
 

 

 

SANWACANA 

 

Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Tuhan Raja di Raja Alam Semesta 

Ilahi Rabbi Allah SWT yang Maha berkuasa terhadap apa yang Dia kehendaki. 

Adanya penulis di muka bumi ini merupakan bukti kekuasaan-Nya dan hanya 

dengan proses berpikir, maka penulis tahu dan sadar bahwa penulis adalah ada 

dan sekarang sedang berikhtiar bagaimana membuktikan bahwa penulis adalah 

ada. Penulis yakin bahwa terselesainya penulisan tesis ini tak lepas dari intervensi 

sang Khalik, khususnya dalam menuntun proses berpikir yang rediks, holistik, 

jernih dan penuh pertimbangan Ilahiyah hingga menemui kebenaran yang penulis 

cari dalam proses penelitian ini. 

 

Penulis bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah SWT. Sang ummi 

yang mampu menabur pencerahan ilmu dan peradaban di muka bumi, sang 

mustadafin yang sangat dermawan dengan kekayaan pribadinya, sang penyayang 

yang sangat keras melawan musuh Allah di medan perang, sang lemah lembut 

yang membuat gentar lawan bicaranya, sang pemalu yang sangat lantang terhadap 

raja-raja kafir. Beliau adalah sang idola yang hati ini tak terbendung rindu tuk 

bertemu. 
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