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Jamaluddin Al Afghani bin Shaftar
(1838-1897)

 Lahir di Asadabad-Iran

 Jamaluddin Al Afghani lebih dikenal di 
kalangan Syiah dengan sebutan 
Jamaluddin Asadabadi

 Membentuk suatu ikatan politik yang 
mempersatukan seluruh umat Islam 
(Jami’ah islamiyah) atau Pan-
Islamisme



Latar Belakang Pemikiran 

Jamaluddin Al Afghani

 Islam berada di bawah bayang-bayang 
imperialisme Barat

 Kondisi masyarakat muslim yang jauh dari 
Islam

 Tidak adanya rasa persaudaraan di antara 
sesama muslim yang berkonsekwensi pada 
minimnya rasa solidaritas menjadikan 
masyarakat muslim rentan terhadap 
perpecahan

 Adanya diagnosa bahwa penyebab 
kemunduran di dunia Islam, adalah tidak 
adanya keadilan dan syura (dewan) serta 



Gagasan Pan Islamisme

Tujuan Pan Islamisme :

 membangun dunia Islam di bawah satu 
pemerintahan 

 mengusir penjajahan dunia Barat atas dunia 
Islam 

 membina kesetiakawanan dan pesatuan umat 
Islam dalam perjuangan menentang tiap 
sistem pemerintahan yang dispotik 
(sewenang-wenang), dan menggantikannya 
dengan sistem pemerintahan yang 
berdasarkan musyawarah seperti yang 
diajarkan Islam

 menentang kolonialisme dan dominasi Barat 
dan kemandirian masing-masing negara 
anggota tetap diakui dan dihormati, 



Pemikiran Al Afghani

 Afghani sangat moderat dengan mengakomodasi 
ide-ide yang datang dari Barat, ini dilakukannya 
demi memperbaiki kemerosotan umat. Namun di 
lain sisi, Afghani tampil begitu keras ketika itu 
berkenaan dengan masalah kebangsaan atau 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
keIslaman. 

 sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi 
umat muslim adalah pemerintahan konstitusional 
atau republik dan konsep kewarganegaraan aktif. 

 sosialisme yang sangat ideal adalah sosialisme 
islam yang tujuan utamanya untuk menciptakan 
masyarakat yang berkeadilan sosial. Islam. 
Mensyariatkan zakat tak lain untuk mencegah 
ketamakan dan egoisme, sementara sosialisme 



 Memberikan peluang bagi terciptanya dialog 
peradaban antara Islam dan Barat. Dua 
peradaban ini harus mengambil aspek-aspek 
positif yang ada pada masing-masing dalam 
rangka menciptakan sebuah tatanan peradaban 
yang universal.

 Corak pemerintahan otokrasi harus diubah 
dengan corak Pemerintahan demokrasi. Kepala 
negara harus mengadakan syura dengan 
pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak 
mempunyai pengalaman.

 Al-Afghani menghendaki pemerintahan republik 
di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan 
pendapat dan kewajiban kepada negara tunduk 
kepada undang-undang dasar.



Pemikiran Salafiyah Baru 

Al Afghani: 

 keyakinan bahwa kebangunan dan kejayaan 
kembali Islam hanya mungkin terwujud kalau 
umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang 
masih murni, dan meneladani pola hidup para 
sahabat Nabi, khususnya Al-Khulafa al-Rasyidin.

 perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi 
Barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan

 pengakuan terhadap keunggulan barat dalam 
bidang ilmu dan teknologi, dan karenanya umat 
Islam harus belajar dari barat dalam dua bidang 
tersebut, yang pada hakikatnya hanya mengambil 
kembali apa yang dahulu disumbangkan oleh 
dunia Islam kepada Barat, dan kemudian secara 
selektif dan kritis memanfaatkan ilmu dan 


