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BAB II

BIOGRAFI DAN KARYA RASJIDI

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Haji Muhammad Rasjidi,1yang

dilahirkan di Kotagede pada hari Kamis Pahing tanggal 20 Mei 1915 M atau

bertepatan pada tanggal 4 Rajab 1333 Hdi Kotagede. Rasjidi anak kedua dari lima

orang bersaudara.2Ayahnya bernama Atmosudigdo, seorang pengusaha batik yang

sukses dan berpengaruh, baik dilingkungannya maupun di daerah lain,3 serta

hidup dalam suasana Jawa-Islam (kejawen), dalam arti meskipun mengaku Islam

tetapi tidak menjalankan syariat Islam. Golongan demikian dalam masyarakat

Jawa disebutabangan, artinya Islam hanyapengakuanataufaktorketurunan.4

Walaupun orang tuanya kaum abangan. Namun Rasjidi dan saudaranya

tidak mau dikatakan sebagai pemeluk agama selain Islam. Hal ini membuktikan

bahwa dalam kehidupan sehari-hari Rasjidi dan saudara-saudaranya yang

laindiajari tata cara shalat dan membaca al-Qur’an yang setiap pagi gurunya

1Muhammad Rasjidiadalahnama yang diberikanolh Ahmad Surkattī. NamakecilnyaadalahSaridi,
yang kedengaransedikittipikalnamaJawa. Namunnama Muhammad
Rasjidiinidipakaisecararesmisetelahbeliaumenunaikanibadah haji. Hal
inisebagaicermintransformasi
spiritual.Sehinggapmiliknamatresebutmenjadilebihreligiusbaiklahirmaupunbatin.

2PertamabernamaSapardi, yang ketigaSadjiman, menjadiahlibedah, keempatSakidan,
SarjanaEkonomi, danterakhirSadjina yang menjadiistriYazidahlibedahCerebon. LihatI.N.
Soebagijo, “Dari Saridi ke Rasjidi” dalam Endang Basri Ananda (penyunting), 70 Tahun Prof.
Dr. H.M. Rasjidi, (Jakarta: Harian Umum Pelita, 1985), h. 6.

3Syamsuddin, op.cit., h. 28.
4Ciri utama pandangan orang abangan ialah bahwa dunia dihayati penuh dengan roh-roh atau

bangsa halus. Tata cara hidupnya masih dikuasi oleh tradisi pra Islam yang menitikberatkan pada
perpaduan unsur-unsur Islam, Hindu-Budha dan usnur-unsur sinkretisme yang sering dinamakan
“agama Jawa” sebagai tradisi rakyat. Lihat Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, Etika Jawa
dalam Tantangan: Sebuah Bunga Rampai, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 47.
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datang kerumah.5Setelah itu, Rasjidi masuk ke sekolah Ongko Loro, setingkat

Sekolah Dasar yang berada dikampung

halamannya.6Kemudianmeneruskanstudinya keHollandschInlandsche School

(HIS) Muhammadiyah di

Kotagede.Selanjutnya,RasjidimasukkeKweekschoolMuhammadiyah atau sekolah

pendidikan guru model Belanda di Yogyakarta. Di sekolah ini Rasjidi tidak

menyia-nyiakan waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti

berbagai ekstra kurikuler yang diadakan oleh pihak sekolah, seperti Hisbul

Wathan (WH) dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang atau membantu

kreativitas pelajarannya di sekolah.7

Meskipun kurikulum sekolah ini cukup komprehensif, namun Rasjidi

merasa kurang cocok pada pelajaranyang didiperoleh dari bangku sekolah dengan

tuntutan jiwanya menghendaki lebih dari apa yang diterimanya—dari sini awal

pengembaraan intelektual dan spritualnya sudah terlihat. Berkat kerajinan Rasjidi

di samping membaca buku pelajaran disekolah, ia juga gemar membaca majalah

dansuratkabaryang menjadi lagananayahnya.MelalusuratkabarinilahRasjididapat

mengetahuiperguruan Islam modern al-Irsyad Islamīyah (dikenal dengan Irsyad)

di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkattī al-Anshori (w. 1943)8yang berada di

5M. Rasjidi, Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam?, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. 3,
h. 9.

6Nina M, Armando (ed.), Ensiklopedi Islam, Jilid. VI (Jakarta: Ikctiar Baru Van Hoeve, 2005), h.
41.

7Pada masa itu kweekschool Muhammadiyah sekolah ini secara tidak langsung merupakan tempat
pemusatan pemuda Muslim Indonesia, muridnya berasal dari berbagai daerah, seperti Ujung
Padang (Makasar), Manado, Minangkabau dan Kalimantan Barat, serta daerah-daerah lain yang
ada di pulau Jawa. Lihat Soebagijo,op.cit., h. 45.

8Ahmad Surkattī lahir di Sudan pada tahun 1871 M. Pernah belajar di Masjidil Haram, dan datang
ke Indonesia 1911 di kontrak oleh Jami’atul Khairiyah yang dikelola sejumlah sayyid. Namun
dalam perkembangannya Surkattī bentrok dengan sayyid tersebut, sehingga memisahkan diri lalu
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Jawa Timur, sebelumnya bertempat di Jakarta.9 Sedangkan guru-guru yang

mengajar disekolah ini berasal dari Mesir, Sudan, Mekkah dan Indonesia

sendiri.10 Hal ini membuat Rasjidi tertarik dengan berkirim surat dan menjelaskan

niatnya untuk menjadi siswa disekolah tersebut. Selang beberapa waktu diterima

jawabannya yang mempersilahkan Rasjidi datang ke Lawang, Jawa Timur.

Setelahmendapatizin dari kedua orangnya, Rasjidi yang pada waktu

itumemasukiusia antara 14dan15 tahun.11

Para pendiri sekolah Irsyad tempat Rasjidi menuntut ilmu kebanyakan

adalah kaum pedagang (wiraswasta yang suskses). Tetapi guru yang dilihat

sebagai tempat meminta fatwa adalah Ahmad Surkattī yang sebagian umurnya

dicurahkan bagi penelahaan pengetahuan.12 Sebagaimana dikatakan Ahmad Salim

Mahfudz adalah seorang yang dikenal cukup baik, terutama dikalangan ahli

pergerakan Islam khususnya. Ia menanamkan bibit-bibit kesadaran pada rakyat

Indonesia agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. Pada mula masuk

disekolah ini Rasjidi harus mengulang dari kelas I, walaupun sebelumnya sudah

pernah menerima pelajaran yang hampir sama dengan HIS Muhammadiyah

merupakan pengalaman belaka.13 Peristiwa yang cukup menarik adalah dalam

waktu empatbulan belajar di sekolah ini, Rasjidi sudah dibenarkan duduk di kelas

empat─serta sudah hafal di luar kepalanya beberapa kitab-kitab berat dan

membuat organisasi dengan nama al-Irsyad. Lihat Baha Uddin, “Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia: Studi Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi”, Skripsi yang tidak diterbitkan pada
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, h. 93.

9Ibid.,
10Muhmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,

1995), cet. 4, h. 307.
11Soebaginjo, op.cit., h. 7.
12Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1941, (Jakarata: LP3ES, 1982), h. 73.
13Syamsuddin, op.cit., h. 36.
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berbobot, seperti, Alfiyahkarya Ibnu Malik yang terdiri dari seribu bait dan

dikenal sebagai buku standar bagi yang ingin mempelajari grametika bahasa

Arab,14Matan Rahbiyyah dan ia juga hafal logika Aristoteles dari Matan

Assullam, merupakan buku berat untuk setingkatnya.

Selainituiajugafasihmembaca al-Qur’an, bahkan “lebihfasihdari orang-orang yang

menamakandirinyaKiyai Haji”.15

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ahmad Surkattī menyatakan, Rasjidi

merupakan murid yang tekun dan cerdas, sehingga sangat di cintai para guru-

gurunya. Hal ini yang membuatAhmad Surkattīmerasasayang, bahkan selalu

diajak berbicangdan diberiilmusecaraintensif—sertadi percayai menjadi asisten

Ahmad Surkattī dalam grametikabahasa Arab. Selama duatahunbelajar di sekolah

ini, Rasjidi pun memperoleh diploma danpulangkekampunghalaman.16

Tidak beberapa lama tinggal bersama orang tuan, Rasjidi pun menuturkan

niatnya untuk melanjut kejenjang kependidikan yang lebih tinggi. Apa yang

disampaikannya mendapat perhatian khususdariorang tua, walaupun ibunya

merasa keberatan. Namun perhatian ayahnya terhadap ilmu dan untuk masa depan

anaknya, akhir Rasjidi berangkat ke luar negeri (Mesir) dengan menumpang

kapal. Setelah sampai di Mesir,sebagaimana kebanyakan calon mahasiswa

lainnya, Rasjidi masuk ke Qism’am, sekolah persiapan sebelum memasuki

Universitas Al-Azhar.Atas anjuran Kahar Mudzakkir yang sama-sama berasal dari

Kotagede danjuga seniornya17 Rasjidi masuk ke sekolah guru bahasa Arabyang

14BahaUddin, op.cit.,h. 94.
15Rasjidi.1974, op.cit., h. 11.
16Soebagijo, op.cit., h. 8.
17Ibid., h. 12.
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bernama Darul Ulumdengan bantuan Syaikh Thantawi Djauhari, pengarang tafsir

al-Jawahir yang masyhur serta teman karib gurunya.18Di sekolah ini

iadiajarsecara khusus olehSayyid Quthub (w. 1966),19

Selama di Darul‘Ulum pelajaran agama dianggap penting, bahkan setiap

murid harus menghafal 23 juz dari isi al-Qur’an. Dengan tekun selama delapan

bulan Rasjidi berhasil mendapatkan ijazah yang bernama kaffah—laluke

luardenganalasanmau belajar bahasa Inggris dan Perancis secara

intensif.20Ternyata yang menjadikepalapadawaktuituHasanKhursid,

seorangketurunanTurkimempunyaisimpaticukupbesarterhadappemuda Indonesia

yang satuini.Makaiaberpesan “kami

samasekalitidakkebaratanAndamemperdalambahasaInggrisdanPerancis. Namun

setelah selesai Anda bisa langsung masuk ke kelas lima”. Setelah delapan bulan

mempelajari bahasa Rasjidi pun kembali ke sekolah lama untuk diuji masuk ke

kelas lima. Dikelas lima ini Rasjidi belajar delapan bulan, dan akhirnya berhasil

memperoleh gelar dengan hafal al-Qur’ansertaberhak

melanjutkankeperguruantinggi.21

Setelah tamat di Darul ‘Ulum Rasjidi masukke Universitas Kairo. Pada

tingkat pertama di universitas ini belum ada jurusan, semuan mahasiswa belajar

bersama. Kemudian pada tingkat kedua Rasjidi menentukan pilihannya masuk ke

18M. Rasjidi, Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid Tentang Sekularisasi, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1972), cet. 1, h. 89.

19Salah seorang idiologi Ikwanul Muslim yang di hukum mati oleh Gamal Abdul Nasser, 29
Agustus 1966. Lihat Herry Mohammad, dkk, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 80-81.

20Budi Syurkoni, “PemikiranNurcholishMadjiddanM. RasjidiTentangSekularisme”, Skripsi yang
tidakditrebitkanpadaFakultasUshuluddin, UIN SunanKalijaga, 2005, h. 46-47.

21Syamsuddin, op.cit.,h. 39.
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jurusan Filsafat dan Agama pada Fakultas Sastra. Sewaktu duduk di tingkat tiga

dengan sengaja ia mengambil cuti untuk menunaikan ibadah haji bersama Kahar

Muzakkir, Sapardi, kakak kandungnya yang baru pulang dari studi di Nederland

singgah di Mesir untuk menunaikan ibadah haji.22

Rasjidi merasa bangga telah menetapkan pilihannya masuk kejurusan

Filsafat dan Agama, sebab pada waktu itu jurusan tersebut baru dibuka dan belum

banyak peminatnya, dosen-dosenya pun sebagian besar berasal dari Universitas

Sorbone, Percancis—sebab Mesir sendiri merasa belum siap untuk memberi

kuliah pada jurusan ini. Selama berada di Universitas Kairo Rasjidi dapat belajar

secara langsung kepada Alexandre Koyrẽ dan Andrẽ Lalande, Guru Besar dari

Perancis, serta ia juga dapat belajar pada Mustafa Abdul Razak.23 Setelah empat

tahun belajar di Fakultas Sastra Jurusan Filsafat dan Agama, tepatnya pada tahun

1938 Rasjidi berhasil lulus dengan nilai Cum Laude dari tujuh orang

mahasiswadalam kelasnya, tiga orang Mesir, dua orang Albania, satu orang Sudan

dan yang satunya lagi berasal dari Indonesia.24

Selama di Mesir, Rasjidi tidak hanya mengikuti kuliah sebagai tugas pokok,

akan tetapi ia juga menceburkan diri dalam organisasi Jami’iyah Khairiyahatau

Perkumpulan Kebajikan Indonesia yang di dirikan pada tahun 1931 di bawah

kepemimpinan Djaman Thaib, seorang putra Indonesia pertama yang berhasil

memperoleh gelar kesarjanaan dari Universitas al-Azhar. Setelah

Jami’iyahKhairiyahmenyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namanya

22Muniroh,“Pemikiran Prof. Dr. H.M. Rasjidi Tentang Sekularisme”, Skripsi yang tidak
diterbitkan pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, h. 48.

23Mustafa Abdul Razakadalah muridlangsusung dari Muhammad Abduhyang dikemudianhari
menjadiRektor Universitas al-Azharpadatahun 1945. Lihat Rasjidi. 1974, loc.cit.,

24Rasjidi. 1977, op.cit., h. 13.
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berubah menjadi Perpindom (Persatuan Pemuda Indonesia–Malaya), dan Rasjidi

terpilih menjadi wakil Perpindom untuk meneruskan perjuangan teman-temannya

yang lebih dahulu tinggal di Mesir. Perioritas utama Rasjidi dalam organisasi ini

adalah untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia─bahkan Rasjidi dan

teman-temannya telah menanamkan sendi demokrasi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.25

Setelah tujuh tahun di Kairo dengan mendapatkan gelar kesarjanaan, ia

kembali ke tanah air dan menikah dengan Siti Sa’adah pada tanggal 26 Oktober

1938 di Kotagede, maka kiprah selanjutnya adalah tertuju pada bidang politik,

birokrasi dan diplomasi yang pada mulanya tertarik menjadi anggota Partai Islam

Indonesia (PII), di samping itu ia juga menjadi anggota Alliance Francaise

(Perhimpunan Perancis) di Yogyakarta, serta ia juga aktif dalam Islam Club Study

yang bertujuan mengkaji Islam dalam konteks perkembangan modern─dan tidak

kalah pentingnya Rasjidi telah menjadi wakil partai

Masyumi.26Selanjutnya,olehpemerintahJepangiaditugaskanmenjadikepalaperpusta

kaan Islam di Jakarta.27

DalamKabinetSyahrir,

melaluisuratkabarharianmerdekapemerintahdengankeputusantanggal 3 Januari

1946 mengangkatRasjidisebagaiMenteri Negara yang

ditugaskanmembentukKementerianAgama─denganperkataanlain,

RasjidimenjadiMenteri Agama dalamkabinetSyahrir II padaperiodetanggal 12

25Syamsuddin, op.cit., h. 109.
26Syaifullah, GerakanPolitikMuhammadiyahdalamMasyumi, (Jakarta: PustakaUtamaGrafidi,

1997), h. 130.
27Nina M,op.cit., h. 42.
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Maret 1946 sampaidengan 2 Oktober 1946.

KemudianketikaPerdanaMenteriSyahrirmengundurkandiri, RasjidisebagaiMenteri

Agama

digantiolehKyaiFathurrahmanKafrawi─tetapiseminggukemudianiadiangkatmenja

diSekretarisJenderalKementerian. Namunrevolusi Indonesia

memanggilRasjidiuntuktugaslainketikaBelandamencobamenjajah Indonesia

kembali. MakapemerintahmengirimdelegasikeTimur Tengah, yaitu,Mesir,

Yordania, Syiria,

LibanundanIrak.DelegasitersebutdipimpinolehAgusSalimdanRasjidimerangkapse

bagaisekretarisdanbendahara.28

SetelahKonfrensiMejaBundarpadatahun 1949 yang diselenggarakan di Den

Haag, Muhammad HattasebagaiwakilPresidenmengangkatRasjidimenjadi Duta

Besar Indonesia untukMesirdan Saudi Arabia dengankedudukan di Kairo. Lebih

jauh lagi, padatahun 1953 Rasjididiangkatmenjadi Duta Besar R.I. Iran

merangkapAfganistan yang berkedudukan di Teheran.29

Meskipunsibukdengantugasdiplomasinya,

namunRasjiditidakdapatmelupakandiridariduniakeilmuan.30Hal

initerlihatketikaLembertus Neo Palar yang ditunjuksebagaiwakiltetap RI untuk

PBB singgah di Kairo, Rasjididimintamenlanjutkanperalanannyake PBB yang

bermarkas di Perancis pada saat

28Muniroh,op.cit., h. 50.
29MoctarEffendy, Ensiklopdi Agama danFilsafat, Jilid VI (Palembang: UniversitasSriwijaya,

2001), h. 110.
30AzyumardiAzra, op.cit., h. 17.
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itu.31DalamkesempataniniiamengunjungiUniversitasSorbonedanmenjumpai Louis

Massignon (w. 1962). AtasdukunganMassignonsertabantuandariRockefeller

Fondation, Rasjidi pun melanjutkan program doktornya di Universitas itu.32

Dalam harian Monde edisi Jum’at 23 Maret 1956 terdapat berita kecil,

bahwa pada pukul 09:30 waktu Perancis, Guru Besar Universitas Sorbone akan

menguji atas nama Muhammad Rasjidi dengan disertasi yang berjudul L’evolution

de I’Islam en Indonesie ou consideration critique du livre Tjentini (Perkembangan

Islam di Indonesia atas dasar kajian kritis terhadapserat Centini). Di saksikan oleh

beberapa pejabat KBRI di Paris, antara lain Ilen Suryanegara (yang kemudian

menjadi Dubes RI untuk Tunisia) dan Mr. Koentjoro Poerbopranoto (yang pernah

menjadi ketua Jong Java). Dalam ujian tersebut Rasjidi berhasil lulus dengan

gelar Doktor de I’Universitas de Paris avec Ia mention Tres honorable atau cum

laude.33 Keberhasilan Rasjidi dianggap membawa nama baik bangsa Indonesia,

maka Duta Besar RI bagian Perancis beserta sejumlah pegawai kedutaan dan para

relasi mengadakan jamuan untuk menghormatiatas keberhasilan Rasjidi dalam

meraih gelar doktor.34

Duaharisetelahitu,Rasjidi mendapattawarandariMenteriLuarNegeriuntuk

ditugaskansebagaiDubes RI di Pakistan.35BelumgenapduatahunmenjadiDubes,

Rasjidi pun merasaresahkarenaterjadikegoncangan politik ditanah air―kabinet

goyah tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.Daerah

31AdianHusaini, HegomoniKrisen–Barat: dalamStudi Islam di PerguruanTinggi, (Jakarta:
GemaInsani Press, 2006), h. 69.

32Ibid., h. 18.
33M. Rasjidi, “Antara Saya dan Harun Nasution” dalam Aqib Suminto (ed.), Pembaharuan

Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution, (Jakarta: LSAF, 1989), h. 264.
34Soebagijo, op.cit., h. 56.
35AzyumardiAzra, op.cit.,h. 18.
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mulaibergejolakdenganberdirinya PRRI (PemerintahanRevolusiRepublik

Indonesia).Ditenggah suasana yang demikianiamendapattawarandariInstitute of

Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada yang memerlukanasisten

profesoruntukstudi Islam dan sejarah Islam.36Mengingatposisinyaserbasulit,

akhirnyaiamenerimatawarantersebut dengan mengambil cuti

diluartanggungjawabpemerintah demi mencarikeselamatan.37

Setelah lima tahun bertugas di McGill, ia tawar oleh Islamic Centre di

Washington D.C., untuk mengelola masjid, perpustakaan, dan lembaga

pendidikan.Dalam konferensiyang berjudul Islam and Peace di selenggarakan

University of North Carolina─salah seorang pembicaranya adalah Majid

Khadduri, ahli tentang Islam dan perdamaian, Rasjidimengkritikteori Khudduri

yang beragumen bahwa Islam memandang dunia dalam keadaan perang abadi,

makasatu-satunya untuk mengakhiri situasi itu adalah melalui kekerasan dan

perang. Keberanian Rasjidi bersuara lantang akhirnyadisingkirkan secara halus

dari jabatannya.38

DengandemikianRasjidikembali ke Indonesia

untukmemulaibabakbaru.Namun, sebagaipenentangkomunis yang paling gigih,

Rasjidi tidakhanya tingal diammelihat situasi politik di dominasi PKI.Akan tetapi

karenahubungan Soekarno sangatdekatdenganPKI, akhirnyaia memaksakan diri

untuk mengadakan perjalanan keArab Saudi. Sampai di sanaia dipilih sebagai

anggota Rābithah al-Islami, dan atas permintaan Raja Faisal, raja Arab Saudi,

Rasjidi ditunjuk menjadi Direktur perwakilan Rābithah di Jakarta sekaligus

36Nina M,loc.cit.,
37Rasjidi. 1989, loc.cit.
38Ibid., h. 267.
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menjadi anggota Majlis Ta’sisi (Dewan Konstitusi).39 Selanjutnya, dalam

pertemuan musyawarah Ulama Jakarta Raya tanggal 26 Februari 1967 yang

disepakati berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Rasjidi terpilih

menjadi wakil  DDII yang berpasangan dengan Muhammad Natsir.40

Akhirnya pada bulan September 1966 Rasjidi diminta untuk mengajar

hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tepatnya pada 20 April

1968 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum di UI41 dengan judul pidato

pengukuhannya Islam di Indonesia di Zaman Modern.42 Kegiatan Rasjidi selain

sebagai guru besar Hukum Islam di UI, ia juga menjadi guru besar Filsafat Baratdi

pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Dalam usianya yang ke 86 Rasjidi

dipanggil menghadap Allah, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2001 yang

dimakamkan di Kotagede.43

B. Karya-karya Rasjidi

1. KaryaAsli

Rasjidi sebagai seorang intelektual Muslim yang berbasis akademis,

mantan diplomatik perjuang kemerdekaan Republik Indonesia dan Menteri

Agama pertama yang multidemensi, banyak menghasilkan karya tulis yang dapat

dijumpai dalambentuk buku, jurnal dan majalah diantaranyaadalah, Islam

Menentang Komunisme (Yayasan Islam Study Club, 1965). Islam di Indonesia di

39Mochtar Effendy, loc.cit.,
40Nina M, op.cit., h. 43.
41M. Rasjidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah¸(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.

7
42M. Rasjidi, Keutamaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. 2, h. 5.
43Syamsuddin, op.cit., h. 51.
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Zaman Modern (Bulan Bintang, 1966). Islam dan Kebatinan

(BulanBintang,1967). Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama

Islam?(BulanBintang, 1968).Keutamaan Hukum Islam (Bulan Bintang, 1971).

Agama dan Etika (Sinar Hudaya, 1972). Koreksi Terhadap Drs Nurcholish

Madjid Tentang Sekularisasi (Bulan Bintang, 1972). Kasus RUU Perkawinan

dalam Hubungan Islamdan Kristen (BulanBintang, 1974). Empat Kuliah Agama

Islam Pada Perguruan Tinggi (Bulan Bintang, 1974). Hukum Islam dan

Pelaksanaannya dalam Sejarah(Bulan Bintang, 1976). Koreksi Terhadap Dr.

Harun Nasution Tentang Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek (Bulan Bintang,

1977). Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional (Bulan

Bintang, 1980). Amanat Tuhan Belum Diterapkan dalam Masyarakat (UI, 1980).

Pembaharuan adalah Masalah Tehnis (Panjimas, 1983). Pergolakan Pemikiran

Islam (Panjimas, 1982). Apa itu Syi’ah? (Harian Umum, 1984), Ijtihad dulu dan

Sekarang (Majalah Pesantren, 1985), Hendak di BawakeManaUmatIni?(Media
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2. KaryaTerjemahan

Rasjidi salah seorang putrabagsa Indonesia yang menimba ilmu di dunia

Timur dan Barat, sehingga membentuk salah satu kecenderungan intelektual di

samping menguasai bahasa Arab juga mendapat sartifikat dalam bahasa Inggris

dan Perancis yang membuat ia mampu menterjemahkan beberapa karya pemikiran

Barat ke dalam bahasa Indonesia yang dapat memperbaiki image Islam dalam

pikiran orang-orang Barat, seperti Philosophy of Religion (Filsafat Agama) karya
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David Trueblood (BulanBintang, 1965). la Bible, le Coran et la Science (Bibel,

Qur’an dan Sain Modern)karya Maurice Bucaille(Bulan Bintang, 1978).

Promesses de l’Islam (Janji-janji Islam)karya Roger Garaudy(Bulan Bintang,

1982). Living Issues In Philosophy(Pesoalan-persoalan Filsafat) karya Harold H.

Titus, Marilyn S. Smith dan Richard T. Nolan(Bulan Bintang, 1984).

l’Humanisme de l’Islam (Humanisme dalam Islam) karya MarcelA. Boisard,

(Bulan Bintang, 1990). [.]


