
BAB 6

MASYARAKAT MADANI



Apa yang dimaksud dengan :

Masyarakat ?

Masyarakat madani ?

Masyarakat Beradab ?

Definisi :



بلدة طيبة ورب غفور

“(Negerimu) adalah negeri 

yang baik dan (Tuhanmu) 

adalah Tuhan Yang 

Maha Pengampun". 

(QS. Saba’ ; 15))))



Prinsip Masyarakat Madani

Membantu dlm menghadapi
musuh

Bertetangga secara baik

Membela yang 

teraniaya

Menjunjung toleransi



Masyarakat perkotaan yg terdiri atas orang-orang

yg halus, sopan baik akhlaknya shg terwujud rasa 

aman, sentosa & selamat.

Kondisi saat ini?? 

Di negeri kita memprihatinkan, 

banyak yang mufsidin



Kondisi yang akan datang ? ?

Bila penduduk beriman

& beramal shalih, 

niscaya keberkahan

mengalir dari bumi & 

langit. Jika tidak ..?
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1. Bertauhid

2. Perdamaian
3. Saling tolong 

menolong
4. Musyawarah

5. Berakhlak 
mulia





Normalisasi Hub. antar umat

seagama

(dinamika madzhab)

 Normalisasi Hub. antar umat yang  

berlainan agama 

(meluruskan pemahaman Islam di

mata non muslim)



Meyakini bahwa ayat-

ayat qauniyah (alam

semesta) itu ada

Keberanian kita untuk

mudah Ibda’ binafsih
(mulai dari diri

sendiri)





HAK ASASI MANUSIA

Sesuatu yang mendasar yang dimiliki oleh 

manusia  untuk dapat mengembangkan  diri 

pribadi serta sumbangan bagi kesejahteraan 

manusia



Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah 

yang menghidupkan dan mematikan dan Kami 

(pulalah) yang mewarisi. (QS. Al Hijr, 15 : 23)



Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang 

melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia.



PERBEDAAN

PRINSIP HAM ?

Barat : HAM bersifat

antroposentris (segala
sesuatu berpusat pada

manusia)

Islam : HAM bersifat

teosentris (segala

sesuatu berpusat

kepada Allah swt.)



Macam-macam
Hak dalam Islam

Hak-hak Allah Swt.

Hak-hak diri sendiri

Hak-hak orang lain

Hak-hak semua makhluk



TEMA UTAMA HAM

Persamaan (QS. 49 ; 13)

Kemerdekaan

Keadilan



Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari 

Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) 

hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin 

(kafir) Biarlah ia kafir".  (QS. Al Kahfi : 29)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman[1410] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah 

orang-orang yang zalim.  

(QS. Al Hujuraat : 11)

Sesungguhnya orang paling mulia 
disisi Allah SWT adalah orang yang 

paling bertakwa 



DEMOKRASI

DEMOKRASI

berasal dari bahasa Yunani, Demos : Rakyat, 

dan cratos : Pemerintahan



Keputusan apapun

sepenuhnya berada di tangan

rakyat



1. Pertanggungjawaban

Penguasa

2. Kebebasan warga sipil

3. Memberi kesempatan

setiap individu

berkembang

4. Asas Mayoritas

5. Hukum (Law)



Tradisi ijtihad (berpikir)
Persamaan (al Musawa)
Musyawarah (Syura)
Baiat (pemimpin dpt

legitimasi rakyat)
Parlemen (majlis)



barat Islam
Kedaulatan ditangan rakyat Kedaulatan ditangan Allah

Pembuatan peraturan adalah 

badan legislatif

Pembuatan peraturan hanya 

Allah

Keputusan ditentukan melalui 

suara terbanyak (musyawarah)

Keputusan diambil melalui 

ijtihad, dan akhirnya khalifah 

yang mengambil keputusan 

terakhir

Terdapat badan legislatif sebagai 

penampung aspirasi rakyat

Terdapat majlis syura, sebagai 

badan musyawarah dalam 

mencari solusi

Masih terdapat hak khusus Tidak mengakui adanya hak 

istimewa




