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ABSTRAK 

Gipal Purnama Anshari. Pembaharuan Pemikiran Islam Asghar Ali Engineer 

(1980-2013) 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang seorang tokoh yang setidaknya 

memiliki peran penting dalam memperbaharui pemikiran Islam dan menghidupkan 

kembali semangat liberasi keber-Islaman di dekade-dekade akhir abad kedua puluh 

dan awal abad dua puluh satu, yaitu Asghar Ali Engineer. Berbeda dengan para 

pemikir muslim kontemporer lainnya, Asghar tidak hanya menawarkan berbagai 

konsep dan seruan untuk mereformulasi ajaran Islam sebagai respon atas 

ketertinggalan dan ketertindasan umat. Ia, yang tumbuh dalam tradisi keagamaan 

Dawudi Bohra, juga mempraktikkan apa yang ia yakini dan terlibat dalam berbagai 

forum dan gerakan pembaharuan Islam semasa hidupnya.  

Berdasarkan uraian singkat di atas, skripsi ini memiliki beberapa rumusan 

masalah, yaitu: pertama, bagaimana Biografi Asghar Ali Engineer dan, kedua, 

bagaimana Pembaharuan Pemikiran Islam Asghar Ali Engineer. 

Di samping menggunakan metodologi penelitian dengan jenis kualitatif 

deskriptif, skripsi ini juga mengikuti prosedural penelitian sejarah, yang dimulai 

dengan heuristik (pengumpulan sumber), terutama sumber tertulis, melalui metode 

library research dan field research. Setelah itu, sumber lalu dikritik, baik ekstern 

maupun intern yang menyoroti otentitas dan kredibilitas sumber. Kemudian 

memasuki tahap interpretasi atau pengolahan dan analisis data, sebelum diselesaikan 

melalui tahap historiografi atau penulisan karya sejarah. 

Demikianlah, penelitian yang membahas pemikiran Asghar Ali Engineer 

tentang pembaharuan pemikiran Islam ini bisa kita simpulkan menjadi tiga bagian, 

yakni pemikirannya soal teologi pembebasan ‘ala Islam’, fiqih perempuan, dan 

pluralisme. Dalam hal teologi pembebasan, Asghar menekankan bahwa Islam tidak 

semata-mata hadir sebagai agama yang berkutat pada ritus pribadi dengan Tuhannya, 

lebih dari itu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad dengan semangat liberatif dan 

profetik, juga mengajak umatnya untuk senantiasa berjuang menghapus segala 

kemelaratan dan penghisapan kaum mustadh’afiin oleh para kaum mustakbiriin. 

Dalam fiqih perempuan, Asghar yang juga terkonsekuensi atas pandangannya tentang 

pembebasan orang-orang lemah, dan perempuan termasuk di dalamnya, berpendapat 

bahwa pada dasarnya perempuan menempati posisi yang begitu mulya dalam Islam, 

hanya saja dalam perkembangannya, ia begitu terkekang oleh hukum yang begitu 

feodalistik dan, tugas seorang muslim untuk senantiasa terlibat dalam pembebasan 

kaum perempuan. Sementara pemikiran soal pluralisme, Asghar menekankan bagi 

mereka yang memeluk agama untuk tidak bersikap sektarian dan merasa agamanya 

paling benar, dan menyuruh seluruh umat beragama untuk hidup dalam harmoni dan 

perdamaian, seperti yang telah dipraktikkan oleh Nabi. 
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   HALAMAN MOTTO 

”A word aptly uttered or written cannot be cut away by an axe” 

- Nikolai Gogol- 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

Skripsi yang berjudul Pembaharuan Pemikiran Islam Asghar Ali         

Engineer 1980-2013 ini telah dipertanggungjawabkan dalam Sidang Munaqosyah 

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung pada tanggal 26 April 2021 dan telah diterima sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) pada Jurusan Sejarah dan Peradaban 
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     Bandung, 15 Juli 2021 

 

     Sidang Munaqosyah 

 

  

 

 

 

  

 

Penguji I  Penguji II 

 

 

 

Prof. Dr. H. Sulasman, M. Hum 

NIP. 19680611996031002 

 

 

Dr. Usman Supendi, M. Pd 

NIP. 197512132009011005 

 

Ketua Majelis 

 

 

 

Dr. H. Setia Gumilar, S. Ag, M.Si  

NIP. 197110281995021001 
 



 

v 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama Lengkap  : Gipal Purnama Anshari 

 Nomor Pokok Mahasiswa  : 1155010046 

 Jurusan    : Sejarah dan Peradaban Islam  

 Judul Skripsi    :Pembaharuan Pemikiran Islam Asghar Ali         

     Engineer (1980-2013)  

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat di dalamnya otentik 

sebagai karya orisinil hasil penelitian saya, bukan merupakan duplikasi atau flagiasi 

dari karya orang lain. 

 

       Bandung, 1 April 2021 

       Penulis, 

 

       Materai 6000 

Gipal Purnama Anshari 
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 RIWAYAT HIDUP 

 Gipal Purnama Anshari dilahirkan di Bandung pada tanggal 11 Maret 1997. 

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara  pasangan Bapak Supe’i dan 

Ibu Kokom Komariah. Pendidikan dasar penulis dimulai di Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Cicalengka 12 pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan SLTP 

ditempuh di SMP Islam Cipasung Tasikmalaya dan lulus pada tahun 2012. Kemudian 

menyelesaikan pendidikan SLTA dari Madrasah Aliyah Sunan Rahmat Limbangan 

Garut pada tahun 2015, sebelum melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dengan mengambil jurusan 

Sejarah dan Peradaban Islam. Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga 

sempat mengenyam pendidikan non-formal (mondok) di beberapa Pesantren. Di 

antaranya, Pondok Pesantren Cipasung Tasikamalaya 2009-2012, Pondok Pesantren 

Al-Munawwarah Ciloa Garut 2012-2015, dan Pondok Mahasiswa Miftahul Falah 

(beberapa bulan pada tahun 2015). 

 Selama menjadi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penulis, 

selain aktif mengikuti perkuliahan, juga pernah mengikuti organisasi ekstra kampus 

seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Front Mahasiswa 

Nasional (FMN). Dalam menyelesaikan program sarjana, penulis melakukan 

penelitian dan menulis skripsi dengan judul: Pembaharuan Pemikiran Islam Asghar 

Ali Engineer di bawah Bimbingan Bapak Dr. Ajid Thohir, M. Ag dan Mardani, MA. 

Hum. 
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    KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala nikmat, rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini 

dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada sahabat-sahabatnya, tabi’in, tabi’ tabi’in, serta kepada orang-orang 

yang mengikuti risalahnya. 

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian terhadap pembaharuan pemikiran 

Islam khususnya pembaruan pemikiran Islam-nya Asghar Ali Engineer. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dengan 

baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-sebesarnya kepada : 

1.  Dr. Samsudin, M. Ag selaku ketua jurusan Sejarah dan Peradaban Islam 

beserta jajarannya, terima kasih atas segala saran dan arahan yang 

diberikan. 

2. Dr. Ajid Thohir, M. Ag dan Mardani, MA. Hum sebagai dosen 

pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. 

3. Ibunda Kokom dan Ayahanda Supe’i yang telah mendo’akan dan 

memberi dukungan serta motivasi kepada penulis. 
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4. Guru-guru penulis yang berada di Pondok Pesantren Cipasung dan Ciloa, 

yang telah mengajari saya untuk selalu mencintai ilmu dan mencarinya 

tanpa pernah lelah. 

5. Sahabat dan teman seperjuangan di lingkaran BARO (Baju Robek), 

Janzani, Igun, Salman, Pey, Ajay, Boeng, Ucon, Mailcuk, Marwan, yang 

telah memberi penulis dukungan moral maupun moril dalam setiap agenda 

perkuliahan, terutama memberi penulis tumpangan tidur dan makan, 

membuat saya bersyukur mempunyai teman sebaik kalian. 

Kepada semua pihak tersebut, tiada yang dapat penyusun berikan kecuali doa 

jazakumullah akhsanal jaza’, semoga amal baik yang telah diberikan, diterima di sisi 

Allah dan mendapat limpahan Rahmat-Nya. 

Akhirul kalam, dengan penuh ikhtiar dan rasa rendah diri, penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran 

konstruktif senantiasa dibuka untuk upaya perbaikan skripsi ini. Penulis berdoa’a, 

mudah-mudahan karya ini bermanfaat bagi semua, khusunya civitas akademika UIN 

Sunan Guung Djati Bandung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

merupakan salah satu tri darma perguruan tinggi.  

Bandung, 6 April 2021 

Penulis 

Gipal Purnama Anshari 


