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WASATHIYAH ISLAM: MAKNA DAN 

KONTEKTUALISASI DALAM MEMBANGUN 

PERADABAN UMMAT DAN BANGSA



ً َوَكذَِلَك  ةً َوَسطا ى  ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَ َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
ُسوُل َعلَْيكُ  …ْم َشِهيداً النَّاِس َويَُكوَن الرَّ

“Dan yang demikian itu Kami telah

menjadikan kalian sebagai umata wasatha

agar kalian menjadi saksi atas manusia dan

agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan

kalian,…” (QS.02: 143)



Apakah Itu 

Ummat Wasatho ?



Rujukan Konsep

 Untuk menyelusuri Konsep Wasathiyah,

setidaknya ada dua rujukan yang digunakan.

Pertama, interpretasi konsep dari Al-Quran.

Konsep utama yang banyak dirujuk adalah konsep

ummah. Yang di dalamnya ada konsep Ummat

Wasatho

 Kedua, pemaknaan perwujudan masyarakat Islam

dalam sejarah, khususnya saat Nabi membangun

kota Madinah al-Munawwarah (Piagam Madinah)



Konsep Ummah

 Beberapa konsep ummah yang dimaksud adalah sebagai

berikut.

1. Ummat muslimat, yaitu masyarakat yang berkhidmat, tunduk

patuh dan pasrah kepada Allah (QS. Al-Baqarah/2: 128).

2. Ummat wasatha, yaitu masyarakat pertengahan atau

moderat yang memiliki peran sebagai syuhada ‘ala al-nas

(QS. Al-Baqarah/2: 143)

3. Ummat wâhidat, yaitu masyarakat yang satu dalam agama:

iman dan kebenaran (QS. Al-Baqarah/2: 213; al-

Anbiya’/21: 92).



Lanjutan-

4. Khayra ummat, yaitu masyarakat yang berorientasi pada nilai-
nilai keutamaan (al-khayr), dalam proses kemajuannya
memungkinkan berjalannya mekanisme amar ma’ruf nahi
munkar; serta mendasarkan orientasi nilai-nilai al-khaîr dan
mekanisme amar ma’ruf nahi munkar tersebut pada
keimanan (QS. Ali Imran/3: 110).

5. Ummat qâ`imat, yaitu masyarakat yang bercirikan (1) selalu
membaca ayat-ayat Allah dan bersujud pada tengah malam;
(2) beriman kepada Allah dan Hari Akhir; (3) amar makruf
nahi munkar; (4) bersegera dalam melaksanakan kebaikan
(QS. Ali Imran/3: 113).

6. Ummat muqtashidat, yaitu masyarakat yang bersahaja,
proporsional dalam bertindak: tidak berlebihan dan tidak
berkurang (QS. Al-Maidah/5: 66).



UMMAT WASATHA

Ummat wasatha, yaitu masyarakat

pertengahan atau moderat yang 

memiliki peran sebagai syuhada ‘ala al-

nas (QS. Al-Baqarah/2: 143).
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Sejarah Masyarakat Islam Di Madinah

 Beberapa pilar Masyarakat Islam berdasar piagam madinah

yang terdiri dari 47 pasal adalah:

1. Tauhid

2. Persatuan

3. persaudaraan

4. Persamaan

5. Pengakuan kebhinekaan

6. Toleransi

7. Demokrasi

8. Modern Nation-State (HAM)



Pengakuan Kebinekaan

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر واالسوة . ١٦

.غير مظلومين وال متناصر عليهم
Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti

kita berhak atas pertolongan dan santunan, 

sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang

olehnya



Toleransi dan pengakuan

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم . ٥

وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم اال من ظلم واثم فانه ال 

.يـوتخ اال نفسه واهل بيته
Pasal 25 KaumYahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat

dengan mukminin. Bagi kaumYahudi agama mereka, dan

bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini

berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, 

kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan

merusak diri dan keluarga



PENEGAKKAN HAM

وانه ال يخرج احدمنهم اال باذن محمد صلىاهلل عليه وسلم . 

وانه ال ينحجرعلى ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل 

.بيته اال من ظلم وان هللا على ابرهذا
Pasal 36 Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), 

kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi

(menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). 

Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan

itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia

teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan

ketentuan ini



Demokrasi Dan Kerjasama

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم . ٣٧

النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة 

.والبر دون االثم وانه لم يأثم امرؤ بـحليفه وان النصر للمظلوم
Pasal 37 Bagi kaumYahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum

muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) 

bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka

saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari

khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) 

sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya



Konsep Yang Berkembang

 Berdasarkan kedua studi di atas, beberapa sarjana Muslim 

merumuskan masyakat Islam Wasathiyah sebagai berikut: 

 Struktur atau susunan masyarakat Islam wasathiyah memiliki

platform dan tujuan untuk membina perdamaian (salam) (QS. 

al-Hujurat [49] : 9-10; al-Anfal [8] : 61 ); 

 Sistem sosial yang berdiri di atas dasar persamaan (musyawah) 

dan menolak sistem sosial piramida di mana di atas pundak

yang miskin duduk yang kaya dan di atas pundak yang lemah

duduk yang kuat;  (QS. al-Hujurat [49] : 13 dan al-Nisa’ [4]: 

1)



Lanjutan-

 Mengembangkan sistem sosial saling tolong-menolong

dan peduli dengan orang lain seperti satu jasad (kajasadin

wahid) apabila satu anggota sakit atau menanggung beban

yang berat, maka yang lainnya ikut merasakan dan seperti

bangunan yang saling memperkuat (kabunyani yasuddu

ba’dhuhu ba’dha) dengan didasari prinsip cinta kasih

(layukminu ahadukum hatta yuhibbu liakhihi ma yuhibbu

linafsihi). kekayaan harus berfungsi sebagai kesejahteraan

sosial (al-mashalih al-mujtami’), tidak boleh ada orang

yang kenyang di samping orang yang lapar.



Lanjutan-

 Sistem sosial yang terbebas dari keterbelakangan dan
kemiskinan (QS. al-‘Alaq [96] : 1;  al-Nisa’ [4] : 9 dan hadits
kadza al-faqru an yakuna kufran)

 Lembaga-lembaga publik yang berfungsi untuk membina
kesejahteraan sosial, harus dipimpin secara profesional oleh
ahlinya (QS. al-Nahl [17] : 43; Idza wusida al-amru ila ghairi
ahluha fantadiru al-saah). 

 Dalam urusan bersama atau publik, harus diputuskan secara
musyawarah dan demokratis Tidak ada diskrimisasi hukum
dan di atas semua anggota masyarakatnya, hukum berlaku
(QS. al-Syura [42] : 38; Ali Imran [3] : 159 dan QS. al-Nisa’ 
[4] : 58; Al-Maidah [5] : 8)



Lanjutan-

 Pemikiran anggota-anggotanya tidak dibatasi, melainkan

diberikan kebebasan seluas-luasnya dan diberikan

kemerdekaan untuk berasosiasi, berekspresi secara terbuka, 

bebas dan kreatif serta dapat mengakses informasi yang 

relevan dan memiliki alat untuk mengontrol (check and 

balance) accountabilitas pemerintah (QS. Ali Imran [3]: 104, 

110). 

 Dan sebagai bangsa atau nation anggota dari pergaulan bangsa-

bangsa, harus terlibat dalam mewujudkan kebaikan dan

kesejahteraan ummat manusia. (QS. AlHujurat, 49:13; al-

Anbiya’ [21]: 107)



Pandangan Muhammadiyah

 Dalam Tanfidz Muktamar Satu Abad disebutkan bahwa

masyarakat Islam yang diidealisasikan adalah perwujudan

khaira ummah (umat terbaik) yang memiliki posisi dan peran

ummatan wasatha (umat tengahan), dan syuhada ‘ala al-nas

(pelaku sejarah) dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam

dalam pandangan Muhammadiyah adalah suatu masyarakat

yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh

bidang kehidupan. Ciri utama dari masyarakat ini adalah

keber-Tuhan-an dan keberagamaan, persaudaraan, berakhlak

dan beradab, berhukum syar’i, berkesejahteraan,

bermusyawarah, berihsan, berkemajuan, berkepemimpinan,

dan berketertiban.



Lanjutan-

Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah
memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani (civil
society) yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri,
bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-
karimah) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Bagi Muhammadiyah,
masyarakat Islam maupun masyarakat madani atau civil society
memiliki karakter yang sama, yaitu masyarakat yang
menjunjungtinggi kemajemukan agama dan
pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen
masyarakat, perdamaian dan nir-kekerasan, serta
menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok
masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat terbaik yang
mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif
yang membawa pencerahan hidup umat manusia di tengah
pergulatan zaman.



Pedoman Hidup Islami

 Muhammadiyah, dalam PHIWM telah memberikan tuntunan

bagaimana sikap aktif bermasyarakat itu seharusnya.sebagai

Ummah Wasatha

a. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan

dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun

anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan

memelihara hak dan kehormatan baik dengan

sesama muslim maupun dengan non-muslim, dalam

hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian

sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga

yang harus dipelihara hak-haknya.



Lanjutan-

c. ............ Dalam bertetangga dengan yang

berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap

baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-

hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi

makanan yang halal dan boleh pula menerima

makanan dari mereka berupa makanan yang

halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan

prinsip-prinsip yang diajarkanAgama Islam.



Lanjutan-

d. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap
anggota Muhammadiyah baik sebagai individu,
keluarga, maupun jama'ah (warga) dan jam'iyah
(organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial
yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai
kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan
kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat
manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin,
memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang
lain, menegakkan budi baik , menegakkan amanat dan
keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji,
menanamkan kasihsayang dan mencegah kerusakan,
menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shalih
dan utama, bertanggungjawab atas baik dan buruknya
masyarakat dengan



Etika Wasathiyah

Muhammadiyah

BERUSAHA 
MENJADI 

YANG 
BENAR

PENUH 
KASIH

SAYANG



BUKAN 

BERUSAHA 
MENJADI 

YANG 
BENAR

taqwa

PENUH 
KEBENCIAN 

PADA 
ORANG 

LAIN





MENGHADIRKAN 
KEBAHAGIAAN BAGI 
ORANG LAIN

MEMBEBASKAN 
PENDERITAAN ORANG 
LAIN

BAHAGIA DALAM 
KEBAHAGIAAN ORANG 
LAIN

MEMPERLAKUKAN 
SEMUANYA DALAM 
KASIH YANG SAMA



SEKIAN 

TERIMA KASIH


