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MOTTO 

 

 

                              

                         

               

 

“ Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan “ 

 

QS : Al-Mujadallah : 11) 
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TRANSLITERASI 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada 

keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan 

Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun1987. dan 0543b/U/1987. 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan 

beberapamodifikasi sebaga berikut : 

1. Konsonan 
 Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

 Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan 

huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (engan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik (di‘ ع

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabunganhuruf yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي........  

 fathah dan wau Au a dan u و..........  

Kataba  :  ََكَتب   su’ila  :  َُسِعل 
Fa’ala  :  َلَ َفع    kaifa  :  َف ٌْ  َك

Zukira  :  َُذِكر   haula  :  ََهْول 

Yazhabu  :  ُْذَهب ٌَ  
 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ا.......َ  \ي   fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di ي.......ِ 

atas 

 dhammah dan و.......ُ 

wau 

U u dan garis di 

atas 

 Contoh : 

 Qala   :  ََقال 
 Rama   : َرِمى 

 Qila   :  َل ٌْ  قِ
 Yaqulu   :  ٌَُقُْول  

 
4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/ 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/ 
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

Raudah al-at fal  : روضةاالطفل 
Raudat ul at fal  : روضةاالطفل 
Al-Madinah al-Munawwarah atau al-Madinat ul 

Munawwarah  :ألمدٌنةالمنورة 
Talhah   : طلحة 

5. Syaddah (tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda 

tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

 Contoh: 

 Rabbana  : رّبنا 
 Nazzala  : نّزل 
 Al-Birr   :  ّالبر 
 Al-Hajj  :  ّالحج 
 Na’’ama  : نّعم 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam  sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf الnamun  dalam  transliterasi ini kata sandang 

dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

yangsama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu.  

Contoh  : ُم ٌْ ِح  dibaca ar-Rahi>mu اَلرَّ

 

b. Kata sandangdiikutihurufqamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh : ُاَْلَملِك dibaca al-Maliku 

Namun demikian, dalamp enulisan skripsi penulis 

menggunakan model kedua, yaitubaik kata sandang diikuti oleh 

huruf syamsiah ataupun huruf al-Qamariah tetap menggunakan 

al-Qamariah. 

 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia 

tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.  

Contoh: 

 di baca ta’khuzuna تا حذ و نه

 ’di baca an-nau النو ء
 di baca syai’un  شًء
 di baca inna  ان

 
8. Penulisan kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun hurf, ditulis 

terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh : 

لا  ٌْ ِهَسِب ٌْ  dibaca Man istatha’ailaihisabila َمِناْسَتَطاَعِالَ

نَ  ٌْ اِزقِ ٌرالرَّ ٌْ اللَهلَُهَوَخ  dibaca Wainnalla¯halahuwakhair al-ra>ziqi َوِانَّ
 

9. Huruf Kapital 

 Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di 

dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan hurufkapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Contoh: 

 di baca wa ma Muhammadun illa rasul ومامحمداالرسول

باال فق المبٌنو لقد راه   di baca wa laqad ra’ahu bi al-ufuq al-mubini 
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10. Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi 

Arab Latin  (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Dalam sejarah Islam hubungan antara agama dan negara telah 

diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW. Hubungan Islam 

dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa-masa awal Islam 

mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat 

kompleks. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara 

agama dan politik. Pada masa awal Islam, setelah hijrah ke madinah, 

Nabi membangun satu bentuk negara-kota (city-state) yang bersifat 

ketuhanan. 

Kajian terhadap pemikiran politik para pemikir Islam masih 

sangat relevan untuk dibahas dan ditelusuri karena terus berkembang. 

Pemikiran politik Islam sangat digandrungi oleh para ilmuwan Islam 

kontemporer maupun para ilmuwan barat karena mengelaborasi 

hubungan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan 

Tuhan. Hasil dari penelitian ini ialah mengetahui dan mempertegas 

makna pemikiran Hassan Hanafi terhadap tujuan Islam dalam 

menyeru kebenaran, membela kaum tertindas, dan rahmat bagi 

sekalian alam. 

Penelitian ini mengangkat judul ”PEMIKIRAN POLITIK 

ISLAM (Studi Komparasi antara Pemikiran Hassan Hanafi dan Ulil 

Abshar Abdalla) dengan rumusan masalah bagaimana pemikiran 

politik Islam Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla? dan faktor apa 

yang mempengaruhi pemikiran politik Islam Hassan Hanfi dan Ulil 

Abshar Abdalla? Dalam penelitian ini pendekatanya menggunakan 

pola analisis deskriptif. 

Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang 

pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politik 

Hassan Hanafi dan Ulil Abdalla.Mengingat sejarah politik Islam juga 

banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi Muhammad SAW 

melakukan dakwah untuk yang pertama kalinya, sudah menjadi 

inspirasi bagi kaum muslim di belahan dunia ini dalam melihat pola 

dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW, dalam menggagas politik 

yang berkarakter Islamis. 

Kiri Islam merupakan salah satu proyek pemikiran Hassan 

Hanafi, yang lahir karena keresahan yang dihadapinya dalam melihat 

realitas sosial di lingkungannya. Berbagai bentuk penindasan, 

kemiskinan, dan penderitaan yang dialami rakyat menjadi bumbu 



munculnya pemikiran Kiri Islam. Hanafi menghendaki agama sebagai 

ruh kehidupan mampu mendorong lahirnya kehidupan yang 

bermartabat dengan semangat pembebasan, kesejahteraan, dan 

keadilan. Kiri Islam tak lahir di ruang hampa. Ia merupakan proyeksi 

tentang tatanan kehidupan ideal yang dibayangkan Hassan Hanafi. 

Kelahiran Islam liberal di Indonesia yang digagas oleh Ulil 

Abshar Abdalla, juga dapat dikatakan sebagai respon terhadap 

berbagai gerakan yang bersifat fundamental dan radikal. Islam adalah 

agama yang rahmatan lil ‘alamin. Oleh sebab itu, Agama Islam selalu 

sejalan dengan fitrah manusia, tidak hanya mengatur bagaimana tata 

cara manusia berhubungan dengan Tuhannya, tetapi juga meliputi 

segala aspek kehidupan sosial politik dan budaya manusia. Sejalan 

dengan perkembangan pemikiran manusia, agama Islam selalu relevan 

dan tidak bertentangan dengan kemajuan-kemajuan modern yang telah 

ditemukan oleh manusia pada masa sekarang ini. Gagasan-gagasan 

pembaruan di kalangan intelektual, khususnya dari Barat yang 

menggagas Liberalisasi Islam sangat berpengaruh terhadap pola 

pemikiran intelektual Indonesia. 

 

 

 

 


