
“HAM Yang Tersimpan Rapi dalam Syari’at Islam” 
Oleh Iin Solihin 

 
 

Dalam waktu belakangan ini isu dan bahasan tentang HAM mencuat seru baik 
dikalangan  masyarakat ataupun media massa. HAM adalah istilah yang menarik dan membuat 
banyak orang terkesima bahkan banyak kaum muslimin yang tertipu olehnya, seakan-akan yang 
memiliki pemikiran dan sikap yang benar terhadap HAM adalah orang-orang kafir. Padahal 
sejak lebih dari 14 abad yang lalu kaum muslimin sudah mendengar dan mempraktekkan 
bagaimana memuliakan manusia. Bahkan mereka telah membaca dalam ayat-ayat al-Qur`an 
dan juga hadits-hadits yang menunjukkan tingginya perhatian islam terhadap hak asasi bani 
Adam 

 
Di zaman ini Islam membutuhkan para da’i yang memunculkan ilmu, qudwah dalam 

prilakunya, pengetahuan tentang keadaan manusia dan perkara agama dan dunia yang 
menyibukkan kehidupan mereka. Telah bermunculan beragam problematika yang menyibukkan 
akal dan pikiran manusia dan mendapatkan perhatian yang besar dari mereka. Sehingga sudah 
sepantasnya para da’i mengetahui problematika tersebut dan pengertian, para pelaku dan 
kebaikan dan keburukan yang ada padanya kemudian menimbang problematika tersebut 
dengan timbangan islam dan ditegakkan di atas asanya hingga jelas yang buruk dari yang baik 
dalam pemikiran dan amalan. Juga agar kaum muslimin mengetahui hakekat masalah yang 
menimpa mereka dan dapat membedakan yang manfaat untuk diambil manfaatnya dan 
kemudharatan untuk dihindari. Diantara problematika yang telah, sedang dan terus dibicarakan 
adalah masalah yang dinamakan dengan Hak Asasi Manusia  (HAM) atau persamaan gender 
atau pluralisme dan sebagainya. 
 

Syariat Islam dibangun di atas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari 
Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Tidak ada satu kemaslahatan dunia dan akherat 
kecuali telah ditunjukkan dan disampaikan dalam syariat. Oleh karena itu syariat sangat 
memperhatikan 5 dharuraat : Menjaga agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta. Kelima 
dharurat ini yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak akan hidup baik kehidupan manusia 
kecuali dengan menjaga lima perkara ini. Bukankah kelima hal ini adalah HAM yang dijamin 
syariat Islam,  oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: 
 

ُ َعْنهُ ُكْربَ اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم ََل يَْظِلُمهُ َوََل يُْسِلُمهُ َومَ  َج َّللاه َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَةً فَره ُ فِي َحاَجتِِه َوَمْن فَره ةً ِمْن ْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن َّللاه

ُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ   ُكُربَاِت يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ َّللاه

“Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan jangan 
menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya dan siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah 
akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim 
maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat.” (HR al-Bukhori). 
 
Sebelumnya memang telah banyak terjadi kriminalitas di belahan bumi ini yang merupakan 
pelanggaran HAM berat, seperti perbudakan, pembunuhan/penjualan bayi/anak atau 
perdagangan manusia, perampasan hak milik atau hak suara, penganiyayaan kaum lemah/ 
wanita dan masih banyak lagi dan sungguh memilukan Dan inilah tugas Islam yang datang di 



Bumi Allah SWT ini. 
 

Dalam membahas persoalan HAM, tentu akan muncuk sebuahk kata “Kebebasan”. Kata 
ini sering sekali dikumandangkan dan didengar oleh kita, bahkan telah menjadi aqidah yang 
mengakar dimasyarakat barat, Bahwa HAM identik dengan Freedom/ kebebasan. Sehingga 
banyak orang meneriakkan kebebasan dan sering kebebasan itu menerjang hukum. Terkadang 
mereka beramai-ramai lewat demo atau semacamnya berusaha memprotes keras bahkan 
berusaha menghapus suatu ketentuan hukum demi tercapaianya suatu kebebasan, padahal yang 
mereka usung belum tentu kebebasan yang benar. Kebebasan sebagaimana difahami ulama 
islam adalah kemampuan manusia untuk beraktifitas kecuali ada penghalang berupa gangguan 
atau madharat untuknya atau untuk selainnya. Menurut islam wajib bagi semua manusia untuk 
merdeka dari penyembahan selain Allah Tidak ada kebebasan dalam islam pada penyebaran 
kerusakan, sifat hina atau fitnah di masyarakat; karena kebebasan tidak boleh menjerumuskan 
pelakunya pada keburukan dan kerusakan dan tidak boleh juga menggangu orang lain atau 
menyebabkan bahaya bagi masyarakat. 
 

Selain Kebebasan, HAM sering diidentikan dengan “persamaan”. Persamaan antar 
manusia walaupun berbeda jenis, warna dan bahasanya adalah prinsip dasar dalam syariat islam. 
Baru pada tahun 1789 M. Slogan ini dikumandangkan pada revolusi prancis. Namun 
kelengkapan persamaan ini semua hanya ada di syariat islam. 

 
Dalam islam seluruh manusia pada asalnya sama dan sederajat, namun ada standar takwa 

yang membuat seseorang lebih mulia dari yang lainnya. Lihatlah firman Allahpada Surah Al-
Hujurat ayat 13. Ketakwaan menjadi standar manusia mulia disisi Allah. Islam telah 
menghancurkan pilih kasih dalam hukum dan menganggap bangsa arab dengan bangsa lainnya 
sama. Rasulullah pernah bersabda ketika haji wada’ : “ Tidak ada kelebihan Arab dari non arab 
dan tidak juga non arab dengan arab. Tidak juga yang merah lebih baik dari yang hitam dan yang 
hitam dari yang merah kecuali ketakwaan.”(HR ahmad). Demikian juga kaum wanita dalam 
islam dibebankan syariat sama dengan lelaki. Allah berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan 
amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (an-Nahl: 97). 
Setiap lelaki dan wanita memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan fungsi dan 
wewenangannya 

 
Kiranya semua ini sangat dibutuhkan dalam persiapan dan pembekalan para da’I ataupun 

setiap muslim lainnya, agar siap mengemban tugas menyebarkan kalimatullah diantara manusia 
dan untuk perbaikan hati dan jiwa mereka. Semua ini ada dalam al-Qur`an dan sunnah Nabi 
yang menjelaskan uslub dakwah yang baik dan pas. Juga ada contoh yang baik dalam 
menjalankan dakwah dan mengajak bicara manusia serta perbaikan jiwa dan hati mereka. 
Demikian juga di zaman kenabian telah ditetapkan ushul dakwah dan adab-adabnya. Mengenal 
hal ini merupakan bekal yang bisa menjadikan da’i / tiap insan muslim memiliki senjata dalam 
dakwahnya. Tidaklah bagus amalan da’i di zaman apapun dan dimanapun kecuali dengan 
memiliki ilmu kitabullah dan sunnah, mempelajari ilmu-ilmu islam baik aqidah maupun syariat 
dan berhias dengan akhlak yang mulia serta ittiba’ dalam menyampaikan dan menasehati umat 
ini sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Orang yang memiliki cukup ilmu dari al-Qur`an 



dan sunnah dapat mengetahui hakekat semua isu yang tersebar beserta seluik beluk detailnya. 
Orang yang demikianlah yang akan menjadi penunjuk dan pembimbing masyarakat kepada 
kebenaran dalam semua isu yang tersebar bebas tersebut. 
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