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Pengantar

• Samuel P. Huntington, dalam The Clash of 
Civilization ini meluncurkan tesis tentang
benturan peradapan antara Islam dan Barat.

• Pandangan bahwa Islam antidemokrasi ini
telah menjadi stereotipe banyak Ilmuwan
dan politisasi Barat. Dan hal ini seringkali
menyeret kesimpulan bahwasanya Islam 
adalah musuh baru bagi peradapan Barat



• Islam menurut definisinya adalah universal, 
bukan teritorial. Universalisme Islam ini
tampak dari kandungan ajaran-ajarannya
yang meliputi berbagai bidang, seperti
hukum agama, keimanan, etika, 
kemanusiaan, sikap hidup, prinsip-prinsip
keadilan (sosial) dan lain-lain. Karena itu, 
seperti yang disinyalir dalam al Qur an, 
bahwasanya Islam merupakan Rahmat untuk
seluruh Alam, dunia dan semua bangsa
tanpa memandang batas-batas geografis, 
rasial atau strata sosial. 



• Dalam Al Qur an (QS 02:256) 
menyebutkan bahwa” Tidak ada paksaan
dalam memeluk (agama) Islam...”, yang 
secara normatif mengandung makna
terhadap pengakuan Islam akan hak dan
keberadaan pengikut agama lain atau para
ahli Kitab. Pengakuan ini secara otomatis
merupakan prinsip dasar doktrin Islam 
terhadap pluralisme agama dan sosial
budaya sebagai sunnatullah.



• Secara umum , konsep pluralisme, 
inklusivisme, toleransi dan faktor-faktor
penegakkan keadilan sosial dalam Islam 
merupakan landasan dasar terhadap
penghormatan hak-hak asasi manusia
sebagai kerangka acuan konsep demokrasi. 
Konsep demokrasi dalam konsep Islam yang 
paling kental terlihat dari prinsip-prinsipnya, 
yaitu musyawarah (perundingan), musawa
(kesetaraan), dan syura (konsultasi dalam
artian luas).



5 prinsip demokrasi dalam Islam 

• Pertama, pemerintahan harus dilandaskan pada
keadilan. 

• Kedua, sistem politik harus dilandaskan pada prinsip
syura dan musyawarah. 

• Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan yang tidak
membedakan orang atas dasar gender, etnik, warna
kulit, atau latar belakang sejarah, sosial atau ekonomi
dan lain-lain. 

• Keempat, menjamin kebebasan. kebebasan
didefinisikan sebagai kebebasan berfikir, berpendapat, 
pers, beragama, kebebasan dari rasa takut, hak untuk
hidup, mengadakan gerakan dll. 

• Kelima, pertanggungjawaban para pemimpin kepada
rakyat atas kebijakan-kebijakan mereka



Prinsip Nabi Muhammad SAW dalam
membangun Negara Madinah

• Pertama, prinsip kesederajatan dan
keadilan

• Kedua, prinsip Inklusivisme
(keterbukaan). Sementara dalam aspek
ekonomi, Nabi menerapkan ajaran
egalitarianisme. 



Piagam Madina

• Sebuah konstitusi modern, yang 
menurutnya, merupakan konstitusi
pertama kalinya yang memperkenalkan
wacana kebebasan beragama, 
persaudaraan antaragama, perdamaian
dan kedamaian, persatuan, etika politik, 
hak dan kewajiban warga negara, serta
konsistensi penegakan hukum
berdasarkan kebenaran dan keadilan. 


