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MATERI

• Sejarah dan hakekat sekularisme

• Kritik terhadap sekularisme sebagai akidah

• Kritik terhadap sekularisme sebagai qa’idah fikriyyah

• Kritik terhadap sekularisme sebagai qiyadah fikriyyah



SEJARAH SEKULARISME

• Kondisi abad pertengahan, kekuasaan gereja dalam agama, politik, ekonomi, pendidikan.

• Reformasi protestan (1517-1648), memecah teologi dan masyarakat Kristen.

• Perang 30 tahun (1618-1648), melibatkan negara-negara Jerman, Denmark, Swedia, dan Prancis. 

Pengalaman pahit dunia Kristen.

• Perjanjian Wesphalia (1648), mengakhiri perang 30 tahun dan perang 80 tahun antara Spayol dan Belanda. 

Menetapkan batas-batas tetap, ikut membidani lahirnya negara bangsa.

• Era negara bangsa (akhir Abad XIX), menempatkan gereja di bawah negara.

• Revolusi pemikiran dan ilmu pengetahuan mengubah cara pandang terhadap gereja

• Revolusi Prancis: kebangsaan, demokrasi dan sekularisme.



• Akhir abad XIX awal Abad XX: kematangan sekularisme.

• Sekularisme adalah fakta di Barat, meski tak ada negara yang mencantumkan sekularisme

dalam konstitusi, kecuali Prancis.



Ilustrasi: Luther measang 95 tesisnya di pintu Gereja Witterburg, 1517



HAKEKAT SEKULARISME

• Konsep filosofis sekularisme: pemisahan agama dari kehidupan

• Pemisahan agama dari negara hanya implikasi praktisnya



Sekularisme Menurut Charles Taylor, a Secular Age

• Mengosongkan ruang publik dari Tuhan atau realitas ultim. Norma dan prinsip yang 

diikuti serta pembicaraan yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi, politik, budaya, 

pendidikan, profesional, rekreasi dll tidak merujuk kepada Tuhan atau kepercayaan

agama; pertimbangan yang dipakai dalam masing-masing bidang semata-mata adalah

rasionalitas.

• Tren masyarakat yang tak lagi memiliki komitmen keagamaan, tak punya keyakinan dan tak

memperdulikan tuntutan-tuntutan agama.

• Perubahan masyarakat dari masyarakat yang sebelumnya menganggap kepercayaan kepada Tuhan

sebagai hal yang niscaya menjadi masyarakat yang menganggap kepercayaan semacam itu sekedar

sebagai salah satu opsi.



PERSOALAN RAGAM SEKULARISME

Sebagian ahli membagi sekularisme menjadi:

• soft (layyinah) secularism dan hard (mutasyaddidah) secularism (Leon Wieseltier)

• atheistic (mulhidah) secularism dan neutral (muhayadah) secularism (Charles Taylor)

• partial secularism (juz’iyyah) dan comprehensive (syamilah) secularism (Abdul Wahhab al-Mishri)

• Positive dan negative secularism (Wilfred M. McClay)

Semua tak mengubah fakta bahwa kehidupan tidak berdiri di atas fondasi agama.



KERUSAKAN
SEKULARISME SEBAGAI
AKIDAH



AKIDAH

• Apa yang diyakini, dibenarkan secara pasti oleh manusia mengacu pada bukti yang mereka

percayai.

• Akidah tidak terbatas pada keyakinan agama.

• Sekularisme :adalah akidah Barat, karena ia:

• Pemikiran mendasar yang diyakini secara pasti oleh Barat, didudukkan sebagai jawaban atas

persoalan terbesar yang tercermin dalam pandangan menyeluruh terhadap alam semesta, 

manusia dan kehidupan, serta hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah

kehidupan dunia.



SEKULARISME, SEBAGAI KEYAKINAN, BATIL DARI BEBERAPA SISI

1. Lahir sebagai sebuah penyelesaian praktis, berupa jalan tengah dari persoalan yang hadir

dalam pengalaman empirik Bangsa Eropa. Pengalaman praktis ini tidak bisa menjadi dalil

kebenaran.

2. Sekularisme merupakan kompromi. Kompromi semacam ini batal, karena:

• Jika agama sejatinya mengatur kehidupan, maka Barat mengkorupsi agama; namun jika agama tidak

mengurusi kehidupan, maka kompromi ini tak ada artinya.

• Jika agama yang dimaksud adalah institusi kaum agamawan, maka ini kasus unik di Barat, tidak

universal.

• Jalan tengah sejatinya sekedar kesepakatan damai yang tidak pernah bisa menyatukan dua pandangan

yang berlawanan.

• Jalan tengah sejatinya solusi yang tidak menyelesaikan masalah.



3. Mengakui keberadaan agama namun pada saat yang sama menafikan

peran/keberadaannya.

• Kepercayaan kepadaTuhan berarti pengakuan kepada kekuasaanNya untuk menghukumi. 

Namun Barat menjadikan akal mereka sendiri sebagai standar perbuatan.

• Jika manusia mempercayai adanya Pencipta, lantas siapa yang menentukan bahwa kehidupan

harus dipisah dari agama? Ketentuan Pencipta ataukah makhluk?

4. Kayakinan yang bertentangan dengan karakter asli (fitrah) manusia, yang memiliki

kecenderungan tadayyun tak terbatas pada aktivitas ritual.



KESIMPULAN

Sekularisme akidah yang batil, karena:

• Jalan tengah yang tak dicapai dengan akal

• Bertentangan dengan fitral manusia sebagai makhluk



KERUSAKAN
SEKULARISME SEBAGAI
QAIDAH FIKRIYYAH



Qa’idah fikiyyah (lihat Nizhamul Islam)

• Fondasi yang melandasi berbagai pemikiran.

• Sumber yang memancarkan berbagai hukum.

NB:

Pemikiran itu dibangun di atas akidah, dalam arti: akidah menjadi standar pemikiran, tanpa memandang dari

mana pemikiran itu muncul. Contoh: konsep al-Khaliq al-Mudabbir bertentangan dengan akidah sekularisme.

Sedangkan hukum, ia terpancar dari akidah (lihat at-tafkir), dalam arti: hukum (jalan penanganan bagi berbagai

urusan kehidupan) lahir dari sumber yang ditetapkan oleh akidah. Contoh: demokrasi lahir dari sekularisme.



QAIDAH FIKRIYAH SEKULARISME RUSAK DITINJAU
DARI TIGA ASPEK:

1. Sekularisme merupakan sumber pemikiran yang memuat sejumlah kontradiksi internal:

• Mengakui agama namun mengingkari perananya.

• Mengakui keberadaan Pencipta namun mengingkari hubungannya dengan manusia di dunia.

• Mengakui hari kebangkitan namun menafikannya sebagai tujuan.

• Mengkui hisab namun menafikan hubungannya dengan amal perbuatan di dunia.

• Mengakui manusia sebagai makhluk yang terbatas dan lemah namun menjadikannya sebagai ilah, 

pembuat aturan dan pemberi keputusan.

• Mengakui kefanaan dunia namun menanamkan kecintaan untuk hidup kekal dan menetap di dunia.

• MengakuiTuhan namun mengakui juga teori-teori “ilmiah” yang menafikan peranan Tuhan.



2. Sebagai jalan tengah, sekularisme selalu menonjolkan sikap moderat. Tak pernah ada

batas tegas antara benar dan salah, baik dan buruk, terpuji dan tercela, hak dan batil. 

Semua ragam pandangan diselesaikan dengan “moderatisme”, mencari jalan tengah

dengan mengabaikan kebenaran.  Terakomodir dalam demokrasi.

3. Penanganan berbagai urusan kehidupan diserahkan kepada akal manusia, menghasilkan

pertentangan, perselisihan, konflik kepentingan, ketidakstabilan. Masyarakat menjadi

objek eskperimen para ahli hukum, legislator, politisi.



KERUSAKAN
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QIYADAH FIKRIYYAH:

• pemikiran yang mengarahkan pemeluknya kepada: 

• Cara pandang tertentu terhadap kehidupan, 

• corak kehidupan yang unik

• Cara menghukumi pemikiran, fakta dan peristiwa

dari sudut pandang yang khas. 



QIYADAH FIKRIYYAH
SEKULARISME

• Barat memandang dunia dari asas manfaat; kebahagiaan

diartikan sebagai capaian kesenangan duniawi yang 

direalisasikan dengan meraih kesenangan dan 

kenikmatan jasadi. 

• Corak kehidupan yang ditunjukkan oleh sekularisme

adalah kehidupan yang bebas dan individualistik.



SEKULARISME:
QIYADAH FIKRIYYAH
YANG GAGAL

• Tak mengarahkan manusia kepada kebahagiaan sejati

dan tak mewujudkan ketenteraman dan ketenangan

bagi pemeluknya.

• Orientasi kepada manfaat dan corak kehidupan yang 

permisif menimbulkan bencana bagi umat manusia.



• Business Insider, Selasa (21/1/2020), sebanyak 1% orang 

kaya memiliki kekayaan lebih dari dua kalinya kekayaan 6,9 

miliar orang, atau hampir dari 90% populasi manusia di 

bumi. Sedangkan 22 pria terkaya di dunia yang dipimpin

oleh CEO Amazon Jeff Bezos dan salah satu pendiri

Microsoft Bill Gates, memiliki lebih banyak kekayaan

daripada seluruh perempuan di Afrika.

• Kerusakan lingkungan: polusi udara, limbah, kerusakan

hutan, perubahan iklim, 

• Penjajangan. Perang Irak, 460 ribu, Afghan 350 ribu.

• PDI (18 juta) dan PDII (62 juta), 


