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Misi kemanusiaan Islam tergambar dari realitas masa Nabi Muhammad hidup. 
Budak-budak dan orang-orang yang tidak pandai berdagang di satu pihak, dan pemuda-
pemuda radikal di pihak lain, bersatu mendukung Nabi. Orang-orang kafir yang 
menentang risalah Nabi merasakan hal itu sebagai pukulan keras bagi kepentingan 
mereka. Masalah ini diisyaratkan dalam Al-Qur’an ketika ia mengatakan: “Dan Kami 
tidak mengutus pada suatu negeri seorang pemberi peringatan, melaiknanorang-orang 
yang hidup mewah di negeri itu berkata: “Sesungguhnya kami mengingkari apa yang 
kamu diutus untuk menyampaikannya” (Saba’ : 34). Akan tetapi Al-Qur’an 
memperingatkan orang-orang kaya ini : “Dan sekali-kali bukanlah harta dan (bukan) 
anak-anak kamu yang mendekatkan kepada-Ku sedikitpun; melainkan orang yang 
beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (Saba’: 37)1. 

Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang kafir dalam arti sesungguhnya adalah 
orang-orang yang menumpuk kekayaan dan menghidupkan secara terus menerus 
ketidakadilan serta merintangi upaya menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pada 
dasarnya Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner dalam ucapan maupun 
perbuatannya. Ia bekerja demi perubahan radikal pada struktur masyarakat sosial 
dimasanya. Dan Nurcholis madjid menyatakan bahwa justru, suatu cita-cita di bidang 
ekonomi adalah suatu yang amat jelas dalam Kitab Suci (Al-Qur’an). Cita-cita itu, 
menurut ungkapan jargon modern, boleh disebut sebagai suatu cita-cita tentang 
keadilan sosial2. 

Dari pemahaman tersebut, maka tugas Nabi Muhammad pada masa itu justru 
dimensi sosial kemasyarakatan. Di mana ketimpangan ekonomi menjadi simbol 
ketidakadilan. Termasuk munculnya ide dasar zakat, baik zakat harta maupun zakat 
fitrah, bersumber pada ajaran dan nilai kemanusiaan universal atau umum. Dengan 
demikian, dapat dipahami bahwa menyantuni fakir miskin dan anak  yatim pada 
hakikatnya menyantuni seluruh umat manusia, termasuk di dalamnya kita yang 
melakukan. 

Berbuat baik menyantuni atau menolong yatim piatu dan fakir miskin 
sesungguhnya menolong kemanusiaan universal, sebagaimana halnya qiyâs atau analogi 
bahwa membunuh seseorang sama artinya dengan membunuh manusia secara 
universal. Barangsiapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai 
dengan ajaran Al- Quran, maka ia harus di-qishâsh atau dibunuh. Contoh tersebut 
diilustrasikan oleh Al-Quran lewat kisah Habil dan Qabil—kisah pembunuhan umat 
manusia pertama dalam sejarah manusia3.  

Kasus pembunuhan atas Habil yang dilakukan oleh Qabil dapat diasumsikan dan 
dipandang sebagai pembunuhan atas kemanusiaan universal. Setelah menceritakan 
tentang pembunuhan tersebut, Al- Quran menyatakan, Karena itu Kami tentukan 
kepada Bani Israil bahwa barangsiapa membunuh orang yang tidak membunuh orang 
lain atau membuat kerusakan di bumi, maka ia seolah membunuh semua orang, dan 
barangsiapa menyelamatkan nyawa orang, maka seolah ia menyelamatkan nyawa semua 
orang … (Q., 5: 32). 
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Keimanan Melandasi Kemanusiaan Universal 
Dengan begitu perlu dipahami bahwa setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan 

universal. Sama dengan kasus memerdekakan atau membebaskan seseorang dari 
belenggu perbudakan dan kemiskinan, sesungguhnya ia juga telah memerdekakan 
kemanusiaan universal. Dalam surat Al-Mâ‘un juga ditegaskan bahwa sesungguhnya 
iman seseorang yang tidak diiringi kepedulian pada nasib dan penderitaan orang lain 
yang sedang dalam kesusahan—dalam Al-Quran disimbolisasikan dengan kepedulian 
kepada fakir miskin dan yatim piatu— adalah palsu. Mereka kemudian didekritkan oleh 
Al-Quran sebagai orang-orang yang mendustakan agama.  

Upaya mendapatkan harta dengan jalan dan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh 
Al-Quran termasuk upaya-upaya seperti praktik kolusi, penyogokan, dan suap yang 
dalam sebuah hadis diistilahkan dengan risywah, adalah tidak dibolehkan. Rasa 
kemanusiaan itu juga dicerminkan dalam sikap orang beriman menghormati hak hidup 
orang lain serta dalam menjaga kehormatan diri sendiri. Kesaksian palsu adalah 
tindakan yang amat tak bertanggung jawab, karena akan mencelakakan orang lain, 
maka tidak akan dilakukannya. 

Lebih jauh lagi bahawa Islam disebarkan dan memberikan arah yang sesuai 
dengan fitrah kemanusiaan. Bila ada kekeliruan tentang pemahaman jihad yang 
diartikan sebagai cara-cara yang identik dengan kekerasan. Agama tidak disebarkan 
dengan pedang. Ia tersebar karena kesadaran4. (Engineer:17)Sikap Alqur’an jelas bahwa 
berjuang (jihad) dalam islam tidak untuk memaksa sesorang agar memeluk Islam, tetapi 
untuk mengakhiri penganiayaan dan untuk melindungi orang-orang lemah dari 
penindasan orang-orang yang kuat. Sebagaimana Musa digambarkan dalam Al-Quran 
sebagai pembela mustadhafin menghadapi mustakbirin, yakni orang-orang kaya dan 
penguasa suatu Negeri5, 

Dalam Islam dikenal dengan adl dan ihsan di mana keduanya tidak bisa 
direalisasikan jika ada pemusatan kekayaan. Al-Qur’an mengutuk keras penimbunan 
dan pemusatan kekayaan. “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,Yang 
mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, Dia mengira bahwa hartanya itu dapat 
mengkekalkannya,Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke 
dalam Huthamah.” (Al-Humazah 1-4).  

Demikianlan , kita melihat bahwa perintah-perintah Al-Quran menentang 
pemusatan kekayaan, yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan struktur 
sosial, penuh dengan ketegangandan konflik. “Bermegah-megahan telah melalaikan 
kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.”(At-Takatsur: 1-2). Harta menggiring 
kepada apa yang diistilahkan dengan kesibukan yang tiada henti-hentinya (rat race), 
dan mengalienasi manusia dari manusia, merusak secara serius hubungan kemanusiaan 
dan moral masyarakat6. 

Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, bahwa untuk membela mereka yang 
lemah, miskin dan tertindas, kita harus membangkitkan dulu harga diri mereka sebagai 
manusia. Para ahli sosiologi berpendapat,bahwa dalam suatu masyarakat yang tertindas 
terjadi dehumanisasi kaum lemah.Orang-orang miskin dianggap menjadi miskin karena 
bodoh, malas dan lainnya. Seseorang yang tahu agama, mungkin menganggap 
kemiskinan itu sebagai akibat kutukan Tuhan7.  
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Bila melihat sosok Nabi Muhammad beliau sosok yang yang sempurna. Beliau 
menegakkan tatanan sosial yang menakjubkan. Ia juga seorang politikus yang  
mempersatukan suku-suku bangsa hanya waktu kurang dari seperempat abad. Ia juga 
pemimpin ruhani yang mengantarkan jiwa pengikutnya kepada kelezatan samawiyah 
dan keindahan ilahiyah. Ia juga pemimpin kaum wanita, mengangkat kaum lemah ini 
dari sekedar pemuas nafsu menjadi manusia yang ‘di bawah telapak kakinya ada surga’. 
Ia pemimpin kaum fuqara’ dan masakin, hamba sahaya dan kaum dhu’afa’8. 

Kesadaran historis inilah yang sudah selayaknya terus tumbuh pada setiap diri 
muslim. Menjadi shaleh secara individu tidak cukup, bahwa kemanusiaan itu perlu 
adanya usaha maksimal untuk merubah tatanan sosial yang menekan kaum lemah. 
Dengan landasan tauhid, maka harus muncul aksi yang transformatif dan revolusioner. 
Dan tentu untuk mencapai tujuan itu harus dengan menggunakan semaksimal mungkin 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Wallahu A’lam. 
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