


ABSTRAK 
 
  
 Munculnya aliran Neomodernisme Islam di penghujung abad ke 20 an adalah sebagai 
upaya baru dalam mensistematisasikan pemahaman hukum Islam agar lebih rasional, 
komprehensif dan relevan dengan situasi yang berkembang serta diharapkan kelak lebih 
mampu menunjukkan keadilan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut dilakukan Fazlur 
Rahman karena beberapa gerakan pembaharuan pemikiran Islam sebelumnya dipandang 
belum mampu merespon sekaligus memecahkan persoalan kehidupan yang ada.  Fazlur 
Rahman membagi pergerakan pembaharuan pemikiran menjadi empat tahap yakni, 
Revivalisme, Pramodernis, Modernisme Klasik, Neorevivalisme atau Revivalisme Pasca 
Modernis dan Neomodernisme. Yang terakhir tersebut telah diaku Fazlur Rahman sebagai 
pelopornya. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya 
adalah deskriptif-analistis. Dta-data yang terkumpul dianalisis secara deduktif-induktif. 
Deduktif dalam arti berangkat dari teori neomodernisme Islam yang digunakan oleh azlur 
Rahman dan Nurcholish Madjid kedalam fakta tentang wacana Hukum Islam yang 
dihasilkan. Induktif dalam arti  berangkat dari  fakta tentang ciri khas pemikiran yang 
digunakan Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid  serta beberapa factor lain, ditarik 
kesimpulan menjadi teori berpengaruhnya neomodernisme Islam Fazlur rahman terhadap 
wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.  
 
 Adanya hubungan histories antara pemikiran Fazlur Rahman dengan Nurcholish 
madjid. Dari aspek waktu, keduanya mengalami hidup sezaman, bahkan Nurcholish pernah 
menjadi murid Fazlur Rahman. Ada hubungan sosiologis dalam latar belakang kehidupan 
keduanya, yang sama-sama berangkat dari tradisi klasik sehingga pemikiran keduanya kaya 
khasanah tradisional dan dihadapkan kepada tantangan modernitas. Karena Nurcholish 
banyak melahirkan pemikiran-pemikiran Hukum Islam secara makro maupun mikro dengan 
metodologi neomodernisme Islam-nya, maka secara tidak langsung metodologi 
neomodernisme Islam yang diciptakan Fazlur Rahman banyak berpengaruh terhadap wacana 
pemikiran Hukum Islam di Indonesia.  
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