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Islam adalah agama yang rahmatan lilalamin,ajaran-ajaran islam sejatinya bukan 
hanya diperuntukkan untuk penganut agama islam saja melainkan untuk seluruh 
ummat manusia di muka bumi. hal demikian dikarenakan islam adalah agama yang 
luhur, yang membawa pesan-pesan persaudaraan, perdamamaian, keadilan, dan juga 
menghormati nilai-nilai kemanusiaan. 

Inti daripada ajaran islam adalah Tauhid. Tauhid bisa diartikan sebagai salah 
satu pokok dari ajaran islam yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad 
SAW. Bahkan dikatakan bahwa ajaran tauhid merupakan dasar dari segala dasar 
kebenaran serta merupakan akar tunggang dari ajaran islam.1 Secara definitif tauhid 
bisa diartikan sebagai pengesaan seorang hamba kepada tuhannya. Hal ini termaktub 
dalam kalimat tauhid yang berbunyi “La ilaa ha illa Allah” (tiada tuhan selain Allah).  

jika melihat secara sosio-teologis bahwa konsep tauhid yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad merupakan tauhid yang tidak hanya terbatas pada dimensi persoalan 
kemurniannya, melainkan juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusian, 
seperti humanisme, dan rasa keadilan. Baik secara ekonomi maupun sosial.2 Sehingga 
bisa dikatakan bahwa islam memperhatikan betul roda perjalan kehidupan antar 
sesama manusia.  

Sebagai bukti, Rasulullah SAW, secara konkrit telah memberikan contoh selama 
hidupnya, baik sebelum maupun sesudah menjadi rosul. Baik kapasitasnya sebagai 
seorang rosul maupun sebagai seorang pemimpin politik. Michael Hart dalam bukunya 
“sejarah seratus tokoh” berpendapat Nabi Muhammad memainkan peranan jauh lebih 
penting dalam pengembangan islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap agama 
Nasrani. Nabi Muhammad tidak hanya bertanggung jawab terhadap teologi islam 
melainkan juga pokok-pokok etika dan moralnya.3 

Dalam masa hidupnya rosul telah mampu mendobrak sistem oligarki 
perdagangan ekonomi bangsa arab, berani melakukan penghapusan perbudakan dan 
berbagai bentuk penindasan, menjunjung tinggu hak asasi manusia, menciptakan 
tatanan masyarakat sosial yang berasaskan kesetaraan sosial, cintakasih, keadilan, 
perdamaian, persaudaraan, dan juga sikap toleransi terhadap kalangan non-muslim. 
Dan kelompok kelompok lainnya.  

Nurcholish Madjid, seorang intelektual muslim Indonesia, yang juga biasa disapa 
Cak Nur, cukup menaruh apresiasi tinggi terhadap konsep tauhid. Menurutnya, tauhid 

                                                           
1 M. Yunan Yusuf, Corak Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamba dalam Teologi Islam, (Jakarta: 
Paramadina, 1990), h.4 
2 Fazlur Rahman, Islam, terjemahan : Ahsin Muhammad, Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), Cet, Ke-4, 
h.3 
3 Michael H. Hart, The 100, Ranking of The Most Influential Persons in History, terjemahan: Mahbub Djunaidi, 
Sejarah Seratus Tokoh yang palimg Berpengaruh dalam Sejarah, (Jakarta PT.Dinia Pustaka Jaya, 1986), Cet, Ke-
8, h. 27 



adalah kalimat syahadat atau persaksian, atau dikenal popular dengan sebutan al-nafy 
wal al-isbat(peniadaan dan peneguhan, negasi dan konfirmasi). Negasi berarti kita 
membebaskan diri dari setiap keyakinan mitologis yang palsu dan membelenggu serta 
merenggut martabat kemanusiaan kita sebagai makhluk Allah swt yang paling tinggi. 
Dan dengan konfirmasi kita itu kita tetap bisa menyatakan percaya kepada wujud Maha 
Tinggi yang sebenarnya.4 

Tauhid menjadi representasi daripada ajaran luhur agama islam. Ajaran ajaran 
tauhid kemudian bertransformasi dalam wujud sosial. Kepedulian seseorang terhadap 
orang lain menjadi ukuran ketauhidan mereka pada tuhannya. Hal ini sejalan dengan 
apa yang dikatakan oleh tokoh reformasi Amien Rais dalam bukunya Tauhid Sosial 
beliau berpendapat bahwa Tauhid (kalimat tauhid : La Ilaha Illa Allah), memiliki makna 
turunan lainnya yaitu, kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan 
(unity of man-kid). Kesatuan tujuan hidup (unity of the purpose of life), kesatuan 
ketuhanan (unity of godhead), dan kesatuan alam semesta (unity of whole universe). 
Dengan kata lain kalimat tauhid, tidak hanya memiliki makna hablu min allah 
(hubungan manusia dengan allah), tetapi juga memiliki dimensi hablu min annas 
(hubungan manusia dengan manusia). Kesatuan konseptual tentang tauhid yang 
digambarkan Amien Rais tersebut menegaskan bahwa tauhid tidak hanya berfungsi 
mendorong manusia untuk memiliki komitmen utuh kepada tuhannya sebagai sang 
khaliq, melainkan juga wajib berhubungan atau memiliki komitmen baik dengan 
manusia, lingkungan dan makluk hidup lainnya. 

 Islam adalah agama, jika diartikan secara definitif, agama memiliki makna “tidak 
kacau balau” dan islam adalah “keselamatan”, maka bisa disimpulkan bahwa baik 
seacara definitif ataupun dalam implementasinya dalam sosial agama islam tidak 
membuka ruang terhadap kekerasan, kekacauan, ketidakadilan, dan penindasan tetapi 
justru islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanisme dan 
juga nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, kesetaraan sosial, toleransi, tenggang 
rasa, dan juga nilai-nilai luhur lainnya. 

Maka bukan dikatakan muslim (orang yang ber-islam) jika tidak dapat 
memanusiakan manusia. Seperti yang terkandung dalam konsep Maqasid As-Syariyyah 
(Tujuan syariat agama islam) yang diataranya adalah hifzhu ad-din (menajaga agama), 
hifdzu al-aql (menjaga akal), hifzu an-nafs (menjaga jiwa), hifdzu al-maal (menjaga 
harta), hifdzu an-nasl (menjaga keturunan. 

Dan terkahir, kita sama sama dapat mengambil kesimpulan bahwa kaum muslim 
khususnya di Indonesia, setidaknya bisa memahami bahwa tauhid disamping bicara 
tentang dimensi ketuhanan juga bicara dimensi sosial dan kemanusiaan. Menjaga asas 
dasar kemanusiaan berarti juga menjalankan ajaran-ajaran Islam. Sudah selayaknya 
untuk menjadi muslim yang kaffah (sempurna) kita dapat memahami islam tidak hanya 
secara tekstual tetapi juga kontekstual. Bahwa kita meyakini kalau setiap muslim 
diharuskan berbibadah kepada Allah swt, dan berbuat baik kepada sesame dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan wujud dari pada penghambaan 
kita kepada tuhan. 
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 Setidaknya ada dua kategori dalam beribadah jika dilihat dalam perspektif ilmu 
fiqh, yakni ibadah mahdlah atau ibadah kita secara vertikal kepada Allah swt (seperti: 
Sholat, zakat, puasa, pergi haji) dan yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah ghoiru 
mahdlah atau ibadah yang secara horizontal kita lakukan kepada manusia. Yang 
pertama biasa disebut sebagai keshalehan individual dan yang kedua disebut juga 
kesalehan sosial. 

Kesalahfaaman banyak orang dalam beragama mungkin juga dikarenakan 
banyak yang tidak memahami islam secara substansial. Sentimen agama, isu sara, dan 
juga fanatisme yang dibangun dalam beragama, sehingga membentuk karakter “saling 
mencurigai” dalam atau antar umat beragama disebabkan karena Tauhid belum 
diartikan pada tahap dimensi sosial. pemikiran cak nur dan amien rais terhadap tauhid 
menjadi contoh sederhana bahwa mereka berkonstribusi terhadap peradaban juga bisa 
dinamakan mereka telah bertauhid sosial. 

 

  

 

 


