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ABSTRAK 

 

Percaturan politik di Indonesia dewasa ini bisa dikatakan berada dalam 
situasi yang carut-marut dan tidak menentu. Pelbagai macam persoalan dihadapi 
bangsa Indonesia berkaitan dengan kehidupan berpolitik. Mulai dari mental para 
politikus yang terlanjur dicap oleh masyarakat bermental preman, koruptor, 
dinasti politik dan lain-lain. Di sisi lain fenomena politik identitas juga menjadi 
tantangan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang plural ini. Agama 
dijadikan legitimasi hanya untuk kepentingan politik kelompok.. Etika politik 
menjadi suatu kajian penting di tengah realitas kehidupan manusia kontemporer 
yang semakin kompleks. Terkait wacana etika politik, cendekiawan muslim 
Indonesia Ahmad Syafii Maarif adalah salah satu tokoh bangsa yang tidak pernah 
berhenti menyuarakan pentingnya etika dalam politik 

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apa yang 
dimaksud dengan etika politik, bagaimana pemikiran etika politik Ahmad Syafii 
Maarif serta relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini bersifat 
kajian pustaka (library research) dengan pendekatan penelitian deskriptif-analisis. 
Penelitian ini berpijak pada kerangka teori fundamentalisme autentik yang 
dikemukakan oleh Sa‟id al-„Asymawi. Fundamentalisme autentik ini 
menggunakan critical approach (pendekatan kritik) dan tetap dalam bingkai 
humanisme ilahiah. Secara netral dan moderat, al-„Asymawy berpandangan 
tentang pentingnya penekanan pada aspek partisipasi aktif dan konstruktif 
manusia dalam politik, sekaligus menolak adanya politisasi agama yang dinilainya 
cenderung manipulatif dan provokatif. 

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah etika politik merupakan 
pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk menilai kualitas tatanan dan 
kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia. Sementara dalam 
pemikiran etika politik Syafii, Al-Qur‟an serta Islam dalam konteks keindonesiaan 
menjadi landasan pemikirannya. Etika politik Ahamd Syafii Maarif menekankan 
pada nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam, yakni demokrasi, 
justice oriented (keadilan), pluralism, dan kesejahteraan. Nilai-nilai pada 
penerapannya sangat relevan dalam konteks keindonesiaan yang majemuk karena 
berorientasi pada prinsip-prinsip kemanusiaan. 

 
Kata Kunci: Etika Politik, Ahmad Syafii Maarif 
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MOTTO 

 

“Hidup adalah gerak, gerak adalah kerja dan kerja adalah ibadah” 

(KH. AK. Abraham) 
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Untuk mereka yang melindungi hak-hak 
individu; hidup, kebebasan, dan hak milik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‟ b Be ب

 Ta‟ t Te ت

 S|a‟ s| es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 H{a h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 S{ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 D{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض

 T{a‟ t} te (dengan titik dibawah) ط

 Z}a‟ z{ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik diatas„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa‟ f Ef ف

 Kaf k Ka ك
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Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Qaf Q Qi ق

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W Wa و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

ه  Ditulis muta‟aqqidi>n متعقدي

 Ditulis „iddah عدح

 

C. Ta’ Marbutah  

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibah هجخ

 Ditulis Jizyah جسيخ

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h.  
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-Ditulis Kara>mah al كرامخ األونيبء

auliy>a‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 Ditulis Zaka>tul fit{ri زكبح انفطر

 

D. Vokal Pendek 

ِهمَ   Kasrah i(fahima) فَ

ةَ   Fathah a(d{araba) َضَر

 dammah u(kutiba) كٌتِتَ 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif 

 جبههيخ

Ditulis a> 

ja>hiliyyah 

Fathah + ya‟ mati 

ً  يسع

Ditulis a> 

yas‟a> 

Kasrah + ya‟ mati 

 كريم

Ditulis i> 

kari>m 

Dammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis u> 

furu>d{ 
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F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati 

 ثيكم

Ditulis Ai 

Bainakum 

Fathah + wawu mati 

 قىل

Ditulis Au 

qaulun 

 

G. Vokal Pendek yang Berututan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis a‟antum أأوتم

عدد  ditulis u‟iddat أ

 ditulis la‟in syakartum نئه شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariah 

 انقرأن

 انقيبش

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟a>n 

Al-qiya>s 

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 انسمبء

 انشمص

Ditulis 

Ditulis 

As-Sama>‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkap Kalimat 
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 ذوي انفروض

 اهم انسىخ

Ditulis 

Ditulis 

Z{awi al-furu>d{ 

Ahlu as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Iklim politik di Indonesia dewasa ini bisa dikatakan berada dalam situasi yang 

carut-marut. Tujuan menghalalkan segala cara bukan lagi menjadi sesuatu yang asing 

dalam budaya Indonesia akhir-akhir ini; cita-cita kemerdekaan bahkan semakin 

menjauh.1 Di sisi lain fenomena politik identitas dalam kancah politik juga menjadi 

tantangan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang plural ini. Agama dijadikan 

legitimasi hanya untuk kepentingan politik kelompok. Politik seakan dipersempit 

menjadi ladang memperoleh kekuasaan semata, dan bila perlu untuk melanggengkan 

kekuasaan itu sendiri.  

Politik pada awalnya dimaknai sebagai pengelolaan polis di masa Yunani 

Kuno, atau hal-hal mengenai polis yang secara harfiahnya bermakna kota. Istilah 

polis selalu dipadankan dengan pengertian “negara kota”. Polis merupakan tempat 

individu (manusia) bergabung. Aristoteles menyatakan polis adalah tempat terbaik 

bagi manusia, meleluasakan orang untuk mencapai tujuannya, dalam hal ini mencapai 

kebaikan.2 Manusia mengaktualisasikan potensinya secara optimal guna mencapai 

tujuan kebaikan bersama dengan manusia yang lain di dalam polis tersebut. Politik 

mengikhtiarkan optimalnya kehidupan bersama sehingga aktualisasi diri dan fungsi 

1 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 
Refleksi Sejarah (Bandung: Mizan, 2009), 26. 

2 Aristoteles, Politics, terj. H. Rackham (Cambridge: Harvard University Press, 1959), buku 1 
bab 2, baris 1252b, hlm. 8-9. 
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optimal individu dapat berlangsung serta pencapaian kebahagiaan atau kesejahteraan 

bersama dapat dilakuan. 

Dari pemaknaan polis di atas, bisa disimpulkan bahwa politik adalah 

implikasi dari kehidupan bersama.  Keberadaan individu dengan individu yang lain, 

kehidupan bersama di sebuah wilayah itu diperlukan pengaturan agar orang-orangnya 

dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya masing-masing, serta lebih 

jauh lagi bersama-sama mengembangkan dunia. Terkait pengaturan yang di maksud 

di sini adalah menjadikan kebersamaan itu bukan sekadar kumpulan atau kerumunan 

orang, melainkan himpunan yang memiliki struktur dan aturan dalam sebuah 

masyarakat. Masyarakat yang terhimpun di dalamnya punya hak dan kewajiban, 

bukan hanya bertanggungjawab atas dirinya, tetapi juga orang lain.  

Mereka menjadi warga dari kebersamaan, bukan hanya individu yang lepas 

dari individu, tetapi juga menghasilkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan kehidupan 

bersama serta memungkinkan kehidupan bersama itu secara berlangsung dengan baik 

dan damai, karena keberadaan bersama orang lain dalam kehidupan masyarakat tak 

terhindarkan oleh siapa pun. Kebersamaan itu di satu sisi dapat membangun 

hubungan yang harmoni, juga pada sisi yang lain dapat menjadi ajang konflik. 

Seperti yang kita lihat, realitas yang terjadi terkait tentang perkembangan 

politik hari ini, khususnya di Indonesia, dijalankan dengan cara-cara yang tidak etis. 

Penggunaan isu politik identitas yang menekankan pada sentimen etnis, suku, dan 

agama masih menjadi persoalan bangsa hari ini. Tidak berhenti sampai di situ, 

perilaku elite politik hari ini pun masih jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa 
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yang menghendaki persatuan dan kesejahteraaan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Perbuatan culas, korupsi, nepotisme, untuk mendapatkan dan mempertahankan 

kekuasaan seolah telah menjadi mental yang sulit untuk dihilangkan. Bahkan tidak 

jarang para politisi hari ini pun turut mengintrodusir bahkan melegalkan cara-cara 

politik yang bisa berdampak pada retaknya nilai persatuan dan kemanusiaan hari ini. 

Berangkat dari persoalan kondisi politik di atas, pendekatan etika dalam 

politik menjadi sesuatu hal yang tidak bisa diabaikan. Etika menjadi suatu kajian 

penting di tengah realitas kehidupan manusia kontemporer yang semakin kompleks. 

Hal ini setidaknya didasarkan oleh beberapa alasan; pertama, setiap orang hidup 

dalam masyarakat yang semakin plural, tidak terkecuali dalam bidang moralitas. 

Kedua, realitas kehidupan masyarakat yang semakin termordenisasi. Kondisi ini tidak 

jarang telah meniscayakan munculnya pandangan-pandangan baru dalam bidang 

moral. Ketiga, etika menjadi sesuatu yang niscaya bagi kaum agama yang di satu 

pihak menemukan dasar pijakannya dalam iman mereka dan di lain pihak mereka 

berpartisipasi secara percaya diri dengan realitas masyarakat yang sedang berubah.3 

Demikian pula dalam ranah politik, etika menjadi satu diskursus tersendiri 

yang penting untuk dikaji. Bukan saja karena etika politik berfungsi sebagai sarana 

kritik ideologi, tetapi juga dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan 

3 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: 
Kanisius, 1987), 15-16. 
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pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan 

dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.4  

Dalam pandangan filsuf etika, politik harus bertindak benar, 

bertanggungjawab serta argumentatif dalam perilaku politik mereka.5 Karena 

bagaimana pun juga, baik dan buruknya kondisi lingkungan sosial masyarakat sangat 

tergantung pada keputusan politik. Dalam konteks, ini menjadi jelas bahwa fungsi 

etika politik adalah untuk mengkritisi legitimasi politik secara rasional, objektif dan 

argumentatif.6 Tugas etika politik bukan untuk mencampuri politik praktis, tetapi 

membantu agar masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik 

sebagai patokan orientasi dan panduan normatif bagi politisi untuk melaksanakan 

kekuasaan secara bermartabat. 

Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat 

dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Dalam konteks ini, etika 

politik berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Franz Magnis Suseono: 

“Sumbangan etika politik terhadap pembangunan masyarakat justrulah bahwa 
komitmen satu-satunya adalah pada pencarian kebenaran, entah kognitif, 
entah normatif, dengan tidak peduli apakah pihak-pihak yang berkuasa 
menganggapnya tepat atau tidak. Hasil pencarian kebenaran, apalagi 
kebenaran praktis yang berelevansi luas  bagi kehidupan masyarakat, dengan 
sendirnya pantasa untuk disuarakan selalu.7 

4 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2016), xxiv. 

5 Ibid, 2. 
6 Ibid, xxiii. 
7 Ibid, 6. 
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Sementara itu menurut Ayi Sofyan, etika politik adalah mengarahkan manusia 

pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangkap 

memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.8 Definisi 

etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan 

kolektif, dan struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan 

pemahaman etika politik yang diredusir menjadi sebatas etika individual. Ayi Sofyan 

mengajukan tiga konsep dasar yang terkandung dalam pengertian etika politik. 

Pertama, etika politik mengusahakan hidup bersama yang baik dengan orang lain. 

Kedua, etika politik diharapkan bisa memperluas lingkup kebebasan. Ketiga, 

mendorong terbentuknya institusi-institusi yang adil.9 Tiga landasan ini saling 

berkorelasi dalam satu pengertian bahwa hidup bersama dengan baik bersama orang 

lain tidak mungkin terwujud keculai dengan menerima pluralitas dan dalam kerangka 

institusi-institusiyang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan dan 

pencapaian utama dalam masyarakat. 

Menurut Franz Magnis Suseno, etika politik merefleksikan apa yang menjadi 

inti keadilan, apa yang menjadi dasar etis sebuah kekuasaan dan bagaimana 

kekuasaan harus diajalankan. Etika politik tidak antipati pada ideologi dan tidak 

menjadi cara atau norma tertentu, tetapi membimbing politik yang luhur. 

8 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 59. 
9 Ibid., 59. 
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Etika adalah filsafat tentang ajaran moral.10 Seperti halnya dengan banyak 

istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani 

kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat 

tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, 

perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak (ta etha) 

mengandung makna sebagai adat kebiasaan.11 Dari arti terakhir inilah menjadi latar 

belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles 

(384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika bisa 

bermakna sebagai usaha manusia untuk memekai akal budi dan daya pikirnya untuk 

memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia ingin menjadi baik.12 

Fokus etika adalah menggambarkan dan mengevaluasi alasan yang diberikan 

oleh orang atau kelompok untuk penilaian yang mereka buat menegnai benar dan 

salah atau baik dan buruk, khususnya ketika istilah-istilah itu berhubungan dengan 

tindakan, sikap, dan kepercayaan manusia. Bagi Muhammad Abduh, sebagaimana 

yang dikutip John Esposito, intuisi moral mampu menetapkan prinsip pertama 

moralitas dan implikasi moralitas bagi kehidupan politik dan sosial.13 

Aristoteles dalam karyanya Ethics sebagaimana dikutip Deliar Noer, 

mengemukakan pernyataan bahwa hidup benar-benar bahagia adalah hidup yang 

dijalani dengan penuh kebaikan, bebas dari kekurangan, dan bahwa kebaikan terdiri 

10 Franz Magnis Suseno, Berfilsafat Dari Konteks (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
1991), 10. 

11 K. Bertens, Etika (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 4. 
12 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar.., 15. 
13 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid 2 (Bandung: Mizan, 

2002), 24-26. 
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atas hal hidup yang bersifat tengah, maka cara hidup tebaik merupakan hidup yang 

terdiri atas hal tengah itu  yang tercapai oleh setiap individual. Kriteria yang sama 

menentukan apakah para warga seluruhnya menjalani cara hidup yang baik atau 

buruk hendaknya juga berlaku pada konstitusi. Sebab konstitusi merupakan cara 

hidup seluruh warga negara.14  

Aristoteles pernah mengemukakan sebuah argumen, bahwa etika dan politik 

itu terdapat hubungan yang paralel. Hubungan tersebut tersimpul pada tujuan yang 

sama, yakni tercapainya warga negara yang baik. Semua hal itu merupakan kewajiban 

moral dari setiap warga negara, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu 

kehidupan bernegara, berpolitik yang baik, dalam arti terciptanya kemakmuran dan 

kesejahteraan.15 

Tapi yang perlu ditekankan dalam hal ini, etika politik tidak dapat 

menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara, etika politik tidak berada di 

tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi 

negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk 

mengejawentahkan ideologi negara ke dalam realitas politik yang nyata, misalnya 

dengan merefleksikan apa inti dari keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, 

bagaimana kekuasaan seharusnya ditangani dengan baik, dan sebagainya.16 

14 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat (Bandung: Mizan, 1997), 38. 
15 Burhanuddin Salam, Etika Sosial; Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 111. 
16 Franz Magnis Suseno, Etika Politik., 7. 
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Terkait wacana etika politik, cendekiawan muslim Indonesia Ahmad Syafii 

Maarif---selanjutnya akan disebut Syafii—tidak pernah berhenti menyuarakan 

tentang pentingnya menciptakan negarawan sejati.17 Negarawan sejati dalam 

pandangan Syafii adalah pemimpin bangsa yang elit secara moral. Artinya mereka 

harus bisa menjadi teladan utama (uswah hasanah) bagi pencerahan kepribadian 

bangsa.18 Pemimpin bangsa yang elit secara moral menurut Buya Syafii adalah siapa 

saja yang berupaya keras menghidupkan optimisme berbangsa dengan terlebih dahulu 

melakukan refleksi dan memperbaiki dirinya.  

Islam sebagai rahmat bagi semesta selalu menjadi pegangan kokoh Syafii 

dalam menyebarkan gagasan-gagasannya. Dalam pelbagai tulisannya, basis 

argumentasi Syafii senantiasa dilandaskan pada dua hal: Al-Qur’an dan 

kemanusiaan.19 Bagi Syafii, Al-Qur’an sebagai sebuah petunjuk dan sistem moral 

memiliki cakupan makna yang begitu luas dan dapat dijadikan sebagai pedoman 

dasar bagi arah pembangunan.20 Sebagai sebuah prinsip moral, Al-Qur’an tidak 

bersifat elitis. Ia terbuka bagi semua kaum yang bernalar untuk mencari kebenaran 

dan kebaikan, dan Al-Qur’an merupakan sebuah “korpus terbuka” yang 

memungkinkan lahirnya interpretasi-interpretasi baru yang sesuai dengan zamannya. 

Pada persoalan ini Syafii agaknya sejalan dengan pemikiran gurunya, Fazlur Rahman 

17 Wawancara dengan Ahmad Syafii Maarif, 28 Desember 2019. 
18 Ahmad Syafii Maarif, “Bangsa Ini Perlu Pencerahan”, Prolog, dalam Subhan Setowara dan 

Soimin, Agama dan Politik Moral (Malang: Intrans Publishing, 2013), 2. 
19 Hilman Latief, Post Puritanisme: Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di 

Indonesia (Yogyakarta: LP3M UMY, 2017), 149. 
20 Ahmad Syafii Maarif, Al-Qur’an, Realitas Sosial, dan Limbo Sejarah: Sebuah Reflakesi 

(Bandung: Pustaka, 1995), 52-53.  
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yang berpandangan bahwa kepentingan sentral Al-Qur’an adalah manusia dan 

perbaikan-perbaikan kehidupannya.21 Namun, Syafii menyadari bahwa menemukan 

kompatibilitas Islam dengan kemajuan dunia kemodernan bukanlah hal mudah. 

Dibutuhkan kerja-kerja serius dan strategis, termasuk keharusan adanya keberanian 

melakukan ijtihad-ijtihad baru. 

Kedua, kitab suci umat Islam ini, bagi Syafii lebih menekankan prinsip moral 

yang menjadi guidance bagi kaum muslim untuk menciptakan keadilan dan kebaikan, 

ketimbang kitab yang secara literal berisi rumusan-rumusan hukum semata. Itulah 

sebabnya, Syafii bisa dikatakan tidak terlalu mengidealkan “negara Islam” yang 

secara instan dan literal akan menerapkan hukum Islam sebagai alternatif bagi bangsa 

Indonesia. Namun demikian, Syafii mengakui bahwa prinsip-prinsip luhur Al-Qur’an 

sama sekali tidak dapat diabaikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. 

Bagi Syafii, Indonesia adalah sebuah konteks di mana prinsip dan ajaran Al-Qur’an 

dapat diterapkan melalui proses kontekstualisasi yang matang, bukan sekadar 

menerapkannya secara literal tanpa disertai refleksi kritis. 

Ketiga, dalam memahami Al-Qur’an selalu ada jarak menganga antara 

idealitas Al-Qur’an dan kepentingan pragmatis di bidang sosial, ekonomi, maupun 

politik selalu menjadi bagian integral kehidupan umat Islam. Terkadang, bahkan yang 

sering terjadi, Al-Qur’an menjadi subjek dari perebutan kepentingan golongan. Oleh 

karena itu, Syafii menegaskan bahwa makna universal Al-Qur’an harus dapat 

menundukkan kepentingan-kepentingan pragmatis manusia, bukan sebaliknya. 

21 Lihat Fazlur Rahman, Islam, Terj. Ahsin Mohamad (Bandung: Pustaka, 1984), 40. 
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Syafii masih menaruh harapan dari peran agama. Pencerahan agama baginya 

akan selalu dibutuhkan untuk membangun kembali harapan rakyat yang lambat laun 

semakin menipis dalam terhadap masa depan bangsa. Peran agama adalah sebagai 

pencerahan kepribadian politik, kepribadian ekonomi, kepribadian intelektual, dan 

terutama pencerahan peradaban pada setiap sendi kehidupan publik.22  

Syafii berkeyakinan bahwa Islam di Indonesia diharapkan bisa memberikan 

dasar-dasar spiritual, etis, dan moral bagi keutuhan dan kemajuan bangsa. Bagi 

Syafii, Islam tidak bertolak belakang dengan Pancasila sebagai ideologi negara, 

bahkan dalam pandangan Syafii, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan 

kata lain, Islam yang harus ditawarkan adalah sebuah Islam yang bersedia 

bergandengan tangan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan 

yang beradab.23 

Syafii meyakini bahwa moral Islam harus dapat memberikan pencerahan 

kepada seluruh kekuatan masyarakat dan demikian, ia yakin bahwa kesejahteraan dan 

keadilan bisa diperbaiki. Adapun adaptasi dan kombinasi hukum Islam dan hukum 

nasional, ia berpandangan bahwa hal itu mungkin saja dilakukan bila melalui proses 

yang demokratis dan masih menggandeng prinsip-prinsip keadilan. Namun untuk 

menuju ke arah tersebut, Syafii masih mengajukan beberapa persyaratan. Pertama, 

pengakuan terhadap Pancasila sebagai consensus yangdibangun para pendiri bangsa 

harus tetap tegak. Ini artinya Syafii menolak ideologi-ideologi yang mencoba 

22 Ahmad Syafii Maarif, “Bangsa Ini Perlu Pencerahan”., 3. 
23 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam 

Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), 144. 
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mengganti Pancasila. Semangat untuk menghidupkan kembali cita-cita mendirikan 

negara Islam tidak perlu dihembuskan lagi. Dalam versi Syafii, Pancasila harus 

menjadi “ideologi terbuka” yang memungkinkan bagi masuknya “sinaran wahyu” 

sehingga negara Indonesia tidak identik sebagai negara sekuler.24 Kedua, Syafii 

sering mengutip pandangan tokoh politik idolanya yakni Bung Hatta dalam 

mendefiniskan etika politik Islam, dengan menyarankan umat menggunakan “filsafat 

garam” yang terasa kualitasnya meskipun tidak terlihat, ketimbang “filsafat gincu” 

yang sangat meyolok warnanya tetapi tidak terasa kualitasnya.25 

Pandangan politik Syafii tersebut lebih mengedepankan pada nilai-nilai 

substantif tinimbang formalisasinya dalam bentuk negara berdasarkan satu agama 

tertentu.26 Dalam konteks syariat Islam, Syafii lebih melihat konsep syariat sebagai 

tenda untuk mengayomi aspek multikultural dalam bingkai kebangsaan dan 

kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan semata-mata penerapan aspek hukum 

yang partikular. Islam menuntut lahirnya komunitas terbuka yang secara konkret 

berpegang pada nilai-nilai kenabian yang sifatnya universal dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai lokal dengan tujuan memperkaya hadirnya nilai-nilai agama dalam 

kehidupan kolektif.27 

Pemikiran Syafii pada wilayah politik juga tidak hanya berkaitan dengan teori 

kekuasaan, lebih dari itu, ia melangkah jauh ke persoalan yang sangat krusial dalam 

24 Ahmad Syafii Maarif, Memoar Seorang Anak Kampung (Yogyakarta: Ombak, 2013), 222. 
25 Ibid, 222. 
26 Ibid, 223. 
27 Ibid, 82. 
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kehidupan bernegara, yakni pengakuan atas pluralitas bangsa. Berangkat dari pesan-

pesan Al-Qur’an, Syafii termasuk kalangan cendekiawan muslim di Indonesia yang 

selalu berdiri pada garda terdepan dalam menyuarakan pentingnya pengakuan dan 

penghargaan atas perbedaan. Baginya, bumi yang kita tempati, bukan hanya untuk 

pemeluk Islam, tetapi untuk semua, baik mereka yang beriman maupun tidak 

beriman. Karena itu, ia mengajak umat Islam lebih berperan aktif dalam 

mengembangkan budaya toleransi, tentu juga dengan syarat pihak lain pun berbuat 

hal yang sama. Syafii tidak segan mengajak melakukan “perlawanan” terhadap 

bentuk-bentuk intoleransi, baik dalam wilayah agama maupun politik. Syafii dengan 

tegas berpandangan bahwa kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan 

mengatasnamakan agama dengan tujuan politik adalah musuh peradaban dan 

kemanusiaan.28 

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, maka wawasan pemikiran etika 

politik Syafii perlu untuk diulas secara labih dalam. Mengingat sampai hari ini, Syafii 

seakan tidak pernah mengenal lelah dalam memberikan pandangan-pandangannya 

terkait perkembangan politik hari ini. Karena itu penelitian ini akan mengkaji 

Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif. 

 

 

 

 

28 Ibid, 225. 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Untuk lebih mendapatkan fokus dari apa yang akan diteliti, pertanyaan 

penelitian menjadi penting untuk dibatasi. Karena itu penulis membatasi pertanyaan 

penelitian ini dalam tiga aspek, yaitu: 

1. Apa yang dimaksud dengan etika politik? 

2. Bagaimana pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif? 

3. Bagaimana relevansi pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif dalam 

konteks keindonesiaan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan etika politik. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif. 

3. Untuk melihat apakah pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif relevan 

dalam konteks keindonesiaan. 

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penulis berharap agar hasil dari 

penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang 

menfokuskan minat kajiannya pada isu-isu terkait etika politik. Khususnya juga para 

peneliti yang antusias mengkaji pemikiran Ahmad Syafii Maarif.  

Adapun untuk kegunaan penelitian adalah: 

1. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di wilayah 

filsafat Islam yang berkaitan dengan pemikiran intelektual di Indonesia. 
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2. Menjadi sumbangan pemikiran dan menambah bagi para peneliti lain yang 

berminat mengkaji pemikiran Ahmad Syafii Maarif secara lebih mendalam.  

D. Kajian Pustaka  

Dari pencarian terhadap penelitian terdahulu yang masih ada hubungannya 

dengan topik yang penulis angkat kali ini, penulis menemukan ada beberapa 

penelitian bisa dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian ini. Penelitian 

pertama yang penulis temukan adalah tesis karya Junaidi. Ia meneliti tentang Teologi 

Islam Ahmad Syafii Maarif pada tiga aspek bangunan filsafat, yakni epistemologi, 

ontologi, juga aksiologi dari pemikiran teologi Islam Syafii Maarif. Penelitian Junaidi 

ini tentu jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti yakni berkaitan tentang 

konsep etika politik dari Syafii Maarif. 

Penelitian terkait pemikiran Ahmad Syafii Maarif juga peneliti temukan 

dalam karya Ahmad Asroni yang dengan fokus penelitiannya adalah Pemikiran 

Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia. Dalam 

penelitian tersebut, Asroni mengambil kesimpulan bahwa Ahmad Syafii Maarif 

menolak gagasan negara Islam karena menurutnya tidak memiliki basis religio-

intelektual yang kukuh. Sebab menurut Ahmad Syafii Maarif, secara historis, 

terminologi negara Islam tidak terdapat dalam literature Islam klasik. Begitu juga 

secara normative, Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori 

negara Islam yang wajib digunakan. Bahkan dimata Syafii, kalangan yang 

menghendaki formalisasi syariat Islam dianggapnya lebih menekankan pada bentuk 

legal-formalnya tinimbang substansi etis dari ajaran Islam itu sendiri. Penelitian 
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Asroni yang lebih memfokuskan pada pemikiran Ahmad Syafii Maarif terkait 

pandangannya tentang negara dan syariat Islam tentu berbeda dengan apa yang akan 

peneliti kaji dalam tesis ini. 

Kajian terkait Syafii juga dilakukan oleh mahasiswa UGM yang berasal dari 

Vietnam, Nguyen Canh Toan. Kajian dalam bentuk tesis ini mengangkat membahas 

aspek pemikiran Syafii dari sisi gagasan pluralisme agama dan budaya dengan 

mengambil fokus pada periodisasi di mana Syafii memimpin organisasi 

Muhammadiyah. Kalau dilihat dari fokus pembahasannya, Nguyen hanya 

menitikberatkan pada isu pluralisme dalam gagasan Syafii. Meski pluralisme 

merupakan salah satu aspek dalam pemikiran etika politik Syafii (nanti akan dibahas 

pada pembahasan tesis), tapi kajian ini memiliki kemungkinan berbeda dengan 

penelitian penulis. 

Pemikiran Syafii terkait politik juga terdapat dalam buku Muhammadiyah dan 

Politik Islam Inklusif. Buku yang menjadi persembahan untuk 70 Tahun Ahmad Syaii 

Maarif ini adalah antologi tulisan dari beberapa kawan sejawat dan kolega Syafii, 

baik di Muhammadiyah maupun mereka yang memiliki kesamaan visi dengan Syafii 

terutama dalam mengkamapanyekan politik inklusif. Buku ini mengulas kerja-kerja 

intelektual Syafii yang selalu menitikberatkan pada gagasan politik Islam yang 

substansial, tinimbang terjebak pada simbol-simbol formal. Buku ini mungkin saja 

tidak jauh berbeda dengan tema yang akan penulis teliti. Namun disebabkan buku ini 

hanyalah sebuah antologi tulisan, tentu buku ini tidak mencantumkan pendekatan 
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metodologi maupun teori untuk mengungkap secara sistematis pemikiran etika politik 

Islam Syafii. 

Karya selanjutnya yang membahas pemikiran Syafii bisa dilihat pada karya 

Hilman Latief yang berjudul Post Puritanisme, Pemikiran dan Arah Baru Gerakan 

Islam Modernis di Indonesia 1995-2015. Buku ini membahas terkait perkembangan 

pemikiran di tubuh Muhammadiyah di mana Syafii pernah menduduki posisi sentral 

sebagai Ketuanya (1998-2005). Hilman membatasi penelitiannya pada gerakan 

Muhammadiyah periode 1995-2015. Tentu dalam periode ini Syafii masih menjadi 

figur penting membawa arah pemikiran dan pergerakan organisasi ini. Hilman cukup 

banyak mengulas peran Syafii dalam pengarusutamaan Islam Moderat. Termasuk di 

dalamnya bagaimana bagaimana Syafii mendefinisikan politik Islam dalam kerangka 

kemanusiaan dan keindonesiaan. 

Penelitian selanjutnya adalah tulisan Alois A. Nugroho, Buya Ahmad Syafii 

Maarif, Sang “Muazin” Moralitas Bangsa dalam buku Muazin Bangsa dari Makkah 

Darat. Alois yang berlatar belakang filsafat mencoba menganalisa pemikiran etika 

politik Syafii pada beberapa isu terkait politik seperti demokrasi, etika politisi dan 

birokrat, serta etika sosial. Meskipun dalam kajiannya Alois banyak menyajikan 

gagasan politik Syafii, namun Alois sama sekali tidak menyinggung landasan 

epistemologi Islam. Padahal, dalam karya-karyanya, Syafii selalu berangkat dari 

paradigma dan basis epistemologi Islam, termasuk di dalamnya terkait politik. 

Penelitian berikutnya terkait Syafii terdapat dalam jurnal Maarif Arus 

Pemikiran Islam dan Sosial. Terbit dengan edisi Membaca Teks Ahmad Syafii 
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Maarif. Dalam jurnal ini para penulisnya membahas pemikiran Syafii dari beberapa 

aspek. Namun dalam jurnal ini para penulisnya tidak ada yang membahas secara 

komperhensif pemikiran Buya terkait Etika Politik Islam. Itu sebabnya diskursus 

dalam jurnal tersebut bisa dipastikan berbeda dengan penelitian ini. 

E. Kerangka Teori 

Dalam khazanah pemikiran politik Islam, paling tidak ditemukan tiga aliran 

etika politik: idealis-formalistik, realis-pragmatik, dan integratif. Aliran etika politik 

yang pertama berpendapat bahwa Islam serba komplit yang mengatur setiap urusan 

umatnya, termasuk dalam wilayah politik. Menurut aliran ini, untuk membangun 

sistem politik yang Islami haruslah murni dari dalam Islam sendiri. Kelompok aliran 

pertama ini dipelopori oleh mayoritas pemikir Ikhwanul Muslimin, Abul A’la Al-

Maududi dan Muhammad Rasyid Ridha.29 

Adapun aliran politik yang kedua beranggapan bahwa Islam seperti agama-

agama lain yang menyatakan bahwa persoalan ritualitas keagamaan itu tergantung 

sepenuhnya kepada Allah, sedangkan urusan yang menyangkut tentang sistem politik 

sepenuhnya diserahkan kepada hasil keputusan manusia atau masyarakatnya. 

Pandangan seperti ini dapat kita lihat dalam pemikiran Ali Abd. Raziq dan beberapa 

pemikir Mesir lainnya semisal Thaha Hussein dan Ahmad Khalafallah. Dalam 

karyanya, Ali Abd. Raziq berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad tampil dalam 

29 Amien Rais, Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 187-
188. Lihat juga karya Abu al-‘Ala Al-Maududi, Tafhim al-Qur’an, vol.II (Lahore:1951), hlm. 343. 
Juga bandingkan dengan karya  Rasyid Ridha, Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma (Kairo: Al-Manar, 
1341), hlm. 73. 
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panggung sejarah hanya sebagai tokoh atau pemimpin ritual semata, tidak sebagai 

kepala negara,30 sebagaimana yang diyakini dalam pandangan kelompok pertama di 

atas. 

Selanjutnya, aliran pemikiran politik ketiga, yakni aliran integratif, 

berpendapat bahwa tidak benar dalam Islam “ada sistem politik tertentu yang 

dinyatakan secara eksplisit dalam nash”, tetapi tidak benar pula anggapan yang 

mengatakan bahwa “Islam sama sekali kosong dengan persoalan politik”. Aliran ini 

berpandangan, di dunia Islam ada tata nilai politik yang bisa menjadi motivasi bagi 

bangunan sistem politik sebuah negara. Jika kita melihat lebih cermat, tampaknya 

tokoh-tokoh islam dan cendekiawan Muslim di Indonesia secara umum lebih 

condong pada corak pemikiran politik ini. 

Dalam perspektif studi Islam kontemporer dan kaitannya dengan etika politik, 

M. Said al-‘Asymawi31 mengemukakan teori fundamentalisme autentik dan 

fundamentalisme politik. Secara metodologis, fundamentalisme autentik ini berada di 

antara kaum idealis-fundamentalisme politik maupun kelompok Islam 

pragmatis/liberal atau rasionalisme-pragmatik. Fundamentalisme autentik ini 

menggunakan critical approach (pendekatan kritik) dan tetap dalam bingkai 

30 Ali Abd. Raziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm (Kairo: Mathba’ah Misra Syirkah Musahamah 
Mishriyyah, 1925),hlm. 14. 

31 Muhammad Said al-‘Asymawi, seorang pemikir kelahiran Mesir, 1932, adalah seorang 
hakim pada Pengadilan Tinggi. Salah satu sasaran kritik al-‘Asymawi adalah dasar teologis yang 
dikampanyekan kelompok radikal untuk cita-cita mereka yaitu terwujudnya “negara Islam”. 
Serangannya yang dahsyat pada apa yang ia sebut sebagai “Islam Politik”. Lihat Charlez Kurzman 
(ed), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, terj. Bahrul Ulum 
dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2003), 39. Lihat juga, Carolyn Fluehr-Lobban (ed), Against 
Islamic Extremism (USA: University Press of Florida, 1998), ix. 
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humanisme ilahiah. Secara netral dan moderat, al-‘Asymawy berpandangan tentang 

pentingnya penekanan pada aspek partisipasi aktif dan konstruktif manusia dalam 

politik, sekaligus menolak adanya politisasi agama yang dinilainya cenderung 

manipulatif dan provokatif. 

Perbedaan pandangan politik al-‘Asymawy ini dapat pula dikategorikan antara 

pemikiran politik Islam yang mengandung pandangan Islam universal, dibedakan 

dengan dengan Islam partikular, di mana Islam universal lebih berpedoman pada pada 

nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan yang hakiki dan permanen serta berdimensi 

jangka panjang, tinimbang Islam partikular yang berdimensi kepentingan politik 

jangka pendek dan cenderung memperalat agama sebagai sarana pemenuhan 

kepentingan individu maupun kelompok.32 Di sinilah al-‘Asymawy memperkenalkan 

perspektif humanisme Islam, walaupun tak dapat dihindari bahwa perspektif Islamic 

humanism ini banyak yang beranggapan merupakan pengaruh dari Eropa, tetapi 

sebenarnya juga ada dalam tradisi sufisme Islam, selain juga ada dalam tradisi Kristen 

dan Yahudi. Dalam pandangan al-‘Asymawy, humanisme Islam yang diyakininya 

sudah tentu sangat berbeda dengan perspektif secular humanism yang cenderung anti 

agama. Bagi al-‘Asymawy, Islamic humanism mengkombinasikan antara human 

power by reasoning dengan spiritualitas keagamaan yang universal, di mana di 

dalamnya terkandung konsep kesatuan tentang Tuhan maupun kesatuan kemanusiaan. 

32 Muhammad Azhar, Etika Politik Islam, Studi Kritis Pemikiran Mohammed Arkoun 
(Yogyakarta: New Transmedia Communication Publisher, 2014), 27. 
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Berdasarkan visinya ini, al-‘Asymawy coba menawarkan visi baru politik 

Islam yang berlandasakan pada humanisme Islam. Bagi al-‘Asymawy, visi politik 

Islamic humanism ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam secara eksklusif 

namun juga dapat mengakomodasi berbegai kepentingan umat manusia secara lintas 

agama. Di sini terlihat jelas bahwa al-‘Asymawy mendefinisikan suatu kode etik dan 

moral yang bisa dipegang oleh seluruh umat manusia tanpa adanya diskriminasi. Hal 

ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dianut oleh kebanyakan politisi muslim 

yang cenderung eksklusif bahkan ekstremis yang beranggapan bahwa wahyu Tuhan 

yang diberikan pada Nabi hanya berlaku bagi kaum muslimin saja. Apa yang 

dikemukakan al-‘Asymawy ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Syafii, bahwa 

yang menjadi musuh keragaman adalah mereka yang ingin memonopoli kebenaran, 

dan jika perlu, Tuhan ikut “diperalatnya”.33  

Berdasarkan telaah dari ketiga mazhab etika politik Islam di atas serta dengan 

menggunakan kerangka etika politik yang dikemukakan al-‘Asymawy, maka untuk 

melacak lebih jauh bagaimana pandangan etika politik Syafii serta relevansi dan 

kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran etika politik di Indonesia, di sini 

pendekatan teori yang akan penulis gunakan untuk menyorot pemikiran etika politik 

Syafii adalah teori fundamentalisme autentik dalam bingkai humanisme ilahiah 

sebagaimana yang dikemukakan al-‘Asymawy. Penulis melihat ada kesamaan sudut 

33 Ahmad Syafii Maarif, Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah 
Refleksi Sejarah (Bandung: Mizan, 2015), 207.  
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pandang serta corak pemikiran etika politik dari kedua tokoh ini, yakni nilai 

kemanusiaan menjadi basis filosofis keduanya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian kualitatif, karena data yang digunakan dalam objek peneltian adalah data 

kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan data kualitatif, di antaranya adalah data 

berupa teks seperti buku, artikel, kata-kata tertulis, frase dan simbol yang 

merepresentasikan seseorang, masyarakat atau peristiwa dalam kehidupan sosial.34 

Dari pemahaman tersebut pertama peneliti melakukan pengumpulan data, kedua 

melakukan analisis data dan ketiga menyusun secara sistematis data-data tersebut 

dalam sistematika pembahasan. Jenis peneitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research).35 Artinya penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan telaah 

terhadap karya-karya ilmiah, baik yang tertuang dalam buku, majalah, jurnal, serta 

berbagai media yang mengulas topik penelitian ini. Secara garis besar, penelitian 

dalam kategori library research ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu; pertama, 

tahap pengumpulan data; dan kedua, tahap pengolahan dan analisis data dengan 

metode analisa yang tertentu. Untuk mendapatkan informasi lebih akurat penulis juga 

melakukan wawancara langsung dengan Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta. 

34 Laurence Neuman, Social Research Metods: Qualitative and Quantitaive Approach 
(Boston: Allyn and Bacon, 1996), 417. 

35 Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penulisan Filsafat (Yogyakarta: 
Kanisius, 1990), 63. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif-

analisis, di mana penulis akan mendeskripsikan pokok-pokok pemikiran etika politik 

Ahmad Syafii Maarif untuk kemudian dianalisa secara kritis.  

3. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan objek materil adalah 

pemikiran Ahmad Syafii Maarif terkait Etika Politik. Oleh karena itu dibutuhkan 

buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek materil penelitian. Untuk 

menambah informasi secara lebih akurat, penulis juga melakukan wawancara 

langsung dengan Ahmad Syafii Maarif.36 

4. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap data 

primer dan sekunder. Data primer berupa bahan kepustakaan yang mengulas tentang 

gagasan Syafii mengenai etika politik yang tertuang dalam berbagai karya tulisnya. 

Di samping karya-karya Syafii sendiri, data primer juga akan lebih dikuatkan dengan 

melakukan wawancara langsung.37 Adapun data primer yang menjadi referensi dalam 

penelitian ini adalah beberapa karya Ahmad Syafii Maarif seperti:  Islam dalam 

Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah, Memoar 

36 Wawancara langsung dengan Ahmad Syafii Maarif, 28 Desember 2018. 
37 Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung kepada 

sang tokoh tentang dirinya. Wawancara langsung biasanya dilakukan apabila tokoh tersebut masih 
hidup. Tetapi jika tokoh tersebut telah meninggal, biasanya digunakan wawancara tidak langsung. 
Lihat Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, cet. Ke-1 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 52. 
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Seorang Anak Kampung, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang 

Perdebatan dalam Konstituante, Islam dan Politik, Al-Qur’an Realitas Sosial dan 

Limbo Sejarah, Menggugah Nurani Bangsa, Membumikan Islam, Islam: Kekuatan 

Doktrin dan Keagamaan Umat, dan sebagainya. Penulis juga akan mengacu beberapa 

buku antologi tulisan yang memuat pemikiran Ahmad Syafii Maarif. Sedangkan 

untuk sumber sekunder yang akan menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini 

adalah data-data pendukung yang bersifat relasional dengan tema penelitian. 

5. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, proses selanjutnya adalah menganalisis data untuk 

mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan objek materil penelitian. Untuk 

mewujudkan konstruksi teoritis atau pola sistematis atas pemikiran etika politik 

Ahmad Syafii Maarif, maka peneliti akan melakukan metode analisis yang bersifat 

kualitatif dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif yang dimaksud adalah 

dengan menjabarkan secara deskriptif pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif 

dan beberapa diskursus terkait etika politik lainnya untuk kemudian diambil 

kesimpulan. Dengan mempertimbangkan corak penelitian ini adalah deskriptif-

analisis dengan pendekatan kualitatif, maka analisa yang akan penulis gunakan adalah 

metode conten analysis, yaitu suatu tafsiran terhadap pokok pikiran dalam penelitian 

ini, sehingga dapat mengungkapkan pokok pikiran dan hubungan-hubungannya 
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dengan cara yang bermakna. Pokok pikiran tersebut berkaitan dengan tema yang 

menjadi isi dari penelitian ini.38  

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun kerangka isi dan alur kelogisan dalam penelitian ini adalah: bab 

pertama merupakan  kerangka dari isi penelitian ini yang terdiri atas latar belakang 

masalah atau problem akademik yang menjadi alasan penelitian ini menjadi penting 

untuk diangkat, serta beberapa sistem operasional terkait tentang proposal penelitian, 

yaitu adanya pertanyaan penelitian,tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap 

penelitian sebelumnya, penggunaan kerangka teori, teknik pengumpulan dan 

pengolahan data, serta sitematika pembahasan. 

Sementara itu pada bab kedua, penulis akan membahas tentang biografi 

intelektual dari Ahmad Syafii Maarif yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. 

Pembahasan ini meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan yang ditempuh, serta 

riwayat aktifitas dan karya-karyanya.  

Pada bab ketiga, membahas kajian tentang etika politik sekaligus juga akan 

menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang apa itu etika politik. Pembahasan ini 

diawali dengan mengulas tentang pengertian dasar terkait etika dan politik. setelah itu 

akan ditarik satu pandangan tentang apa itu etika politik. Mengingat Ahmad Syafii 

Maarif dikenal sebagai salah seorang intelektual Islam Indonesia, maka pembahasan 

terkait etika politik dalam Islam juga penting untuk dibahas. 

38 Komaruddin dkk, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 16. 
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Pada bab keempat, fokus pembahasan adalah pemikiran etika politik Ahmad 

Syafii Maarif. Pada poin ini akan dibahas tentang landasan pemikiran etika politik 

Ahmad Syafii Maarif dan bagaimana inti dari pemikiran etika politiknya. Bab ini juga 

akan membahas tentang relevansi pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif dalam 

konteks keindonesiaan. 

Sementara pada bab kelima berisi kesimpulan dari hasil pembacaan dan 

analisa terhadap pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif, juga tercantum saran-

saran untuk pengembangan diskursus pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab per bab, maka kita dapat menarik kesimpulan terkait dengan 

pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif sebagai berikut: 

Pertama, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku 

etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang 

pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” 

senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa 

dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap 

meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih 

meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada 

hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Etika politik merupakan 

pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk menilai kualitas tatanan dan 

kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia. 

  Kedua, dalam pemikiran etika politik Syafii, Al-Qur’an dan Islam dalam 

konteks keindonesiaan dan kemanusiaan menjadi landasan pemikirannya. Bagi 

Syafii, Al-Qur’an adalah kitab petunjuk moral yang sempurna. Terutama terkait 

dengan seluruh jaringan tingkah laku manusia baik secara individu maupun sosial. 

Tujuan terpenting Al-Qur’an adalah agar nilai-nilai dan perintah etiknya dijunjung 

tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan-kegiatan sosial politik umat manusia. 

Nilai-nilai ini bertalian secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, 
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dan kemerdekaan yang menempati posisi sentral dalam ajaran Al-Qur’an. Sementara 

itu dalam pandangan Syafii, Islam dalam konteks keindonesiaan harus ditempatkan 

dalam satu tarikan napas sehingga Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah 

Islam yang ramah, terbuka, inklusif, serta mampu memberi solusi terhadap persoalan 

bangsa. Syafii menyebutnya sebagai sebuah Islam yang dinamis dan bersahabat 

dengan lingkungan kultur dan agama di Indonesia yang beragam. Sebuah Islam yang 

memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kapada semua 

orang yang menempati Nusantara. 

Ketiga, Di antara nilai-nilai universal dalam pemikiran etika politik Ahmad Syafii 

Maarif yang berangkat dari landasan doktrin langit dan rekaman sejarah Islam, Syafii 

merumuskannya dalam tiga bentuk gagasan, yakni demokrasi, justice oriented 

(keadilan), pluralis dan kesejahteraan dengan pemberdayaan potensi ekonomi. 

Menurut Syafii, nilai-nilai ini sampai batas-batas yang jauh telah dimasukkan ke 

bawah debu sejarah.. Syafii berpandangan bahwa sistem demokrasi lebih dekat 

kepada prinsip musyawarah jika dibandingkan dengan sistem kerajaan atau sistem 

otoritarian yang lain. Esensi demokrasi adalah kedaulatan tertinggi dalam negara 

berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini baru dipandang sah bila rakyat, baik secara 

langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih, diberi kebebasan dan hak 

penuh untuk turut serta membuat keputusan-keputusan apa pun yang penting bagi 

bangsa dan negara. Hak politik rakyat ini bagi Syafii tidak boleh diganggu gugat. Ia 

adalah sesuatu yang suci. Terkait keadilan, Syafii berpandangan bahwa prinsip 

keadilan telah diperintahkan berulangkali secara tegas oleh Al-Qur’an. Maka untuk 
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menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban, Islam, menurut 

Syafii, memerlukan suatu organisasi politik. Sementara itu dalam hal pluralisme, 

Syafii perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia, menurut Al-Qur’an bukanlah 

berarti untuk perpecahan melainkan menjadi sebuah kekayaan yang mendinamiskan 

pemahaman visi dan pemahaman manusia tentang realitas. Tentunya realitas bahwa 

pluralitas manusia itu sendiri sudah merupakan keniscayaan atau dengan kata lain 

ketetapan dari Tuhan (sunnatullah) yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Pemikiran 

etika politik Syafii sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan hari ini. Syafii pada 

intinya hendak mengajak masyarakat, khususnya kalangan elite politik, agar tidak 

meninggalkan nilai-nilai etik keagamaan juga realitas sosial bangsa Indonesia yang 

plural dalam agenda politik mereka. 

B. Saran 

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih perlu dilakukan 

kajian lebih mendalam terkait tema dalam tesis ini. Apalagi sejauh ini Ahmad Syafii 

Maarif masih dikenal sebagai intelektual muslim Indonesia yang terus menghasilkan 

karya. Tidak menutup kemungkinan, temuan-temuan dalam tesis ini bisa saja berubah 

jika Ahmad Syafii Maarif menulis pandangan-pandangan terbarunya. 
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