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BAB II 

BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB 

A. Biografi M. Quraish Shihab 

1. Nama dan Latar belakang Kehidupan 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di 

Rappang, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. 

Sebagai seorang putra dan putri dari guru besar dalam bidang tafsir, pakar 

tafsir ini meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-qur‟an di 

universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Pada tahun 1982 meraih 

gelar Doktor dibidang ilmu al-Qur‟an dengan yudisium summa cum laude 

disertai penghargaan tingkat pertama di Universitas yang sama. sebagaimana 

nama Shihab, adalah keturunan Arab. Dari seorang ayah yang bernama 

Abdurrahman Shihab (1905-1986) beliau telah sangat berhasil mendidik 

putra-putrinya. Ayahanda M. Quraish Shihab merupakan guru besar Tafsir 

juga seorang wiraswastawan dan juga menjadi mubaligh yang sedari muda 

gemar berdakwahdan mengajar ilmu-ilmu keagamaan.
17

 

M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dari benih 

kecintaannya terhadap bidang studi tafsir yang telah tertanam sejak masa 

kecilnya. Sebagai akibat langsung dari pendidikan yang telah diterimanya dan 
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kebanggaan terhadap sang ayah yang dipandang sebagai ahli tafsir, mengenai 

hal ini M. Quraish Shihab menulis sebagai berikut: 

“Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama, pada saat-

saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah keagamaan. Banyak dari 

petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat-ayat al-Qur‟an atau 

petuah Nabi, Sahabat dan pakar-pakar al-Qur‟an yang hingga detik ini masih 

terngiang di telinga saya dari benih kecintaan kepada studi al-Qur‟an mulai 

tersemai di jiwa saya”.
18

 

2. Pendidikan dan Karir 

Pendidikan formalnya di Makkasar dimulai dari sekolah dasar sampai 

kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk nyantri di 

Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqhiyah. Karena ketekunannya belajar di 

pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat 

bahasa arab yang dimilikinya dan ketekunannya untuk mendalami studi 

keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke 

al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 

1958 dan diterima di kelas dua I‟dadiyah al-Azhar (setingkat 

SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al-Azhar. 

Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada fakultas 

Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. 
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Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. 

pada jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul “al-I’jaz at-Tasyri’ al-

Qur’an al-karim (Kemukjizatan al-Qur’an al-Karim Dari Segi Hukum)”. 

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika 

itu menjabat rektor untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. 

Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 

1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili 

ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. 

Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti 

koordinator Perguran Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian Timur, 

pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan 

mental dan sederetan jabatan lainnya diluar kampus. Di celah-celah 

kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa beberapa tugas 

penelitian antara lain penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia 

(1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).
19

 

Untuk mewujudkan cita-citanya ia mendalami studi tafsir pada tahun 1980 

Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya ke al-Azhar kairo 

mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur‟an. Ia hanya memerlukan 

waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya 

yang berjudul ”Nazhm ad-Durar al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian 

dan Analisa Terhadap Keontentikan Kitab ad-Durar Karya al- Biqa’i)” 
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berhasil dipertahankan dengan prediket Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf 

al-Ula (summa Cumlaude).
20

 

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-

Azhar Kairo ini oleh Howard M. Federasi dianggap sebagai seorang yang unik 

bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu 

diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: 

“Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi 

Selatan, terdidik di pesantren dan menerima pendidikan tingginya di mesir 

pada Unvesitas al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D nya. Ini 

menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua 

pengarang lainnya yang dalam Popular Indonesia Literature of the Qur’an 

dan lebih baik dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti 

menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada 

tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karir mengajar yang 

penting di IAIN Makassar dan Jakarta kini, bahkan ia menjabat rektor IAIN 

Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol.
21

 

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk 

melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN makassar ke 

Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di sisi ia aktif mengajar bidang Tafsir dan 

„Ulum al-Qur‟an di program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Disamping 
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melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki 

jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-

1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan Menteri Agama selama 

kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat 

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk 

negara Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.
22

 

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana 

baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya 

berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di 

samping mengajar ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. 

Diantaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat 

(sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur‟an Departemen Agama sejak 

1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain 

Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 

ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus 

Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari‟ah dan pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu agama 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktifitas lainnya yang ia lakukan 

adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic 
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Studies, Ulum al-Qur‟an, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal kajian Agama 

dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.
23

 

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal 

sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasarkan latar belakang 

keilmuannya yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta 

ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan 

bahasa yang sederhana tapi lugas, rasional dan kecendrungan pemikiaran yang 

moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh 

semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah itu ini ia lakukan di sejumlah 

mesjid bergengsi di Jakarta, seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun 

televisi seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama 

Ramadhan yang diasuh olehnya.
24

 

M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur‟an di 

Indonesia, tapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-

pesan al-Qur‟an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya 

lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur‟an lainnya. Dalam hal 

penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir 

maudhu‟i (tematik) yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat 

al-Qur‟an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang 

sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut 
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dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang 

menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan 

pendapat-pendapat al-Qur‟an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus 

dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur‟an sejalan dengan perkembangan 

iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.
25

 

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu 

Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual 

agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam 

kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya khususnya di 

tingkat pasca sarjana agar berani menafsirkan al-Qur‟an tetapi dengan tetap 

berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. 

Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur‟an tidak akan pernah berakhir. Dari 

masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan 

perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Meski begitu ia tetap 

mengingatkan perlunya sikap telitu dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-

Qur‟an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai 

pendapat al-Qur‟an. Bahkan menurutnya adalah suatu dosa besar bila 

seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur‟an.
26

  

M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. 

Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang 
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pendidikan. Kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor, Menteri 

Agama, Ketua MUI, Staff Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan 

Pendidikan, Menulis Karya Ilmiah dan ceramah amat erat kaitannya kegiatan 

pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang 

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula 

melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang 

patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut 

diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut 

ditealadani. Ia memiliki sifat-sifat sebagi guru atau pendidik yang patut 

diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadhu‟, sayang kepada semua 

orang, jujur, amanah dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari 

sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.
27

 

3. Karya-karya 

M. Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang 

sudah ia hasilkan  antara lain: 

a. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, (Ujung Pandang: IAIN 

Alauddin, 1984) 

b. Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992) 
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c. Mukjizat al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah dan 

Pemberitaan Ghaib, (Bandung: Mizan, 2007) 

d. Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 2007) 

e. Sunnah Syi’ah Bergandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian atas Konsep 

Ajaran dan Pemikiran, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 

f. Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qur’an Lengkap 30 Juz, (Jakarta: Lentera Hati, 

2002) 

g. Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan 

Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 

h. Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah 

Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) 

Di samping dalam bentuk buku, Quraish Shihab juga telah menerbitkan 

buah fikirannya dalam bentuk artikel di dalam berbagai majalah atau jurnal-

jurnal ilmiah, antara lain: rubrik di dalam harian surat kabar PELITA, di 

dalam majalah AMANAH dan di dalam harian surat kabar REPUBLIKA. 

Lebih dari itu, di Indonesia beliau juga sering tampil dengan pemikirannya di 

berbagai forum ilmiah dan stasiun TV. 
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3. Corak pemikiran M. Quraish Shihab 

Corak tafsir adalah yang menjadi kecendrungan dalam suatu karya 

tafsir, corak tafsir ini dapat di kelompokkan ke dalam beberapa corak, 

diantaranya yaitu: al-Tafsir al-Sufi, al-Tafsir al-Fiqhi, al-Tafsir al-Falsafi, al-

Tafsir al-Ilmi, al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima’i dan lain sebagainya. Masing-

masing dari corak tersebut memiliki kekhususan tersendiri yang membedakan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini corak penafsiran yang 

dipergunakan dalam tafsir al-Misbah ini adalah corak al-Adabi al-Ijtima’i. 

M. Quraish Shihab menyatakan yang dimaksud dengan tafsir bercorak 

al-Adabi al-Ijtima’i ialah tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat 

tersebut dalam suatu redaksi al-Qur‟an, kemudian menyusun kandungan ayat-

ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah yang menonjolkan tujuan 

diturunkan al-Qur‟an, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu 

menggandengkan ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku 

dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Dengan demikian diharapkan 

bahwa tafsir yang telah ditulis oleh beliau mampu memberikan jawaban 

terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan bagi umat dan ketika itu dapat 

dikatakan bahwa al-Qur‟an sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dan 

petunjuk.
28
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Secara umum karakter pemikiran keislaman M. Quraish Shihab 

bersifat rasional dan moderat. Uniknya, sifat rasional pemikirannya 

diabadikan tidak untuk mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih 

mencoba memberi penjelasan atau signifikasi khasanah agama klasik bagi 

masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan 

penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. 

Dengan kata lain beliau memegang adagium ulama.
29
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