknanya.38 

Keterkaitan antara unsur-unsur hermeneutika nantinya 

menyusun kontruksi penetapan makna teks. Teks merupakan 

sebuah entitas yang disusun atas kehendak pengarang dalam 

keadaan tertentu sehingga dapat menyampaikan makna kepada 

pembaca.39 Disinilah akar persoalan menegnai otoritas 

penentuan makna teks dalam sebuah penafsiran. Mengenai 

persoalan tersebut, Seorang pembaca sebagai penggali maksud 

sebuah teks kemungkinan akan mengalami salah satu dari tiga 

situasi dalam menggali maksud sebuah teks. Pertama, makna 

sebuah teks telah ditetapkan oleh pengarang ketika teks tersebut 

dibuat. Kedua, teks dengan sistem linguistik yang dinilai sangat 

rumit menandakan adanya keikutsertaan teks tersebut dalam 

 
38 Muhammad Islahuddin, Hermeneutika Khaled M. Abou Elfadhl 

Tentang onsep Otoritarianisme dalam Hukum Islam, Jurnal Imtiyaz, Volume 

3, Nomor 2, 2019, 157-158. 

39 Jorge J. E. Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and 

Epistemology, (Albany: State University of New York Press), 1995, 3. 
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menentukan maknanya. Ketiga, makna sebuah teks mungkin 

dipengaruhi oleh unsur subjektivitas dalam diri pembaca.40 

Hermeneutika negosiatif mengharapkan keterkaitan antara 

teks, pembaca dan pengarang terjadi dalam bentuk porsi kerja 

yang seimbang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 

keterkaitan yang tidak proporsional antara teks, pengarang dan 

pembaca dipengaruhi oleh asumsi dasar yang senantiasa 

meliputi diri pembaca. Pembaca yang dapat mendialogkan 

ketiga unsur dapat dikatakan otoritatif mesipun ia tidak “nihil” 

dari subjektifitas. Dalam hermeneutika negosiatif, kebenaran 

dapat dinilai dari proses yang dilaukan dan bukan pada hasilnya. 

Dengan kata lain, hermeneutika menghendaki kebenaran 

subjektif dan bukan objektif.41  

Al-Qur’an telah menerangkan bahwa Tuhan telah 

menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian 

Al-Qur’an menyebutkan “Dialah (Tuhan) yang menjadikan 

kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa ingkar kepada 

Tuhan, keingkarannya itu akan menimpa dirinya sendiri.”  

Kedaulatan itu milik Tuhan, akan tetapi dilaksanakan oleh 

 
40 Zainuddin, Membaca Tafsir..., 32. 

41 Elfadhl, Speaking in God’s Name..., 57 dan 141.  
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manusia sebagai wakil yang bertindak atas nama Tuhan. Meski 

menjadi pelaksana kehendak Tuhan, bukan berarti manusia 

boleh bertinda melampaui batas karena Tuhan tetap menjadi 

pihak yang berkepentingan. Sebagai pelaksana kehendak Tuhan, 

manusia perlu mengetahui sumber dan bunyi perintah Tuhan. 

Kemudian muncul pertanyaan, apakah manusia menjadi wakil 

secara kolektifa atau individual? Pada dasarnya, Al-Qur’an telah 

menjelaskan tentang otoritas sebenarnya bahwa tanggung jawab 

pertanggungjawaban di akhirat kelak bersifat individual. Maka 

manusia secara individual bertanggungjawab kepada dirinya 

dalam memahami hukum Tuhan. 42 

Hukum Tuhan disebut dengan Syariah dan pemahaman 

serta pelaksanaannya disebut dengan fikih. syariah merupakan 

kehendak Tuhan dalam bentuk abstrak dan ideal. Sedangkan 

fikih merupakan buah dari manusia dalam memahami kehendak 

Tuhan. Fikih merupakan hasil dari usaha manusia untuk 

memahami dan menerapkan syari’ah. Namun hasil usaha 

tersebut tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan 

hanyalah milik Tuhan. Oleh karena itu, setiap individu secara 

langsung bertanggung jawab untuk memahami  syariah. Hal 

tersebut didasarkan pada hadits nabi Saw “mencari ilmu adalah 

 
42 Ibid., 52 dan 61. 
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kewajiban setiap muslim”. Meski kata “ilmu” tidak ditetapkan 

untuk ilmu agama, namun para ahli hukum Islam menyatakan 

bahwa belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan lebih tinggi 

nilainya dari pada mencari pengetahuan lain. Tuhan juga 

memerintahkan manusia untuk mencari tanda-tanda 

kehendaknya melalui isyarat-isyarat yang diberikan Tuhan. 

Pencarian itu bukan sekedar untuk mencari jalan yang lurus, 

sebagian ahli hukum Islam menegaskan bahwa tujuan pencarian 

tersebut adalah pencarian itu sendiri.43 

Perwakilan oleh manusia tidak dapat dihindari. Dalam 

melakukan tugasnya, manusia harus mengkolaborasikan 

keberwenangan dan otoritarianisme secara proporsional. 

Keberwenangan manusia bersifat derivatif. Kewenangan itu 

bukan berasal dari Tuhan atau teks tetapi dari manusia lain. 

karena semua manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya dan 

diperintahkan untuk mengikuti perintah Tuhannya. Maka logis 

untuk mengatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan 

sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur’an.  

Wakil Tuhan dibedakan menjadi dua, yaitu: wakil umum 

dan wakil khusus. Muslim yang beriman dan saleh termasuk 

 
43 Ibid., 62-63. 
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kedalam kelompok wakil umum. Biasanya wakil umum 

menyerahkan sebagian keputusannya pada ahli hukum Islam. 

Ahli hukum Islam inilah yang tergolong kedalam wakil Khusus. 

Penyerahan keputusan itu disebabkan pengakuan wakil umum 

atas otoritas wakil khusus. Sedangkan wakil khusus 

menjalankan tugasnya karena diangggap memiliki kompetensi 

dan pemahaman khusus terhadap perintah Tuhan. 

 

b. Prinsip-prinsip Penafsir Hukum Sebagai Wakil Tuhan 

Bukan hanya sekedar paham dan ahli dalam hukum Islam, 

wakil khusus juga dituntut untuk dapat memenuhi persyaratan 

sebagai bukti bahwa ia bertindak sesuai kapasitasnya dan tidak 

melakukan tindakan diluar batas kewenangannya. Jika wakil 

khusus tidak memenuhi persyaratan sama artinya ia telah 

mencederai kepercayaan yang telah diberikan. Lima prasyarat 

yang harus dipenuhi oleh wakil khusus, yaitu:  

Pertama, kejujuran. Prasyarat pertama ini mengharapkan 

terbuka mengenai tingkatan ilmu dan kemampuannya dalam 

memahami perintah Tuhan. Kedua, kesungguhan. Wakil khusus 

harus memaksimalkan upaya menyelami perintah-perintah yang 

ada. Wakil khusus harus mengerahkan segala kemampuannya 

untuk merenungkan dan mengkaji sedalam-dalamnya perintah-

perintah yang ada. Ketiga, kemenyeluruhan. Syarat ketiga ini 
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mengharuskan wakil khusus memepertimbangkan semua 

perintah yang relevan, tidak berhenti menemukan perintah yang 

relevan, dan tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk 

menyelidiki alur pembuktian tertentu. Keempat, rasionalitas. 

Wakil khusus harus berupaya melakukan penafsiran terhadap 

nash secara rasional. Kelima, pengendalian diri. Seorang wakil 

khusus harus mengenal batasan peran yang dimilikinya.44 Dari 

adanya lima prasayarat tersebut, apabila wakil umum meminta 

bukti kepada wakil khusus atas terpenuhinya lima syarat 

tersebut, maka wakil khusus harus memberikannya sebagai 

bentuk tanggungjawab ketaatan pada syarat tersebut.  

 

3. Proses Dialegtis dan Proses Negosiatif Unsur-unsur 

Hermeneutika Negosiatif 

a. Al-Qur’an dan Sunnah dalam Bingkai Hermeneutika 

Negosiatif 

Di dalam tradisi Islam, Al-Qur’an dan Sunnah dipandang 

sebagai teks utama. Al-Qur’an berasal dari firman Tuhan yang 

diwahyukan, dihafal, diriwayatkan secara lisan dan pada ahirnya 

dibukukan serta terbukti kekal. Al-Qur’an berada pada tingkatan 

yang lebih tinggi dari Sunnah. Sunnah tidak dapat disetarakan 

 
44 Ibid., 100-102.  
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dengan Al-Qur’an dalam hal autentitas dan kekekalannya. 

Autentitas Al-Qur’an tidak dapat diganggu gugat, sedangkan 

autentitas Sunnah masih perlu dilacak dari proses periwayatan 

yang cukup panjang sebelum ahirnya dibukukan.  Tidak hanya 

itu, terdapat berbagai cabang keilmuan yang mengupas 

kredibilitas masing-masing perawi bahkan menerapkan 

pertimbangan sosial, politik, dan theologis di dalamnya. Sunnah 

berdasarkan periwayatannya terbagi menjadi dua, yaitu: sunnah 

ahad (diriwayatkan melalui periwayatan tunggal) dan sunnah 

mutawatir (diriwayatkan melalui periwayatan kolektif). Sebagai 

bagian dari uji autentitas, para ahli hukum juga akan melaukan 

analisis matan.45 

Mengenai teks dan sumber penulisannya, Gracia 

mendefinisikan teks sebagai sekelompok entitas yang digunakan 

sebagai tanda, yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh 

pengarang dalam konteks tertentu kepada pembaca. Sebuah teks 

mungkin saja memiliki pengarang yang berbeda. Dalam 

prosesnya, sebuah teks bisa saja mengalami perbaikan yang 

dilakukan oleh pengarang revisi. Selain itu, mungkin juga 

pengarang historis turut andil dalam menciptakan teks. Meski 

memiliki autentitas yang berbeda, baik Al-Qur’an maupun 

 
45 Ibid., 149-151. 
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sunnah diperlakukan sebagai entitas terpadu, simetris dan 

terstruktur yang ditentukan oleh pengarang saja. tugas pembaca 

adalah menemukan pengarangnya. Kepemilikan pengarangan 

ditentukan oleh kecocokan teks dengan pengarang. Perawi, 

penghimpun dan pembaca nash tidak menjadi bagian dari 

kepengarangan. 46 

 

b. Teks, Penetapan dan Otoritas 

Dalam dunia interpretasi, QS. Ali Imran: 7 sangat 

berpengaruh terhadap diskursus keislaman kontemporer. Ayat 

tersebut berbunyi: “Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. 

Dalam (kitab itu) terdapat ayat-ayat yang maknanya jelas dan 

tegas. Dan (ayat-ayat) inilah pokok-pokok isi Al-Qur’an. ayat-

ayat lainnya adalah ayat-ayat yang tidak jelas dan tegas. Adapun 

orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka 

mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat itu untuk 

menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari maknanya yang 

tersembunyi. Padahal tidak ada yang mengetahui makna yang 

sebenarnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam 

ilmunya berkata: “kami beriman kepada kitab itu, semuanya itu 

 
46 Ibid., 152-154. 
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dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran 

darinya kecuali orang-orang yang berakal”.  

Ayat tersebut menyatakan adanya kesamaran dalam teks, 

dan menyesatkan orang yang mengkaji makna yang samar itu. 

Setelah sebelumnya ayat tersebut digunakan untuk mengecam 

penafsiran metaforis dan deduksi hukum hingga theologi 

scholastik dan sufisme, saat ini ayat tersebut digunakan untuk 

mengecam rekan intelektualisme dan upaya penafsiran ulang 

Al-Qur’an yang bercorak reformis. Melalui ayat tersebut, para 

pengecam akan mengatakan bahwa ayat Al-Qur’an jelas dan 

tegas maknanya, barang siapa melaukan penafsiran yang 

mengaburkan makna dianggap telah melakukan perbuatan 

terlarang, mengubah dan merusak kehendak Tuhan.47 

Dalam ayat Al-Qur’an yang lain berisi kisah kitab Injil, 

sapi betina dan orang Israel. Ketika Musa menyampaikan 

perintah Tuhan untuk menyembelih seekor sapi betina, orang-

orang Israel berfikir musa mengejek dan mengolok-olok mereka 

sehingga mereka bereaksi dan memunculkan pertanyaan lain. 

Artiya pertanyaan itu bersifat mencari penjelasan, menunda-

nunda atau mengejek, karena dalam pemahaman mereka 

 
47 Ibid., 174-175. 
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perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa itu tidak logis. 

Mereka menuntut penjelasan agar kehendak Tuhan menjadi 

lebih. Beberapa penafsir menyimpulkan ayat tersebut sebagai 

kecaman terhadap rasionalisasi berlebihan. Sepatutnya, perintah 

Tuhan itu dipatuhi tanpa mencari kesulitan sebagaimana 

perintah yang sudah ada dan jelas itu. Digunakannya diskursus 

Al-Qur’an untuk mengecam pendekatan intelektual atau 

interpretasi terhadap tradisi Islam menunjukkan urgensi peran 

pembaca dalam memperlaukan sebuah teks. Memahami 

diskursus dalam bentuk khusus ini tidak ditentukan oleh teks, 

tetapi oleh orientasi ideologis pembaca. Jika ada kecaman 

terhadap proses interpretasi, hanya dapat dideduksi dari ayat Al-

Qur’an melalui sebuah interpretasi juga.48 

Dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an dikenal ‘ilm al-tafsir. 

‘ilm al-tafsir berfokus pada pengembangan kaidah untuk 

menggali makna teks berdasarkan waktu dan tempat turunnya. 

Para sarjana modern mengkaji maksud dan makna wahyu 

berdasarkan teks. Karena Tuhan maha benar dan tidak perlu 

diragukan kesempurnannya. Maksud Tuhan itu tertanam dalam 

teks. Konteks sebuah teks diteliti melalui asbab an-nuzul untuk 

memahami maksud awal pengarang. Selain itu ada juga 

 
48 Ibid., 176-178. 
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interpretasi yang membahas dampak dan kedudukan penting 

dari makna asal sebuah teks. Interpretasi ini sering digunaan 

dalam bidang hukum. Penelitian hukum biasanya menanggapi 

realitas sosial-politik menggunakan teks.49 

Para sarjana muslim telah menulis Ulum Al-Qur’an dan 

Ta’wil al-hadits untuk  menggali makna Al-Qur’an dan riwayat 

hadits dengan penekanan kuat pada maksud pengarang dibalik 

teks. Dalam bidang hukum, sudah semestinya seorang ahli 

hukum yang melaukan interpretasi menguasai kaidah dan 

sintaksis bahasa Arab. Karena pengarang Al-Qur’an adalah 

Tuhan, dan pengarang Hadits adalah Nabi. Para pengarang itu 

memiliki pengetahuan lengkap tentang bahasa Arab dan para 

pengarang mau mematuhi kaidah tersebut. Ditambah lagi Al-

Qur’an sebagai teks menggambarkan dirnya sebagai kitab 

berbahasa Arab yang jelas dan tidak membuka kemungkinan 

disalah pahami. 

Terdapat tiga kemungkinan penentuan makna dalam 

penafsiran, yaitu: pertama, makna ditentukan oleh pengarang, 

atau setidaknya oleh upaya pemahaman terhadap maksud 

pengarang. Kedua, peranan teks dan pengakuan atas tingkat 

 
49 Ibid., 178. 
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otonomi teks dalam menentukan makna. Dengan kata lain, teks 

dengan sitem bahasa yang rumit menjadi satu-satunya sarana 

yang mampu mengklaim kewenangan menentukan makna. 

Banyak yang kurang setuju dengan pendapat ini. Sebagaimana 

dinyatakan oleh Richard Rorty, tidak ada alasan untuk 

memberikan status sakral pada teks. Nilai sebuah teks 

ditentukan oleh bagaimana teks digunakan oleh pembaca, 

sehingga penggunaannya sah selama ia melayani tujuan yang 

memiliki manfaat praktis. Ketiga, memberikan penetapan 

makna kepada pembaca. Pembaca memahami teks dengan 

bergantung pada pengalaman mereka sendiri. Artinya, makna 

ditentukan secara subjektif atau sepenuhnya tidak dapat 

ditentukan. Pendapat ini dikritik keras karena dengan berfokus 

pada respon pembaca, peran penting bahasa dan teks dalam 

menjembatani berbagai subjektivitas telah terabaikkan.50 

Penyelidikan interpretasi dalam Islam didahului dan 

diahiri dengan maksud Tuhan. Syariah bertujuan mencari jalan 

Tuhan dan mengajak untuk mengikuti arahan Tuhan. Al-Qur’an 

selalu berbicara hukum Allah, sedangkan dalil adalah petunjuk 

menuju jalan Tuhan. Wadah penampung petunjuk tersebut 

adalah teks. Maka yang harus dihadapi sesungguhnya oleh 

 
50 Ibid., 183-185. 
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seorang pembaca adalah mencari kehendak sebenarnya dari 

seorang pengarang teks. Persoalan yang pertama dihadapi 

adalah apakah kehendak Tuhan diungkapkan dalam konteks 

historis atau tidak. Terlepas dari kontrovesi antara Mu’tazilah 

dan penentangnya yang memperdebatkan penciptaan Al-Qur’an, 

para sarjana muslim belakangan menegaskan bahwa kejadian 

tertentu telah menyebabkan turunnya wahyu Tuhan 

menunjukkan historitas teks Al-Qur’an. Al-Qur’an diwahyukan 

dalam sebuah bahasa yang memiliki karakteristik 

kesejarahannya sendiri. Pembacaan historis mutlak diperlukan 

untuk menarik implikasi normatif dari sebuah teks. Dalam 

mengkaji dinamika teks dan konteks historisnya, teks harus 

dibaca dengan pemahaman mendalam tentang relevansi teks dan 

historisnya.51 

Sebuah teks perlu dipahami dalam konteks masa lalunya 

supaya lebih mudah untuk memahami dinamika antara teks 

dengan penerima awalnya. Namun jika Tuhan berbicara untuk 

semua generasi, konteks historis saja tidak cukup. Maka akan 

muncul pertanyan mengenai hubungan teks dengan maknanya 

sekarang. Seperti jika kita memahami ayat-ayat tentang orang 

munafiq dalam konteks kontemporer saja, kemungkinan kita 

 
51 Ibid., 190-192. 
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akan mengatakan orang yang berpura-pura menyukai atasannya 

adalah musuh Tuhan dan Nabi-Nya. Namun jika ayat tersebut 

ditilik dan dirujukkan pada persoalan khusus yaitu persoalan 

mengenai kelompok pimpinan Abd Allah ibn Ubayy ibn Salul. 

Akan menghasilkan makna yang berbeda pada masa sekarang. 

Maksud pengarang terikat oleh pembaca, konteks historis dan 

bahasa.52 Seorang penafsir akan mendapatkan masukan dari 

hubungannya dengan pengarang, dengan teks dan pengarang 

lain, dan sejumlah pengalaman yang membentuk bagian yang 

tak terpisahkan lain dari kondisi psikologis penafsir.53 

Sedangkan teks dan pembaca terus melaukan negosiasi dan 

konstruksi. Proses negosiasi inilah yang ahirnya menentukan 

makna.54 

 

c. Konsistensi dan Sikap Selektif dalam Memilah Bukti 

Selain berkewajiban untuk jujur, bersungguh-sungguh 

seorang wakil khusus harus selektif dalam meilah bukti. Kriteria 

selektif dalam meilih bukti dapat dipenuhi apabila seorang wakil 

khusus tidak hanya mencari dukungan dari perintah Tuhan akan 

 
52 Ibid., 194. 

53 Ibid., 197-198. 

54 Ibid., 199.  
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tetapi juga harus bersungguh-sungguh menemukan perintah 

Tuhan. Kesempurnaan hasil kerja wakil khusus ditentukan oleh 

pencapaiannya dalam membuat suatu penetapan khusus yang 

sesuai asumsinya dan berdasar nilai serta dikuatkan dengan 

bacaan-bacaan yang telah diseleksi. Persoalan yang dihadapi 

oleh wakil khusus berkaitan dengan otoritas. Wakil khusus harus 

mampu menyeimbangakan perannya sebagai penafsir dan 

kemandirian teks dan pengarang. Wakil khusus tidak 

diperbolehkan mengedepankan keyakinan berbasis iman 

sementara ia tidak jujur dalam melakukan tugasnya. Atau 

sebaliknya, wakil khusus tidak diperbolehkan menafsirkan 

perintah Tuhan seperti keyainannya sedangkan ia tidak memiliki 

keyakinan berbasis iman. 

Apabila wakil khusus mewakili hukum Islam atau hukum 

Tuhan secara umum, maka ia wajib bersungguh-sungguh, 

mengendalikan diri, jujur, dan menyeluruh dalam menganalisis 

bukti dalam menyelidiki upaya interpretasi dari berbagai 

kelompok yang memformulasikan tradisi hukum Islam. wakil 

khusus juga harus menggambarkan kesimpulan-kesimpulan dari 

berbagai kelompok tersebut dengan jujur. Namun apabila wakil 

khusus mewakili kelompok interpretasi tertentu ia berkewajiban 

menjelaskan kompetensi dan representasinya. Apabila seorang 

wakil khusus ingin mencari ketentuan syari’ah, ia tidak 
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diperbolehkan hanya menjelaskan satu sudut pandang saja 

apalagi jika wakil khusus tersebut memberikan kesan 

pembenaran terhadap satu sudut pandang tersebut. Lain halnya, 

apabila wakil khusus berbicara mewakili kelompok tertentu, 

maka keadaan tersebut menentukan sejauh mana kewajibannya 

untuk memberikan penjelasan.55 

 

d. Menyeimbangkan berbagai Kepentingan dan 

Penggunaan Penalaran 

Dalam suatu permasalahan, analisis hukum suatu 

permasalahan bertumpu pada penalaran. Menetapkan hukum 

dari suatu permasalahan merupakan persoalan pembuat 

keputusan yang diatur oleh metodologi dimana metodologi 

tersebut tidak bisa dilepaskan dari penalaran. Dengan demikian, 

wakil khusus diwajibkan mampu menggunakan penalaran 

dengan baik. Tidak bernti pada penggabungan nalar dan 

metodologi secara maksimal, wakil Tuhan juga dituntut 

memiliki kompetensi. jika wakil Tuhan mewakili sebutan untuk 

hakim dan ahli hukum, antara keduanya memiliki perbedaan 

dalam masalah penetapan. Hakim akan membuat penetapan 

berdasarkan fakta, sedangkan ahli hukum mengandalkan proses 

 
55 Ibid., 264-266. 



72 
 

 

persuasi. Sehingga ahli hukum akan menetapkan sesuatu dengan 

merujuk pada penetapan faktual yang dibuat oleh Tuannya. 

Dengan kata lain, sorang ahli hukum membuat penetapan 

sebagai sebuah persoalan interpretasi.  

Wakil khusus harus bisa membedakan antara keputusan 

berdasarkan fakta dan keputusan berdasarkan penetapan 

Tuannya. Dan dalam penetapan hukum suatu permasalahan, 

wakil khusus berkewajiban mejelaskan dengan jujur seberapa 

dalam peran penalaran individu berperan didalamnya. Apabila 

seorang ahli hukum dihadapkan pada konteks penetapan yang 

mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda atau 

aturan yang saling bertentangan, ia diharapkan mampu bersikap 

jujur. Terhadap sebuah penalaran yang mendapatkan 

kewenangan dari seperangkat perintah tertentu dan sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi, seorang ahli hukum tidak 

boleh memonopoli upaya pemikiran dan mengabaikkan 

penalaran yang lainnya.56 

 

D. Antara Hermneutika Negosiatif Tafsir dan Takwil  

Secara umum, hermeneutika dapat berkaitan dengan 

penafsiran. Kata tafsir berasal dari kata Al-Fasr, artinya 

 
56 Ibid., 278-280. 
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menyingkap atau mengungkap sesuatu yang tertutup. Sehingga 

tafsir dipahami sebagai penyingkapan maksud suatu lafadz yang 

musykil dan rumit.57 Penafsiran Al-Qur’an telah dimulai sejak 

masa Nabi SAW dan para sahabat. Namun para sahabat tidak 

berani menafsirkan Al-Qur’an semasa Rasulullah Saw semasa 

masih hidup. Baru setelah sepeninggal Rasulullah Saw, para 

sahabat memulai menafsirkan Al-Qur’an. ketika melakukan 

penafsiran, para sahabat tidak terlepas dari pegangan yang selalu 

mereka pedomani, yaitu: Pertama, Al-Qur’an, Kedua, Nabi 

Muhammad Saw, Ketiga, pemahaman dan ijtihad. Pembukuan 

tafsir baru dilakukan pada abad ke-dua. Sebelum tafsir 

berkembang menjadi berbagai madhhab dan perguruan tafsir, 

terlebih dahulu tafsir melalui beberapa fase, yaitu: Pertama, fase 

penafsiran pada masa Rasulullah Saw dan sahabat. Kedua, fase 

penafsiran pada masa tabi’in. pada masa ini tabi’in menekuni 

tafsir karena merasa perlu melengkapi kekurangan dari fase 

sebelumnya. Ketiga, fase setelah tabi’in. Pada fase tersebut, para 

generasi sesudah tabi’in menyempurnakan penafsiran Alqur’an 

 
57 Fitriyatul Hanifiyah, Tafsir, Takwil dan Hermenutika, AL-ASHR: 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Volume 1, Nomor 1, 2016, 143. 
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dengan berbekal pemahaman mereka tentang bahasa arab, asbab 

al-nuzul, dan alat pengkajian yang lainnya.58 

Selanjutnya, terdapat istilah takwil. Takwil berasal dari 

kata awwala. awwala artinya kembali ke asal. Takwil dapat 

dipahami dengan penjelasan dan penafsiran yang menjelaskan 

haikat makna sebenarnya.59 Takwil dapat dilakukan apabila 

memenuhi kaidah takwil, yaitu: Pertama, terdapat dua dalil yang 

bertentangan, yang diambil diantara keduanya adalah yang 

shahih dan tidak ada takwil.  Kedua, takwil tidak boleh 

menggugurkan nass Syar’i lainnya. Ketiga, lafal yang  akan 

ditakwil merupakan lafal yang memiliki lebih dari satu makna 

(ambigu) dan bisa ditakwil. Keempat,  dalil makna batin harus 

lebih kuat dari makna dzahir.  Kelima,   orang yang melakukan 

takwil harus memenuhi kriteria Mujtahid , memahami bahasa 

arab dan Ilmu hukum Islam. Keenam, hasil pentakwilan harus 

sesuai dengan makna bahasa arab, makna Syar’i atau makna 

‘urf. Ketujuh, Apabila takwil dengan qiyas, maka qiyas yang 

digunakan harus qiyas jaliy.  

 
58 Ibid., 145-146. 

59 Ahmad Kali Akbar, Hermeneutika Versus Takwil (Studi 

Komparatif), KALIMAH, Volume 3, Nomor 1, 2015, 52. 
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Tafsir dan takwil memiliki persamaan dan perbedaan. 

Meski keduanya dapat dipahami sebagai penafsiran dan 

penjelasan, namun takwil lebih cenderung pada interpretasi 

makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Alqur’an.60   

berbeda dengan tafsir yang memerlukan  mediator baik bahasa 

teks maupun suatu indikator yang menghubungkan subjek dan 

objek, takwil cenderung pada hubungan langsung dalam rangka 

gerak nalar dalam menyingkap “hakikat” fenomena. Sehingga 

pentakwilan rawan akan dominasi pembaca. Sehingga 

hermeneutika cenderung menolak takwil. 

Secara khusus beberapa hermeneutika dapat berpeluang 

memberikan peran penting dalam menentukan hasil penafsiran. 

Seperti hermeneutika negosiatif yang menghendaki komunikasi 

yang seimbang anatara unsur-unsur penafsiran. Jika 

dihubungkan dengan penafsiran, hermenutika negosiatif dapat 

menghilangkan dominansi dari salah satu unsur penafsiran 

terutama dominansi yang sering terjadi pada pembaca. Karena 

dalam pemahaman hermeneutika negosiatif, di dalam Islam 

Tuhan adalah pemegang otoritas, sedangkan manusia adalah 

wakil Tuhan di bumi.61 Manusia dengan segala keterbatasanya 

 
60 Hanifiyah, Tafsir, Takwil..., 152. 

61 El-Fadhl, Speaking in God’s Name..., 52. 
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hanya bisa berupaya menggali maksud Tuhan dalam Al-Qur’an. 

Dala upaya penggaaliaan itu, manusia melakukaan penafsiran. 

Namun kadangkala manusia yang seharusnya bertindak sebagai 

wakil Tuhan yang jujur dan adil masih belum bisa mengalahkan 

kepentingannya. Sehingga dengan sadar atau tidak, manusiaa 

sangat mungkin melakukan dominansi sebagai pembaca. Jadi 

hubungaan hermeneutika negosiatif dengan tafsir atau 

penafssiran adalah bertindak sebagai pengontrol keseimbangan 

antara unsur-unsur penafsiran. 
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BAB III 

MENGENAL MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN 

 

 

Setelah penulis menjelaskan mengenai hermeneutika 

negosiatif pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan 

mengajak pembaca mengenal MTA lebih dalam meliputi sejarah 

kelahiran MTA, struktur MTA, visi dan misi MTA serta dakwah 

MTA. Penulis juga menjelaskan mengenai ideologi dan 

paradigma MTA meliputi model pemikiran MTA, sikap MTA 

dalam memilah bidang ibadah dan muamalah, metode istimbat 

yang digunakan MTA dan metode penafsiran MTA. Bab ini 

sekaligus menjawab rumusan masalah pertama yang telah 

penulis ungkapkan pada bab pertama.  

 

A. Selayang Pandang MTA 

Sebelum mengetahui lebih jauh mengmalaienai fatwa 

MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an, 

terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara singkat profil 

MTA. Dengan mengetahui profil MTA pembaca diharapkan 

akan lebih mudah memahami fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Al-Qur’an.  
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1. Sejarah Lahirnya MTA 

Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) merupakan sebuah 

yayasan yang aktif dalam kegiatan dakwah Islam. Pembentukan 

Majelis Tafsir Al-Qur’an tidak terlepas dari pengaruh politik 

pada masa setelah pemilu pada tahun 1971. MTA didirikan oleh 

Abdullah Thufail Saputro, seorang keturunan dari pemimpin 

tarekat Naqshabandiyah. Abdullah Thufail tercatat pernah 

mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah modern Taman 

Siswa dan Muhammadiyah. Abdullah Thufail juga menguasai 

bahasa arab dan pernah menimba ilmu mengenai kitab-kitab 

Islam klasik di beberapa pondok pesantren. Pondok pesantren 

yang pernah menjadi tempat Abdullah Thufail menimba ilmu 

yaitu: Pondok Pesantren Termas yang berada di Pacitan Jawa 

Timur dan Pondok Popongan, Delanggu, Klaten. Tidak hanya 

menguasai tafsir dan hadits, Abdullah Thufail juga menguasai 

kitab-kitab fikih.1 

Memasuki tingkat pendidikan menengah, Abdullah 

Thufail melanjutkan studinya di SMP dan SMA di Alirsyad 

Solo. Setelah lulus dari SMA, Abdullah Thufail melanjutkan 

studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Cokroaminoto 

 
1 Zaki Faddad Syarif Zein, Komodifikasi Agama Dalam Gerakan 

Majelis Tafsir Al-qur’an (MTA) di Surakarta, Religio: Jurnal Studi Agama-

agama, Volume 10, Nomor 1, 2020, 122.  
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Surakarta namun ia tidak menyelesaikan Studinya dan lebih 

memilih berwirausaha sambil berdakwah. Ia pernah menjadi 

anggota (Dewan Dakwah Islam) DDI yang dibentuk oleh 

Muhammad Natsir pada tahun 1960-an setelah Masyumi 

dibubarkan sebagai partai politik. Keikutsertaan Abdullah 

Thufail dalam organisasi tersebut, sedikit banyak telah 

membawa pengaruh yang membentuk ideologi pemurnian Islam 

dalam kegiatan dakwahnya. Meski riwayat pendidikannya 

menunjukkan kedekatan dengan ulama tradisional, namun 

Abdullah Thufail menjadi puritan. Puritanisme Abdullah 

Thufail terlihat dari referensi-referensi yang ia gunakan saat 

berdakwah. Ia banyak mengambil dasar dari pendapat-pendapat 

pembaharu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.2 

Sebelum menetap di Solo pada tahun 1965, Abdullah 

Thufail pernah berdagang di beberapa pulau di Indonesia. 

Namun usaha dagang yang dilaukannya mengalami pailit 

sehingga ia memilih kembali ke Solo dan melanjutkan 

komitmen dakwahnya. Abdullah Thufail pernah terlibat dalam 

upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia  ketika terjadi 

pemberontakan G30S/PKI. Pada saat itu Abdullah Thufail 

 
2 Subkhan Ridlo, Konsep Bid’ah dan Pandangan Kebangsaan Majelis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA), jurnal SMaRT Studi Mayarakat, Religi dan Tradisi, 

Volume 4, Nomor 2, 2018, 198. 
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ditunjuk oleh Jendral Sarno Edi Wibowo untuk memimpin 

Koordinasi Persatuan Pemuda indonesia (KPPI). Nama 

Abdullah Thufail mulai dikenal sejak terjadi peristiwa 

Supersemar 1966. Ia mengirim “Buku Putih” kepada Jendral 

Soeharto yang berisi penolakan kepemimpinan presiden 

Soekarano dan tuntutan pembubaran PKI. Abdullah Thufail 

memulai dakwah di daerah surakarta, tepatnya di Kelurahan 

Semanggi (timur Keraton Surakarta). Dalam misinya 

membentuk persatuan Islam, ia pernah mengundang 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan PSII namun 

mendapatkan penolakan dari setiap organisasi Islam tersebut. 

Abdullah Thufail melanjutkan misinya dengan membentuk 

kelompok dakwah pada 19 September 1972 dengan 

beranggotakan tujuh orang.3 

Pada tanggal 16 Desember 1972, Abdullah Thufail resmi 

membuka pengajian perdana di Radio Dakwah Islam Surakarta 

yang didirikan bersama Abdullah Sungkar. Pada masa orde baru, 

semua organisasi Islam dituntut untuk mengakui pancasila 

sebagai asas tunggal. Namun karena Abdullah Sungkar berbeda 

paham mengenai penerimaan asas tunggal, ia memilih untuk 

memisahkan diri dari Abdullah Thufail dan mendirikan 

 
3 Zein, Komodifikasi Agama Dalam..., 123-124.  
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fraksinya sendiri yang bersikap resisten terhadap pemerintah. 

Sejak saat itu, Abdullah Thufail melembagakan pengajiannya 

dalam bentuk yayasan dengan nama Majelis Tafsir Al-Qur’an. 

pada tanggal 23 Januari 1974, Majelis Tafsir Al-Qur’an resmi 

didirikan dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-undang 

dasar 1945.4 

Pada tahun 1992, Abdullah Thufail meninggal dunia dan 

pemimpin tertinggi Majelis Tafsir Al-Qur’an digantikan oleh 

Ustadz Sukina. Gawok Sukoharjo Jawa Tengah merupakan 

tanah kelahiran Sukina. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di 

Sragen. Setelah menamatkan Pendidikan Guru Agama, Sukina 

mengabdi di SD Muhammadiyah Makamhaji hingga diangkat 

menjadi PNS. Disamping pernah aktif dalam keanggotaan 

pemuda Muhammadiyah Surakarta, Sukina juga mendapat gelar 

Strata Satu (S1) dari Fakultas Tarbiyah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Setelah mendapatkan gelar sarjana, 

Sukina menjadi murid setia Abdullah Thufail hingga pernah 

dikirim ke Pakistan untuk belajar berdakwah. Pada masa 

kepemimpinannya, upaya pemurnian agama dikuatkan dengan 

penghapusan dan penentangan unsur budaya lokal dalam agama. 

Jama’ah Majelis Tafsir Al-Qur’an diminta untuk menyerahkan 

 
4 Ibid., 125.  
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koleksi jimat mereka disertai dengan pengakuan bertaubat. 

Jimat-jimat itu kemudian dimuseumkan di dalam gedung 

Majelis Tafsir Al-Qur’an pusat yang berada tepat di depan 

Keraton Mangkunegaran.5 

 

2. Struktur MTA 

Majelis Tafsir Alquran merupakan sebuah yayasan yang 

terdiri dari lembaga dakwah Islamiyah sekaligus lembaga 

pendidikan. Yayasan MTA tergolong kedalam yayasan legal 

karena telah berbadan hukum dengan akta notaris R. Soegondo 

Notodisoerjo Notaris di Surakarta Nomor 23 tahun 1974. MTA 

ingin memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 sehingga 

mendaftarkan kembali yayasan MTA sebagai yayasan dengan 

akta notaris Budi Yojantiningrum, SH. Notaris di Karanganyar, 

Nomor 1, tanggal 6 September 2006. Disahkan oleh Menkum 

dan HAM dengan keputusan Menteri Nomor. C-

2510.HT.01.02.TH 2006. Akta notaris yayasan MTA disahkan 

pada 3 November 2006 dan tercatat dalam Berita Negara tanggal 

27 Februari 2007, Nomor 17.6 

 
5 Ibid., 126.  

6 Andy Dermawan, Manajemen Dakwah Majelis Tafsir Al-qur’an, 

Jurnal Humanika, Th. XVII, Nomor 2, 2017, 81-82. 
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Struktur MTA terbagi atas struktur kelembagaan dan 

struktur kepengurusan. Secara kelembagaan, MTA terdiri atas 

pusat, perwakilan dan cabang. Seperti telah diketahui, MTA 

Pusat berlokasi di Surakarta. Sedangkan Perwakilan berada di 

kota/kabupaten dan cabang berada di kecamatan. Perwakilan 

MTA telah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Secara 

kepengurusan ditingkat pusat, MTA terdiri dari beberapa 

personil pengurus, yaitu: Pembina, Ketua Umum, Ketua, Ketua 

bidang Ekonomi, Ketua Bidang Pembangunan dan Pemuda, 

Ketua Bidang Pendidikan, Sekertaris Umum, Sekertaris, 

Bendahara Umum, dan Bendahara. Nama-nama yang saat ini 

menjadi pengurus MTA yaitu: Drs. Ahmad Sukina (Pembina 

MTA), Prof. Drs. Mugijatna, M.Si, Ph.D (Ketua Umum), 

Suharto, S.Ag (Ketua), Drs. Purwono Adi Nugroho (Ketua 

Bidang Ekonomi), Ir. Didik Djoko Susilo S.T, M.T (Ketua 

Bidang Pembangunan dan Pemuda), Drs. Heru Siswanto (Ketua 

Bidang Pendidikan), Sunarno, S.Sos, M.Hum (Sekertaris 

Umum), Muhammad Fathin Habibullah, S.H., CLA., C.T.LA., 

Mediator (Sekertaris), H. Mansyur Masyhuri (Bendahara 

Umum), dan Ir. Sunarjo (Bendahara).7 

 

 
7 Website resmi MTA, http://www.mta.or.id/sekilas-profil/ diakses 

pada 24 Februari 2021.   

http://www.mta.or.id/sekilas-profil/
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3. Visi Misi MTA 

Sebagai sebuah yayasan yang bergerak dalam dakwah 

Islamiyah dan pendidikan, tentu saja MTA juga memiliki visi 

dan misi. Visi MTA yaitu mengajak umat Islam kembali ke Al-

Qur’an. sedangkan Misi MTA yaitu mengadakan pengajian Al-

Qur’an yang dibagi menjadi pengajian khusus dan pengajian 

umum, menyelenggarakan pendidikan dengan berlandaskan 

nilai-nilai keislaman baik formal maupun non-formal, 

melakukan kegiatan sosisal, SAR, Satgas, kepemudaan MTA, 

ekonomi dan kesehatan, penerbitan, komunikasi dan informasi, 

kerjasama, sumber dana MTA, dan Perkembangan Lembaga.8 

 

4. Dakwah MTA 

Dalam kegiatan dakwahnya, MTA mengaplikasikan 

beberapa manajemen dakwah, Yaitu: Pertama, Perencanaan 

Dakwah (Takhthith). Perencanaan dakwah adalah persiapan 

langkah kegiatan agar tepat sasaran. persiapan itu juga meliputi 

media dakwah, personil dakwah, dan materi dakwah. Dalam 

mempersiapkan dakwahnya, MTA cenderung fokus pada 

persiapan program dan kegiatan saja. Namun, menurut salah 

satu pimpinan MTA, MTA tidak melaukan perencanaan dakwah 

 
8 Dermawan, Manajemen Dakwah..., 82-83. 
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dan hanya merespon problematika ummat yang dibahas dalam 

pengajian. Kedua, pengorganisasian dakwah (Thanzhim). 

Pengorganisasian individu artinya pengelompokan individu 

berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya. Pengorganisasian 

dakwah di MTA dilaukan dengan penentuan “gelombang 

pengajian”. Yang dimaksud kata gelombang disini adalah 

angkatan pengajian. Pengorganisasian seperti itu cenderung 

memudahkan penyampaian materi sesuai kadar penerimaan 

materi masing-masing individu.9 

Ketiga, penggerakan dakwah (Tawjih). Penggerakan 

dakwah merupakan kegiatan memotivasi jama’ah agar semangat 

mengabdi secara profesional melalui penanaman niat yang baik 

serta keikhlasan. Salah satu contoh penggerakan dakwah yang 

dilaukan pimpinan MTA adalah memotifasi jama’ah agar 

senantiasa hidup sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah, hidup 

Islami, serta saling menghormati antar anggota MTA. Keempat, 

Pengendalian dan Evaluasi Dakwah (Riqabah). Evaluasi 

dakwah adalah melaukan koreksi terhadap pelaksanaan 

perencanaan dakwah, pengorganisasian dakwah dan 

penggerakan dakwah. Inti dari evaluasi dakwah adalah 

memperbaiki kekurangan dari dakwah yang telah dilakukan 

 
9 Ibid., 86-87. 
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dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditentukan. 

Evaluasi dakwah MTA dilakukan setiap hari Ahad dengan 

agenda merespon laporan-laporan dari wakil cabang dan daerah 

tentang apa yang terjadi di masyarakat. Setiap hari Ahad pagi, 

MTA Surakarta mengadakan pengajian yang diikuti oleh ribuan 

anggota dari berbagai daerah. Barulah setelah sholat dzuhur 

evaluasi dakwah dilakukan.10 

Dalam upaya memperluas jangkauan dan jaringan serta 

memperbanyak massa, MTA melakukan beberapa 

pengembangan dakwah melalui kegiatan rutin. Selain melalui 

tatap muka dalam pengajian, MTA juga memanfaatkan media 

cetak maupun elektronik untuk lebih mendekatkan diri dengan 

masyarakat. MTA juga membangun lembaga pendidikan guna 

mempersiapkan generasi berbasis MTA. Berikut ini penjelasan 

mengenai beberapa program yang dilaukan MTA dalam upaya 

mengembangkan jangkauan dan jaringan.  

 

a. Kajian Ahad Pagi MTA 

Kajian Ahad pagi merupakan salah satu bagian dari lima 

bentuk pengajian yang diadakan MTA. Lima bentuk tersebut 

yaitu: pengajian gelombang yang wajib bagi seluruh anggota 

 
10 Ibid., 90-92.  
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MTA, pengajian kelompok dengan jumlah jamaah lebih kecil 

dan berada di daerah masing-masing, pengajian Ahad Pagi yang 

terbuka untuk jamaah MTA maupun umum, dan pengajian safari 

ramadhan yang disebut juga pengajian nafar fi sabilillah. Ustadz 

Sukino selaku pembina pusat menjadi penceramah tunggal 

dalam kajian ahad pagi dan pengajian gelombang.11 Kegiatan 

tersebut juga sering disebut dengan Jihad Pagi. Kegiatan kajian 

ahad pagi dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 

11.00 WIB. Gedung MTA pusat menjadi tempat pelaksanaan 

kegiatan tersebut.12 Kajian ahad pagi ini diwajibkan bagi seluruh 

anggota MTA dengan tujuan memperkuat pemahaman. Dengan 

motivasi hidup demi pergerakan dan perjuangan sebagaimana 

ditanamkan oleh ustadz-ustadz MTA, jama’ah MTA benar-

benar militan untuk menjadi puritan.13  

Dalam setiap kajian yang dilaukan, MTA selalu memberi 

solusi atas permaslahan jamaahnya dengan menafsirkan Al-

Qur’an dan Sunnah berdasarkan pemahaman pemimpinnya. 

 
11 Ilya Muhsin, dkk. Geliat Puritanisme Muslim di Indonesia: 

Menyibak Tabir di Balik Gerakan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dalam 

Perspektif Psikologis. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 

Volume 12, Nomor 1, 2018, 229.  

12 Ibid., 227. 

13 Ibid., 232. 
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MTA juga selalu mengingatkan jamaahnya untuk menjauhi 

bid’ah dan mengikuti penafsiran pemimpinnya. MTA 

menganggap penafsiran yang dilaukan oleh pemimpin mereka 

merupakan kebenaran mutlak. Sebagaimana Sukina 

menegaskan bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah 

dan sebaik-baik petunjuk adalah hadits Rasulullah. Sukina juga 

menganggap bid’ah adalah sejelek-jeleknya perbuatan, sesat dan 

menggirirng manusia ke neraka. Sukina menghimbau agar tidak 

membuat aturan ibadah sendiri dan membuat bayangan pahala 

sendiri. Sukina juga menegaskan bahwa orang yang beribadah 

tanpa didasari dengan dalil maka ibadahnya akan sia-sia. Sukina 

mengatakan “jangan menanyakan larangan, tetapi tanyakanlah 

tuntunannya.”14 

 

b. Brosur Ahad Pagi MTA 

Brosur ahad pagi merupakan salah satu produk MTA yang 

dihasilkan dari kajian-kajian yang dilakukan dalam pengajian, 

siaran radio dan televisi. Brosur Ahad Pagi MTA menjadi 

referensi dan pedoman yang kuat atau fatwa yang dita’ati oleh 

jama’ah MTA. Keberadaan brosur ahad pagi MTA yang berisi 

jawaban atas problematika jama’ah seputar ibadah telah menarik 

 
14 Ibid., 231-232. 
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para akademisi untuk melaukan penelitian. Tidak jarang, para 

peneliti menggunakan perspektif ushul fikih karena didalamnya 

membahas empat hal utama berkaitan dengan fatwa, yaitu: 

pertama, altsamarah (buah). Buah merupakan analogi dari 

fatwa itu sendiri. Kedua, Al-mutsmir (pemberi buah). Pemberi 

buah yang dimasud adalah pohon. Pohon menggambarkan dalil 

yang akan dikaji untuk membuahkan fatwa.  Ketiga, Thuruq 

Alistismar (cara mengambil buah). Cara mengambil buah 

menganalogikan alat memetik buah yaitu metode ijtihād dan 

Almustatsmir (pemetik buah). Pemetik buah menganalogikan 

orang yang berijtihad.15 

Berdasarkan pernyataan Drs. Mugijatna, Ph.D, Brosur 

Ahad pagi dibuat berdasarkan tema yang ditentukan oleh 

pembina pusat, yaitu Ustadz Sukina. Tema yang telah ditentukan 

oleh Ahmad Sukina kemudian dikaji oleh Tim Ilmu MTA. Tim 

Ilmu terdiri dari tiga orang, yaitu: ustadz Masduki, ustadz 

Naryanto dan ustadz Ahmadi. Ketiga-tiganya tidak ada yang 

mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Ustadz 

masduki mempelajari hadits secara otodidak dengan ilmu 

belajar bertahun-tahun di pondok pesantren Alislam. Ustadz 

 
15 Moh. Nashirudin, Mudofir, The Authority of Majelis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Fatwa: Critical Review of the MTA’s Sunday Morning 

Brochure, Al-manahij, Volume 12, Nomor 2, 2018, 167. 
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Masduki adalah salah satu pendiri dan pemimpin program 

brosur minggu pagi. Ustadz Masduki mengaku mendapatkan 

pengetahuan tentang tafsir dari ustadz Abdullah Thufail (pendiri 

MTA). Tim Ilmu MTA sebenarnya beranggotakan 22 orang, 

akan tetapi anggota tim akan terlibat hanya ketika ustadz 

Masduki tidak mampu memecahkan permasalahan dalam tema 

yang telah ditentukan.16  

 

c. Radio MTA 

Radio MTA menjadi salah satu sarana dakwah yang 

digunakan oleh MTA. Dalam rangka mendukung dakwah MTA, 

radio ini memiliki program acara Jihad Pagi. Acara tersebut 

dapat didengarkan di radio MTA setiap hari minggu pada pukul 

06.00-08.00 WIB. Acara tersebut tidak hanya membahas suatu 

tema tertentu saja, akan tetapi juga membuka tanya jawab 

mengenai persoalan keagamaan.17 Materi dari Jihad Pagi 

nantinya akan diterbitkan dalam bentuk brosur dan disebarkan 

kepada jamaa’ah MTA.  Pengajian Jihad Pagi Radio MTA 

diawali dengan pembacaan ayat Al-Qur’an ataupun Hadits yang 

 
16 Ibid., 169. 

17 Zunly Nadia, Living Hadits: Penggunaan Hadits dalam Ceramah 

Agama di Radio Majelis Tafsir Al-qur’an, Bina’ Al-Ummah, Volume 15, 

Nomor. 1, 2020, 64. 
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relevan dengan tema pengajian. Pembaca ayat Al-Qur’an dan 

Hadits dalam acara itu disebut dengan Cantrik.  

Cantrik merupakan sebutan untuk asisten ustadz Sukina 

yang ditunjuk karena sudah menjadi murid senior. Setelah 

dibacakan ayat Al-Qur’an dan Hadist barulah Ustadz Sukina 

memberikan penjelasan dengan berdasar kepada Al-Qur’an dan 

Hadits yang dimaknai secara tekstual. Cakupan materi ceramah 

dalam acara Jihad Pagi cukup berfariasi, yaitu: tafsir, fikih 

ibadah, tauhid, tarikh, dan ahlak dalam menjalin hablun 

minallah dan hablun minannas.18 Di akhir acara biasanya ada 

penyerahan jimat sebagai bukti taubat. salah satunya pada tahun 

2011, pernah ada dua orang yang menyerahkan jimat keris 

sendang sedayu dan keris sumur bandung yang dipercaya dapat 

melancarkan rizki. Setelah penyerahan jimat, Ustadz Sukina 

akan membacakan hadits tentang larangan pergi ke dukun. 

Apabila ada jamaah yang sakit dan minta didoakan, nama-nama 

mereka akan disebutkan oleh Cantrik diahir acara jihad pagi dan 

kemudian didoakan oleh Ustadz Sukina.19 

 

 
18 Ibid., 65.  

19 Ibid., 71-72. 
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d. Lembaga Pendidikan MTA 

Selain mengadakan pengajian, brosur ahad pagi dan 

mengadakan kajian di radio MTA FM, MTA juga mendirikan 

lembaga pendidikan. MTA membangun lembaga pendidikan 

formal seperti TK, SLTP dan SMU. Bagi siswa SLTP dan SMU, 

mereka diwajibkan untuk tinggal di asrama agar mendapat 

tambahan bimbingan dan pengawasan dalam pengamalan 

agama. MTA juga mengadakan pendidikan non-formal seperti 

kursus menjahit, kursus bahasa arab, kursus otomotif serta 

kursus menulis dan jurnalistik. 20 

 

B. Ideologi dan Paradigma MTA 

Berbicara mengenai ideologi dan paradigma artinya 

membahas mengenai gagasan atau ide dan cara pandang. Dalam 

masalah organisasi agama, ideologi adalah ide dasar sebuah 

organisasi keagamaan. MTA mengusung ideologi 

mengembalikan umat Islam kepada kemurnian Al-Qur’an dan 

Sunnah. Ini menunjukkan bahwa MTA memiliki ideologi 

fundamentalis. MTA hanya menggunakan Al-Qur’an dan 

Sunnah sebagai pedoman dalam melaukan ibadah sehari-hari. 

Sehingga MTA menentang unsur-unsur kebudayaan yang tidak 

 
20 Ibid., 62. 
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pernah tercantum dalam Al-Qur’an dan menganggap perbuatan 

diluar ketentuan Sunnah adalah bid’ah. MTA memiliki 

paradigma tersendiri dalam persoalan ibadah. Terutama dalam 

hal ibadah yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-

Qur’an. Salah satunya, Paradigma MTA terhadap bid’ah. 

Menurut pandangan MTA, bid’ah  dapat menyebabkan amalan 

ibadahnya tertolak. Pengertian bid’ah menurut MTA adalah tiap 

perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang berujung 

kesesatan. Dengan kata lain, bid’ah menurut MTA termasuk 

kedalam perbuatan sesat. Berikut ini bebapa poin yang perlu 

dijabarkan untuk memahami secara lebih luas mengenai 

ideologi dan paradigma MTA. 

 

1. Model Pemikiran MTA 

Dengan cita-cita pemurnian Al-Qur’an, MTA berupaya 

melaukan pengajian tafsir yang dimulai sejak masa pendiri 

pertama yaitu Abdullah Thufail. Bagi MTA, meninggalkan 

ajaran Al-Qur’an merupakan penyebab kemunduran umat Islam. 

Sehingga umat Islam diajak untuk kembali menghayati dan 

mengamalkan ajaran Al-Qur’an. Model pemikiran seperti ini 

sama dengan model pemikiran pembaharu Islam seperti Rasyid 
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Ridha, Sayyid Quthb, dan Muhammad Abduh.21 Dengan 

demikian, MTA tergolong memiliki corak pemikiran tekstualis. 

 

2. Sikap MTA dalam Memilah Bidang Ibadah dan 

Muamalah 

Ibadah dan muamalah adalah dua hal yang berbeda. 

Ibadah adalah segala perbuatan baik berbentuk perkataan 

ataupun tindakan dalam rangka mengagungkan Allah, dan 

perbuatan ibadah merupakan perbuatan yang disukai Allah dan 

diridhio Allah. Sedangkan muamalah adalah hubungan antara 

manusia dengan lingkungannya yang dibatasi dengan hak dan 

kewajiban. Lebih luas, muamalah dapat dipahami sebagai 

seperangkat aturan Allah bagi manusia untuk berinteraksi 

dengan manusia lainnya.22 Ibadah dan muamalah keduanya 

memiliki prinsip masing-masing. Prinsip ibadah yaitu: tidak 

menyekutukan Allah, dilaukan dengan tulus dan pasrah kepada 

Allah, dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati 

serta mengharapkan balasan hanya kepada Allah Swt. Dalam hal 

ibadah manusia tidak mempunyai otoritas menentukan ibadah 

 
21 Khoirul Umami, Pseudopuritanism: Studi Al-dakhil Atas Tafsir 

Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA), Falasifa, Volume 11, Nomor 2, 2020, 2. 

22 Ghazali, Pelembagaan badan dan Muamalah di Indonesia, At-

tabayyun, Volume 3, Nomor 2, 2019, 37. 
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kecuali Nabi Saw yang merupakan utusan Allah Swt. Berbeda 

dengan muamalah yang memberikan kelonggaran kepada 

manusia untuk menentukannya.23 

Ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: ibadah mahdhah 

dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan 

ibadah yang berupa muamalah ma’allah (hubungan antara 

manusia dengan Allah). Ibadah mahdhah sudah diatur 

ketentuannya oleh Allah, sehingga ibadah mahdhah 

keberadaannya harus berdasarkan dalil. Misalnya: shalat, zakat 

dan puasa. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah merupakan 

perbuatan yang mencakup mu’amalah ma’al khalqi (hubungan 

manusia dengan manusia lainnya atau dengan mahluk lainnya). 

Ibadah ghairu mahdhah bersifat memberi manfaat. Dan ibadah 

ghairu mahdhah keberadaannya tidak berdasarkan dalil.24 

MTA merujuk pada Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ sahabat 

dalam segala ibadah dan hukum halal haram. MTA tidak 

menggunakan selain tiga yang telah disebutkan itu. Sedangkan 

untuk masalah muamalah (hubungan dengan manusia lain atau 

mahluk lain) MTA cenderung memiliki sikap fundamental. 

 
23 Ibid., 38-39.  

24 Yulita Futria Ningsih, Fikih Ibadah, (Bandung: CV. Media Sains 

Indonesia), 2021, 2. 
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Karena berpegang erat pada Al-Qur’an dan Sunnah, MTA 

cenderung menghindari kegiatan masyarakat yang berbau 

kebudayaan dan tradisi serta kegiatan ibadah yang dilakukan 

secara kemasyarakatan yang dinilai menyimpang dari Al-Qur’an 

dan Sunnah. 

 

3. Metode Istimbāth Hukum yang Digunakan MTA 

Penentuan hukum suatu permasalahan tidak dapat 

dilepaskan dari proses ijtihad dan metode yang digunakan. 

Mujtahid (penggali hukum) akan mencari hukum suatu 

permasalahan di dalam Al-Qur’an, apabila ia tidak 

menemukannya maka ia akan mencari hukumnya dalam Sunnah 

atau Hadits. Jika dari keduanya (nash) tidak didapatkan hukum 

dari permasalahan yang dimaksud, mujtahid akan melakukan 

upaya pencarian hukum yang disebut dengan ijtihad. Itulah 

mengapa fatwa berkaitan dengan fikih dan ushul fikih. Fikih 

sebagai hasil dari ijtihad. Dan ijtihad selalu menggunakan 

metode sebagaimana diatur dalam ushul fikih. Ushul fikih 

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas dalil-dalil 

fikih yang bersifat umum, metode menarik hukum dari dalil-

dalil tersebut serta syarat bagi mujtahid yang melakukan istinbat 

hukum. Pemberian hukum atas suatu permasalahan 

membutuhkan perangkat metodologis yang dikenal dengan 
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Istidlal (metode istinbat hukum).25 Akan tetapi yang perlu 

diingat, dalam melaukan istinbat hukum harus selau berdasar 

pada Al-Qur’an dan Sunnah.26  

Terlihat bahwa MTA menentukan hukum wanita haid 

membaca Al-Qur’an dengan cara melakukan penafsiran 

terhadap ayat Al-Qur’an. Karena MTA hanya berpedoman 

kepada Al-Qur’an dan Sunnah, MTA menggunakan metode 

istimbat hukum berupa penafsiran dengan prinsip yang mereka 

pegangi, yaitu: dalam menentukan boleh tidaknya melaukan 

suatu perbuatan, seseorang tidak boleh bertanya dalil, apabila 

perbuatan tersebut tidak disebutkan didalam Al-Qur’an ataupun 

Hadits, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan apabila tidak 

ada dalil yang melarangnya. 

4. Metode Penafsiran MTA 

Pada tahun 1981, Majelis Tafsir Al-Qur’an menerbitkan 

tafsir Al-Qur’an berjudul Catatan Tafsir Al-Qur’an Gelombang 

VII Malam. Tafsir ini terdiri atas lima jilid. Jilid pertama berisi 

 
25 M. Saefudin Mughni, Korelasi Sumber Hukum Islam Antara Al-

Qur’an, Hadits dan Ushul Fikih, Educreative: Jurnal Pendidikan Kreatifitas 

Anak, Volume 5, Nomor 2, 2020. 

26 Ahmad Sanusi, Menggagas Fikih Moderat (Studi Analisis Kritis 

atas Metode jtihad Fikih), Syakhshiya: Jurnal Hukum Perdata Islam, Volume 

20, Nomor 2, 2019, 245. 
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QS. Albaqarah:1-39 dan surat Alfatihah, Jilid kedua berisi  QS. 

Albaqarah:40-91, Jilid ketiga berisi QS. Albaqarah:92-141, jilid 

keempat berisi QS. Albaqarah: 142-176. Penulisan tafsir itu  

sudah dimulai sejak pertengahan 1976. Penulisan didektekan 

secara langsung oleh Abdullah Thufail. Penulisan pada jilid 

pertama dan keempat dari tafsir MTA tidak diatasnamakan 

Abdullah Thufail. Barulah pada cetakan kedua pada bulan juli 

1981 terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa tafsir tersebut 

dikerjakan oleh sekelompok tim yang mengikuti pengajian 

Abdullah Thufail. Dalam jilid kedua dan ketiga terdapat 

keterangan bahwa tafsir itu secara langsung didektekan oleh 

Abdullah Thufail kepada murid-muridnya.27 Pada ahirnya, 

pengajian tafsir karya Abdullah Thufail diteruskan oleh Ahmad 

Sukina. Tafsir tersebut kemudian dikodifikasikan dan diberi 

judul Tafsir Majelis Tafsir Al-Qur’an karya Abdullah Thufail.  

Susunan tafsirnya sebagaimana urutan surat dalam Al-

Qur’an mushaf usmani. Pengajian MTA mengharuskan 

jama’ahnya untuk bersungguh-sunguh dalam 3 hal, yaitu: 

Pertama, Tauhid. Jama’ah MTA diharuskan menjauhkan diri 

 
27 Islah Gusmian, “Tafsir Al-qur’an Karya Yayasan MTA, Kajian Atas 

Metodologi Tafsir dan Implikasinya dalam Pemikiran Islam di Indonesia”, 

Laporan Penelitian Bermutu Berbasis Program Studi, (Surakarta: Pusat 

Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Surakarta), 2013, 30. 
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dari perbuatan syirik seperti yasinan, tahlilan dan slametan dan 

semacamnya. Kedua, jama’ah MTA harus menjauhi bid’ah. 

Karena bid’ah tidak diajarkan oleh Al-Qur’an. Ketiga, jama’ah 

MTA harus kembali kepada ajaran Al-Qur’an. MTA 

menyatakan bahwa dalam penafsiran mereka menjauhkan diri 

dari menggunakan hadits dhaif, israiliyat dan hal-hal yang bagi 

mereka menyimpang dari Islam.28 

Tidak seperti tafsir pada umumnya, penamaan tafsir MTA 

dilakukan berdasarkan materi pembahasannya. Selain itu 

terdapat judul yang tidak sama dengan beberapa judul yang 

lainnya. Meski beberapa tafsir lain juga ada yang menggunakan 

nama yang kurang spesifik seperti Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim 

karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an karya Alsam’ani, Tafsir Al-

Qur’an karya Zainudin Hamidi dan Fachruddin HS dan 

beberapa tafsir lainnya, namun tafsir-tafsir itu memiliki judul 

yang konsisten dalam jilid-jilidnya. Tidak seperti tafsir MTA 

yang judulnya diikuti dengan nama ayat yang menjadi 

bahasannya. Meski tidak secara langsung dinyatakan sebagai 

 
28 Umami, Pseudopuritanism..., 2.  
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tafsir resmi MTA, namun tafsir MTA menjadi acuan dalam 

memahami tafsir di MTA.29 

Dalam penelitian yang berjudul Pseudopuritanism: Studi Al-

dakhil Atas Tafsir Majelis Tafsir Alqur’an (MTA), Khoirul Umami 

meneliti tentang ambiguitas MTA dalam dakwahnya yang merujuk 

pada Tafsir MTA. Dalam penelitian itu Umami menggunakan 

pemetaan metodologi kajian atas tafsir Al-Qur’an oleh Islah Gusmian 

dalam Kazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga 

Ideologi untuk mengetahui metodologi tafsir MTA. Gusmian membagi 

metodologi kajian atas tafsir Al-Qur’an menjadi dua aspek, yaitu: 

aspek teknis penulisan tafsir Al-Qur’an dan aspek hermeneutik tafsir 

Al-Qur’an. Hasilnya, secara teknik penulisan tafsir Al-Qur’an, MTA 

menggunakan teknik runtut sesuai urutan mushaf. Sedangkan secara 

bentuk penyajian tafsir, MTA menyajikan tafsir secara global 

(mujmal). Tidak sedikit ayat Al-Qur’an yang dimaknai secara global. 

Sebagian ayat Al-Qur’an ditafsirkan dengan sangat singkat dan 

sebagian lagi ditafsirkan dengan panjang lebar. Penjelasan panjang 

lebar diterapkan pada ayat-ayat tentang gerakan Islam puritan, tema 

syirik, tema tauhid dan syafa’at.30  

Dalam tafsir MTA jilid I, II, dan IV seluruh ayat ditafsirkan satu 

persatu, sedangkan dalam jilid III dan V, penafsiran dilakukan atas 

 
29 Ibid., 6-7 

30 Ibid., 10-11. 
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beberapa ayat sekaligus. Dengan keadaan demikian, maka dapat 

dikatakan MTA menggunakan metode penafsirannya sendiri. Namun 

sebagai golongan literalis, menggunakan metode penafsiran sendiri 

berarti telah melakukan kebebasan berfikir yang cenderung akan 

menghasilkan penafsiran yang liberal. 
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BAB IV 

FATWA MTA TENTANG KEBOLEHAN WANITA 

HAID MEMBACA AL-QUR’AN 

 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan fatwa MTA 

tentang kebolehan wanita haid membaca Alqur’an sekaligus 

sebagai jawaban atas rumusan masalah yang kedua sebagaimana 

telah penulis sebutkan dalam bab pertama. Dalam bab ini penulis 

akan menguraikan hal-hal penting yang berkaitan dengan fatwa 

MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-qur’an 

meliputi: definisi fatwa, proses pembuatan fatwa tentang wanita 

haid membaca Al-Qur’an, serta pengaruh horizon pembaca 

terhadap pembacaan fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid 

membaca Al-Qur’an. 

 

A.  Definisi Fatwa dan Hukum Mengikutinya 

Secara sederhana fatwa diartikan pemberian keputusan. 

Fatwa adalah pemberian jawaban atas sebuah persoalan 

menyangkut hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam 

Al-Qur’an maupun Hadits. Fatwa juga dapat berlaku sebagai 

penegasan atas suatu permasalahan dalam kacamata ajaran 

Islam. Fatwa tidak terlepas dari kitab fikih sebagai kitab hukum 
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dan rujukan normatif dalam ibadah orang Islam setiap harinya. 

Fatwa ada sejak masa Rasulullah Saw. Para sahabat yang 

menanyakan permasalahan kepada Rasulullah Saw berarti 

sedang meminta fatwa (istifa’). Sepeninggal Rasulullah Saw 

dakwah dilanjutkan oleh para sahabat.  Ibn Alqayyim 

Aljauziyyah menerangkan bahwa tugas Rasul adalah memiliki 

pengetahuan atas apa yang disampaikan (tabligh) dan memiliki 

sifat benar (Shidiq) dalam pengetahuan yang disampaikan. Oleh 

karena itu, Ibn Alqayyim mengemukakan syarat bagi seorang 

muballigh dan mufti, yaitu: memiliki cara penyampaian yang 

bagus, riwayat perjalanan hidup yang diridhai Allah, adil dalam 

perkataan dan perbuatan, serta perbuatan yang mirip antara yang 

terlihat dimata khalayak dengan perbuatan yang dilakukan 

ketika tidak ada khalayak.1 

Di Indonesia, istilah fatwa mulai dikenal setelah 

pembentukan Majelis Ulama ndonesia (MUI) sebagai lembaga 

yang menjadi wadah para ulama untuk mewakili kepemimpinan 

masyarakat muslim. MUI diberi tugas untuk memberikan fatwa-

fatwa. Jauh sebelum MUI berdiri sebagai lembaga yang bertugas 

membuat fatwa keagamaan, peran para ulama pada masa 

 
1 Diana Mutia Habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, Jurnal 

Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 4, 2017, 450. 
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sebelum penjajahan tidak diragukan lagi. Masa-masa kejayaan 

kerajaan Islam pada masa itu menjadikan peran sangat 

dibutuhkan tidak hanya dalam permaslahan agama namun juga 

dalam permasalahan politik. Mayoritas ulama dari kerajaan-

kerajaan islam dijawa telah terikat dalam persaudaraan Sufi. 

Selanjutnya, pada abad ke-18, kerajaan islam mulai berada 

dalam pengawasan Belanda dan banyak yang dibubarkan. 

Pembubaran kerajaan-kerajaan islam di jawa telah 

mempersempit peran ulama dalam permasalahan keagamaan 

dan politik. Banyak diantara para ulama pada saat itu yang tidak 

berani untuk berusaha pergi keluar perbatasan desa dan 

pesantrennya. Sehingga  pada masa ini peran ulama dirasa 

sangat kurang. 2 

Barulah pada abad ke-19 peran ulama mulai kembali 

kearah permasalahan politik. Tidak hanya dalam negeri, saat itu 

para ulama juga memperluas peran politik mereka dengan 

melaukan pendekatan dengan Makkah melalui ibadah haji. 

Kemudian pada abad ke-20, para ulama mulai terlibat gerakan 

kebangkitan nasional. Pada masa revolusi (1945-1949) ulama 

berperan penting sebagai penggerak massa untuk bertempur 

 
2 Muhammad Atho. Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988), 

(Jakarta: INIS), 1993, 53 



105 
 

 

melawan Belanda. Sedangkan pada tahun 1950-1956 ulama 

turut berperan dalam pergerakan partai politik berdasarkan 

afiliasi agama. Pada tahun 1959-1965 setelah pembubaran 

Masyumi, ulama diharuskan mengundurkan diri dari politik 

formal dan membatasi peranannya pada soal keagamaan kecuali 

ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang masih mendapat 

perlindungan dari Soekarno. Namun sejak 1966, ulama 

Nahdlatul Ulama juga muai mendapat pembatasan yang sama.  

Dengan berkurangnya peran ulama dalam dunia politik 

formal, kenyataannya pemerintah kesulitan untuk 

menyelesaikan masalah kebangsaan. Oleh krena itu, perlu 

dibentuk sebuah wadah bagi para ulama untuk mewakili 

kepemimpinan kaum muslim di Indonesia. Dalam suatu 

konverensi para ulama di Jakarta yang diselenggrakan oleh 

Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 

Oktober 1970, telah diajukan suatu saran agar dibentuk sebuah 

majelis bagi para ulama Indonesia yang aakn diberi tugas untuk 

memberikan fatwa-fatwa.3 Soekarno menegaskan perlunya 

dibentuk MUI adalah untuk memperkuat persatuan umat muslim 

 
3 Ibid., 54. 
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dan membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi bangsa Indonesia.4  

Pada ahirnya pada Mei 1975, MUI untuk daerah telah 

terbentuk di hampir semua dari 26 Provinsi di dalam negeri. 

Sebagaimana telah disampaikan oleh Preside Soeharto dalam 

pidato pembukaan pada onferensi Nasional Pertama para ulama 

pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan 

MUI untuk membatasi perannya hanya untuk memberikan 

fatwa-fatwa dan nasihat baik kepada pemerintah maupun 

masyarakat muslin mengenai permaslahan agama khususnya 

dan permasalahan yang dihadapi bangsa pada umumnya.5 

Fatwa merupakan hasil ijtihad baik berupa lisan maupun 

tulisan yang dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih yang 

mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan seseorang 

terhadap dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu 

perbuatan baik bersifat keagamaan maupun non keagamaan.6 

Seorang mufti (pemberi fatwa) harus mengetahui secara rinci 

kasus yang ditanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan, 

 
4 Ibid., 55. 

5 Ibid., 63. 

6 Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu dkk, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, Al-manāhij: Jurnal 

Kajian Hukum Islam, Volume 12, Nomor 2, 2020, 310. 
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lingkungan yang mengitari serta tujuan yang ingin dicapai oleh 

fatwa tersebut. Sedangkan hukum mengikuti fatwa adalah 

mubah. Fatwa tidak mengikat si pemohon fatwa. Pemohon fatwa 

boleh mengikuti fatwa, di sisi lain juga tidak akan menimbulkan 

masalah apabila ia ingin menolak atau tidak mengamalkannya.7 

Meski di Indonesia telah terdapat Majelis Ulama 

Indonesia yang salah satu tugasnya adalah memberikan fatwa 

tentang permasalahan keagamaan, namun tidak sedikit juga 

organisasi keagamaan yang melakukan ijtihad atas 

permasalahan keagamaan. Kebanyakan mereka akan 

menghasilkan corak fatwa yang berbeda antara satu organisasi 

dengan organisasi lainnya. Biasanya perbedaan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh penggunaan metode Ijtihad. Salah satunya 

seperti metode ijtihad yang digunakan MTA dalam menentukan 

hukum wanita haid membaca Al-Qur’an. Meski menggunakan 

metode ijtihad berupa penafsiran terhadap ayat Al-Qur’an, 

namun MTA memiliki ideologi tertentu yang menyebabkan 

hasil penafsirannya berbeda dengan hasil penafsiran dari ulama-

ulama sebelumnya atau dengan organisasi-organisasi 

 
7 Ibid., 309. 
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keagamaan lainnya. Berikut ini beberapa point menyangkut 

fatwa tersebut. 

1. Isi Fatwa MTA Tentang Kebolehan Wanita Haid 

Membaca Al-Qur’an 

Dalam salah satu fatwanya, ustadz Sukina (Ketua MTA) 

telah menjawab pertanyaan dari salah satu jama’ahnya tentang 

hukum wanita haid membaca Al-Qur’an. ustadz Sukina 

menyatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur’an 

dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan larangan wanita 

haid membaca Al-Qur’an. Prosesi tanya jawab itu berlangsung 

dalam kegiatan pengajian ahad pagi yang rutin diadakan oleh 

MTA di kantor pusat MTA Surakarta. Bermula dari seorang 

perempuan jama’ah pengajian yang bertanya hubungan surat Al-

Wāqi’ah:79 dengan hukum wanita haid membaca Al-Qur’an. 

Ustadz Sukina menjelaskan ayat tersebut dengan menggunakan 

cara penafsirannya yang bertumpu pada prinsip tidak boleh 

menanyakan dalil, karena selama tidak ada dalil yang melarang 

berarti perbuatan itu tidak dilarang. 8 

 
8 belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur’an?? Cuma Ada di 

MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=b

elajarbersama , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020. Lihat 

juga: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV
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Ketika menyatakan fatwa tentang kebolehan wanita haid 

membaca Al-Qur’an, Ustadz sukina tidak menyebutkan suatu 

dalil spesifik dari Al-Qur’an maupun Hadits. Ustadz sukina 

hanya memberikan penafsiran terhadap ayat tentang hukum 

menyentuh Al-Qur’an yaitu QS. Al-Wāqi’ah:79. Dalam ayat 

tersebut terdapat kata “Almuthohharūn” yang artinya orang-

orang yang suci. Ustadz Sukina berbeda pendapat dalam hal ini, 

menurut Ustadz sukina, kata tersebut berkaitan dengan peristiwa 

penurunan Al-Qur’an kepada nabi Muhammad melalui malaikat 

Jibril. Menurut Ustadz Sukina, yang dimaksud suci dalam kata 

“Almuthohharūn ” adalah para malaikat. Sehingga hukum 

menyentuh Al-Qur’an QS. Al-Wāqi’ah: 79 hanya diberlakukan 

bagi malaikat. Oleh karena itu, menurut Ustadz Sukina, wanita 

haid tetap boleh membaca Al-Qur’an karena tidak ada dalil yang 

menerengkan larangan terhadap wanita haid untuk membaca Al-

Qur’an. Tidak hanya pada hukum wanita haid membaca Al-

Qur’an, dalam keterangan yang disampaikan Ustadz Sukina, 

MTA juga menerapkan prinsip pemahaman seperti ini dalam 

ibadah lainnya. Dalam pandangan MTA, dalam beribadah, sah 

 
=MTATV , Judul: Jihad Pagi MTA 7-9-2014 Kebolehan Wanita Haid 

membaca Al-qur’an, diunggah pada: 13 September 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTAT

V , Judul: Ketika Wanita sedang Haid , Bolehkan mengaji??, Diunggah pada: 

3 Mei 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV
https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV
https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV
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saja menambah ketentuan dalam ibadah tersebut karena tidak 

ada dalil yang melarangnya.9 

 

2. Latar Belakang Kemunculan Fatwa Mta Tentang 

Kebolehan Wanita Haid Membaca Al-Qur’an 

Fatwa biasanya lahir dikarenakan terdapat persoalan 

ibadah yang belum ditentukan hukumnya. Fatwa tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an milik MTA berawal 

dari seorang jama’ah MTA yang bertanya mengenai hukum 

perbuatan tersebut. Dalam pertanyaan tersebut, ia 

mengungkapkan kebingungannya mengenai dasar hukum 

wanita haid membaca Al-Qur’an. Wanita tersebut 

mengungkapkan bahwa ia pernah mendapat penjelasan berbeda 

dari ustadz lain sebelum ia mengikuti pengajian MTA. Menurut 

ustadz yang tidak disebutkan namanya itu, wanita haid tidak 

diperbolehkan membaca Al-Qur’an. Kemudian wanita tersebut 

mengkaitkannya dengan QS. Al-Wāqi’ah:79 yang mengandung 

hukum memegang Al-Qur’an. Sukina lantas menjawab 

persoalan tersebut dengan menafsirkan QS. Al-Wāqi’ah:79. 

Dari hasil penafsiran yang dilaukan sukina tersebut, lahir sebuah 

 
9 Ibid. 
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jawaban tentang hukum suatu permasalahan menyangkut ibadah 

membaca Al-Qur’an.10 

 

3. Pembuat Fatwa Mta Tentang Kebolehan Wanita Haid 

Membaca Al-Qur’an 

Fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an 

berasal dari jawaban Ustadz Sukina atas permasalahan yang 

dipertanyakan dalam pengajian ahad pagi. Mengacu pada aturan 

yang diterapkan di MTA, jama’ah MTA wajib taat pada 

penafsiran pemimpin atau imam mereka. Sehingga dengan kata 

lain jawaban ustadz Sukina mengenai persoalan boleh atau tidak 

wanita haid membaca Al-Qur’an dapat digolongkan pada suatu 

ketetapan menyangkut ibadah. Tidak ada perantara antara 

penanya dengan Ustadz Sukina. Sehingga dalam menanggapi 

permasalahan tersebut ustadz sukina menjawab secara langsung 

dengan melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur’an dengan 

pendapatnya sendiri.11 Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa ustadz Sukina bertindak sebagai pembuat fatwa. 

 

 
10 Ibid. 

11 Ibid. 
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4. Dasar Fatwa Mta Tentang Kebolehan Wanita Haid 

Membaca Al-Qur’an 

Fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-

Qur’an merupakan hasil penafsiran MTA atas QS. Al-Wāqi’ah: 

79. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai dasar fatwa 

MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an. 

 

a. Penafsiran QS. Al-Wāqi’ah:79 Versi MTA 

Dalam proses tanya jawab mengenai hukum wanita haid 

membaca Al-Qur’an, ustadz Sukina menjelaskan penafsiran QS. 

Al-Wāqi’ah: 79. Setelah Cantrik membacakan QS. Al-Wāqi’ah; 

79, ustadz Sukina menyebutkan bahwa berdasarkan ayat 

tersebut terdapat dua pendapat tentang pembuatan Al-Qur’an, 

pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur’an 

merupakan buatan Muhammad dan bukan diturunkan oleh Allah 

kepada Nabi Muhammad. Kedua, pendapat yang mengatakan 

bahwa Al-Qur’an diturunkan kepada Muhammad dibawa oleh 

iblis atau setan. Dalam penafsiran ustadz Sukina, kata     ن و  ط هَّر  الم  ( 

Almuthohharūn)  ditujukan untuk para malaikat. Ustadz Sukina 

mengatakan bahwa Al-Qur’an diturunkan kepada Muhammad 

bukan dengan perantara iblis atau setan akan tetapi dengan 

perantara malaikat jibril. Ustadz Sukina menyamakan atau 

mengkiaskan maksud ayat tersebut dengan penurunan kitab 
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Taurat kepada Musa. Ustadz Sukina menyatakan ayat tersebut 

tidak berhubungan dengan hadas. Sukina memberikan 

kesimpulan bahwa wanita haid tetap boleh membaca Al-Qur’an 

selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya.12 

 

b. Argumen MTA Tentang Kebolehan Wanita Haid 

Membaca Al-Qur’an 

Meski memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda, 

namun Ustadz Sukina selaku pembuat fatwa kebolehan wanita 

haid membaca Al-Qur’an menyertakan argumen mengenai 

fatwa tersebut. Sebagaimana video prosesi tanya jawab dalam 

acara kajian ahad pagi yang di unggah di youtube, ustadz sukina 

berpendapat bahwa tidak ada hukum asal yang menerangkan 

wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur’an. Dan justru karena 

itu wanita haid diperbolehkan membaca Al-Qur’an. Menurut 

ustadz Sukina, hukum wanita haid membaca Al-Qur’an seperti 

halnya ibadah lain yang tidak ditentukan dalilnya atau dasarnya 

di dalam Al-Qur’an. Seperti peraturan tentang sholat. Di dalam 

Al-Qur’an, tidak terdapat ketentuan jumlah rakaat shalat. 

 
12 belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur’an?? Cuma Ada 

di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=b

elajarbersama , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama


114 
 

 

Dengan demikian, orang yang shalat itu bisa menambah rakaat 

dengan dasar atau alasan bahwa tidak ada dalil yang melarang 

melaukan hal itu.13 

 

B. Proses Pembacaan Pengaruh Horizon MTA dalam 

Membaca Alqur’an  

Horizon merupakan jangkauan pengamatan dalam 

mengamati segala yang dapat diamati dengan menggunakan 

perspektif tertentu.  Dengan kata lain, horizon adalah sudut 

pandang yang digunakan pengarang ataupun pembaca dalam 

memahami teks. Horizon erat kaitannya dengan kebenaran. 

menurut gradamer, horizon merupakan sebuah prasangka yang 

menempatkan pemilik horizon berada dalam kondisi 

memahami. Sehingga pemahaman selalu bermula dari 

prasangka. Prasangka menjadi prasyarat memahami karena 

merupakan eksistensi manusia, dan di dalam interpretasi selalu 

ada perjumpaan eksistensi penulis dan penafsir.14  

 
13 Ibid. 

14 Margeretha Martha Anace Apitulay, Hermeneutika Kontekstual 

(Sebuah Konstruksi Berdasarkan Filsafat Hermeneutik Modern), 

ARUMBAE: Jurnal Ilmiyah Theologi dan Studi Agama, Volume 2, Nomor 2, 

2020, 146. 



115 
 

 

Horizon memungkinkan penafsir menggunakan cara baca 

atau model penafsiran tertentu. untuk mengetahui horizon 

pembaca dalam proses pembuatan fatwa MTA tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an, berikut ini penulis 

akan menguraikan beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut.  

 

1. Cara Baca MTA terhadap Al-Qur’an 

Majelis Tafsir Al-Qur’an membaca ayat Al-Qur’an 

dengan teknik pemahaman yang mengarah pada interpretasi 

secara tekstual. Tekstual dipahami sebagai bentuk interpretasi 

berdasarkan teks atau naskah. Dalam hal ini, pembaca menggali 

maksud secara kebahasaan dari kata. Sehingga cara 

membacanya diartikan atau digali maksud dari setiap kata dalam 

ayatnya. Dasar dari konsep tekstual adalah penegasan Al-Qur’an 

bahwa ia berfungsi sebagai penjelasan dari dirinya sendiri. 

Selain menginterpretasikan teks Al-Qur’an sendiri, teknik 

tersebut juga bisa dilaukan dengan hadits Nabi sebagai penjelas 

dari Al-Qur’an.15 Dengan cara seperti itu, MTA menggambil 

satu kata yang merupakan pokok permasalahan. Misalnya MTA 

 
15 Abdul Mu’in Salim, “Metodologi Tafsir: Sebuah rekonstruksi 

Epistimologis: memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu” 

Disampaikan dalam Rapat Senat Luar Biasa IAIN Alaudin Ujung Padang, 26 

April 1999, 3. 
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ingin mencari hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid, di 

dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan tentang hukum tersebut, tetapi 

ada ayat tentang hukum memegang Al-Qur’an. Maka MTA 

melaukan penafsiran terhadap ayat tersebut.  

MTA memahami agama secara tekstual. Dalam 

menafsirkan ayat Al-Qur’an, MTA tergolong “liar”. MTA tidak 

merujuk pada pendapat ulama dan kitab-kitab tafsir. MTA 

menafsirkan berdasar pada Al-Qur’an dan hadits. Penafsiran 

yang “liar” disebabkan pemahaman agama secara tekstual tanpa 

merujuk kitab-kitab tertentu. Jargon dan misi purifikasi MTA 

mengharuskan setiap amalan ibadah harus ada dasar dari Al-

Qur’an maupun Hadits. Sedangkan semua amalan yang tidak 

ditemukan dasarnya dalam Al-Qur’an dan Hadits ditinggalkan 

atau boleh dilakukan apabila tidak ada ayat yang melarangnya. 

Meski demikian, ditemukan juga salah satu buku tafsir MTA 

yang mengutip pendapat Imam Syafi’i tentang status basmalah 

yang menjadi bagian dari QS. Albaqarah dan QS. Alfatihah.16 

 

 

 

 
16 Amir Muallim, Ajaran-ajaran Purifikasi Islam Menurut Majelis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA) Berpotensi Menimbulkan Konflik, Harmoni, 

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012, 68.  
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2. Cara Baca MTA terhadap QS. Al-Wāqi’ah: 79 

Dari ke”liaran” penafsiran yang dilakukan MTA, 

terkadang MTA terjebak pada penakwilan yang tidak memiliki 

dasar. Seperti dalam masalah hukum wanita haid membaca Al-

Qur’an, MTA mencoba memahami maksud QS. Al-Wāqi’ah: 79 

dengan konsep penafsiran tekstual. MTA membatasi penafsiran 

Alqur’an dengan Alqur’an itu sendiri, namun MTA justru 

terjatuh pada upaya takwil dengan berusaha menjelaskan 

hakikat makna sebenarnya dari QS. Al-Wāqi’ah:79. Bahwa 

makna sebenarnya dari QS. Al-Wāqi’ah menurut MTA adalah 

proses penurunan Alqur’an dari Allah kepada Nabi Muhammad 

Saw melalui malaikat jibril.17 Sehingga MTA tidak menyetujui 

bahwa arti kata Al-muthohharūn adalah orang-orang yang suci 

sebagaimana hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu. Lebih 

disayangkan lagi, upaya takwil yang dilakukan MTA tidak 

sesuai dengan kaidah takwil. Sehingga cara baca MTA terhadap 

QS. Al-Wāqi’ah:79 telah keluar dari cara baca tekstual 

sebagimana konsep awal MTA dan mengarah pada pentakwilan 

namun juga tidak memenuhi kaidah takwil. Dengan kata lain, 

 
17 belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur’an?? Cuma Ada 

di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=b

elajarbersama , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama
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cara baca MTA terhadap QS. Al-Wāqi’ah: 79 sulit diprediksi 

dan lebih tampak sebagai cara baca ala MTA sendiri.  
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BAB V 

MENYINGKAP DIMENSI IDEOLOGIS DIBALIK 

FATWA MTA TENTANG KEBOLEHAN WANITA 

HAID MEMBACA AL-QUR’AN 

 

 

Bab ini merupakan bagian terpenting dari pengaplikasian 

hermeneutika negosiatif dalam menganalisis fatwa MTA 

tentang kebolehan wanita haid membaca Alqur’an. Penulis 

berusaha menyingkap dimensi ideologis dibalik fatwa MTA 

untuk mengetahui model pemikiran MTA dalam upayanya 

melahirkan fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca 

Alqur’an dan menganalisis fatwa MTA tentang kebolehan 

wanita haid membaca Alqur’an dalam kacamata hermeneutika 

negosiatif. 

 

A. Latar Belakang MTA Sebagai Golongan Literal 

Melahirkan Fatwa Liberal Tentang Kebolehan Wanita 

Haid Membaca Alqur’an 

Sebagai kelompok literalis, MTA memiliki corak 

pemikiran tekstualis. MTA termasuk kedalam golongan 

fundamentalis yang menyerukan kemurnian Alqur’an. dengan 

prinsip fundamentalis itu, MTA tidak menggunakan penalaran 

lain selain penafsiran Al-Qur’an. MTA tidak merujuk pendapat 
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ulama dan kitab-kitab tafsir. Dalam praktek penafsirannya, 

terkadang MTA tidak bisa membedakan tafsir dan takwil. seperti 

telah dijelaskan sebelumnya, tafsir adalah penjelasan makna 

berdasarkan kosa kata, sedangkan takwil adalah penafsiran yang 

menjelaskan hakikat makna yang sebenarnya.1 Karena ketidak 

tahuan MTA tentang perbedaan keduanya, pada ahirnya MTA 

sebagai kelompok literalis yang pada mulanya mengusung tema  

penafsiran tekstual malah masuk kedalam upaya pentakwilan. 

Dimana sesungguhnya untuk melaukan takwil terdapat kaidah-

kaidah yang harus dipenuhi.  

MTA diwakili oleh Ustadz Sukina (Ketua MTA) tidak 

memberikan penafsiran terhadap QS. Al-Wāqi’ah:79 

berdasarkan kosakata sebagaimana mereka emngatakan 

berpedoman kepad tafsir tekstual, akan tetapi lebih jauh lagi 

ustadz Sukina berusaha memberikan penjelasan mengenai 

hakikat dari makna yang sebenarnya dari QS. Al-Wāqi’ah. 

Namun dalam upaya takwil yang dilaukannya, ustadz Sukina 

melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan kaidah 

takwil. sehingga takwil yang digunakan tidak memiliki dasar. 

Artinya, hasil pemahaman MTA terhadap QS. Al-Wāqi’ah:79 di 

dasarkan pada pemahaman sang penakwil (ustadz sukina) itu 

 
1 Akbar, Hermeneutika Versus..., 52. 
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sendiri. Dengan kata lain, Sukina telah melaukan kebebasan 

berfikir dalam memahami maksud QS. Al-Wāqi’ah: 79. 

Kebebasan berfikir merupakan ciri dari liberal. Disebabkan 

upaya takwil yang didasarkan pada kebebasan berfikir, MTA 

sebagai kelompok literalis pada ahirnya melahirkan fatwa yang 

liberal dengan memperbolehkan wanita haid membaca Alqur’an. 

 

B. Hermeneutika Negosiatif dalam Membaca Alqur’an 

(Studi Kasus Fatwa MTA Tentang Kebolehan Wanita 

Haid Membaca Al-Qur’an) 

Hermeneutika negosiatif menghendaki hubungan yang 

seimbang antara tiga unsur hermeneutika, yaitu pembaca, teks 

dan pengarang. Biasanya seorang penafsir (pembaca) berusaha 

untuk menggali makna teks. Dalam melakukan hal tersebut 

diantara para penafsir memiliki pedoman yang berbeda-beda. 

Umumnya terdapat tiga model yang digunakan dalam 

menetapkan makna sebuah teks. Pertama, makna ditentukan 

oleh pengarang atau setidanya oleh upaya pemahaman terhadap 

maksud pengarang. Kedua, makna ditentukan oleh teks itu 

sendiri atau dengan kata lain karena rumitnya sistem bahasa dari 

teks tersebut pada ahirnya teks itu sendiri yang mampu 

mengkalim kemampuan menentukan makna. Ketiga, 

memberikan penetapan makna kepada para pembaca. Model 
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yang ketiga inilah yang ditentang dan ditolak oleh hermeneutika 

negosisatif.  Karena pada model yang ketiga ini pembaca lebih 

mendominasi dari pada teks. Dengan dominasi pembaca peran 

bahasa dan teks yang menjembatani subjektifitas terabaikkan.2 

Ustadz Sukina (ketua MTA) yang bertindak sebagai 

penafsir (pembaca) QS. Al-Wāqi’ah:79 menafsirkan ayat Al-

Qur’an dengan model penetapan makna yang didominasi oleh 

pembaca. Pada mulanya, MTA yang diwakili ustadz Sukina 

mengusung corak pemikiran tektualis namun pada prakteknya 

ustadz sukina terjebak dalam upaya takwil tanpa dasar yang 

menggiringnya menetapkan makna berdasarka pemikirannya 

sendiri. dengan kata lain, sutadz sukina melakukan kebebasan 

berfikir dalam melaukan penafsiran. Model penafsiran seperti 

ini merupakan model penafsiran yang ditolak oleh hermeneutika 

negosiatif karena adanya dominansi pembaca.  

Menurut hermeneutika negosiatif, cara penafsiran yang 

digunakan oleh seorang pembaca erat kaitannya dengan 

konsistensi dan sikap selektif pembaca. Kemampuan pembaca 

dalam membuat ketetapan khusus yang sesuai asumsinya dan 

berdasar pada bacaan-bacaan yang telah diseleksi akan 

menyempurnakan hasil penafsirannya. Seorang wakil Tuhan 

 
2 El-Fadhl, Speaking in God’s Name..., 183-185. 
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tidak boleh mengedepankan keyainan berbasis iman sedangkan 

ia tidak jujur dalam melakukan tugasnya. Atau sebaliknya, 

seorang wakil Tuhan tidak diperbolehkan menafsirkan sesuai 

keyakinannya, sedangkan ia tidak memiliki keyakinan berbasis 

iman.3 Kaitannya dengan permasalahan hukum wanita haid 

membaca Al-Qur’an, berarti seorang pembaca bertindak sebagai 

wakil khusus yang mencari ketentuan syariah, itu artinya 

seorang wakil khusus tidak boleh memberikan pembenaran atas 

satu sudut pandang saja. Wakil khusus juga dituntut untuk 

menyeimbangkan berbagai kepentingan dan penggunaan 

penalaran. Jika seseorang bertindak mencari ketetapan syariah 

maka ia menempati posisi sebagai ahli hukum. Ahli hukum tidak 

diperbolehkan memonopoli upaya pemikiran dan mengabaikkan 

penalaran yang lainnya. 4  

Dalam memahami QS. Al-Wāqi’ah:79, hasil 

penafsirannya cenderung mengandung pembenaran dengan 

tidak membuka penalaran lain selian penafsiran, tidak 

menggunakan pendapat ulama dan tidak menggunakan kitab-

kitab  tafsir sebagai rujukan. Pembenaran itu turut diperkuat oleh 

adanya otoritas koersif bagi ustadz Sukina sebagaimana klaim 

 
3 El-Fadhl, Speaking in God’s Name..., 264-266. 

4 Ibid., 278-280. 
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MTA bahwa kebenaran ada pada pimpinan mereka sehingga 

wajib menaati semua yang diajarkan pimpinan mereka. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, ustadz Sukina sebagai wakil 

MTA telah melaukan penafsiran karena memiliki otoritas 

koersif. Otoritas koersif menyebabkan seseorang ditaati bukan 

karena memiliki pengetahuan, kebijaksanaan atau pemahaman 

yang baik tetapi karena kekuasaan yang memberinya otoritas.5 

Penolakan MTA untuk menerima penalaran lain selain 

penafsiran Al-Qur’an menyebabkan MTA yang diwakili ustadz 

Sukina tidak sungguh-sungguh dan tidak continou dalam 

melaukan tugasnya sebagai pembaca.  

Dalam pandangan hermeneutika negosiatif, MTA yang 

diwakili Sukina sebagai pembaca memahami QS. Al-Wāqi’ah: 

79 melalui upaya penafsiran yang tidak sengaja menjurus pada 

takwil yang mengandalkan kebebasan berfikir. Kemungkinan 

hal tersebut disebabkan ia memegang otoritas koersif yang tidak 

disertai otoritas persuasif. Menurut hermeneutika negosiatif, 

pentakwilan MTA yang mengandalkan kebebasan berfikir telah 

mengakibatkan dominansi pembaca. Selanjutnya dalam 

 
5 Muhammad Lutfi Hakim, Hermeneutika Negosiasi Dalam Studi 

Fatwa-fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. 

Abou Elfadhl, Istimbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 19, 

Nomor 1, 2020, 34. 
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pandangan hermeneutika negosiatif, takwil yang mengandalkan 

kebebasan berfikir disamping telah mengabaikkan peran bahasa 

dan teks, juga telah mengabaikkan Tuhan sebagai pemegang 

otoritas.  

Penafsiran menjadi bagian penting dari upaya penetapan 

hukum terhadap suatu permasalahan. Penggalian dan penetapan 

hukum suatu permasalahan nantinya menghasilkan fatwa yang 

berhubungan dengan ibadah umat Islam. Oleh karena itu 

hermeneutika negosiatif menawarkan pemikiran mengenai 

penafsiran yang dapat menghasilkan fatwa yang tidak otoriter. 

MTA yang diwakili Sukina (ketua MTA) melakukan 

istimbāth hukum dari hasil pentakwilan  QS. Al-Wāqi’ah: 79 

yang mengandalkan kebebasan berfikir. Selain itu, MTA 

melakukan ijtihād atau istimbāth hukum karena memiliki 

otoritas koersif bukan karena memiliki otoritas persuasif. 

Otoritas koersif identik dengan paksaan yang mengandung 

pembenaran tunggal. Sehingga dengan memilih takwil dengan 

menggunakan kebebasan berfikir serta mengabaikkan penalaran 

lain, telah mengakibatkan MTA melahirkan fatwa yang otoriter.  

Hermeneutika negosiatif membedakan antara sikap 

otoriter dan otoritatif. Sikap otoriter berarti mengikuti gagasan 

tanpa mengikuti idenya. Sedangkan sikap otoritatif berarti 

melakukan pilihan terbaik berdasarkan rasio. Sikap otoriter akan 
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melahirkan fatwa yang otoriter. Selain fanatisme, banyak 

pemikir hukum Islam modern yang kurang mengenyam 

pendidikan dalam tradisi kesarjanaan Islam. Otoritarianisme 

rawan terjadi ketika pembaca atau penafsir dikuasai oleh asumsi 

dasar meliputi asumsi berbasis nilai, asumsi berbasis akal, 

asumsi berbasis metodologis, dan asumsi berbasis iman.6 

Asumsi dasar tersebut akan tumpang tindih ketika pembaca 

(penafsir) melakukan negosiasi dengan teks. Apabila pembaca 

(penafsir) terpengaruh oleh asumsi dasar kemudian gagal dalam 

bernegosiasi dengan teks, maka kemungkinan besar akan 

menghasilkan tafsir otoritarian. Apabila penafsiran otoriter 

dilakukan sebagai upaya ijtihad, pada ahirnya akan 

menghasilkan fatwa yang otoriter.  

Jika dianalisa menggunakan hermeneutika negosiatif, 

tampak bahwa ustadz Sukina (ketua MTA) telah mendapat 

pengaruh dari salah satu asumsi dasar dalam melakukan 

penafsiran. Ustadz Sukina terjebak asumsi berbasis akal. asumsi 

ini terbentuk dari logika. Asumsi ini hanya mempertimbangkan 

bukti rasional. Sebagaimana prinsip yang dipegangi MTA 

bahwa apabila tidak ada dalil yang melarang suatu perbuatan 

 
6 Agus Purnomo, Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan 

Pemikiran Khaled Abou Elfadhl, DeJure: Jurnal Hukum dan Syariah, 

Volume 2, Nomor 2, 2010, 113. 
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maka perbuatan tersebut boleh dilakukan. Artinya MTA yang 

diwakili Ustadz Sukina (Ketua MTA) sebagai pembaca telah 

melakukan penafsiran berdasarkan keyakinannya.  Ustadz 

Sukina telah gagal dalam  bernegosiasi dengan teks yang 

mengakibatkan   penafsiran otoriter. Sedangkan penafsiran yang 

dilakukan ustadz Sukina digunakan sebagai wujud upaya ijtihad, 

sehingga  melahirkan fatwa yang otoriter.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. MTA sebagai golongan literal telah melahirkan fatwa yang 

liberal mengenai hukum wanita haid membaca Al-Qur’an 

karena pada konsepnya corak pemikiran hukum Islam MTA 

adalah tekstualis. Namun dalam prakteknya, MTA telah 

melakukan ta’wil terhadap QS. Al-Wāqi’ah:79. Namun MTA 

yang diwakili ustadz Sukina (Ketua MTA) Tidak 

memperhatikan kaidah takwil. MTA yang diwakili Ustadz 

sukina telah melakukan kebebasan berfikir dalam memahami 

QS. Al-Wāqi’ah:79. Penggunaan kebebasan berfikir 

merupakan salah satu ciri liberal. Sehingga kebebasan 

berfikir dalam memahami QS. Al-Wāqi’ah:79 merupakan 

penyebab MTA sebagai kelompok literalis pada ahirnya 

melahirkan fatwa yang liberal dengan memperbolehkan 

wanita haid membaca Alqur’an. 

2. Menurut hermeneutika negosiatif, Fatwa MTA tentang 

kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an termasuk 

kedalam fatwa yang otoriter. Dalam penafsiran yang dilaukan 
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sebagai upaya ijtihad terhadap permasalahan wanita haid 

membaca Al-Qur’an, peran MTA sebagai pembaca masih 

mendominasi. Dalam analisis hermeneutika terhadap cara 

penafsiran yang dilakukan MTA terhadap QS. Al-Wāqi’ah: 

79 diperoleh kesimpulan bahwa MTA mulanya mengusung 

penafsiran secara tekstual dan kemudian terjebak dalam 

takwil dengan kebebasan berfikir. Hal tersebut 

mengakibatkan dominasi MTA sebagai pembaca dan 

menyebabkan ketidak seimbangan hubungan antara 

pembaca, teks dan pengarang. Selain mengabaikkan peran 

bahasa dan teks, MTA yang diwakili ustadz Sukina juga telah 

mengabaikkan Tuhan sebagai pengarang  (pemegang 

otoritas). Dari dominansi MTA sebagai pembaca tersebut, 

mengakibatkan fatwa yang dilahirkan tergolong otoriter. 

 

B. SARAN 

Setelah merumuskan jawaban atas permasalahan 

mengenai analisis hermeneutika negosiatif terhadap fatwa MTA 

tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an, penulis 

memberikan beberapa saran mengenai fatwa dan cara 

pembuatan fatwa yang melibatkan penafsiran. Sebagai pembaca, 

hendaknya selalu menyadari bahwa Tuhan adalah pembuat teks 

(Al-Qur’an) yang lebih mengetahui maksud sesungguhnya dari 
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Al-Qur’an itu sendiri. Pembaca yang notabene manusia adalah 

wakil Tuhan yang memiliki keterbatasan. Seperti halnya para 

ahli hukum Islam, mereka mengetahui dan menyadari batas 

kemampuan mereka dalam memahami hukum Tuhan. Tidak ada 

pemahaman yang sempurna terhadap hukum Tuhan karena 

kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. 
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