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ABSTRAK 

Ma’rufah, Dalilatul, 2019. Kontekstualisasi Ayat Jihad terhadap Kehidupan 

Politik di Indonesia. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. 

Kata Kunci: Jihad, Lembaga Politik, Kontekstualisasi. 
 
Jihad dalam al-Qur’a>n sering disandingkan dengan lafadz fi> sabi>lilla>h. Jihad fi> 

sabi>lilla>h bermakna amat luas, karena pengertian membela agama tak hanya identik 

dengan mengangkat senjata akan tetapi juga cakupan yang luas dalam aktivitas manusia. 

Bidang politik adalah salah satu bidang yang seseorang dapat melakukan jihad di 

dalamnya. Kekuasaan atau pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan 

peranan yang sangat penting. Dengan kekuasaan banyak hal yang dapat dilakukan 

dengan mudah. Jika kekuasaan berada di tangan penguasa yang adil, maka segala 

kebaikan dapat ditegakkan begitupun sebaliknya jika kekuasaan berada di tangan 

penguasa yang lalim, maka akan terjadi penindasan terhadap rakyat dan segala macam 

bentuk ketidakadilan. Umat Islam dapat mencontoh perjuangan para tokoh-tokoh 

muslim yang tak henti-hentinya melakukan perjuangannya melalui jalan politik.  

Peneliti menggunakan dua rumusan masalah untuk membatasi penelitian tentang 

kontekstualisasi makna jihad dalam al-Qur’a>n terhadap kehidupan politik di indonesia, 

yaitu (1) Apa makna dan bentuk jihad dalam al-Qur’a>n ? (2) Bagaimana kontekstualisasi 

ayat-ayat jihad dalam al-Qur’a>n dengan kehidupan politik di Indonesia ? Jenis penelitian 

ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan metode tafsir tematik Abd 

al-H{ayy al-Farmawi.  

Jihad  diungkapkan sebanyak empat puluh satu kali dalam Alquran, diantaranya: 

QS. al-Taubah (9): 24, QS. al-Furqa>n (25) : 52, QS. al-Mumtah}anah (60) : 1, dan QS. al-

H{ajj (22) : 78. QS. al-Taubah (9) : 19, QS. al-‘Ankabu>t (29) : 6, QS. al-‘Ankabu>t (29) : 8, 

QS. Lukma>n (31) : 15. Makna jihad secara etimologi baik yang berasal dari kata juhd 

maupun jahd semuanya menggambarkan upaya dan kesungguhan dalam mencurahkan 

segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara terminologi kesungguhan 

seorang muslim dalam beribadah (mengerahkan segala kemampuan ) yang niatnya untuk 

mencapai rid}a Allah Swt. Lembaga politik sebagai suatu badan di lingkungan negara 

yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Sehingga 

lembaga politik di Indonesia mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, 

keamanan, pertahanan nasional dan partai politikKontekstualisasi (penerapan) makna 
jihad ke dalam bidang politik yang dapat dilakukan oleh para pelaku lembaga politik 
adalah pertama, menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan amanah 
yang telah diberikan. Kedua, Mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan konsep 
al-amr bi al-ma’ru>f wa al nahy ‘an al-munkar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jihad merupakan salah satu tema pokok dalam al-Qur’a>n. Pembahasan 

jihad dalam al-Qur’a>n cukup mewarnai sebagian ayat-ayat yang diturunkan di 

Makkah dan Madinah. Hal ini menunjukkan pentingnya jihad dalam sejarah 

pembentukan dan perkembangan syari’at Islam. 

Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan 

manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Tetapi hal 

itu tidak akan terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan 

menghadapi musuh.
1
 

Istilah al-Qur’a>n untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad. 

Sayangnya istilah ini sering disalah pahami atau dipersempit artinya. 

Mayoritas orang awam bahkan dari kalangan Islam sendiri memahami jihad 

sebagai tindakan memerangi orang kafir. Pemaknaan seperti itu tidak bisa 

disalahkan karena kata-kata jihad yang terdengar di media massa saat ini 

sering dikaitkan dengan bom bunuh diri, mati syahid bahkan terorisme. 

Persepsi di atas, apabila dibiarkan terus bergulir akan menimbulkan 

kekerasan di tengah komunitas umat dan akan terus timbul aksi-aksi 

kekerasan di muka bumi ini, padahal Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. 

Kata jihad dalam al-Qur’a>n sering disandingkan dengan lafadz fi> 

sabi>lilla>h. Jihad fi> sabi>lilla>h bermakna amat luas, karena pengertian membela 

                                                           
1
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’a>n Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, cet. 

ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 500. 
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agama tak hanya identik dengan mengangkat senjata akan tetapi juga 

cakupan yang luas dalam aktivitas manusia. 
2
 Zakat, puasa, shadaqah, 

mengurusi orang tua, berkata yang haq di hadapan penguasa yang 

menyeleweng juga merupakan jihad, bahkan jihad dalam bentuk ini 

merupakan jihad yang paling utama. Rasulullah bersabda ketika ditanya 

tentang jihad yang paling utama, 

ا َ اِِ ا ْبِ اِ َ  اٍا اَ  ْبَ َ َ ا ْبِ اَ لْبَ ٍ اَ  ْب َ  َناَ  ْب اُ  ْب ِ يٍّياَ  ْب  َ  َّد َثَ  اَ  ْبُ ا الَّد ْبَِ ا ْبُ اَ  ْب
َ  ِدا َ ُهاِفا اْبَغلْبِزاَأيُّا ْلِْب اَوَضَعااِجْب َأنَّداَاُجًًلاَ َأَلاَاُ وَلا ا َّدِهاَص َّدىا ا َّدُهاَ َ  ْبِهاَوَ  َّدَماَوَق ْب

اِ  ْبَ ا  ُ  ْب َ ٍناَج اِلٍاأَفْبَضُلاقَ َلاَكِ َ ُ اَ قٍّي
Yang dimaksud menyampaikan kebenaran terhadap pemimpin yang 

dzalim di sini adalah berusaha sekuat tenaga untuk bisa merubah suatu 

kondisi dimana pemerintahannya berbuat dzalim atau melakukan 

kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya seperti penguasa yang melakukan 

segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya, memanipulasi hasil 

pemilihan umum, mencuri kekayaan milik rakyat, menimbun harta kekayaan, 

menekan oposisi, membentuk peraturan-peraturan untuk melanggengkan 

kekuasaan serta segala macam bentuk tindakan yang menyebabkan terjadinya 

kemungkaran. 

Kekuasaan atau pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat 

merupakan peranan yang sangat penting. Dengan kekuasaan banyak hal yang 

dapat dilakukan dengan mudah. Jika kekuasaan berada di tangan penguasa 

                                                           
2
Ibid., 503. 

3
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Abdullah Al-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab 

Musnad Abi Sa;id Al-Khudriy, Juz 23, 474. 
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yang adil, maka segala kebaikan dapat ditegakkan begitupun sebaliknya jika 

kekuasaan berada di tangan penguasa yang lalim, maka akan terjadi 

penindasan terhadap rakyat dan segala macam bentuk ketidakadilan. Di 

dalam al-Qur’a<n terdapat beberapa contoh orang-orang yang sewenang-

wenang di muka bumi, seperti Fir’aun, Haman, Qa>run serta pasukan dan 

pengikutnya. 

Untuk meluruskan kemungkaran-kemungkaran tersebut tidak bisa 

seenaknya menuduh pemerintah telah berbuat z}alim terhadap rakyatnya 

seperti yang kita ketahui beberapa akhir ini banyak mahasiswa yang 

berdemonstrasi dengan seenaknya menuding-nuding pemerintah telah berbuat 

kemungkaran, bahkan mereka berbuat anarkis merusak asset-aset negara 

tanpa ada tindak lanjut dan solusi yang jelas. Padahal, pemerintah sudah 

punya solusi dan prosedural yang jelas dalam rangka mendengarkan aspirasi 

rakyatnya, yaitu melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat) yang bertugas sebagai pendengar dan penyampai 

aspirasi suara rakyat. 

Sehingga peranan partai politik sangat penting dan umat Islam 

dituntut untuk andil dalam kancah perpolitikan dan mempelajari ilmu politik. 

Secara praktis, politik adalah suatu profesi yang memiliki kehormatan dan 

manfaat tersendiri , karena ia berkaitan dengan usaha menangani urusan 

manusia dengan cara yang sebaik-baiknya.
4
 Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia karangan W.J.S. Poerwa Darminta, Politik diartikan sebagai 

                                                           
4
 Yusuf Qardhawi, Fiqh Daulah, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 137. 
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pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti tata cara pemerintahan, dasar-

dasar pemerintahan dan sebagainya; dan dapat pula berarti segala urusan dan 

tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan 

sesuatu Negara atau terhadap Negara lain.
5
 

Umat Islam dapat mencontoh perjuangan para tokoh-tokoh muslim 

yang tak henti-hentinya melakukan perjuangannya melalui jalan politik. Suri 

tauladan yang sangat dekat adalah Rasulullah Saw. beliau adalah seorang 

politikus, pemimpin daulah dan pemimpin umat. Yang diperlukan umat Islam 

saat ini adalah meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan 

penguasa dengan menggunakan prosedural yang jelas tanpa melanggar hukum 

atau aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. 

Bagi penulis hal yang menarik adalah ketika dewasa ini banyak sekali 

partai yang mengatas namakan partai Islam dan juga telah menduduki 

sebagian kursi di parlemen, namun kenyataannya yang sering ditayangkan 

media baik cetak maupun elektronik penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan semakin bertambah. Lantas, bagaimana seharusnya penerapan 

pesan Tuhan tentang ayat-ayat jihad terhadap kehidupan politik umat Islam 

itu harus dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah 

yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apa makna dan bentuk jihad dalam al-Qur’a>n? 

                                                           
5
 W.J.S. Poerwa Darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-12(Jakarta: Balai Pustaka, 

1991), 763. 
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2. Bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat jihad dalam al-Qur’a>n dengan 

kehidupan politik  di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan: 

1. Makna dan tujuan jihad dalam al-Qur’a>n 

2. Kontekstualisasi ayat jihad dalam al-Qur’a>n terhadap kehidupan politik 

umat Islam di Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Menambah khazanah keilmuan pada jurusan Ilmu Al-Qur’a>n dan Tafsir di 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pada umumnya untuk para akademis dan masyarakat 

yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait pada tema. 

2. Sebagai upaya memahami jihad dalam pemaknaan yang dinamis di tengah 

persoalan umat sehingga mereka yang disebut sebagai tokoh politik dapat 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan disiplin 

ilmu politik Islam. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tulisan yang mengkaji masalah seperti judul di atas, sepengetahuan 

penulis belum ada atau tidak penulis dapati di Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Ponorogo. 

Adapun beberapa karya yang penulis ketahui membahas tentang jihad 

diantaranya: 
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1. Buku karya Muhammad Chirzin dengan judul Jihad Dalam Al-Qur’a>n 

Telaah Normatif, Historis dan Prospektif, buku ini membahas tinjauan 

normatif jihad, berupa pengertian jihad, ayat-ayat al-Qur’a>n tentang jihad, 

hadis-hadis nabi tentang jihad, konteks jihad dan unsur-unsurnya. Dalam 

buku tersebut, dibahas pula tentang komteks jihad yang berbeda secara 

historis yakni jihad periode Makkah yang lebih banyak bertahan dan jihad 

periode Madinah yang lebih bernuansa perang untuk melindungi agama. 

Beliau juga menuliskan tentang tinjauan prospektif jihad yaitu sosialisasi 

kebajikan dan pencegahan kemungkaran yang lebih tepat untuk diterapkan. 

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui posisi penelitian yang penulis 

lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami fokuskan. Kajian 

penulis terfokuskan pada pembahasan kontekstualisasi jihad dalam al-

Qur’a>n terhadap kehidupan politik umat Islam dengan mengambil dari 

penafsiran para mufassir sedangkan dalam kajian ini lebih fokus pada 

konsep al-Qur’a>n mengenai jihad kajian tafsir al-Azha>r karya Hamka. 

2. M. Dzulqarnain Sunusi. Antara Jihad dan Terorisme, Makassar: Pustaka 

As-Sunnah, 2010. Buku ini membahas tentang pandangan syar’i tentang 

jihad, terorisme dan apa-apa yang berkaitan dengan keduanya. Jihad 

seringkali disama artikan dengan terorisme, buku ini berusaha 

mengetengahkan pembahasan jihad yang kerap tidak dipahami sesuai 

dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam syari’at Islam. 

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui posisi penelitian yang penulis 

lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami fokuskan. Kajian 
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penulis terfokuskan pada pembahasan kontekstualisasi jihad dalam al-

Qur’a>n terhadap kehidupan politik umat Islam sedangkan dalam kajian ini 

lebih fokus pada konsep pandangan syar’i terhadap terorisme dan kaidah-

kaidah jihad. 

3. Skripsi karya Luthfi Nur Afifah dengan judul Konsep Al-Qur’a>n Mengenai 

Jihad dalam Bidang Pendidikan, skripsi ini membahas tentang analisis jihad 

menurut Hamka dan kaitannya dengan pendidikan. Menurut Hamka makna 

jihad yang sebenarnya tidak hanya sekedar perang fisik melainkan lebih 

dari itu yakni bekerja keras dalam menuntut ilmu, berjuang menegakkan al-

Qur’a>n dan bekerja keras melawan hawa nafsu. Hubungan makna Jihad 

tersebut dengan pendidikan yaitu praktiknya dalam kehidupan keseharian. 

Konteks bekerja keras dalam menuntut ilmu dengan memajukan lembaga 

pendidikan Islam, seperti adanya pendidikan sejak usia dini hingga 

perguruan tinggi. Konteks berjuang menegakkan al-Qur’a>n dengan adanya 

pembelajaran al-Qur’a>n pada sekolah-sekolah baik sekolah agama maupun 

umum. Konteks bekerja keras melawan hawa nafsu dengan adanya 

pendidikan terhadap anak bahwa harus dapat mengendalikan sesuatu yang 

seharusnya menjadi kewajiban untuk dilakukannya dan sesuatu yang 

menjadi larangannya untuk ditinggalkan.
6
 

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui posisi penelitian yang penulis 

lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami fokuskan. Kajian 

penulis terfokuskan pada pembahasan kontekstualisasi jihad dalam al-

                                                           
6
 Luthfi Nur Afifah, Konsep Al-Qur’a>n Mengenai Jihad dalam Bidang Pendidikan, (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, Ponorogo 2017). 
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Qur’a>n terhadap kehidupan politik umat Islam sedangkan dalam kajian ini 

lebih fokus pada konsep al-Qur’a>n mengenai jihad dalam bidang 

pendidikan Islam kajian tafsir al-Azha>r karya Hamka. 

4. Tesis karya Ali Nur Rofiq dengan judul Kontekstualisasi Makna Jihad 

dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Azha>r Karya Hamka), skripsi ini 

membahas tentang jihad yang diperluas cakupan maknanya serta 

disesuaikan dengan konteks zaman sekarang. Dalam hal ini, jihad tidak 

diartikan sebagai perang saja tapi berjuang bersungguh-sungguh atau 

bekerja keras dalam semua sektor kehidupan dan semua jenis profesi 

pekerjaan.
7
 Dalam rangka melakukan upaya kontekstualisasi penafsiran, 

Hamka menempuh jalan yaitu dengan cara memperhatikan intertekstualitas 

ayat-ayat al-Qur’a>n. Metode intertekstualitas ini yaitu memahami ayat-ayat 

al-Qur’a>n dengan memfungsikan ayat-ayat lain yang ada dalam al-Qur’a>n 

untuk membantu pemahaman dengan cara saling menghubungkan makna 

ayat-ayat dalam satu surat atau melacak kandungan makna ayat dalam surat 

yang lain. Hamka dalam penafsirannya juga sering mengaitkannya dengan 

konteks sejarah yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur’a>n. 

Hamka mendeskripsikan dengan lebih luas kontekstualisasi makna jihad 

secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jihad bisa dilakukan dalam 

semua sektor kehidupan dan semua jenis profesi pekerjaan. Orang dapat 

berjihad dengan bakatnya sendiri di dalam lapangannya sendiri. Segala 

macam pekerjaan yang baik dengan tujuan yang baik sudah termasuk 

                                                           
7
Ali Nur Rofiq, Kontekstualisasi Makna Jihad dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Azhar Karya 

Hamka), (Tesis, Pascasarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017). 
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dalam jalan Allah. Itulah yang dinamai jihad. Berperang melawan musuh 

yang hendak merusak agama dan negara bernama jihad juga tetapi itu baru 

satu cabang dari jihad. Menuntut ilmu pengetahuan, mendidik pemuda 

supaya menjadi muslim yang baik, membangun bangunan-bangunan besar 

yang berfaidah, bertani bercocok tanam, berniaga, duduk dalam 

pemerintahan dan sebagainya yang dikerjakan dengan semangat perjuangan 

merupakan bentuk jihad dan yang terpenting jihad dalam konteks masa kini 

ialah perang melawan kemiskinan, kebodohan, penyakit, kemunduran dan 

kejumudan. Semuanya termasuk dalam kategori jihad. 

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui posisi penelitian yang penulis 

lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami fokuskan. Kajian 

penulis terfokuskan pada pembahasan kontekstualisasi ayat jihad dalam 

kehidupan politik umat Islam sedangkan dalam kajian ini lebih fokus pada 

konsep jihad dalam al-Qur’a>n secara umum dengan mengambil kajian 

tafsir al-Azha>r karya Hamka. 

F. Kerangka Teori 

Ada beberapa teori yang digunakan oleh penyusun dalam rangka 

memecahkan masalah-masalah dalam skripsi ini. 

Jihad, menurut Hasan Al-Banna merupakan suatu kewajiban muslim 

yang berkelanjutan hingga kiamat, tingkat terendahnya berupa penolakan hati 

atas keburukan atau kemungkaran dan tingkat tertingginya berupa perang di 

jalan Allah. Di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena,tangan 
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dan berupa pernyataan tentang kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.
8
 

Sebagaimana hadits nabi tentang jihad yang utama, yakni  

ا َ اِِ ا ْبِ اِ َ  اٍا اَ  ْبَ َ َ ا ْبِ اَ لْبَ ٍ اَ  ْب َ  َناَ  ْب اُ  ْب ِ يٍّياَ  ْب  َ  َّد َثَ  اَ  ْبُ ا الَّد ْبَِ ا ْبُ اَ  ْب
َ  ِدا َأنَّداَاُجًًلاَ َأَلاَاُ وَلا ا َّدهِا َ ُهاِفا اْبَغلْبِزاَأيُّا ْلِْب اَوَضَعااِجْب َص َّدىا ا َّدُهاَ َ  ْبِهاَوَ  َّدَماَوَق ْب
اِ  ْبَ ا  ُ  ْب َ ٍناَج اِلٍاأَفْبَضُلاقَ َلاَكِ َ ُ اَ قٍّي

Dr. Hilmy Bakar Almascaty dalam bukunya yang berjudul “Panduan 

Jihad Untuk Gerakan Aktivis Islam” menyatakan bahwasanya hadis ini 

menyebutkan jihad politik karena ada hubungannya dengan menegakkan 

pemerintahan yang adil.
10

 Beliau mendefinisikan jihad politik sebagai 

perjuangan di jalan Allah untuk menegakkan tatanan pemerintahan Islam yang 

diridhai Allah, karena politik di sini maksudnya adalah usaha-usaha pribadi 

ataupun lembaga untuk memperoleh kekuasaan atau pemerintahan yang 

dikehendakinya.
11

 

Jihad sebagai salah satu cara untuk menegakkan kalimat Allah, bisa 

dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Jihad dalam politik sudah pasti jauh berbeda dari jihad peperangan. Jihad 

politik seperti yang telah disebutkan sebelumnya berjuang melalui politik 

dengan sungguh-sungguh sebagai senjatanya untuk meluruskan 

penyimpangan-penyimpangan tanpa harus menumpahkan darah. Musuh yang 

                                                           
8
 Yusuf Qardhawi, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna, terj. Bustami A Gani dan 

Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1950), 74. 
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 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Abdullah Al-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab 

Musnad Abi Sa;id Al-Khudriy, Juz 23, 474. 
10

 Hilmy Bakar Almascaty, Panduan Jihad Untuk Gerakan Aktivis Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 36.  
11
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dihadapi dalam jihad politik adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan 

yang dilakukan pemimpin ataupun aparatur negara. 

Allah juga mewajibkan kepada kaum muslim untuk menentang 

penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan sosial, penyimpangan 

keagamaan dan juga penyimpangan ekonomi yang terlihat dari sistem politik 

yang dibangun atas prinsip monopoli, manipulasi, riba, korupsi, dan 

perampasan hak-hak orang kecil serta cara-cara dzalim lainnya yang terang-

terangan dan tersembunyi.
12

 

Dan juga penyimpangan yang paling kejam yang dilakukan penguasa 

yaitu mendiamkan aksi kemungkaran yang dilakukan oleh siapa saja. 

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat tentang nahi mungkar sebagai berikut: 

لَ اِ لَااَ ِ ااِ  ْبااَكَ ُلو ا اَّدِ   َاااُِ  َا اَ َصوْب اِبَ اَ ِا َااَ لْب ََاا  ْب ِااَوِ  َ ىاَد ُوودَااِاَ  نِااَ َ ىاِإ ْب
َ ُ ونَااَك نُو اَ  ااَِ  ْب َاافَثَ ُ ووُااُ  ْبَ لٍااَ  ْباا َث َثَ  َاوْبنَااَ ااَك نُو اا َث ْبَ ُ ونَااوََك نُو     َث ْب

Dalam ayat ini Allah melaknat suatu kaum yang mana kaum itu idak 

saling melarang perbuatan mungkar dan tindakan mendiamkan suatu 

kemungkaran yang terjadi di sekiar kita yang merupakan seburuk-buruk 

perbuatan di mata Allah. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitative 

Research) yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, 

                                                           
12

 Muhammad Husain Fadlullah, Islam dan Logika Kekuatan, terj. Afif Muhammad dan Abdul 

Adhiem (Bandung: Mizan 1985), 39. 
13

 QS. al-Maidah (5) : 78-79 
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persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
14

 Penulis 

mencoba mengkaji tentang konsep jihad dalam al-Qur’a>n dan 

penerapannya dalam kehidupan politik. 

Dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) adalah telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah 

pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumoulkan data 

atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang baru. Dalam hal ini 

bahan-bahan pustaka itu diperlakukan sebagi sumber ide untuk menggali 

pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan 

deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru 

dapat dikembangkan.
15

 

Dengan bersandar pada penelitian kepustakaan, penulis 

mengumpulkan data berupa ayat-ayat jihad. Setelah data tersebut diperoleh 

kemudian dijabarkan konteks ayat-ayat tersebut dengan jihad dalam 

kehidupan politik umat Islam pada masa sekarang ini. 

2. Sumber Data 

1) Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang penulis jadikan 

obyek kajian yaitu 

                                                           
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), 60. 
15

 Tim Penyusun Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Ponorogo, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 55. 
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a) Al-Qur’an menjadi sumber utama, karena kajian ini membahas 

al-Qur’a >n secara langsung 

b) Kitab-kitab tafsir, diantaranya: 

1. Tafsir Al-Misba>h 

Tafsir al-Misba>h ini cenderung bercorak tafsir al-Adabi al-

Ijtima’i. Corak tafsir ini terkonsentasi pada pengungkapan 

balaghah dan kemukjizatan al-Qur’a>n, menjelaskan makna 

dan kandungan sesuai hukum alam, memperbaiki tatana 

umat, dan lain-lain. Tafsir ini sangat kontekstual dengan 

kondisi ke-Indonesiaan, dalamnya bannyak merespon 

beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau 

internasional. 

2. Tafsir Fi> Z}hila>l al-Qur’a>n 

Tafsir Fi> Z}hila>l al-Qur’a>n merupakan kategori tafsir bi al-

iqtira>n  yaitu sumber penafsirannya diambil dari riwayat 

dan ijtihad Sayyid Qut}b sendiri sebagai pengarang kitab 

Tafsir Fi> Z}hila>l al-Qur’a>n. 

Tafsir Fi> Z}hila>l al-Qur’a>n mempunyai kecenderungan corak 

tafsir adabi al-Ijtima’i yaitu tafsir yang berusaha 

menganalisa dan mengkritisi nash-nash al-Qur’a>n serta 

mengemasnya dengan bahasa yang indah dan kemudian 

mensinergikan antara ayat-ayat dengan problematika 

masyarakat yang berkembang pada saat itu. 
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3. Tafsir Al-Maraghi 

Tafsir Al-Maraghi mempunyai corak tafsir al-adabi al 

ijtima’i. Al-Maraghi memperkenalkan metode tafsir yang 

memisahkan antara uraian global dengan uraian rincian, 

sehingga penjelasan ayatnya terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu makna ijmali dan makna tah}lili. Beliau juga 

menggunakan ra’y (nalar) sebagai sumber dalam 

menafsirkan. 

2) Sumber Sekunder 

Sumber Sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan 

pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsiksn 

atau bukan penemu teori. Sumber ini berisi tentang hasil sintesis 

bahan-bahan sumber utama, baik secara empiris maupun teoritis.
16

 

Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah 

referensi-referensi yang berkaitan dengan jihad dan materi kehidupan 

politik umat islam sebagai berikut: 

a) Muhammad Chirzin, Jihad Dalam Al-Qur’a>n Cet ke-3. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. 

b) M. Dzulqarnain Sunusi. Antara Jihad dan Terorisme. Makassar: 

Pustaka As-Sunnah, 2010. 
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c) Kasjim Salendra, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum 

Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009. 

d) Yusuf Qardhawy. Fiqih Negara. Jakarta: Rabbani Press, 1997. 

e) Abd. Muin Salim. Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik 

dalam Al-Qur’a>n). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. 

f) Skripsi, tesis maupun artikel-artikel yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konsep jihad dalam 

al-Qur’a>n dan relevansinya dalam kehidupan politik umat Islam maka 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

teknik tematik term, yakni model kajian tematik yang secara khusus 

menelitti term (istilah-istilah) tertentu dalam al-Qur’a>n. 

Dengan teknik ini, data penelitian dikumpulkan melalui pencarian 

dalam al-Qur’a>n tentang ayat-ayat jihad kemudian setelah data diperoleh, 

data-data berupa ayat-ayat tersebut dijabarkan dengan konteks-konteks 

jihad dalam bidang politik. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 

dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi, 

analisis data adalah penelahaan dan penguraian atas data hingga 
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menghasilkan kesimpulan.
17

 Untuk itu, penulis memanfaatkan metode 

tafsir tematik milik Farmawi,
18

 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghimpun ayat yang berkaitan jihad. 

b. Menyusun runtutan ayat-ayat jihad sesuai dengan masa turun yang 

disertai dengan asbab al-nuzulnya (jika ada), 

c. Melengkapi ayat-ayat jihad dengan beberapa hadis yang berkaitan. 

d. Mengungkapkan berbagai pendapat ulama (mufassir) terkait ayat-ayat 

jihad. 

e. Menganalisa makna jihad dari beberapa penafsiran ulama untuk 

ditarik suatu kesimpulan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan gambaran 

secara umum tentang penulisan skripsi ini, diawali dengan latar belakang 

masalah yang berisi pemaparan penulis tentang pesoalan kekinian dan 

kegelisahan akademik penulis yang mendesak untuk dicarikan solusinya. 

Dilanjutkan dengan pemaparan tujuan dan manfaat diadakannya penelitian. 

Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah 

dilakukan oleh penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan beberapa teori-teori para 

ahli yang ada kaitannya dengan pokok masalah sebagai kerangka teori untuk 

membahas dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu, 
                                                           
17

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 84.  
18

 Abd Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, 51-52. Lihat juga Nasruddin Baidan, 

Metodologi Penafsiran Alqur’a>n, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152-153. 
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dilanjut dengan metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan pemaparan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua : Sistem politik di Indonesia. Berisi pengertian 

politik, sistem politik beserta unsur-unsur yang membentuk politik di 

Indonesia, dan anomali-anomali dalam kehidupan politik Indonesia. 

Bab Ketiga : Tinjauan umum tentang jihad dalam al-Qur’a>n. Berisi 

pandangan mufassir tentang makna jihad dan bentuk-bentuk jihad. 

Bab Keempat : Dalam bab ini berisi tentang kontekstualisasi 

penafsiran dari beberapa mufassir tentang makna jihad dengan konteks 

kehidupan politik di Indonesia. 

Bab Kelima : Dalam bab ini berisi dua item, yaitu pertama berupa 

kesimpulan dari keseluruhan apa yang telah penulis teliti dan yang kedua 

adalah saran agar penelitian ini menjadi lebih baik. 
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BAB II 

SISTEM POLITIK DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Politik 

Secara etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis 

yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Kata polis tersebut 

berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan 

politikus yang berarti kewarganegaraan (civic).
19

 Dalam negara-kota di 

zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan 

(kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Sedangkan politik dalam 

bahasa Inggris politic yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan.
20

 

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak 

dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles 

menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik  

yang terbaik.
21

 Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan 

politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya 

pemikiran tentang politik. 

Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat 

tertentu di wilayah tertentu.
22

 Dengan demikian, politik berkaitan erat 
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 A. Hoogerwerf, Politikologi: Pengertian dan Problem-problemnya, terj. R.L.L Tobing, (Jakarta: 

Erlangga, 1985), 3. 
20

 Wojo Wasito dan Poerwadaminta, Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia/Indonesia-Inggris), 

(Bandung: HASTA, 1980), 152. 
21

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14. 
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 Seta Basri, Pengantar Ilmu Politik, 3. 
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dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap 

penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dengan pembuatan keputusan 

publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara 

menggunakan kewenangan tersebut dan apa tujuan dari suatu keputusan 

yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut 

Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik untuk 

menyepakati siapa saja yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam 

pembuatan keputusan publik. 

Definisi politik juga dikemukakan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu 

Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu 

bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan 

mengamandemen peraturan-peratuarn umum yang mengatur kehidupannya, 

yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.
23

 Dengan 

definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkapkan bahwa 

masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan 

publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata 

lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan 

publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan bersama. 

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan 

publik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari 

proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap 
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kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan 

berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.
24

 Oleh sebab 

itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai 

aktifitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu 

demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan 

bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, 

kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (politics at its worst 

is a selfish grab for power,glory and riches).
25

 

Dapat ditarik kesimpulan, politik menurut ilmuwan Barat adalah 

suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya dalam 

berbagai kegiatan kenegaraan demi mencapai kebaikan bersama.
26

 

Sedangkan dalam kamus bahasa Arab siya>sah secara etimologi 

mempunyai beberapa arti; mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.
27

 Kata siya>sah berasal 

dari kata sa>sa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisa>n al-Arab berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah.
28

  

Secara istilah (termologi), Ibnu al-Qayyim memberi arti siya>sah 

adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan 

dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan 
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Allah tidak mewahyukannya
29

 baik kepentingan agama, sosial dan politik. 

Pengertian siya>sah juga dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahantsi, beliau 

memberi batasan bahwa siya>sah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan 

menujukkannya pada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupn di 

akhirat.  

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Aqil, 

menurut beliau politik dalam Islam (as-Siya>sah) adalah segala aktifitas yang 

membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, 

walaupun tidak dibuat oleh Rosul dan tidak ada wahyu yang diturunkan. 

Imam Syafi’i tidak setuju dengan adanya istilah politik, melainkan lebih 

sepakat dengan syariat. Pengertian syari’at itu sendiri adalah semua arahan, 

batasan, perintah dan larangan yang diberikan Rasul, sehingga kata Imam 

Syafi’i, “tidak ada politik, kecuali sesuai dengan syari’at”. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian politik dalam 

Islam adalah segala aktifitas dalam mengelola persoalan publik atau 

masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. 

B. Lembaga Politik Indonesia 

Lembaga politik secara umum adalah suatu badan khusus yang 

mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan 

masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib 

dalam kehidupan bermasyarakat.
30

 

                                                           
29

 Ibid., 24. 
30

 Maksudi Iriawan Beddy, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik, 
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Definisi lain dari lembaga politik adalah pembentukan peraturan 

sosial untuk mengatur sekelompok orang yang memiliki kuasa (pemerintah) 

dengan sekelompok orang yang dikuasai (rakyat).
 31

 Lembaga politik 

diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekelompok masyarakat dalam 

wilayah suatu negara yang terkait dengan proses-proses perencanaan, 

penentuan dan pelaksanaan di kehidupan bernegara.
 32

 

Di Indonesia, lembaga politik sesuai dengan peraturan UUD 1945 

menangani permasalahan administrasi dan tata tertib secara umum untuk 

kepentingan mencapai ketentraman dan keamanan masyarakat.
33

 

Menurut Kamanto Soenarto pengertian lembaga politik sebagai suatu 

badan di lingkungan negara yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan 

kekuasaan dan wewenang. Sehingga lembaga politik di Indonesia 

mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan, pertahanan 

nasional dan partai politik.
34

 

Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden 

dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih 

oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil 

presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan yang 

mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 
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(MPR). MPR berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar 

dan melantik (atau memberhentikan) presiden. MPR adalah sebuah lembaga 

legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung (MA) adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan 

Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding 

dan MA juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih 

rendah. Tahun 2003 sebuah Mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah 

Konstitusi. MK memonitor keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet 

dan parlemen (MPR) dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. 

Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, 

pengadilan administrasi, pengadilan agama dan pengadilan militer. 

Lembaga poliik mempnyai fungsi diantaranya, bekerja sama untuk 

merumuskan norma-norma kenegaraan yang diwujudkan dalam undang-

undang dan disahkan oleh pemerintah. Lembaga politik berperan 

meningkatkan pelayanan kepada khalayak masyarakat seperti pendidikan, 

kesehatan, keamanan dan kesejahteraan. Mempertahankan kedaulatan negara 

dari serangan fisik maupun ideologi serta mempersiapkan diri jika sewaktu-

waktu terjadi serangan dari luar yang membuat gejolak negara. Lembaga 

politik berperan untuk menjaga stabilitas di suatu negara baik dalam bidang 

ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat 
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memicu konflik. Memelihara kehidupan politk negara agar dapat mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

C. Penyalahgunaan Kekuasaan Politik di Indonesia Masa Reformasi  

Sistem politik dan pemerintahan yang digunakan di Indonesia 

didasarkan pada trias politika, dengan sistem distribution of power yaitu 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Trias politika adalah sebuah ide 

bahwa suatu pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih 

kekuasaan yang independen dan bebas untuk mencegah satu orang atau 

kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu besar. 

Secara implisit Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan 

sesuai teori trias politika yang di anut oleh Montesquieu di mana adanya 

pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi Negara baik legislatif, eksekutif, 

maupun yudikatif ke dalam lembaga - lembaga Negara di Indonesia. 

Secara operasional, fungsi legislatif dan pengawasan dilaksanakan 

oleh DPR. Badan ini bersama-sama dengan presiden bertugas merumuskan 

undang-undang. Di samping itu, DPR juga bertugas mengawasi pelaksanaan 

tugas pemerintahan telah sesuai dengan GBHN yang ditetapkan oleh MPR 

atau belum. Sedangkan fungsi yudikatif dilaksanakan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dengan susunan yang diatur oleh undang-undang. 

Mahkamah Agung merupakan badan yang lepas dari pengaruh pemerintah, 

yang jaminannya dilakukan melalui perundang-undangan. Pada hakikatnya, 

trias politika menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak 
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diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
35

 

Dalam dunia politik, ada tiga hal pokok penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah,
36

 

1. Melampaui Wewenang. 

Secara sederhana penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya 

wewenang atau dengan istilah lain kekuasaan (power). Penyalahgunaan 

wewenang oleh si pemegang wewenang di luar koridor kewenangannya 

dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara. Ketika terdapat 

kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan, maka dalam konteks 

hukum pidana masuk dalam kategori melawan hukum. Dalam menguji 

kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang melaksanakan kekuasaan 

pemerintah maka tolok ukurnya adalah peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang sumber kewenangan serta substansi diberikannya 

kewenangan tersebut kepada pejabat tertentu.
37

 

2. Mencampuradukkan Wewenang 

Kategori tindakan mencampuradukkan wewenang yang dilakukan oleh 

badan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 

18 ayat (2) yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di 

luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau 

bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Memerhatikan hal 
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tersebut, maka seorang pejabat TUN dikatakan mencampuradukkan 

wewenang dapat dikategorikan dalam 2 indikator, yaitu: pertama, apabila 

dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut menjangkau hal-hal di luar 

cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; kedua, 

bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
38

 

3. Bertindak sewenang-wenang 

Badan atau pejabat pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-

wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c UU 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila 

keputusan atau tindakan yang dilakukan: 

a. Tanpa dasar kewenangan 

b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

Seorang pejabat yang bertindak tanpa dasar kewenangan maka disebut 

bertindak sewenang-wenang. Pun demikian halnya apabila seorang 

pejabat yang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan putusan 

yang berkekuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut dianggap bertindak 

sewenang-wenang. Kriteria melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan 

dalam praktek mudah dipahami dan dikonstruksi dalam beberapa kasus. 

Yakni pada dasarnya setiap kewenangan memiliki landasan hukum 

sebagai sumber legitimasi kewenangan. 
39
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Pada saat ini pemisahan kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh 

oknum tertentu sehingga merugikan bangsa dan negara, salah satunya yaitu 

kasus korupsi yang melanda di Indonesia. Penyebab terjadinya kasus korupsi 

yaitu di karenakan adanya kesempatan dan kekuasaan seperti halnya yang 

terjadi di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di Indonesia. 

Penyalahgunaan  kekuasaan (Abuse of Power) yang terjadi di 

lembaga legislatif adalah banyaknya anggota DPR yang memanfaatkan 

faslitas Negara dengan berlebihan. Dengan diadakannya studi banding oleh 

DPR, dengan alasan untuk mengukur seberapa jauh sistem kerja 

permerintahan Indonesia. Tetapi ternyata hal tersebut juga dimanfaatkannya 

untuk rekreasi, bahkan mengajak keluarga untuk melakukan studi banding. 

Selain itu ada juga anggota DPR yang melakukan penyelewengan dana untuk 

pembangunan ataupun dana untuk rakyat, namun dana tersebut digunakanya 

untuk kepentingan pribadinya sendiri. 

Selanjutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan dilembaga yudikatif. 

Tidak jauh beda dari lembaga legislatif dan eksekutif, sebagai lembaga 

penegak hukum, lembaga yudikatif pun tidak lepas dari godaan korupsi 

sudah banyak hakim-hakim nakal yang tertangkap oleh KPK. Ini bisa dilihat 

dari fenomena jual beli keputusan yang sering dilakukan oleh para penegak 

hukum. Ini membuktikan bahwa orang seputih apapun akan tergoda 

memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi walaupun ia 

penegak hukum sekalipun. 
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Dalam hal ini seharusnya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif 

dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik bukan 

memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pemerintah 

seharusnya bertindak tegas terhadap orang-orang yang menyelewengakan 

kekuasaan, bahkan jika perlu berikan hukuman yang seberat-beratnya karena 

pada dasarnya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan contoh 

atau panutan bagi masyarakat. Dalam sebuah negara, jika lembaganya 

bermasalah, bagaimana dengan keadaan rakyatnya. 

Sebagai masyarakat harus lebih selektif lagi untuk memilih anggota 

legislatif maupun eksekutif agar pejabat yang duduk di kursi tersebut tidak 

menyalahgunaakan kekuasaan yang dimiliki, sehingga mereka yang menjadi 

perwakilan rakyat dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta dapat 

menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku, agar tidak terjadi 

penyelewengan. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD DALAM AL-QUR’A<N 

 

A. Beragam Turunan Kata Jiha>d 

Jihad dengan segala derivasinya dalam al-Qur’a>n tersebut sebanyak 41 

kali
40

 tersebar dalam 19 surah. Kata jihad dalam al-Qur’a>n memiliki 6 bentuk. 

1. Lafadz jiha>d  ِج َه اٌد  

Lafadz jiha>d dalam al-Qur’a>n bermakna berjuang di jalan Allah 

Swt dan memerangi musuh. Bentuk ini tersebut dalam al-Qur’a>n 

sebanyak 4 kali pada surah, QS. Al-Tawbah ayat 24, QS. al-Furqa>n ayat 

52, QS. al-Mumtah}anah ayat 1, dan QS. al-H{ajj ayat 78. 

Lafadz jiha>d adalah isim masdar dari kata وجهادا- مجاهدة- يجاهد- جاهد , 

lafadz ini memiliki makna yang cukup beragam dan biasanya setelah 

lafadz ini disertai dengan kata fi> sabi>li>lla>h. Ayat yang pertama  QS. Al-

Tawbah ayat 24  هَوادٍد  maksud ayat ini adalah berjihad membela  َو ِج يِج ِج  فِجي وَوجِج

agama Allah Swt. dengan berhijrah bersama Nabi Saw. ke Madinah. Ayat  

selanjutnya QS. al-Furqa>n ayat 52 اًدا هَو كَو ِج ًرا جِج  lafadz jiha>d pada ayat ini 

adalah maf’u>l mutlaq yang menguatkan kalimat sebelumnya dalam segi 

lafadz maupun makna, lafadz jiha>d di sini bermakna berjihad dengan 

sungguh-sungguh  melawan orang kafir dengan al-Qur’a>n. Pada ayat QS. 

al-Mumtah}anah ayat 1 اًدا هَو  menurut Sayyid Qut}hb jiha>d di sini  َو ِج يِجي فِجي جِج

                                                           
40
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dapat bermakna keluar berjihad dengan berperang dapat juga dengan 

berhijrah.
41

 

Adapun QS. al-H}ajj ayat  78  هَوادِج ِج   َو َّق جِج  menurut Quraish Shiha>b  

berjihadlah dengan ikhlas di jalan Allah Swt. Di antara makna lafadz 

jiha>d dalam al-Qur’a>n kebanyakan berkonotasi mengerahkan segala 

kemampuan dengn sungguh-sungguh, melawan musuh dengan 

memberikan pengajaran berupa al-Qur’a >n, dan melawan hawa nafsu.
42

 

2. Lafadz al-Muja>hidu>n dan al-Muja>hidi>n الم  هاين- الم  هاون  

Lafadz al-Muja>hidu>n dan al-Muja>hidi>n dalam al-Qur’a>n bermakna 

mereka yang berperang di jalan Allah swt. Lafadz ini disebut dalam al-

Qur’a>n sebanyak 4 kali dalam 2 ayat di 2 surah, QS. al-Nisa> ayat 95 dan 

QS. Muh}ammad ayat 31. 

Lafadz muja>hid adalah ism fa>’il, menegaskan tentang orang yang 

berjihad di jalan Allah swt. dengan berperang mengangkat senjata, pada 

QS. al-Nisa> : 95 menjelaskan tentang keutamaan orang yang berjihad 

dengan harta dan jiwa mereka, sedangkan QS. Muh}ammad : 31, Allah 

Swt. menggambarkan peperangan melawan musuh adalah bentuk ujian, 

bagi siapa yang dapat berjihad dan bersabar melawan musuh, dan siapa 

yang munafik dan menentang Allah Swt. 
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3. Lafadz ja<hada  اَه    َه هَه

Lafadz Ja>hada dalam al-Qur’an bermakna memerangi dijalan 

Allah, lafadz inidisebutkan sebanyak 15 kali pada 8 surah, QS. Al-

Tawbah ayat 19, QS. al-‘Ankabu>t ayat 6, QS. al-‘Ankabu>t ayat  8, QS. 

Lukma>n ayat 15, QS. al-Baqarah ayat 218, QS. A<li‘Imra>n ayat 142, QS. 

al-Anfa>l ayat 72, QS. al-Anfa>l ayat 74, QS. al-Anfa>l ayat 75, QS. al-

Tawbah ayat 16, QS. Al-Tawbah ayat 20, QS. Al-Tawbah ayat 88, QS. 

al-Nah}l ayat 110, QS. al‘Ankabu>t ayat 69, dan QS. al-H{ujara>t ayat 15. 

Hampir semua lafadz ja>hada dalam bentuk fi’il ma>d}i> bermakna 

berperang melawan musuh kecuali beberapa ayat, diantaranya QS. al-

‘Ankabu>t ayat 6, QS. al-‘Ankabu>t ayat 69, dan QS. al-Nah}l ayat 110 jihad 

di sini dapat bermakna bersabar menghadapi kesulitan yang dihadapai 

oleh umat Islam, dapat juga bersabar menghadapi fitnah dan hinaan yang 

dilontarkan oleh musuh. Adapun QS. al‘Ankabu>t ayat 8 dan QS. Luqma>n 

ayat 15 lafadz jihad pada ayat ini memiliki konotasi negatif  ااَو  وَو ِج ْن   َو ْن  عَويَوى جَواهَودَو

....بِجي  ُت ْنرِجاَو   karena jihad di sini bermakna memaksa untuk menyekutukan 

Allah Swt. jihad yang seperti ini harus ditolak karena jihadnya mengarah 

pada penyimpangan agama. 

4. Lafadz yuja>hidu/tuja>hidu  جاهد- يجاهد  

Lafadz ini berbentuk fi’il mud}>a>ri’, lafadz ini disebutkan dalam al-

Qur’an sebanyak 5 kali di 4 surah, QS. al-S}af ayat 11, QS. al-‘Ankabu>t 
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ayat 6, QS. Al-Tawbah ayat 44, QS. Al-Tawbah ayat 81, dan QS. al-

Ma>idah ayat 54. 

Jihad dalam bentuk fi’il mud}a>ri’ (yuja>hidu/tuja>hidu) biasanya 

diiringi dengan penyebutan sarana yang dipergunakan untuk berjihad, 

yakni harta benda dan diri atau nyawa, kecuali QS. al-‘Ankabu>t ayat 6 

ayat ini tidak menyebutkan sarana jihad, salah satu alasannya karena ayat 

ini adalah makkiyah dan jihad pada priode makkiyah belum menjelaskan 

konsep jihad secara jelas sebagaimana pada periode madaniyah.
43

 

5. Lafadz Ja>hid جاهد 

Lafadz ini berbentuk sighat amr’ (perintah), bentuk amr  ini 

disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 7 kali dalam lima surah, QS. Al-

Tawbah ayat 73, QS. al-Tah}ri>m ayat  9, QS. al-Furqa>n ayat 52, QS. al-

Ma>idah ayat  35, QS. Al-Tawbah ayat 41, QS. Al-Tawbah ayat 86, QS. 

al-H{ajj ayat 78. 

Jihad dalam bentuk fi’il amr adakalanya ditujukan kepada 

mukha>tab mufrad (orang kedua tunggal) seperti pada QS. Al-Tawbah 

ayat 73, QS. al-Tah}ri>m ayat 9, QS. al-Furqa>n ayat 52 dan adakalanya 

ditujukan kepada mukha>tab jamak (orang Kedua jamak) QS. al-Ma>idah 

ayat 35, QS. Al-Tawbah ayat 41, QS. Al-Tawbah ayat 86, QS. al-H{ajj 

ayat 78. Amr jihad yang ditujukan kepada mukha>tab mufrad dapat 

dipahami bahwa pesan jihad tersebut ditujukan kepada perseorangan dan 
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dapat dilaksanakan secara perseorangan, sebagaimana pesan untuk 

menyeru manusia ke jalan Allah Swt. (QS. al-Nah}l ayat 125) dan perintah 

untuk menyeru kepada kebajikan (QS. al-A’raf ayat 199). 

Amr jihad untuk mukha>tab jamak mengandung pengertian bahwa 

perintah tersebut ditujukan kepada khalayak agar dilaksanakan secara 

berjamaah pula. Hal inimengandung kemungkinan bahwa jihad demikian 

tidak mungkin atau tidak dapatdilaksanakan kecuali secara bersama-sama 

atau melalui kerjasama yang satu dengan yang lainnya, seperti tertera 

dalam QS. Al-Tawbah ayat 41.
44

 

6. Lafadz Jahd atau Juhd ا ْ  ُ ْ ا –  َه

Lafadz jahd maupun juhd  disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 6 

kali pada 6 surah yang berbeda. Yaitu, QS. al-Ma>idah ayat 53, QS. al-

‘An’a>m ayat 109, QS. al-Nah}l ayat 38, QS. al-Nu>r ayat 53, QS. Fa>t}ir ayat 

42, dan QS. Al-Tawbah ayat 79. 

Lafadz jahd adalah bentuk mas}dar dari  َج َج َج  –  َج ْه َج ُد  –  َج ْه ٌد  berbeda 

dengan lafadz jihad sebelumnya, lafadz jahd  pada ayat ini tidak memiliki 

konotasi langsung dengan jihad berperang dan berjuang dijalan Allah Swt. 

kaitannya, kaitan bahasa yang bermakna bersungguh-sungguh dalam 

mencapai tujuan. Jihad dalam ayat ini berupa lafadz jahd disertai kata 

aima>n yang bermakna sumpah. Berarti makna jihad dalam konteks ayat 

ini adalah sungguh-sungguh dalam bersumpah. 
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Ayat-ayat jihad di atas tidak dapat dimaknai semuanya sebagai 

berperang, karena ayat jihad ada yang bermakna umum. Hal ini terlihat 

dari ayat-ayat yang memuat term jihad yang nyaris tidak mempunyai 

objek, kecuali beberapa ayat yang menyebutkan objeknya secara 

langsung, yakni orang kafir dan orang munafik, di antaranya QS. Al-

Tawbah ayat 73 dan QS. al-Furqa>n ayat 52. Sebaliknya banyak 

mengungkapkan term jihad berupa harta seperti sedekah, menyingkirkan 

kezaliman, melaksanakan ibadah mahdah dan lain sebagainya.
45

 

Sebaliknya juga ayat yang menyebutkan objeknya QS. al-Furqa>n ayat 52 

menyuruh berjihad kepada orang kafir dengan al-Qur’a>n, bukan dengan 

kekerasan. 

Sebagian ayat jihad menyebutkan sarana yang dipergunakan untuk 

berjihad, yakni harta benda dan diri atau nyawa. Pengertian harta benda 

mencakup segala sesuatu yang dimiliki manusia yang tidak melekat pada 

dirinya. Sedangkan diri atau nyawa adalah meliputi segala sesuatu yang 

melekat pada diri seseorang berupa tenaga, ilmu atau pemikiran dan lain-

lain. 

Dibanding dengan ayat-ayat yang menyebutkan sarana-sarana 

jihad, terdapat juga ayat yang tidak menyebutkan sarananya antara lain 

QS. al-Nah{l ayat 110, QS. al-‘Ankabu>t ayat 6, dan QS. al-Tah}ri>m ayat 9. 

Ayat-ayat yang tidak menyebutkan sarananya mengisayaratkan buat para 
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pelaku jihad untuk menggunakan sarana apapun dalam berjihad sesuai 

dengan kebutuhan, sejauh tidak bertentangan dengan garis-garis agama. 

Dari berbagai ayat jihad tersebut tampak empat unsur pokok jihad 

yang satu dengan lainnya saling berkaitan, ditambah satu unsur sebagai 

unsur kelima yang berada di luar sistem, namun sangat menentukan arti 

jihad tersebut dalam pandangan al-Qur’an. Keempat unsur pertama 

adalah (1) pelaku, (2) tujuan, (3) sarana dan (4) objek. Unsur kelima 

adalah pihak yang memberi tugas jihad, yakni Allah Swt.
46

 

 

B. Pengertian Jihad 

Kata jihad adalah bentuk masdar dari      -     -ا ا-    ا   arti lafadz 

dalah al-t{a>qah (kemampuan). Para ahli  ال     linguistik ada yang 

membedakan lafadz tersebut, jika dibaca al-jahd maka berarti al-masyaqqah 

(rintangan). Namun, jika dibaca al-juhd maka berarti al-t}a>qah (kemampuan). 

Ada pula yang berpendapat lafadz al-juhd maupun al-jahd memiliki satu arti 

yaitu al-muba>lagah (berlebih-lebihan) dan al-ga>yah (tujuan) yakni wa ja>hada 

al-‘aduwwu mujahadatan wa jiha>dan  maknanya memerangi musuh secara 

berlebihan dan sungguh-sungguh.
47

 

Menurut al-Farra lafadz al-juhd  bermakna al-t}a>qah (kemampuan) 

sedangkan lafadz al-jahd bermakna al-ga>yah (tujuan). Ragib alAs}faha>ni> 

dalam Mufrada>tnya juga memaknai al-jahd sebagai al-t}a>qah (kemampuan) 

dan al-juhd sebagai al-masyaqqah (kesulitan), ada juga yang mengartikan al-
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juhd sebagai al-wus’u (tenaga/kekuatan), lafadz ijtihad yang memiliki 

derivasi yang sama juga dapat diartikan mengarahkan jiwa untuk 

mencurahkan segala tenaga dan menerima kesulitan.
48

 Jika  lafadz jahada fi 

al-amr, berarti sungguh-sungguh dalam urusan tersebut, sehingga merasa 

lelah karena berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya.
49

 Adapun 

kata al-juhd juga dapat dipahami sebagai upaya seseorang untuk tetap 

bertahan hidup dalam keterbatasannya yang serba sedikit.
50

 

Dari beberapa pengertian di atas maka makna jihad secara etimologi 

baik yang berasal dari kata juhd maupun jahd semuanya menggambarkan 

upaya dan kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk 

mencapai tujuan. 

Definisi jihad yang dikemukakan oleh para ulama cukup beragam 

sehingga dapat dikatakan istilah jihad secara semantik mempunyai makna 

yang luas, mencakup semua usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan 

sesuatu atau berusaha menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak 

diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami 

secara benar dengan proporsi yang sebenarnya, tidak hanya dipahami dalam 

cakupan yang sempit dalam arti perang, seperti kebanyakan orang.
51
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Lebih jelas lagi S}alih ibn ‘Abdullah al-Fauza>n, seperti dikutip Kasjim 

Salenda dalam bukunya ‚Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum 

Islam‛, ia mengemukakan lima sasaran jihad yaitu: 

Pertama, jihad melawan hawa nafsu, meliputi pengendalian diri 

dalam menjalangkan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Jihad 

melawan hawa nafsu merupakan perjuangan yang berat (jiha>d akbar). 

Meskipun jihad ini berat dilakukan, akan tetapi sangat diperlukan sepanjang 

hayat, sebab jika seseorang tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya 

maka sulit diharapkan untuk dapat berjihad menghadapi orang lain dan 

segala macam rintangan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

jihad melawan hawa nafsu merupakan kunci dari segala bentuk jihad lainnya. 

Kedua, berjihad melawan setan yang merupakan musuh bagi umat 

manusia. Syetan mempunyai komitmen untuk senantiasa menggoda dan 

memalingkan manusia agar berbuat keji dan segala yang dilarang Allah swt. 

serta menjauhi dan membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Syetan 

berjanji akan menghampiri manusia dari berbagai penjuru untuk dapat 

merealisasikan konsep tipu daya muslihatnya (QS. al-A’ra>f ayat 14-22). 

Manusia yang tidak sanggup menghadapi serangan syetan akan berubah 

menjadi syetan dalam bentuk manusia. 

Ketiga, jihad menghadapi orang-orang yang senang berbuat maksiat 

dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mukmin. Metode jihad 

yang digunakan dalam menghadapi orang-orang seperti ini adalah amr 

ma’ruf nahi munkar. Penggunaan cara ini memerlukan ketabahan dan 
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kesabaran serta hendaknya disesuaikan dengan kemampuan orang yang 

berjihad (muja>hid) dan kondisi objek dakwah. Hal ini perlu diperhatikan agar 

supaya aplikasi jihad dapat berlangsung dan berdaya guna. 

Keempat, jihad melawan orang-orang munafik, yaitu mereka yang 

berpura-pura memeluk Islam dan beriman tetapi hati mereka sebenarnya 

masih mengingkari keesaan Allah swt. dan kerasulan Muhammad saw. 

Perjuangan menghadapi orang-orang munafik tidak mudah karena mereka 

memiliki kemampuan retorika dalam melakukan provokasi dan penyiaran 

fitnah di kalangan orang-orang beriman. Prilaku munafik sangat berbahaya 

sehingga diperlukan keteguhan jihad menghadapi mereka agar tidak terjadi 

malapetaka di kalangan orang-orang mukmin. 

Kelima, jihad melawan orang-orang kafir. Model jihad yang 

digunakan menghadapi mereka adalah metode perang.
52

 

Jihad adalah konsep yang memiliki makna beragam. Adapun 

pembatasan jihad dengan perang sebenarnya muncul dari pembatasan para 

Fuqaha> ketika mendefenisikan jihad, tapi al-Qur’a>n sendiri tidak pernah 

membatasi jihad hanya dengan peperangan.
53

 Bisa jadi pembatasan ini 

muncul karena kondisi waktu itu hanya memungkinkan memaknai jihad 

sebagai perang. 

Kata jihad itu sendiri dalam al-Qur’an digunakan dalam dua 

pengertian:  Pertama, Jiha>d fi> Sabi>lillah (berjuang keras di jalan Allah), 
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kedua, Jiha>d fi> al-Allah (berjuang keras demi Allah). Arti kata yang pertama 

menyangkut perang mempertahankan diri dari musuh ketika mereka 

berusaha memusnahkan agama ini, sedangkan pengertian yang kedua adalah 

berusaha atau berjuang keras guna memenangkan keridhaan dan kedekatan 

kepada Allah swt. Kata yang kedua itu lebih mengandung signifikasi 

keruhanian yang lebih tinggi dibandingkan kata pertama. Berjuang melawan 

sifat dasar yang buruk dalam diri sendiri yaitu melawan nafsu dan 

kecenderungan kepada kejahatan. Berjuang melalui karya tulis, bicara dan 

membelanjakan harta guna penyiaran kebenaran Islam serta mengungkapkan 

keindahannya kepada non-Muslim. 

Menurut Muh}ammad Rasyid Rid{a>, dalam tafsir Al-Qur’a>n Al-Haki>m, 

semua kegiatan yang dilakukan dengan segala kesungguhan dalam koridor 

yang benar termasuk dalam konteks jihad dan tidak hanya dalam konteks 

perang. Pemahaman ini berdasarkan pada salah satu sabda Nabi saw. yang 

secara eksplisit menyatakan bahwa jihad telah dimulai semenjak ia diutus 

oleh Allah swt. Sebagai Rasul ke bumi ini.
54

 Yaitu pada fase Makkiyah, yang 

tertera pada QS. al-Furqa>n ayat 52. 

ُامْباا اْبَ  ِفلِ  َااُ ِ عِااَفًَلا  َكِ ريً اِجَ  ًد اِ هِااَوَج ِا ْب
Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah 
terhadap  mereka dengan al-Qur’an dengan jihad yang besar. 

 
Menurut al-Alu>si kata  هُت ْن -bermakna berjihadlah kepada orang وَوجَواهِجدْن

orang kafir dengan al-Qur’an yaitu dengan membacanya sembari 
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mengamalkan kandungannya berupa petunjuk, larangan, pelajaran serta 

pengingat akan keadaan umat sebelum mereka. Karena dakwah seperti ini 

adalah jihad yang paling besar.
56

 Wahbah Zuhaili> ketika menggaris bawahi 

kata jiha>dan kabi>ran dalam tafsirnya, ia mengatakan jihad besar adalah jihad 

yang tidak pernah putus. 

Dari pemaparan diatas, pengertian jihad dari segi terminologi tidak 

jauh berbeda antara satu pendapat dengan yang lainnya. Perbedaannya 

terletak pada luas sempitnya definisi yang diberikan. Dalam arti yang sempit 

(khusus), jihad berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. 

Sementara dalam arti yang luas (umum ) ia berarti kesungguhan seorang 

muslim dalam beribadah (mengerahkan segala kemampuan ) yang niatnya 

untuk mencapai rid}a Allah Swt. 

C. Bentuk-bentuk Jiha>d 

Jika mencermati nash-nash dalam al-Qur’a>n maupun al-Sunnah akan 

didapati musuh sebenarnya orang yang beriman dan umat Islam secara 

umum terfokus pada lima hal yaitu nafsu syahwat, godaan syetan, orang-

orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik dan zalim, mereka 

saling berpadu untuk memusuhi hamba Allah Swt. dan menghalang-halangi 

jalannya dakwah Islam tersebar ke semua alam. Musuh-musuh ini wajib 

untuk diperangi dengan berjihad. 

Quraish Shiha>b ketika menafsirkan ayat waja>hidu> fi> alla>hi haqqa 

jiha>dihi> mengatakan ayat ini mengisyaratkan perintah melaksanakan semua 
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yang diperintahkan oleh Allah swt. dan menjauhi segala yang dilarang-Nya, 

yakni bersungguh-sungguhlah dengan segenap usaha (berjihad) yang kamu 

miliki untuk taat kepada Allah swt. dengan memerangi hawa nafsumu, 

berjihadlah melawan syetan, dengan melawan tipu muslihatnya, berjihadlah 

melawan orang yang zalim dengan menolak kezalimannya dan orang kafir 

dari kekafirannya.
57

 

Jikalau kembali kepada ayat-ayat jihad, maka penulis dapat 

mengklasifikasi bentuk jihad secara umum dalam al-Qur’a>n, diantaranya: 

1. Jihad dalam Konteks Perang 

a. QS. Al-Nisa>’ ayat 95 

ِ ُ وَناِِفاَ ِ  ِلاٱا َّدِها ُلاأُوِِلاٱاضَّدَلِااَوٱاْبُ جََٰ ِ ُ وَناِ َ اٱاْبُ ؤْبِ ِ نَياَغ َثْب َ ِوىاٱاْب ََٰ اَ  ْب  َّد
ِ ِ  َ ا  َِأ ْبوََٰ ِِمْبا اَ َ ىاٱاْب ََٰ اَوأَنُ ِ ِ مْب ِ ِ  َ ا َِأ ْبوََٰ ِِمْب اَفضَّدَلاٱا َّدُهاٱاْبُ جََٰ َوأَنُ ِ ِ مْب

اَوَ َ اٱا َّدهُا لً ا َدَاَجً اوَُكًلاًّل ِ ِ  َ اَأجْب ِ ِ  َ اَ َ ىاٱاْب ََٰ اَوَفضَّدَلاٱا َّدُهاٱاْبُ جََٰ ََنَٰ ٱْلُْب ْب
 َ ِظ ً  

 

Artinya: ‚Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang 
tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan 
orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah 
melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan 
jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa 
halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang 
baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas 
orang yang duduk dengan pahala yang besar.‛ QS. Al-Nisa>'(4):95 

  
Menurut Hamka arti jihad ialah kerja keras, bersungguh-

sungguh ataupun berjuang. Agama tidaklah akan tegak kalau tidak 

ada semangat berjuang. Kadang-kadang arti jihad dikhususkan untuk 
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menghadapi peperangan. Setelah berhijrah ke Madinah datanglah 

perintah jihad yang telah terkhusus artinya kepada berperang. Tetapi 

di zaman Rasulullah Saw perintah berperang barulah umum saja 

kepada barangsiapa yang ada kesanggupan berkorban dengan 

mengorbankan harta dan dituruti juga dengan mengorbankan jiwa. 

Kerapkali terjadi kepada seluruh mujahidin yang akan pergi 

berperang itu diminta terlebih dahulu mengeluarkan pengorbanan 

harta untuk belanja perang. Bahkan alat senjata yang dibawa pergi 

berperang hendaklah diusahakan sendiri. Dalam ayat ini disebutkan 

bahwasanya berjihad itu adalah dengan dua cara. Pertama dengan 

harta. Kedua dengan diri sendiri; yaitu turut pergi dan sedia mati, 

syahid fi> sabi>lilla>h. Maka datanglah janji Allah bahwa meskipun yang 

pergi dengan yang tidak pergi sama juga mendapatkan pahala karena 

sama beriman, namun yang pergi berjihad mendapat derajat yang 

istimewa juga dan Allah telah melebihkan orang-orang yang berjihad 

daripada orang-orang yang duduk (tidak berangkat jihad) dengan 

pahala yang besar.
59

 

Sayyid Qut{b dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut 

berisi kaidah perbedaan antara orang-orang yang duduk dengan 

orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Tidak sama antara 

mereka yang duduk dan mereka yang berjihad dengan harta dan jiwa. 
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Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan 

jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan derajat tertentu.
60

 

b. QS. Al-Tawbah ayat 16 

 

َ ُ وْب اِ  ُ مْباوَلْبا َث َّدِخُ وْب اِ  اُدوِنا اَأنا َث َثْبلَُكوْب اَوَا َّد ا َث ْبَ ِماٱا َّدُهاٱاَّدِ  َ اجََٰ أَمْباَ ِ  ْبُ مْب
اَوَ اٱاْبُ ؤْبِ ِ نَياَواِ َجً اَوٱا َّدُهاَخِ رٌياِبَ ا َث ْبَ ُ وَناۦٱا َّدِهاَوَ اَاُ واِهِا

Artinya: ‚Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan 
(begitu saja), padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang 
berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia 
selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha 
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.‛ QS. Al-Tawbah[9]:16 

 

Ayat ini menurut Quraish Shiha>b menunjukkan bahwa 

pengakuan beriman saja belum cukup. Mukmin pasti menempuh 

ujian, supaya Tuhan membuktikan keteguhan hati mukmin karena 

berjihad dan berperang itu. Pengerahan tenaga menghadapi musyrikin 

yang menimbulkan jihad terhadap mereka ialah guna membuktikan 

apakah kalangan mukmin itu benar-benar percaya dan tawakal 

kepada Allah. Peperangan yang berturut-turut dengan kaum 

musyrikin itu sekaligus untuk menyaring mana yang benar-benar 

berjihad karena Allah dan mana yang masih ragu-ragu yang masih 

tersangkut hatinya hendak membuat hubungan baik dengan pihak 

yang menyekutukan Tuhan. Mukmin sejati hanya mempunyai satu 

kepercayaan yaitu Allah dan hanya mempunyai satu pimpinan yaitu 

Rasulullah Saw dan mempunyai teman sahabat karib yang sejati yaitu 

sesama orang beriman. Biar sedikit jumlah mukmin tetapi mereka 
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teguh, bersatu dan kompak. Peperangan dan jihad itu adalah sebagai 

penyaring guna menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Orang 

yang ragu-ragu, lemah iman, munafik akan terlempar dengan 

sendirinya ke luar.
61

 

c. Al-Tawbah ayat 19 
 

اَء َ َ ا ِٱا َّدِهاَوٱاْب َثوْبِما لَ ِماَكَ  ْب ِجِ اٱْلَْب َ جِّاَوِ َ  َاَةاٱاْبَ  ْب اِ َ   ََ اٱْلْب َأَجَ  ْبُ مْب
َ َ اِِفاَ ِ  ِلاٱا َّدِهاَ اَ  ْب َثوُا َء ِخِلاَوجََٰ ِ ىاٱاْبَ وْبَماۥٱلْب َناِ  َ اٱا َّدِهاَوٱا َّدُهاَ ا َث ْب

 ٱاظَّدَِٰ ِ نَيا
Artinya: ‚Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada 
orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, 
kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi 
Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.‛ 
QS. Al-Tawbah[9]:19 

 

Menurut Hamka firman Tuhan dalam ayat ini berupa 

pertanyaan yang bernama istifha>m inka>ri> yaitu pertanyaan yang 

sebenarnya berisi pengingkaran. Maka janganlah kamu sangka bahwa 

orang yang memberi minum orang-orang haji dan meramaikan masjid 

al-h{aram sama martabatnya dengan orang yang beriman kepada Allah 

dan hari kemudian dan orang yang pergi berjuang berjihad pada jalan 

Allah. Jawabannya ialah tidak sama. Bahkan lanjutan ayat adalah 

ketegasan sebagai jawaban Tuhan atas pertanyaanNya sendiri, 

sehingga sebelum dijawab, Tuhan sendiri menjawab ‚Tidaklah 

mereka itu sama di sisi Allah.‛ Ayat ini bukanlah menunjukkan 
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bahwa memberi minum orang haji atau memegang kunci pintu ka’bah 

itu tidak baik. 

Akan tetapi meskipun pebuatan itu baik dan terpuji semua, 

apakah sama mulia dan tingginya dengan iman kepada Allah dan hari 

kemudian. Apakah sama derajatnya dengan orang yang berjuang ke 

medan perang mempertahankan agama Allah maka jawabannya 

adalah tidak sama. Hal ini karena ada orang yang meramaikan masjid 

al-h{aram  atau memegang kunci ka’bah atau memberi minum orang 

haji hanya karena keturunan belaka, menjabat pusaka nenek moyang 

padahal mereka menyembah berhala di zaman jahiliyah.
62

 

d. Al-Tawbah ayat 44 

 

ا اَوأَنُ ِ ِ مْب َ َ  ْب ََٔثِ ُنَ اٱاَّدِ  َ ا َُثؤْبِ ُ وَنا ِٱا َّدِهاَوٱاْب َثوْبِماٱألِخِلاَأناُيََِٰ ُ و ا َِأ ْبوََٰ ِِمْب
 َوٱا َّدُهاَ ِ  ٌما ِٱاْبُ  َّدِ نيَا

Artinya: ‚Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
tidak akan meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad dengan 
harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.‛ 
QS. Al-Tawbah[9]:44 

  

Dalam tafsir ayat ini Hamka menjelaskan bahwa orang yang 

beriman sejati kepada Allah dan beriman pula kepada hari kiamat, 

yaitu hari pembalasan pahala dan dosa tidaklah akan meminta izin 

untuk tidak ikut berperang, berjuang dan berkorban menegakkan 

agama Allah dengan harta benda dan jiwa. Orang yang beriman 

tidaklah mengemukakan keberatan diri sendiri untuk menghentikan 

kepentingan Tuhan. Mereka yang beriman tidak akan mempedulikan 

                                                           
62

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz X,  132-133. 



52 

 

 

jauhnya perjalanan atau buah-buahan yang akan dipetik. Orang yang 

beriman selalu siap dan sedia bila panggilan dan nafir perang telah 

sampai kepadanya ‚Dan Allah mengetahui akan oang-orang yang 

bertakwa.‛ (Ujung ayat 44).
63

 

Quraish Shihab dalam tafsirnya menegaskan bahwa orang-

orang beriman yang sejati tidak akan meminta izin untuk tidak 

berjihad, sedang dalam Al-Qr’an sudah jelas bahwa Allah sudah 

berkali-kali mengajak mereka, mereka pun sadar sepenuhnya bahwa 

jihad adalah pintu gerbang meraih kejayaan duniawi dan kebahagiaan 

ukhrawi.
64

 

e. QS. Al-Tawbah ayat 81 

ا اِخ َََٰفاَاُ وِلاٱا َّدِهاوََكلُِاو اَأناُيََِٰ ُ و ا َِأ ْبوََٰ ِِمْب َ ِ ِامْب َفلَِحاٱاْبُ َخ َّدُ وَناِبَ ْب
ا اُقلْبانَ ُااَجَ  َّدَماَأَ  ُّاَ لاًّل ااَّدوْب لِّ اِِفاَ ِ  ِلاٱا َّدِهاَوقَ ُاو اَ ا َ ِ ُلو اِِفاٱْلَْب َوأَنُ ِ ِ مْب

َ ُ ونَا  اَك نُو ا َث ْب

Artinya: ‚Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang), 
merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. 
Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan 
Allah dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat (pergi 
berperang) dalam panas terik ini." Katakanlah (Muhammad), "Api 
neraka Jahanam lebih panas," jika mereka mengetahui.‛ QS. Al-
Tawbah[9]:81 

 

Hamka menekankan bahwa struktur kata pada ayat tersebut 

lebih nyata lagi bagaimana nilainya kegembiraan mereka kaum 

munafik karena tidak ikut pergi berperang. Perasaan gembira muncul 

karena tidak mengorbankan harta benda pada jalan Allah. Mereka 
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mengatakan jangan pergi berperang di waktu panas karena hawa 

sangat panas di padang pasir sambil mengajak orang lain. Akan tetapi 

Rasulullah Saw sendiri bersama para sahabat pergi berperang dalam 

terik panas tersebut. Alasan yang dikemukakan lantaran panas hanya 

timbul dari orang-orang munafik.
65

 

Menurut Quraish Shihab ayat diatas mengisyaratkan ciri 

manusia yang lemah iman adalah mereka yang selalu memiliki 

kecenderungan untuk mencari jalan mudah dan duduk berlela-leha 

bersama kelarga, enggan berkorban jangankan dengan jiwa, harta pun 

tidak. Hal ini dikarenakan mereka tidak menyadari kenikmaan yang 

dapat diraih dari pengorbanan itu. Sifat yang seperti ini merupakan 

salah satu sifat buruk kaum munafikin.
66

 

f. QS. Al-Tawbah  ayat 86 

 

ِ ُ و اَ َعاَاُ واِِهاٱ ْب ََٔثَ َنَ اأُوُاو اٱا َّدوْبِلا اَء ِ ُ و ا ِٱا َّدِهاَوجََٰ اُ وَاٌةاَأنْب َوِإَ  اأُنزَِاتْب
ِ ِ   َا اَوقَ ُاو اَ اْبنَ اَنُ  ا َّدَعاٱاْب ََٰ ُ مْب  ِ  َثْب

Artinya: ‚Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan 
kepada orang-orang munafik), "Berimanlah kepada Allah dan 
berjihadlah bersama Rasul-Nya," niscaya orang-orang yang kaya dan 
berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak 
berjihad) dan mereka berkata, "Biarkanlah kami berada bersama 
orang-orang yang duduk (tinggal di rumah)." QS. Al-Tawbah[9]:86 

 

Menurut Hamka dalam tafsir ayat tersebut bahwa orang yang 

beriman kepada Allah harus dibuktikan dengan kesanggupan untuk 

berjihad, berjuang dan berkorban di bawah pimpinan Rasulullah Saw 
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karena iman dalam hati harus dibuktikan dengan perbuatan dan 

tenaga. Rasulullah Saw bukan hanya menyuruh saja, bahkan 

memimpin sendiri perjuangan itu. Akan tetapi pada ayat tersebut 

dijelaskan bahwa kaum munafik sebenarnya mereka mampu dan 

mempunyai harta yang akan mereka berikan kalau mereka mau. 

Badan merekapun tidak cacat dan mereka juga mampu dalam tenaga, 

namun mereka minta izin untuk tidak ikut berperang.
67

 

Sayyid Qut{b dalam tafsirnya mengatakan orang kaya-yang 

memiliki sarana perjuangan dan kekayaan untuk dibelanjakan- yaitu 

apabila diturunkan ayat yang menyeru untuk berjihad, mereka justru 

datang untuk merendahkan diri, mengaku berhalangan dan meminta 

untuk tinggal bersama perempuan-perempuan.
68

 

g. Al-Tawbah ayat 88 

اَوأُواََِٰ َ اَ ُُماۥاََِٰ ِ اٱالَّدُ وُلاَوٱاَّدِ  َ اَء َ ُ و اَ َ هُا اَوأَنُ ِ ِ مْب َ ُ و ا َِأ ْبوََٰ ِِمْب اجََٰ
ِ ُ ونَا َ َثْبلََُٰ اَوأُواََِٰ َ اُاُماٱاْبُ  ْب  ٱٱْب

Artinya: ‚Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, 
(mereka) berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh 
kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.‛ QS. Al-
Tawbah[9]:88 
 

Di dalam ayat ini dikemukakan terlebih dahulu penghormatan 

kepada Rasulullah Saw karena ia bukan hanya memerintahkan orang 

lain saja, namun juga yang memulai dan yang memimpin. Nabi tidak 

memiliki kekayaan yang akan diberikan, yang ada hanyalah jiwa raga. 
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Dalam peperangan Tabuk ini, usia beliau sudah 61 tahun, artinya 

sudah mulai usia lanjut tapi tetap pergi berperang. Orang yang 

beriman juga mengikuti beliau dengan penuh kesetiaan. Harta keluar 

dan jiwapun diberikan. Mereka para sahabat tidak takut miskin dan 

tidak takut mati. Jiwa mereka sangat berbeda dengan kaum munafik. 

Jihad dan pengorbanan para sahabat tidaklah sia-sia. Jika yang 

mereka korbankan itu harta benda maka Tuhan akan mengganti 

dengan yang lebih banyak. Apabila mereka mati dalam perjuangan 

maka mereka akan mendapatkan tempat syuhada’ yang mulia di sisi 

Tuhan. Mereka dalam derajat keimanan akan semakin naik dan 

mereka adalah orang-orang yang berbahagia. (Ujung ayat 88).
69

 

Sayyid Qut{b dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini 

bertolak belakang dengan ayat 86 dalam surat yang sama, yaitu al-

Tawbah. Jika dalam ayat sebelumnya orang yang diberi anugrah oleh 

Allah, mina izin tidak ikt berjihad dengan berbagi alas an, maka ayat 

ini menjelaskan bahwa Rasulllah bersama dengan orang-orang yang 

beriman berjuang dengan harta dan diri mereka.
70

 

h. Al-Mumtah}anah ayat 1 

 

اَِ  َءا َث ْبُ وَناإِاَ ْبِ ما ِٱاْبَ َودَّدِةا اَأوْب  َأَ َثَُّ  اٱاَّدِ  َ اَء َ ُ و اَ ا َث َّدِخُ و اَ ُ وِّىاَوَ ُ وَّدُكمْب
ا اَأنا َثؤْبِ ُ و ا ِٱا َّدِهاَا ُِّ مْب اُُيْبلُِجوَناٱالَّدُ وَلاَوِإ َّد ُكمْب قِّ اَكَ ُلو اِبَ اَج ءَُكما َِّ اٱْلَْب َوَق ْب
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ً  اِِفاَ ِ  ِ ىاَوٱ ْبِ َغ َءاَ لْبَض ِ ىاُ ِ لُّوَناإِاَ ْبِ ما ِٱاْبَ َودَّدِةاَوأَنَ ا اِج ََٰ ُ مْب اَخَلجْب ِإناُك ُ مْب
اَضلَّداَ َو َءاٱا َّدِ  ِلا افَثَ  ْب َ  ْبُهاِ  ُ مْب اَوَ  ا َث ْب اَوَ  اأَ ْبَ  ُ مْب َ  ْبُ مْب  أَ ْبَ ُماِبَ اَأخْب

Artinya: ‚Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia 
sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), 
karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada 
kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan 
kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika 
kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari 
keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu 
memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 
mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan 
barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia 
telah tersesat dari jalan yang lurus.‛ QS. Al-Mumtah}anah[60]:1 

 

Hamka menerangkan bahwa sebab utama dari turunnya ayat 

ini ialah karena H{a>tib berkirim surat kepada kaum musyrikin di 

Makkah yang menerangkan bahwa tentara Rasulullah di bawah 

pimpinan beliau sendiri akan menyerbu Makkah. Dengan 

perbuatannya ini H{a>tib telah membuat kontak dan membuka rahasia 

kepada musuh yang akan diperangi. Dengan perbuatan begini ia telah 

mengambil musuh jadi wali, yaitu orang tempat menumpahkan 

kepercayaan. Sudah nyata bahwa penduduk Makkah akan diperangi 

dan mereka masih menantang Islam. Memberi tahu kepada pihak 

musuh adalah suatu perbuatan pengkhianatan, meskipun ia dalam niat 

hatinya bukan mengkhianat. ‚Yang kamu temui mereka dengan 

kecintaan.‛ Maksud menemui di sini bukanlah semata-mata bertemu 

muka. Ia tidak bertemu musuh Allah dan musuh kaum muslimin itu. 

Tetapi dia telah menemui dengan berkirim surat. ‚Padahal sungguh 
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mereka telah kafir terhadap kepada apa yang telah datang kepada 

kamu dari kebenaran.‛ Yaitu mereka telah jadi musuh Allah dan 

musuh kaum muslimin sebab mereka telah dengan terang-terangan 

menolak tidak mau percaya kepada segala ajakan dan seruan 

kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah, yaitu agama yang 

menunjukkan kepada mereka jalan yang benar, mencegah mereka 

menyembah kepada yang selain Allah dan hanya tunduk kepada Allah 

saja. 

Hamka menjelaskan bahwa kaum kafir dahulu mengusir Nabi 

dari Makkah. Inilah sikap pemusuhan yang paling besar yang telah 

mereka lakukan sampai Rasulullah terusir dikeluarkan atau diatur 

jalan hendak membunuhnya, sehingga kalau beliau menetap juga di 

Makkah sudah terang beliau akan dibunuh oleh mereka. Dan mereka 

usir pula orang-orang yang menyatakan iman kepada ajaran yang 

dibawa Rasul itu sampai berduyun-duyunlah mereka hijrah 

meninggalkan Makkah dan berdiam di Madinah. Dan setelah pindah 

ke Madinah itupun tidak kurang gangguan mereka dan usaha buruk 

mereka hendak menghancurkan ajaran Islam yang tengah tumbuh itu. 

Adapun maksud ayat terusannya yang artinya ‚Jika adalah 

kamu keluar berjihad pada jalan-Ku dan mengharapkan keridhaan-

Ku‛, menurut Hamka artinya bahwa orang-orang yang beriman tidak 

boleh membuat hubungan dengan musuh Allah itu seketika Rasul dan 

orang-orang yang beriman bermaksud hendak keluar pergi memerangi 
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musuh Allah dan yang kafir dan pernah mengusir Rasul itu. Tidaklah 

pantas berhubungan dengan musuh di saat akan keluar mengharapkan 

ridha Allah. Tidaklah pantas membuat rahasia kepada mereka dengan 

kasih sayang dengan pergi berhubungan secara rahasia, mengirim 

surat dengan perantara seorang perempuan dengan tidak diketahui 

oleh Nabi; ‚Dan aku lebih tahu dengan apa yang kau sembunyikan 

dan apa yang kamu nyatakan.‛ Maka cobaan membuat suatu 

perbuatan yang salah dengan secara rahasia itu niscaya diketahui oleh 

Allah. Sebagai seorang yang beriman tidaklah pantas berbuat 

perbuatan yang di manapun dikerjakan tidak tersembunyi dari 

pengetahuan Allah. Sehingga kalau berhasil akan gagal rencana besar 

yang sedang dirancangkan oleh Rasulullah Saw sebagai pemimpin 

dan sangatlah besar dosa dan tanggungjawab jika hal ini terjadi. 

Alhamdulillah Rasulullah diberi tahu oleh Tuhan, sehingga tujuan 

itulah yang gagal. Allah telah menyelamatkan Nabi dan umat Islam.
71

 

Sayyid Qut{b dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut 

merupakan seruan bagi orang yang beriman akan hakikat kedudukan 

mereka dan memepringatkan mengenai musuh-musuh mereka dan 

mengingatkan akan perkara-perkara penting yang diletakkan di pundak 

mereka. Allah memperingatkan, bahwa orang berada pada pihak-Nya da 

harus memihak kepada-Nya. Maka mereka tidak boleh memperlihakan kasih 

sayang terhadap musuh-musuh mereka dan musuh-musuh-Nya. Musuh-

musuh itu telah menunjukkan kekafirannya setelah datang kebenaran 
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kepada mereka. Maka tidak pada tempanya untuk berkasih sayang dengan 

orang musyrik, yang mana mereka mengusir Rasul dan orang-orang 

beriman, dikarenakan beriman kepada Allah, Tuhan mereka. Orang-orang 

itu adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Allah mengancam mereka yang 

bertindak demikian (berkasih sayang terhadap musuh) dengan kesesatan 

dari jalan yang lurus.
72

 

2. Jihad Bermakna Kerja Keras dan Sungguh-Sungguh 

a. QS. Al-‘Ankabu>t ayat 6 

َ  َااَوَ   َ اجََٰ ِ هِااُيََِٰ  ُاافَِإَّنَّد َ ِ نيَااٱَ  ِااَاَغَِن ااا َّدهَااٱِإنَّدااۦٓاِ َث ْب  اْب ََٰ
Artinya: ‚Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu 
untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari seluruh alam.‛ QS. Al-Ankabu>t[29]:6 

 
Arti pokok dari jihad menurut Hamka ialah bekerja keras, 

bersungguh-sungguh, tidak mengenal lelah siang dan malam, petang 

dan pagi. Ayat ini menjelaskan pentingnya jihad agar agama ini maju 

dan agama Allah bisa tegak dengan utuhnya dengan berjuang 

mengorbankan tenaga, harta benda dan jiwa sekalipun. Terkait 

pentingnya jihad tersebut Hamka mengutip pendapat Ibn al-Qayyim 

tentang tingkatan jihad. Ibn al-Qayyim membagi tingkat-tingkat 

jihad itu kepada beberapa peringkat di dalam melawan musuh. Musuh 

Islam digolongkan kepada empat musuh besar. Pertama jihad 

menghadapi orang kafir yang hendak merusakkan agama Islam atau 

hendak merusak akidah kita sendiri. Kedua jihad menghadapi syaitan 

dan iblis sebagai musuh turun temurun yang bersama-sama dengan 
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nenek moyang manusia keluar dari dalam surga. Manusia sebagai 

keturunan Adam ditugaskan menjadi khalifah Allah di muka bumi 

sedangkan syaitan dan iblis bertekad pula memusuhi manusia selama 

dunia masih didiami. Musuh ketiga ialah kaum munafiq yakni lawan 

yang pada lahirnya berupa kawan. Mereka adalah musuh yang pada 

kulitnya mengaku jadi pembantu. Adapun musuh yang paling dahsyat 

dan hebat ialah yang ada dalam diri kita sendiri; yaitu hawa dan nafsu 

kita. Al-H{asan al-Bis}ri pernah mengatakan: 

لِااِ  َاا َثوْبً  اَضَلاَااَوَ  ااَُ َج ِا ُاا الَّدُجلَااِإنَّدا اِ َ  ْبفٍاا ا َّداْب
Artinya: ‚Seorang laki-laki berjihad sungguh-sungguh, akan tetapi 
selama hidupnya dia tidak pernah memukulkan pedang‛. 
 

Pada terusan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Maha kaya 

dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hamka 

menerangkan bahwa jika seseorang mau berjihad pada jalan Allah, 

bekerja keras, membanting tulang dan membuktikan bahwa hidupnya 

adalah untuk memperjuangkan agama Allah ini maka yang beruntung 

bukan orang lain, melainkan si pejuang itu sendiri. Keuntungan yang 

pertama yang akan didapatnya di dalam dunia ini ialah bertambah 

tinggi derajat jiwanya, bertambah banyak pengalaman dan ilmunya 

dalam menghadapi hidup ini. Adapun keuntungan di akhirat kelak, 

orang yang telah berjuang menegakkan keadilan dan kebesaran Tuhan 

itu akan mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah dalam surga 

jannah al-na’i>m dengan menerima pahala dan ganjaran atas amalnya. 

Itu semuanya adalah untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu manusia 
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tidak boleh menyangka bahwa kalau seseorang hamba tidak mau 

berjihad maka Allah akan rugi. Tuhan itu Maha Kaya di atas seluruh 

alam ini. Dia tidak membutuhkan alam, akan tetapi alamlah yang 

membutuhkan Tuhan terutama makhluk manusia ini. Jika mereka 

tidak mau berjihad yang rugi bukan Tuhan, melainkan merekalah 

yang rugi.
73

 

Sayyid Qutub dalam tafsirnya meengatakan bahwa ketika 

Allah menetapkan atas orang-orang beriman suatu cobaan, dan 

membebani mereka dengan tugas jihad menghadapi diri mereka agar 

sanggup menanggung kesulitan-kesulitan, maka itu semua untuk 

perbaikan dirinya dan untuk penyempurnaan, serta merealisasikan 

kebaikan untuk mereka di dunia dan akhirat. Perjuangan itu muncul 

dari jiwa mujahid dan dari kalbunya. Maka seseorang tidak boleh 

berhenti di tengah jalan, meminta kepada Allah harga atau biaya 

untuk perjuangannya, karena Allah tidak memperoleh sesuatu apapun 

dari jihadnya. Dan Allah tidak membutuhkan jihad seseorang yang 

lemah. Adapun pertolongan Allah dalam perjuangan mereka adalah 

semata-mata karunia Allah, agar mereka berkuasa di bumi dan agar 

Allah membalas mereka dengan pahala di akhirat.
74

 

b. QS. Al-‘Ankabu>t ayat 69 

 

ِ ِ نيَا اُ  َثَ َ  اَوِإنَّداٱا َّدَهاَاَ َعاٱاْبُ  ْب ِ  َث َثَّدُ مْب َ ُ و اِف َ  ااَ َث ْب  َوٱاَّدِ  َ اجََٰ
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Artinya: ‚Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) 
Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 
sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.‛ QS. Al-
Ankabu>t[29]:69 

 
Hamka menafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahwa Allah 

memberikan jaminan kepada siapa saja yang telah menyediakan 

dirinya berjuang menempuh jalan Allah. Mereka tidak berfikir untuk 

ragu-ragu lagi. Tujuan mereka hanya satu yakni Allah. Segala sesuatu 

yang dianggap menghalangi maka telah ditinggalkannya dan 

keyakinannya telah bulat untuk melangkahkan kaki dalam jihad. 

Mereka pun mulai berjuang bersungguh-sungguh. Seluruh tenaga, 

fikiran, akal budi, mereka tumpahkan untuk mencari keridhaan Allah. 

Mereka mengetahui bahwa jalan perjuangan ini tidak mudah. Mereka 

juga tahu halangannya sangat banyak dan rintangannya tidak sedikit. 

Akan tetapi mereka pun juga sadar bahwa waktu untuk hidup ini 

hanya sedikit. Kalau mereka lalai, waktu itu akan habis dan segala 

sesuatu yang telah habis tidak dapat dikembalikan lagi. Oleh karena 

itu mereka bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang 

banyak bahaya yang mereka jumpai di tengah jalan namun mereka 

jalan terus. Itulah yang bernama jihad. Mereka ingin mengisi hidup di 

dunia ini dengan perjuangan agama.  

Dengan modal ketulusan hati itulah mereka mulai melangkah 

maju. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka 

akan diberi petunjuk kepada jalan Allah. Dengan jiwa mereka yang 
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telah terbuka, tulus dan ikhlas yang bertauhid dan berma’rifat yang 

husnuz}an (berbaik sangka) kepada Allah sehingga meskipun tadinya 

jalan itu belum diketahuinya maka Allah sendirilah yang 

menunjukkan jalan itu. Allah sendiri yang akan menuntunnya. Pada 

ujung ayat diperingatkan lagi oleh Tuhan supaya petunjuk jalan itu 

senantiasa diberikan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar bersama 

orang-orang yang berbuat baik. (Ujung ayat 69). 

Hamka mengkaitkan pertalian suku ayat pertama dengan suku 

ayat kedua. Suku ayat yang pertama menjelaskan bahwa amal usaha 

yang kita hadapi itu harus benar-benar dikerjakan ikhlas karena 

Allah. Jika amal tidak ikhlas karena Allah, maka semangat berjihad 

tidak akan tumbuh. Keikhlasan hati yang diiringi dengan jihad, yaitu 

dengan kerja keras, bersemangat, tidak mengenal bosan, bahkan kalau 

perlu berkorban, entah korban harta sampai kesediaan mengorbankan 

jiwa sekalipun, pastilah akan membukakan pintu petunjuk dari Allah. 

Di suku kedua diperintahkan pula bahwa Allah selalu menyertai 

orang-orang yang muhsin, yaitu orang yang selalu menjaga agar mutu 

amalannya selalu baik dan diperbaiki lagi, dipertinggi mutunya, 

dibuat lebih sempurna.
75

 

c. QS. Ali ‘Imran ayat 142 

 

ِ ِ  َا اَو َث ْبَ َماٱاصَّدَٰ َ ُ و اِ  ُ مْب َ َّدَ اَوَا َّد ا َث ْبَ ِماٱا َّدُهاٱاَّدِ  َ اجََٰ ُخُ و اٱْلْب اَأناَ  ْب  أَمْباَ ِ  ْبُ مْب
Artinya: ‚Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, 
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara 
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kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.‛ QS. Ali 
‘Imran[3]:142 

 
Hamka menjelaskan bahwa pertanyaan pada ayat tersebut 

berfungsi sebagai bantahan. Maksudnya ialah manusia tidak boleh 

menyangka bahwa akan mudah saja untuk masuk surga, sebelum 

Allah membuktikan dan memperlihatkan dengan jelas siapa pejuang 

yang sungguh-sungguh dan siapa yang sabar, tahan dan tabah. Surga 

tidaklah semudah yang disangka. Allah minta kesungguhan, 

semangat, antusias dan kesabaran sebab surga itu meminta 

pengorbanan. Jihad, kesungguhan, kerja keras, itulah syarat pertama 

perjuangan. Syarat kedua ialah sabar, tahan menderita dan tabah. 

Hamka kemudian menerangkan maksud kandungan kalimat 

dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut meskipun kalimat 

Walamma Ya’lamilla>h yang menurut arti aslinya ialah dan sebelum 

Allah mengetahui, atau di ayat yang lain supaya Allah mengetahui 

namun karena maksud dan arti sebenarnya kalimat ini telah diartikan 

dengan membuktikan, sebab pada hakikatnya sebelum manusia 

mengetahui siapa yang lemah dan siapa yang kuat imannya maka 

Allah sendiri telah lebih dahulu mengetahuinya. Ilmu Allah tidaklah 

diikat oleh suatu ruang ataupun waktu tetapi manusia sendiri sebagai 

hamba Allah tidaklah senantiasa tahu sesuatu hal sebelum kejadian. 

Banyak manusia sebelum malapetaka menimpa dirinya merasa akan 

kuat tetapi setelah malapetaka itu datang barulah sadar dan 
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mengetahui bahwa ia sangat lemah. Di situ Allah membuktikan 

dengan kudrat iradat-Nya kepada manusia, bahwa manusia itu 

sesungguhnya lemah.
76

 

Menurut Sayyid Qut}b, ayat ini menjelaskan kepada orang 

mukmin bahwa jalan ke surga itu dikelilingi hal-hal yang dibenci 

manusia, bekalnya adalah kesabaran terhadap kesulitan dan bukan 

harapan atau angan-angan tanpa berdasarkan perhatian dan 

pengamatan. Ayat ini mengandung unsure pertanyaan yang 

dimaksudkan untuk memperingatkan secara tegas atas kekeliruan 

anggapan bahwa seseorang cukup berkata dengan lisan, ‚Saya 

berserah diri dan saya siap untuk mati.‛ Dengan itu ia merasa telah 

melaksanakan beban keimanan dan peroleh surga serta keridhaan. Hal 

tersebut salah, melainkan uji coba nyata dalam praktek berupa jihad 

menghadapi cobaan-cobaan kemudian sabar terhadap tanggungan-

tanggungan jihad serta menanggung derita. Maka tidak cukup 

seorang mukmin sekedar berjihad melainkan harus disertai kesabaran 

menghadapi beban-beban yang dirtanggung dakwah ini. Beban yang 

terus-menerus dan beraneka bentuk tanpa berhenti, sampai dengan 

jihad di medan pertempuran.
77
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d. QS. Al-H{ajj ayat 78 

 

ِ ُ و  َ  ََُٰ مْبااٱُاوَااۦِجَ  ِدوِااَ قَّدااا َّدهِااٱِِفااَوجََٰ اِ  ْبااا ِّ  ِااٱِِفااَ َ  ْبُ مْبااَجَ لَااَوَ  اجْب
ِ ِ نيَااٱَ َّدَُٰ مُااُاوَااِإ َثْبلََِٰا مَااأَ ِ ُ مْباا ِّ َّد َااَ لَجٍا َ  اَوِِفااقَث ْبلُااِ  ااْبُ  ْب ااَِ ُ ونَاااََٰ

اَوَء ُ و ااصَّدَ وَٰةَااٱَفأَِق ُ و اا َّد اِااٱَ َ ىاُ َ َ  ءَااَوَ ُ ونُو اَ َ  ْبُ مْبااَ ِ  ً  االَّدُ ولُاٱ
 ا َّدِصريُااٱَونِ ْبمَاااْبَ وْبَِلَٰااٱفَِ  ْبمَااَ وْباََُٰ مْبااُاوَااا َّدهِاٱاِاا ْبَ ِصُ و ٱوَااازَّدَكوَٰةَاٱ

Artinya: ‚Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang 
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan 
kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu 
Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim 
sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, agar Rasul 
(Mu-hammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua 
menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; 
tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah 
Pelindungmu; Dia sebaik-baik pe-lindung dan sebaik-baik penolong.‛ 
QS. Al-Haj[22]:78 
 

Hamka dalam menfasirkan ayat tersebut mengutip mufassir 

terdahulu yakni al-Qurt}ubi dalam tafsirnya. Al-Qurt}ubi> berkata 

bahwa satengah ahli tafsir berpendapat maksud ayat di atas ialah 

berjihad memerangi kafir. Setengah ahli tafsir yang lain menafsirkan 

bahwa ini adalah isyarat menyuruh kerja keras dan melaksanakan 

segala yang diperintah Allah serta menghentikan segala larangannya. 

Artinya ialah perintah untuk berjihad terhadap diri sendiri supaya 

hanya kepada Allah saja taat dan mengekang nafsu bila hawanya 

telah mendorong untuk kemaksiatan dan berjihad menentang syaitan 

yang mencoba memasukkan rasa waswasnya, berjihad membendung 

orang zalim dari kezalimannya dan orang yang kafir untuk menolak 

kekafirannya. 
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Jihad juga dilakukan terhadap diri sendiri. Nabi bersabda 

dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Shuraih: 

َ هُااَج َا َااَ  ْباا َ ْبَج ِا ُا اَوَجلَّدااَ زَّداااِ َّدهِاانَث ْب
Artinya: ‚Orang yang berjihad ialah orang yang berjihad terhadap diri 
sendiri karena Allah Azza wa jalla.‛ 

 
Pernah pula ditanyakan orang kepada Rasulullah Saw:  

َ  دُااَأيُّا  ؟اأَفْبَضلُاا ْلِْب

Artinya: ‚Apakah jihad yang paling utama?‛. 
Nabi menjawab: 

لٍااَكِ َ  ُا  َج اِلٍااُ  ْب َ نٍااِ  ْب َااَ  ْب
Artinya: ‚Kata-kata yang benar (adil) di hadapan penguasa yang 
zalim.‛        
 

Perlu direnungkan dan diperhatikan pertalian ayat di atas 

dengan pangkal ayat ini. Orang mukmin disuruh meneguhkan ibadah, 

ruku’, sujud, sembahyang dan berbuat baik ialah supaya jiwa kuat 

menghadapi jihad ini, karena orang yang lemah jiwa tidaklah akan 

kuat menghadapi jihad yang berat itu. ‚Dia telah memilih kamu.‛ Ini 

adalah ucapan penghargaan tertinggi Tuhan kepada orang yang 

beriman, karena hanya mereka yang sanggup berjihad terus-menerus, 

menang atau syahid. Hamka lalu menjelaskan persambungan dengan 

ayat berikutnya bahwa Allah tidak menjadikan untuk manusia dalam 

agama ini suatu kesempitan. Sembahyang yang wajib hanya lima kali 

sehari semalam. Puasa hanya sebulan dalam setahun. Berzakat hanya 
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kalau cukup nishab. Naik haji yang wajib hanya sekali seumur hidup. 

Bila sembahyang dalam keadaan sakit tidak kuat berdiri maka boleh 

duduk. Jika tidak kuat duduk, maka boleh dengan posisi tidur. 

Apabila tidak ada air untuk wudhu’ maka boleh tayammum. Ini 

semua adalah kemudahan dalam beribadah.
79

 

e. QS. Al-Tah}ri>m ayat 9 

 

اَجَ  َّدُماَو ِ ْبَ اي ُامْب اَوَ أْبوََٰ اَ َ  ْبِ مْب ِ ِ اٱاْبُ  َّد َااَوٱاْبُ  ََِٰ ِ نَياَوٱغْبُ ظْب أَ َثَُّ  اٱا َّدِبُّاجََٰ
 ٱاْبَ ِصريُا

Artinya: ‚Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka 
adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.‛ 
QS. Al-Tah}ri>m[66]:9 

 
Menurut Hamka dalam tafsirnya bahwa pada hakikatnya 

kalimat ‚perangilah orang-orang kafir‛ bukanlah dimaksudkan 

semata-mata berperang yang bisa diartikan orang pada umumnya, 

yaitu menggunakan senjata dengan kekerasan, sebab pokok kata yang 

diartikan adalah jihad sedangkan arti jihad yang lebih dekat ialah 

kerja keras dengan segala kesungguhan. Ayat itu juga bisa diartikan 

berjuanglah, lawanlah, tentanglah, desaklah orang-orang kafir itu 

dengan melakukan segala macam usaha dengan harta, tenaga, lisan 

dan tulisan. Berkenaan dengan makna jihad tersebut, Hamka 

mengutip pendapat Al-Qurt}ubi>. Menurut Al-Qurt}ubi> bahwa 

menghadapi orang-orang kafir itu bukan saja dengan pedang tetapi 

juga dengan dakwah dan pelajaran yang baik. Adapun seruan untuk 
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bersikap keraslah terhadap orang-orang kafir, para ahli tafsir 

menafsirkan bahwa seruan jihad adalah lebih umum daripada seruan 

bersikap keras. Memerangi kekafiran tidak selalu mesti secara keras. 

Terkadang musuh dapat ditundukkan dengan sikap lemah lembut atau 

dengan h}ujjah (argumentasi) yang tepat. Bersikap keras hendaknya 

dilakukan kepada orang-orang munafik. Mereka tidak boleh dikasih 

hati. Dalam ayat disebutkan bahwa tempat pulang mereka adalah 

jahanam sebab akhir dari perjalanan yang jahat tidaklah yang baik 

dan itulah seburuk-buruk kesudahan. (Ujung ayat 9).
80

 

f. QS. Al-S{aff ayat 11 

 

ِاُ مْبااا َّدهِااٱَ ِ  لِااِِفااَوُ ََِٰ ُ ونَااۦَوَاُ واِهِااا َّدهِاٱاِاا َثؤْبِ ُ ونَا وََٰ ِاُ مْبااَوأَنُ ِ ُ مْباا َِأ ْب اَخ َثْبلٌاا ََٰ
 ا َث ْبَ ُ ونَااُك ُ مْبااِإنااَّدُ مْبا

Artinya: ‚(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih 
baik bagi kamu jika kamu mengetahui.‛ QS. Al-S{aff[61]:11 

 

Hamka menerangkan bahwa setelah iman kepada Allah dan 

Rasul sudah mantap, maka perlu dibuktikan dengan kesanggupan dan 

kesukaan berjihad pada jalan Allah yaitu bekerja keras, berjuang, 

tidak kenal menyerah, tidak mengenal berhenti apalagi mundur di 

dalam menegakkan jalan Allah. Harta benda dikorbankan untuk 

perjuangan itu. Kebatilan tidaklah sesuai dengan iman dan bukan 

harta saja, jiwa pun kalau perlu diberikan untuk menegakkan jalan 
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Allah. ‚Demikian itulah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui.‛ 

(Ujung ayat 11). 

Tegasnya meskipun manusia mengaku beriman kepada Allah 

dan Rasul, padahal mereka tidak mau bekerja keras, maka jelas akan 

rugi. Bukan rugi untuk manusia saja, namun juga rugi untuk agama 

sendiri dan rugi untuk anak cucu keturunan. Agama tidak akan tegak 

kalau semangat jihad tidak ada lagi. Tepat sekali sebuah hadis 

berikut. 

لٍااَأِ ااَ  ْبا َ  دَااقَثوْبمٌاا َثَل َااَ  اَوَ  َّدمَااَ َ  ْبهِاا اُااَص َّدىا اِااَاُ وْبلُااقَ لَااقَ لَااَ  ْب اِ  َّداا ْلِْب
اا ا   ىنااو وا ِ اْبَ َ  اِاا اُااَ  َّدُ مُا

Artinya: ‚Dari Abu Bakar, dia berkata bahwa Rasulullah Saw 
bersabda Tidaklah suatu kaum meninggalkan suatu jihad, melainkan 
Allah akan meratakan azab atas mereka.‛ (HR. al-T{abra>niy dan al-
Da>ruqut}ni>). 

 
Lalu Apakah keuntungannya?. Keuntungan itulah yang 

dijelaskan Tuhan pada ayat berikutnya yang artinya ‚Akan diampuni 

dosa kamu‛. (Pangkal ayat 12) Artinya bahwa dosa sebab kelalaian 

dan kemalasan berjihad selama ini akan dihapuskan oleh Tuhan. Dosa 

yang kecil dengan sesama manusia pun akan diampuni juga sebab 

dengan kamu telah masuk ke dalam barisan jihad, berarti kamu telah 

berjasa kepada sesama manusia, karena telah menghapuskan kehinaan 

dari mereka.
81
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g. QS. Al-Ma>idah ayat 35 

 

ِ ُ و ااْبَوِ  َ  َااٱإِاَ ْبهِاا َثْب َثُغو ٱوَااا َّدهَااٱ َثَّدُ و اٱَء َ ُ و ااَّدِ   َااٱ ََٰأَ َثَُّ   اَاَ  َّدُ مْبااۦَ ِ  ِ هِااِِفااَوجََٰ
ِ ُ ونَا   َث ْب

Artinya: ‚Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-
Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu 
beruntung.‛ QS. Al-Ma>’idah[5]:35 

 

Menurut Hamka bahwa bersungguh-sungguh dan bekerja 

keras merupakan arti dari jihad. Jalan Allah itu adalah lurus menuju 

tujuan yang jelas. Tiap-tiap orang diserukan supaya masuk ke dalam 

jalan itu menuju tujuan yang jelas itu, yaitu Allah. Orang dapat 

berjihad dengan bakatnya sendiri di dalam lapangannya sendiri. 

Segala macam pekerjaan yang baik dengan tujuan yang baik sudah 

termasuk dalam jalan Allah. Maka semua pekerjaan itu harus 

dikerjakan jangan setengah setengah. Itulah yang dinamai jihad. 

Berperang melawan musuh yang hendak merusak agama dan negara 

bernama jihad juga tetapi itu baru satu cabang dari jihad. Menuntut 

ilmu pengetahuan, mendidik pemuda supaya menjadi muslim yang 

baik, membangun bangunan-bangunan besar yang berfaidah, bertani 

bercocok tanam, berniaga, duduk dalam pemerintahan dan sebagainya 

hendaknya dikerjakan dengan semangat jihad, semangat berjuang dan 

bekerja keras dengan niat menuntut keridhaan Allah dan 

melapangkan jalan-Nya. Hasil dari suatu jihad tidaklah percuma. 



72 

 

 

Tuhan memberikan harapan bagi kita, yaitu ‚mudah mudahan kamu 

mendapat kejayaan‛ kejayaan dunia dan akhirat.
82

 

h. QS. Al-Ma>idah ayat 54 

 

ا ُِ َثُُّ مْبااِ َ وْبمٍااا َّدهُااٱ َأْبِ ىاَفَ وْب َااۦِد ِ هِااَ  اِ  ُ مْباا َثلْبَ  َّدااَ  اَء َ ُ و ااَّدِ   َااٱ ََٰأَ َثَُّ  
ِ لِ  َااٱَ َ ىاأَِ زَّدةٍاااْبُ ؤْبِ ِ نيَااٱَ َ ىاأَِ اَّد ٍااۥَٓو ُِ ُّونَهُا اَوَ ااا َّدهِااٱَ ِ  لِااِِفااُيََِٰ ُ ونَاااْب ََٰ
ِا َااَ ِامٍااَاوْبَ  َااَُيَ ُفونَا ِ عٌااا َّدهُاٱوَااَ َ  ءُااَ  ا َُثؤْب ِ هِااا َّدهِااٱَفضْبلُاا ََٰ  ﴾٥٤﴿اَ ِ  مٌااوََٰ

Artinya: ‚Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara 
kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan 
mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun 
mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang 
yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), 
Maha Mengetahui.‛ QS. Al-Ma>'idah[5]:54 

 

Hamka menerangkan bahwa orang yang benar benar beriman 

pasti akan selalu berjihad di jalan Allah. Oleh karena cinta mereka 

yang telah mendalam kepada Tuhan, maka merekapun selalu berjihad, 

berjuang, bekerja keras untuk menegakkan jalan Allah dalam segala 

cabang pekerjaan. Mereka tidak ragu-ragu lagi sebab mereka tahu 

bahwa usia manusia adalah terlalu pendek dan tempo terlalu sedikit. 

Apalah artinya hidup ini kalau tidak bekerja keras. Bekerja 

merapatkan hubungan cinta dengan Tuhan, bekerja merapatkan 

hubungan kasih sayang dengan sesama manusia yang beriman dan 

bekerja pula mempertahankan Islam dari serangan musuh-musuhnya. 

Mereka beribadah dengan tekun dan bekerja pula mencari mata 
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penghidupan, bersawah ladang, beternak dan berniaga dan juga 

berperang.83 

i. QS. Al-Tawbah ayat 73 

 

ِ  ِااا َّدِبُّااٱ ََٰأَ َثَُّ   ُامْبااَ َ  ْبِ مْبااغْبُ ظْباٱوَاااْبُ  ََِٰ ِ نيَاٱوَاااْبُ  َّد اَااٱجََٰ اَو ِ ْب َااَجَ  َّدمُااَوَ أْبوََٰ
 اْبَ ِصريُاٱ

Artinya: ‚Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan 
orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat 
kembali.‛ QS. Al-Tawbah[9]:73 

 
Sebagaimana telah diketahui bahwa jihad berarti berjuang, 

bersungguh sungguh atau bekerja keras tidak peduli payah. Oleh 

sebab itu, menurut Hamka makna al-h{arb yang berarti perang 

hanyalah sebagian dari jihad. Maka disebutkan dalam ayat ini ‚Wahai 

Nabi jihadilah orang-orang kafir dan munafik itu dan berlaku 

gagahlah terhadap mereka.‛ (Pangkal ayat 73) Apabila telah difahami 

pertalian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya maka dapat 

dimengerti apa yang dimaksud dengan jihad di sini dan kepada kafir 

dan munafik yang mana jihad akan dihadapkan. Di ayat-ayat yang 

telah lalu Rasulullah Saw telah diperintahkan untuk memerangi kaum 

musyrik. Pada ayat 29 Rasul telah disuruh pula memerangi ahli kitab 

sampai mereka tunduk dan membayar jizyah, maka pada ayat yang 

kita tafsirkan ini datanglah perintah jihad. Nyatalah bahwa jihad 

lebih luas lagi cakupannya daripada perang dan perang termasuk 

bagian dari jihad. 
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Di dalam ayat ini Rasul disuruh berjihad kepada kafir dan 

munafik. Dengan ini sudah nyata bahwa kedudukan munafik sudah 

disamakan dengan kafir. Tingkah laku orang munafik adalah 

menentang Rasul dari dalam sedangkan orang kafir sudah nyata dari 

luar. Hendaklah mereka itu dijihad, dilawan, dihadapi dan ditangkis 

tantangan mereka dengan berbagai cara. Satu di antaranya hendaklah 

bersikap keras atau gagah kepada mereka. Artinya mereka jangan 

diberi hati. Oleh sebab itu, selain dari keterangan Ibn ‘Abba>s, bahwa 

kafir dijihad dengan pedang dan munafik dijihad dengan lidah, maka 

Ibn Mas’u>d menafsirkan pula bahwa jihad terhadap munafik ialah 

dengan sikap. 

Rasul disuruh berjihad dengan tangannya. Kalau tidak 

sanggup hendaklah berjihad dengan lidah dan jika tidak sanggup pula 

hendaklah berjihad dengan hati dan hendaklah ditunjukkan pada 

wajah dan rupa yang tidak senang terhadap mereka tandanya tidak 

setuju atau benci kepada tingkah laku atau perangainya. Kadang-

kadang Rasulullah terpaksa menekan perasaan di dalam menghadapi 

munafik itu. Menahan perasaan itupun temasuk jihad. Di zaman 

sekarang ini kerap kali orang menuduh kita ‚fanatik‛ karena sikap 

umat Islam yang keras dalam rangka jihad menuruti jejak Nabi Saw 

ketika kita tidak senang atau tidak mau meladeni mereka; baik dia 

kafir lain agama atau orang yang mengaku Islam tetapi mengolok-

olok agama yaitu munafik. Maka jika kita takut dituduh munafik 
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ketika seperti itu, menurut Hamka berhenti saja menjadi orang 

Islam.
84

 

j. QS. Muh}ammad ayat 31 

ُ َونَّدُ مْبا ِ ِ   َااٱنَث ْبَ مَااَ  َّدَٰااَواََ  َثْب ِ ِ  َاٱوَااِ  ُ مْباااْبُ جََٰ ُ َو ااصَّدَٰ َ  اَُكمْبااَونَث َثْب  اَأخْب
Artinya: ‚Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu 
sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad 
dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu.‛ QS. 
Muhammad[47]:31 

 

Hamka menjelaskan tafsir ayat ini bahwa betapa pentingnya 

ujian Allah atas keteguhan hati dan kebenaran cita-cita seseorang 

dalam perjuangan, sebab dalam melakukan suatu perjuangan yang 

mulia, tidak akan bertemu dengan jalan datar indah bertabur bunga 

saja. Iman yang ditegakkan oleh seseorang pasti mendapat ujian. 

Sekolah kehidupan sendiri pun harus melalui ujian. Bila lulus dari 

ujian barulah mendapat ijazah atas kelulusan itu. Kalau ujian tidak 

ada semua orang mudah saja menyebut dirinya beriman, menyebut 

dirinya pahlawan. Orang yang hidup menjadi bangga sampai lupa ke 

mana tujuan hidupnya bila mana dia telah mendapat pujian. Tetapi 

tidak manusia yang akan selalu saja memuji kita siang malam sebab 

sebagai manusia pasti akan kelihatan kekurangan kita. Maka orang 

yang perjuangannya tidak jujur dan dia sendiri tidak tahan kena 

celaan dan kritik, maka akan goncang fikirannya karena celaan dan 

kritik itu. 
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Adapun orang yang besar yang teguh dalam iman, dia selalu 

insaf bahwa hidupnya ditegakkan oleh dua fakta, yaitu pujian 

setinggi langit dan hinaan sekuruk bumi. Keduanya itu tidak akan 

terpisah. Maka kalau celaan, hinaan, cercaan dan makian sudah 

sangat melonjak diobati hatinya dengan pujian dan sanjungan dengan 

pengharapan dan ucapan terima kasih. Insaflah dia bahwa dia tidaklah 

berhenti bekerja, beramal dan berusaha. Insaflah dia bahwa dia 

manusia, yang tidak selalu benar, tidak selalu sukses, namun tujuan 

tetap suci. ‚Dan kamu uji pula berita-berita kamu.‛ (Ujung ayat 

31).
85

 

k. QS. Al-Tawbah ayat 24 

 

ٌلا ُا وََٰ اَوأَ ْب اَوَ ِ ريَُ ُ مْب اَوأَزْبوََُٰجُ مْب ُنُ مْب وََٰ اَوِإخْب اَوأَ َثْبَ  ؤُُكمْب اِإناَك َناَء  َ ؤُُكمْب لْب
اإِاَ ْبُ ما َِّ اٱا َّدِها نَثَ  اَأَ بَّد ِ ُ ا َثلْبَضوْب ٱقَثْب َثَلفَثْبُ ُ وَا اَوِ َََٰلٌةاََتْبَ وْبَناَكَ  َدَا اَوَ  ََٰ

لِوِاۦاَوِجَ  ٍداِِفاَ ِ  ِ هِاۦَوَاُ واِهِا ا َأْبِ َىاٱا َّدُها َِأ ْب ِ ىاٱاْبَ وْبَماۦافَث َثَل َّدُصو اَ  َّدَٰ اَوٱا َّدُهاَ ا َث ْب
ِ ِ نيَا  ٱاْب ََٰ

Artinya: ‚Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-
saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu 
usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan 
rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari 
pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka 
tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya." Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.‛ QS. Al-Tawbah 

:24 
 

Di dalam tafsir ayat 24 ini Hamka menjelaskan beberapa 

perkara yang dicintai oleh manusia yang jumlahnya ada delapan 

yaitu, orang tua, anak, saudara, suami istri, kerabat, harta benda, 

                                                           
85

Ibid., Juz XXVI, 119.  



77 

 

 

perdagangan dan rumah tempat tinggal. Delapan nikmat tersebut 

adalah tempat hati terpaut dan tempat cinta bertumpah. Akan tetapi 

ayat tersebut memberi peringatan bahwa semuanya itu adalah nikmat 

dari Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya bisa hilang dari kita atau kita 

yang terlebih dahulu hilang darinya. Tuhan mengancam jika delapan 

perkara itu yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan 

berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah ketentuan Allah akan datang. 

Bahaya akan bertemu. Jika bahaya datang maka delapan perkara itu 

tidak akan sanggup menolongmu. Di akhir ayat, Tuhan telah 

menyatakan pokok dari bahaya itu ‚Dan Allah tidaklah akan memberi 

petunjuk kepada kaum yang fasik.‛ (Ujung ayat 24).
86

 

3. Jihad dengan Harta dan Jiwa 

a. QS. Al-H{ujura>t ayat 15 

 

 َ َ ُ و ا َثلْب َ  ُو اَلْبااُ َّدااۦَوَاُ واِهِااا َّدهِاٱاِااَء َ ُ و ااَّدِ   َااٱاْبُ ؤْبِ ُ ونَااٱِإَّنَّد ا َِأ ْبوََٰ ِِمْبااَوجََٰ
ِ ُقونَااٱُامُااأُواََِٰ  َااا َّدهِااٱَ ِ  لِااِِفااَوأَنُ ِ ِ مْبا  ﴾١٥ا﴿اصَّدَٰ

Artinya: ‚Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya 
adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian 
mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan 
jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.‛ QS. 

Al-H{ujura>t[49]:15 
  

Hamka menerangkan bahwa pada ayat ini telah diberikan 

keterangan tegas tentang kualitas iman, yaitu percaya yang tidak 

dicampuri oleh perasaan ragu-ragu sedikit pun. Tanda yang pertama 

ini sungguh perlu diperingatkan. Misalnya bahwa Allah telah berjanji 
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akan memberikan pertolongannya kepada orang beriman. Padahal 

sebelum mencapai pertolongan itu terlalu banyak penderitaan yang 

menimpa diri. Banyak orang yang mengadukan halnya, bahwasanya 

dia telah beribadah dengan tekun, telah taat kepada Allah dan Rasul 

sebagaimana yang diingatkan dalam Al-Qur’an ataupun dalam sabda 

Rasul, namun pertolongan itu tidak juga datang atau lama baru 

datang. Maka banyaklah orang yang hilang kesabarannya. Padahal 

kalau diperhatikan kehidupan para Rasul Allah sendiri, bahwa Rasul 

juga diberi ujian penderitaan. 

Bagi mereka penderitaan itulah yang menjadi h{alawah al-

ima>n, manis dan lezat rasa keimanan. Namun atas semua penderitaan 

itu para Nabi dan Rasul tidak merasa ragu-ragu. ‚Dan mereka 

berjuang dengan harta benda mereka dan diri mereka sendiri pada 

jalan Allah.‛ Dalam perjuangan itulah mereka merasakan kepuasan 

batin dan keindahan hidup. Mereka tidak mau berdiam, karena 

berdiam bukanlah tugas bagi orang yang hidup. ‚Mereka itulah 

orang-orang yang jujur‛. (Ujung ayat 15). Kalau sudah terjadi yang 

demikian itu, pertama hilang semua keraguan hati, walau 

bagaimanapun besarnya penderitaan. Kedua berani berjuang dengan 

harta benda dan tenaga, biar habis, biar mati, namun berani mati 

tidaklah akan mati kalau tidak ajal. Barangsiapa yang berani mati 

karena memperjuangkan nilai suatu pendirian, barulah hidup yang dia 

jalani menjadi berarti. Orang yang seperti ini sudah boleh menyebut 
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bahwa dia beriman. Kalau orang ini mengatakan bahwa dia beriman, 

maka perkataannya itu tidaklah melebihi dari keadaan yang 

sebenarnya. Berkata tidak melebihi dari yang sebenarnya, itulah 

kejujuran yang sejati.
87

 

b. QS. Al-Anfa>l ayat 72 

 

َ ُ و اَوَا َجُلو اَء َ ُ و ااَّدِ   َااٱِإنَّدا ااَّدِ   َاٱوَااا َّدهِااٱَ ِ  لِااِِفااَوأَنُ ِ ِ مْباا َِأ ْبوََٰ ِِمْبااَوجََٰ
اَِ  ءُاا َث ْبُضُ مْبااأُواََِٰ  َااوَّدَنَصُلو اَء َوو  اَاُ ماَ  ا َُثَ  ِجُلو اوَلْبااَء َ ُ و ااَّدِ   َاٱوَاا َث ْب ٍااَأوْب
ءٍاا ِّ اَواَََٰ ِ ِ ما ِّ  َ  َصُلوُكمْبااٱَوِإنِاا َُثَ  ِجُلو اَ  َّدَٰااَ ىْب اا َّدصْبلُااٱفَثَ َ  ْبُ مُااا ِّ  ِااٱِِفاا ْب
َ ُ مْبااقَثوْبمٍااَ َ ىَٰااِإ َّدا  اَ ِصريٌاا َث ْبَ ُ ونَااِبَ اا َّدهُاٱوَاا ِّ يََٰقٌااَو َث َثْب َثُ ما َث َثْب

Artinya: ‚Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah 
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-
orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan 
(kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan 
(terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka 
tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai 
mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan 
kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib 
memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat 
perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.‛ QS. Al-Anfa>l[8]:72 

  

Hamka menafsirkan ayat ini dengan analisa historis dalam 

konteks peperangan. Kemenangan kaum muslimin yang 300 orang di 

bawah pimpinan Rasulullah Saw sendiri di perang Badr bisa disebut 

permulaan dari suasana baru dalam sejarah pertumbuhan Islam. 

Dijelaskan pula bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang 

yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta benda mereka 

dan jiwa mereka pada jalan Allah. (Pangkal ayat 72). 
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Pertama, mereka beriman percaya kepada Tuhan dengan 

sungguh-sungguh percaya. Kemudian iman tersebut mereka buktikan 

dengan berhijrah, yaitu sanggup bepindah dari tempat kediaman dari 

tanah tumpah darah karena ingin memelihara iman tadi. Dan setelah 

hijrah tidaklah mereka berpangku tangan dan diam-diam saja, 

melainkan mereka lanjutkan lagi dengan berjihad yaitu berjuang, 

bekerja keras dengan mengorbankan harta benda biar habis dan 

mengorbankan jiwa raga karena hendak menegakkan jalan Allah. 

Inilah mukmin tingkat tertinggi yang telah dibuktikan oleh kaum 

muhajirin yang bersama pindah dengan Rasulullah Saw dari Makkah 

ke negeri Madinah. Tiga itulah keistimewaan mereka: 1) iman 2) 

hijrah 3) jihad.
88

 

Sayyid Qut}b menuliskan bahwa kewajiban jihad tidak harus 

menunggu tercukupinya perimbangan kekuatan diantara orang-orang 

mukmin dan musuh-musuh mereka. Cukup bagi orang-orang mukmin 

untuk mempersiapkan segala kekuatan yang mereka mampu, dan 

percaya kepada pertolongan Allah serta teguh dan tanah dalam medan 

pertempuran, selajutnya berserah diri kepada Allah Swt. demikian itu 

dikarenakan mereka mepunyai kekuatan lain selain kekuatan material 

yang tampak
89
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BAB IV 

KONTEKSTUALISASI AYAT JIHAD DALAM AL-QUR’A>N TERHADAP 

KEHIDUPAN POLITIK 

 

Al-Qur’a>n merupakan kalam Allah yang turunnya tidak bisa terlepas dari 

teks dan konteks yang melingkupinya. Oleh karena itu, agar bisa memahami al-

Qur’a>n secara utuh harus bisa mengolah dan menguasai teks al-Qur’a >n tersebut 

serta konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut baik dalam konteks 

budaya, sosial, politik maupun ekonomi. Seorang mufassir dituntut untuk mampu 

meramu dan mengolah teks al-Qur’a>n tersebut sesuai dengan konteksnya yang 

tepat kemudian menyajikan hasil tafsirnya dengan bahasa yang memahamkan. 

Akan tetapi, tidak boleh berhenti sampai di situ saja, karena seorang penafsir 

masih mempunyai tanggungjawab untuk mengolah dan menyampaikan 

pemahaman yang diperoleh tersebut dalam kerangka lintas budaya sesuai dengan 

konteks, situasi dan kondisi masyarakat yang ada, sehingga al-Qur’a>n tetap hidup 

dan relevan di setiap tempat dan waktu, itulah yang disebut dengan 

kontekstualisasi.
90

 

Kontekstualisasi juga mempunyai pengertian upaya untuk menerapkan 

kandungan makna suatu teks yang dipahami dari suatu wacana dalam konteks 

tertentu di masa lalu ketika teks itu dibuat untuk kemudian diterapkan dalam 

konteks yang berbeda di masa kini. 
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Dalam rangka melakukan upaya kontekstualisasi penafsiran, mufassir 

menempuh jalan yaitu dengan cara memperhatikan intertekstualitas ayat-ayat al-

Qur’a>n.
91

 Metode intertekstualitas ini yaitu memahami ayat-ayat al-Qur’a>n tidak 

hanya bertumpu  pada pemakaian akal untuk memahami maksudnya, tetapi juga 

dengan memfungsikan ayat-ayat lain yang ada dalam al-Qur’a>n untuk membantu 

pemahaman dengan cara saling menghubungkan makna ayat-ayat dalam satu 

surat atau melacak kandungan makna ayat dalam surat yang lain.
92

 

Hamka adalah salah satu mufassir yang berusaha melakukan upaya 

kontekstualisasi penafsiran, ia melakukan dengan cara memperluas cakupan 

makna jihad pada ayat tersebut dengan menyesuaikan dengan konteks zaman 

sekarang. Jihad tidak hanya diartikan sebagai perang saja, tapi berjuang 

bersungguh sungguh atau bekerja keras merupakan definisi jihad. Pengolahan 

teks yang dilakukan Hamka secara kontekstual ini bermula dari ide 

interkontekstual ayat satu dengan ayat sebelumnya bahwa jihad kepada orang 

kafir, musyrik, munafik dan ahli kitab memiliki cara jihad yang berbeda-beda, 

sehingga jihad maknanya sangat luas.
93

 

Penafsiran Hamka tentang jihad yang kontekstual perlu diaplikasikan 

dalam konteks kekinian. Term jihad walaupun dimaknai perang, namun dalam 

konteks kekinian perlu diartikan secara kontekstual kepada perang melawan 

kebodohan, perang melawan kemunduran dan perang melawan kemiskinan yang 
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dialami umat Islam saat ini. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini dibutuhkan 

jihad kerja dan jihad intelektual. 

Dalam wilayah politik jihad sangatlah diperlukan untuk menegakkan 

keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Bagi mereka para tokoh penggerak 

politik yang menduduki jabatan mempunyai tugas sebagai ulul amri untuk 

mengayomi rakyatnya. Hal tersebut tersirat dalam al-Qur’a>n  

َ َثْبلَ ِ اَوِإقَ َما اصَّدًَلِةاَوِإ َ  َءا ازَّدَك ِةاوََك نُو ا اِف ْبَلا ٱْب َ  اإِاَ ْبِ مْب لِنَ اَوَأوْبَ  َثْب ُ وَنا َِأ ْب اأَِا َّدً ا َث ْب َوَجَ  ْبَ  ُامْب
 اََ  اَ  ِ ِ   َا

Artinya: ‚Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada 
mereka  untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu mengabdi.‛ 

Ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan 

memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan,  

seperti yang ada pada diri para Nabi (manusia pilihan Allah). Karena secara  

korelatif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan  

para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke  

jalan yang mensejahterakan umat lahir dan batin. Tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal 

yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan  

kapanpun. 

Terkait hal tersebut, Indonesia membutuhkan sosok penegak dan 

pengatur pemerintahan yang berjiwa pluralistik, humanis, amanah dan merakyat, 
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sehingga Indonesia menjadi negara yang tentram dan makmur. Sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur’a>n, 

َ َفا َ خْب َاْبِضاَكَ  ا  ْب ِ َ  َثَّدُ مْباِفا ألْب َ خْب اَوَ ِ ُ و ا اصَّد ِْلَ ِ ااََ  ْب َوَ َ ا ا َّدُها اَّدِ  َ اَآَ ُ و اِ  ْبُ مْب
ً  ا اأَ ْب ا َث ْبِ اَخوْبِفِ مْب اِ  ْب اَ َثَّدُ مْب اَواَ َُ  ِّ اِد  َثُ ُما اَّدِ يا اْبَ َضىاَ ُمْب اَواَُ َ  َِّ  َّداَ ُمْب اقَث ْبِ ِ مْب  اَّدِ  َ اِ  ْب

اَكَ َلا َث ْبَ اَ ِاَ اَفُأواَِ َ اُاُما اْبَ  ِ ُ ونَا لُِكوَناِ اَ  ْبً  اَوَ  ْب   َث ْبُ ُ وَنِ اَ اُ  ْب
Artinya: ‚Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 
sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan 
sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 
itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.‛ (QS. an-Nu>r: 55) 

Melalui ungkapan ayat tersebut ternyata Allah SWT memberikan 

penjelasan tentang peringatan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat-

umatnya akan dijadikan sebagai penguasa (khila>fah) di muka bumi. Dalam arti, 

sebagai pemimpin atau orang yang menggerakkan dan mengarahkan, mengatur, 

menuntun dan memberikan motivasi serta mendorong kepada orang yang 

dipimpin untuk berbuat sesuatu guna tercipta kemaslahatan. Tentunya, 

sebagaimana sesuai dengan redaksi ayat tersebut, umat-umatnya yang beriman 

dan mengerjakan amal kebaikan.
95

 Dalam hal ini, seorang pemimpin berperan 

aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya. 

Kemajuan dan kemunduran suatu negara bahkan kemakmuran dan 

kemaslahatan dari kehidupan rakyat atau masyaratnya bergantung dengan 
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kualitas pengatur negaranya (pemimpin). Jika pemimpin itu adil, kreatif, dan 

bertanggung jawab kepada amanah yang diembannya, maka negara dan 

masyarakatnya pun akan merasakan keamaman dan perdamaian. 

Keberhasilan seorang pemimpin (pengatur pemerintahan) sangat 

tergantung dari aplikasi kemampuannya untuk membangun orang-orang yang 

dipimpinnya, karena kesuksesan sebuah kepemimpinan sangat tergantung dengan 

semangat juang dari pemimpin untuk memajukan negara dan bangsa. Indonesia 

adalah negara besar, tentu membutuhkan pemimpin yang memiliki jihad atau 

semangat besar juga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau 

mendengarkan setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang 

dipimpin. Setelah itu, tentu sebagai pemimpin yang ideal hendaknya 

memperjuangkan dan merealisasikan harapan-harapan rakyat dan bangsanya 

dengan semangat jihad yang optimal. 

Para pelaku politik atau pengatur pemerintahan dapat melakukan 

beberapa bentuk jihadnya, sebagaimana berikut: 

A. Menegakkan Keadilan 

Dipilihnya seseorang untuk menjadi aparatur pemerintahan adalah 

sebuah amanah dan ketika amanah itu dipasrahkan, maka tentu harus 

diberikan kepada orang yang benar-benar bisa mengaplikasikan amanah 

tersebut pada realitas kehidupan yang dipimpin (diaturnya), sebagaimana 

firman Allah Swt. dalam al-Qur’a>n : 
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اََتْبُ ُ و ا ا ا َّد ِااَأنْب َ ا َثنيْب ُ مْب ِ َ  اَوِإَ  اَ َ  ْب ََ  نَ ِ اِإَِلاأَاْب ا َثَؤدُّو ا ألْب اَأنْب ِإنَّدا ا َّدَها َأْبُ لُُكمْب
اِ ِهاِإنَّدا ا َّدَهاَك َنا َِ ً  اَ ِصريً  ِلاِإنَّدا ا َّدَهانِِ  َّد ا َِ ُظُ مْب    ِ اْبَ  ْب

Artinya: ‚Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.‛ 
 

Ditegaskan pula pada ayat berikutnya: 

 

ا َثَ  َز ْبُ مْباِفا افَِإنْب ِلاِ  ْبُ مْب َ ْب  َ اأَ َثَُّ  ا اَّدِ  َ اَآَ ُ و اَأِ  ُ و ا ا َّدَهاَوَأِ  ُ و ا الَّدُ وَلاَوأُوِلا ألْب
َ ُ ا ٌلاَوَأ ْب َِخِلاَ ِاَ اَخ َثْب ا َثؤْبِ ُ وَنا ِ ا َّدِهاَو اْب َثوْبِما ْلْب اُك ْبُ مْب ٍءافَثُلدُّوُواِإَِلا ا َّدِهاَو الَّدُ وِلاِإنْب َ يْب

  َأْبِو ًًلا
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.‛ 
 

Ayat yang pertama berbicara mengenai pemerintahan dalam  segala 

urusan. Artinya, ia berlaku secara umum, yaitu menunaikan kewajiban atau 

melaksanakan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya dan jika 

memberikan keputusan (hukum) kepada orang lain, maka berdasarkan hukum 

yang sifatnya adil tanpa berpihak. Yang benar mendapatkan hak keadilannya 

dan begitu pula yang salah berhak mendapatkan hukum atas kesalahannya. 

Sedangkan pada ayat yang kedua berkenaan perihal kepemimpinan dalam 

suatu pemerintahan, seperti kepala desa, menteri, presiden dan sebagainya. 

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa  dalam 

sebuah kepemimpinan terdapat amanah, tanggung jawab dan berlaku adil. 
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Sementara di lain sisi Islam menganjurkan agar memilih pemimpin(pengatur 

pemeritahan) dari kalangan orang yang beragama Islam. Akan  tetapi 

bagaimana kalau kandidat dari kalangan Islam sendiri tidak memiliki sifat-

sifat kepemimpinan yang benar-benar bertanggung jawab pada jabatannya. 

Pemimpin (pengatur pemerintahan) harus mempunyai keahlian di bidangnya, 

pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan 

mengakitbatkan rusaknya pekerjaan, bahkan negara yang menaunginya dan 

lebih-lebih rakyat yang akan sengsara. 

B. Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis 

Jihad yang sangat diperlukan pada masa kini adalah perjuangan 

menegakkan kebenaran dan melawan kebathilan. Dalam hal ini yang dapat 

dilakukan oleh para pengatur pemerintahan adalah melalui aktivis dan 

gerakan yang jelas, yaitu melalui kekuatan politiknya seperti partai-partai 

atau organisasi yang tetap bertumpu pada kesatuan umat Islam. 

Pemerintah bertugas mewujudkan masyarakat yang demokratis 

terformulasikan dengan tindakan menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

kejahatan (al-amr bi al-ma’ru>f wa al nahy ‘an al-munkar). Namun untuk 

menuju suatu tujuan itu, konsekuensinya harus mau melaksanakan cara-cara 

untuk mencapainya. 

Al-Mawardi juga mengatakan bahwa pemerintah itu diproyeksikan 

untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur 

dunia (al- imamah mawdhuatun likhilafatin nubuwwah fi hirasat al-din wa 

siyasat al- dunya), keberadaan negara dan pemerintahan sangat penting dalam 
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rangka  mengurus dan mengayomi masyarakat. Bahkan al-Mawardi 

berpendapat bahwa Pemerintahan adalah sebuah lembaga  yang sangat sentral 

dan penting dalam  negara.
97

 

Dengan demikian, pemerintahan sangat urgen dalam me-manage dan 

mengayomi masyarakat. Pemerintahan didirikan  untuk melindungi manusia 

dari kesewenangan-kesewenangan satu orang atau  golongan dan kekuasaan 

memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya  dapat dipatuhi. Di 

samping itu, pemerintahan merupakan alat untuk menerapkan dan 

mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan  

manusia. Namun demikian, pemerintahan sendiri bukanlah tujuan dalam 

Islam, melainkan hanyalah sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan 

kemaslahatan manusia. 

Tanpa pemerintahan yang konstitusional masyarakat tidak akan 

mungkin  mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, 

melaksanakan hukum dan menegakkan keadilan, menciptakan sistem 

pendidikan dan mempertahankan kebudayaan Islam dari penyelewengan-

penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan–serangan dari luar. 

Pemerintahan yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat tidak 

berdaya menghadapi penguasa yang korup dan  tiranik. Akhirnya Islam 

dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam 

sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat  belum dapat 

dibuktikan secara optimal. 
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Persada, 1994), 261. 



89 

 

 

Intinya pemaknaan jihad di era kontemporer hendaknya lebih banyak 

difokuskan pada makna non fisik yakni perjuangan untuk meningkatkan 

intelektual, integritas dan kesejahteraan manusia baik secara individual 

maupun kolektif. Namun pada kondisi tertentu makna jihad bisa saja 

dimaknai peperangan di medan pertempuran tetapi tetap harus sesuai dengan 

etika perang, yakni menyampaikan dakwah (pemberitahuan) tentang Islam 

sebelum peperangan, larangan berbantah-bantahan, larangan mengarahkan 

senjata ke perkampungan muslim dan larangan untuk membunuh anak-anak, 

perempuan, orang tua jompo kecuali mereka yang memiliki andil dalam 

peperangan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang kontekstualisasi makna 

ayat-ayat jihad dalam al-Qur’a>n terhadap kehidupan politik di Indonesia, 

terdapat hal yang bisa disimpulkan, yaitu : 

1. Mufassir  menafsirkan makna jihad dalam al-Qur’a>n dengan pengertian 

berjuang sungguh-sungguh atau bekerja keras tidak peduli payah. Oleh 

sebab itu maka al-h{}arb yang berarti perang hanyalah sebagian dari jihad. 

Makna jihad lebih luas lagi daerahnya daripada perang dan perang 

termasuk bagian dari jihad. 

2. Jihad dalam dunia politik yang dapat dilakukan oleh aparatur 

pemerintahan adalah: 

a. Menegakkan keadilan 

Jihad yang dilakukan adalah dengan menegakkan keadilan yang 

seadil-adilnya, yang berlandaskan sikap amanah dalam 

melaksanakan tugasnya. 

b. Mewujudkan masyarakat yang demokratis 

Dengan menggunakan konsep amar ma'ru>f nahi munkar, 

diharapkan kekuatan politik bisa bersatu menghadapi kekuasaan 

yang menyimpang, lalu menjatuhkannya tanpa harus 

menggunakan kekerasan dan menumpahkan darah. 

84 
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B. Saran-saran 

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menganalisa 

interpretasi makna jihad dalam al-Qur’a>n serta dengan melihat kehidupan 

masyarakat sekarang hendaknya masyarakat muslim memahami jihad dalam 

konteks wilayah yang luas. Pemahaman jihad secara sempit hanya akan 

mempersempit ruang gerak umat Islam dalam ranah perjuangan agama dan 

memunculkan pemahaman bahwa jihad hanyalah perang sehingga muncul 

banyak terorisme dengan tindakan anarkis, kekerasan dan bom bunuh diri 

dengan mengatasnamakan jihad agama. Akibatnya ialah agama Islam dicap 

sebagai agama teroris. Dalam konteks masa kini jihad hendaknya dipahami 

sebagai perang melawan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, 

kejumudan dan kemunduran. Jihad hendaknya dilakukan dalam semua sektor 

kehidupan dan semua jenis profesi pekerjaan baik jihad dalam bidang agama, 

ekonomi, politik pemerintahan, sosial dan budaya. Semua itu tidak akan 

terealisasi kecuali terlebih dahulu dengan merubah pola pikir dan pemahaman 

tentang jihad yang benar.  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, 

untuk itu perlu kiranya bagi pembaca menelaah kembali dan mengoreksi hasil 

penelitian ini serta sumber-sumber rujukan yang dijadikan referensi oleh 

penulis. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan karya ini sudilah kiranya 

menunujukkan letak kesalahannya dan memberikan solusi agar penulisan ini 

menjadi lebih baik. Penulis memohon kepada Allah semoga skripsi ini 

bermanfaat dan barakah di dunia dan akhirat bagi penulis sendiri, para 
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pembaca dan semoga menjadi tugas akhir yang ikut memberi warna dan 

kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan. Ungkapan kata “tiada 

gading yang tak retak dan tiada hal yang sempurna di dunia ini”, mengakhiri 

untaian kata penutup. Akhirnya atas kesalahan dan kekhilafan yang ada, 

penulis mohon maaf kepada para pembaca. Walla>hu a’lam. 
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