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ABSTRAK 

Azizah, Nika Husnia.2018.PluralismeDalam al-Qura>n (TelaahPenafsiranAsghar 
Ali Engineer AtasAyat-Ayat al-Qura>n TentangPluralisme)Skripsi. 

Jurusan Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr.Anwa Mujahidin, MA. 

 

Kata Kunci: Pluralisme, Toleransi, Kerukunan, Asghar Ali Engineer. 

Ada tiga pola hubungan antara satu agama dengan agama lain: pertama, 

eksklusivisme yaitu pandangan yang meyakini bahwa hanya ada satu agama yang 

benar dan tidak ada keselamatan bagi agama-agama yang lain. Kedua, 

inklusivisme yaitu pendapat yang meyakini bahwa agama-agama yang lain adalah 

bentuk implisit dari satu agama tertentu yang benar. Ketiga, pluralisme yaitu 

pandangan yang menyatakan bahwa semua agamaadalah jalan yang sama untuk 

menuju kebenaran yang sama.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemikiran Asghar Ali melalui 

beberapa karyanya tentang gagasan seputar pluralism agama yang ia sandarkan 

dengan mengutip beberapa ayat al-Quran. 

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini 

menunjukkan bahwa Asghar Ali yang lebih condong pada pemikiran liberal, yang 

menganggap bahwa semua agama sama, sebuah sikap keterbukaan, toleransi dan 

saling menghormati agama-agama lain tanpa memaksakan kehendak dalam 

beragama surga pun tidak dimonopoli oleh satu golongan agama saja, asalkan dia 

berbuat baik dan berserah diri kepada Allah Swt.  

  



 

 



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Selama berabad-abad lamanya, Gereja Katolik yang berpusat di 

Roma (lebih tepatnya Vatikan) selalu mengajarkan sikap eksklusifisme, 

dimana mereka percaya bahwa agama kristen adalah satu-satunya agama 

yang paling benar dan dijamin masuk surga, sedangakan agama-agama 

lain─ Yahudi, Hinduisme, Budhisme dan lain sebagainya itu semua tidak 

benar.
1
 

Pendirian eksklusifisme ini masih dipegang kuat hingga 

pertengahan abad ke 20. Baru setelah Perang Dunia II, yang menelan 

banyak korban jiwa yang sebagian besar merupakan etnis Yahudi, pihak 

Gereja tampak mulai sedikit berubah sikap. Maka dalam sebuah pertemuan 

(konsili) di Vatikan pada tahun (1962-1965) Gereja Katolik meninjau 

kembali pendirian serta hubungan dengan agama-agama lain. Lalu 

terbitlah dokumen yang bernama Nostra Aetate (di zaman kita). Dokumen 

resmi itu antara lain menyatakan bahwasanya Gereja Katolik tidak 

mengingkari adanya kebenaran dan kesucian pada agama-agama lain 

selain Kristen, bahwa agama-agama lain tersebut adalah pantulan cahaya 

kebenaran memerangi seluruh umat manusia. namun padasaat yang sama 

                                                           
1
Syamsyudin Arif, ―Interfaith Dialogue dan Hubungan Antaagama dalam Perspektif Islam‖, Jurnal 

Tsaqafah, vol.6, No.1, 2010. 



 

pihak Gereja menegaskan bahwa Jesus Kristus ialah satu-satunya 

kebenaran. Disinilah letak ambivalenya pihak Gereja Katholik. Si satu sisi, 

sudah membuka diri terhadap kebenaran agama lain (inklusif), dai sisi lain 

juga masih mempertahankan eksklusifnya. 

Selain sikap inklusif, ada cara pandang lain yang dianggap bisa 

meredam─untuk tidak mengatakan menghilangkan─konflik antar umat 

beragama, yaitu pluralisme agama. Istilah pluralisme agama merupakan 

kata yang ringkas untuk menggambarkan sebuah tatanan dunia baru di 

mana perbedaan budayadan  sistem kepercayaan merupakan sebuah 

keniscayaan.
2
 Secara filosofis, istilah pluralisme agama menunjukkan pada 

suatu teori partikular tentang hubungan antara berbagai tradisi dan agama.
3
 

 Gagasan pluralisme agama ini sepintas tampak sebagai solusi yang 

tepat dan menjanjikan kehidupan antar umat beragama yang damai, aman, 

penuh toleransi dan saling menghargai, karena tidak ada peraaan 

superioritas dari agama masing-masing. 

  Sebagai seorang muslim, sikap yang harus diambil di tengah-

tengah kehidupan pluralitas agama semacam ini,tentunya adalah dengan 

membuka kembali ajaran-ajaran agama yang tertuang dalam al-Quran. Jika 

kita membuka al-Quran, kita akan menemukan beberapa ayat yang seolah-

olah bernuansa inklusif (pluralis). Diabtaranya: 

“Tidak ada paksaan dalam (masuk) agama” (al-Baqarah: 256). 

                                                           
2
Zuly Qadir, Islam Liberal(Yogyakarta: LKIS Jakarta,2010), 203. 

3
Adeng MuchtarGhazali, Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan 

Agama(Bandung: CV. Pustaka Setia,2004),123. 



 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shâbiîn, siapa saja diantara mereka yang 

benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, 

bagi mereka ganjaran dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(al-Baqarah: 62). 

 

“Kalau Allah mau, niscaya Dia akan menjadikan kalian semua satu umat”.(al-

Mâidah: 48). 

 

  Namun, pada saat yang sama, kita juga akan mendapati beberapa ayat 

al-Qur‘an yang bernuansa eksklusif. Diantara ayat-ayat tersebut adalah: 

“Sesungguhnya agama (yang benar dan diridhoi) disisi Allah adalah 

Islam”. (Âli ‗Imrân: 19). 

 

“Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak 

akan pernah diterima, dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat 

nanti”.(Âli ‗Imrân: 85). 

 

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi 

agama bagimu.” (al-Mâ`idah: 3). 

 

  Dalam rangka menentukan sikap beragama yang sesuai dengan 

tuntunan ajaran agama, seorang muslim dituntut untuk memahamiayat 

tersebut secara komprehensif dengan menggunakan metode penafsiran 

yang bersumber dari al-Quran, yang kemudian dituangkan oleh ulama 

(mufassir) dalam karya-karyanya.  

  Di tengah-tengah penentuan sikap yang seharusnya diambil oleh 

seorang muslim terkait posisinya (sebagai muslim) terhadap agama-agama 

lain, muncul gagasan pluralisme agama dari beberapa sarjana Muslim 

dengan justifikasi ayat-ayat al-Qur‘an. Diantara sarjana tersebut adalah 

Asghar Ali Engineer (1939-2013) (selanjutnya disebut Asghar Ali), 

seorang tokoh pemikir muslim kontemporer sekaligus aktivis dari India, 



 

yang mengatakan bahwa surga tidaklah dimonopoli oleh sekelompok 

agama tertentu saja. Siapa saja yang menyerahkan sepenuhnya kepada 

Allah dan berlaku baik, maka dia akan mendapat pahala dariNya.
4
 

  Gagasan Ali Asghar tentang pluralisme di atas menarik untuk 

dikaji lebih lanjut. Apa yang dia maksud dengan pluralisme agama? 

Apapkah sekedar mengakui keberadaan agama lain? Atau lebih dari itu 

mengakui kebenaran agama lain?  

  Berangkat dari sinilah penulis ingin menuangkannya dalam sebuah 

penelitian dengan judul Pandangan Al-Quran Tentang Pluralisme 

Agama (Studi Analisa Pemikiran Asghar Ali Engineer) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun untuk memudahkan dalam pembahasan lebih lanjut, maka 

pertanyaan umum tersebut akan penulis spesifikasikan ke dalam beberapa 

sub pertanyaan di antaranya, yaitu: 

1. Bagaimana penafsiran ulama terhadapayat-ayat al-Quran yang dijadikan 

justifikasi adanya pluralisme agama? 

2. Bagaimana penafsiran Asghar Ali Engineer atas Ayat-Ayat al-Quran 

yang ia klaim adanya pluralisme agama? 

3. Apa metodeyang digunakan Asghar Ali dalam nefasirkan ayat-ayat 

tersebut? 

C. Tujuan Kajian 

                                                           
4
 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung Prihantoro (Yogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), 55. 



 

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisa pandangan Asghar Ali Engineer terhadap 

ayat-ayat pluralisme. Dalam hal ini berarti atas sub-sub pertanyaan dari 

pertanyaan di atas, yaitu: 

1. Mendeskripsikan penafsiran ulama (mufassir) terhadapayat-ayat al-

Quran yang dijadikan justifikasi adanya pluralisme agama. 

2. Menjelaskan penafsiran Asghar Ali Engineer atas Ayat-Ayat al-Quran 

yang ia klaim adanya pluralisme agama. 

3. Menyingkap metode penafsiran yang digunakan Asghar Ali terhadap 

Ayat-Ayat al-Quran yang ia klaim adanya pluralisme agama.. 

Dengan tujuan tersebut diharapkan penelitian dapat memiliki 

kegunaan memberikan tawaran kontraktor mengenai wawasan keagamaan, 

kaitannya dalam menyikapi dinamika "realitas keberagaman yang plural 

dan heterogen". Memberikan sumbangan bagi ilmuan tafsir yang 

berupayamengembangkan teori dan metode tafsiryang relevan bagi 

perkembangan zaman. Sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif bagi pengembangan pemahaman pluralisme dalam perspektif 

Ashgar. Dan jugamemberikan dasar-dasar teologis bagi tumbuhnya sikap 

toleransi dan kerjasama umat Islam dengan umat yang lain. 

D. Manfaat kajian 

1. Teoritis 

Secara teoritis, kajian ini diharapakan mampu memberikan 

kontribusi bagi perkembangan kajian keislaman, khususnya dalam 



 

pengkajian tafsir kontemporer, yaitu pemahaman Asghar Ali Engineer 

terkait ayat-ayat pluralisme.Selain itu, menjadi referensi dan juga 

refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan pemikiran Ashgar 

Ali Engineer Tentang konsep pluralisme. Juga sebagai dukungan 

potensi untuk membuka kemungkinan rekonstruksi atau dekonstruksi 

dalam budaya dan kejumudan yang masih berlangsung dengan 

pendekatan tafsir, diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik 

perhatian peneliti lain, baik dari kalangan muslim maupun non-

muslim untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang 

serupa. 

2. Praktis 

Secara praktis, hasil studi ini diharapakan dapat memberi 

beberapa manfaat dan kegunaan bagi almamater pada khususnya dan 

masyarakat akademis pada umumnya, yang berkaitan dengan 

bagaimana menyikapi pluralisme dalam kehidupan di masyarakat. 

E. Batasan Pembahasan 

Mengingat banyaknya kitab tafsir yang bisa dirujuk saat 

menafsirkan ayat-ayat yang diduka mendukung ide pluralisme agama, 

penulis tidak merujuk ke semua kitab tafsir melainkan membatasinya. 

Dalam hal ini, tafsir yang akan dirujuk adalah Tafsir Ibnu Katsir‖  karena 

eksistensinya yang sering dirujuk para maufassir yang datang sesudahnya. 

Sedangan dari kalangan mufassir Indonesia penulis mengambil Tafsir Al-

Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. 



 

 

 

F. Telaah Pustaka 

Dengan  berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan belum ada 

skripsi yang berjudul―Pluralisme Dalam al-Qura>n (Telaah Penafsiran 

Asghar Ali Engineer Atas Ayat-Ayat Al-Qura>nTentang Pluralisme)‖, 

namun bukan berarti belum ada yang menulis dan membahasa tokoh 

Asghar Ali Engineer (pluralism) atau buku tentang Ashgar beserta 

gagasannya. Beberapa orang sudah meneliti tokoh ini, namun pembahasan 

tidak mutlak pada kepluralismean Ashgar. 

Diantara peneliti yang sudah mengkaji adalah  

1. “Telaah Kritis Teologi Pembebasan Dalam Pemikiran Asghar 

Ali Engineer Perspektif Islamic Worldview‖ karya Irfan S.H.I, 

tesis ini mengkaji pemikiran Asghar Ali Engineer seorang 

pemikir liberal dan praktisi teologi pembebasan. Telaah kritis 

terhadap konsep teologi pembebasan perspektif 

IslamicWorldview dalam pandangan Asghar, inti semangat 

Islam adalah pembebasan dan kesamaan. Fokus dari 

pembahasan tesis ini adalah pada beberapa produk pemikiran 

teologi pembebasan Asgharyang terdiri dari tiga topik yakni: 

diskursus tema kafir, diskursus pluralisme dan diskursus gender 

equality. Bagi Asghar, al-Qura>nbersifat normatif dan 



 

pragmatis, dan ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan 

zaman sekarang.
5
 

2. "Studi komparatif Terhadap Penafsiran al-Qura>nyang dan 

Ashgar Ali Engineer Terkait Ayat-Ayat Poligami" oleh 

Masroni.
6
 

3. Misbachul Munir dengan judul skripsi ―Relevansi Teologi 

Pembebasan Asghar Ali Engineer dengan Tujuan Pendidikan 

Islam‖, skirpsi ini berkaitan dengan bagaimana ketika teori 

Asghar Ali Engineer yang berupa Teologi Pembebasan Islam 

ini  direlevansikan dengan dunia pendidikan Islam, yang pada 

kenyataannya saat ini, pendidikan agama Islam menjadi 

institusi yang eksklusif dalam menyampaikan ajaranya. 

Sehingga pendidikan agama Islam telah kehilangan semangat 

dan vitalitasnya sebagai agen pembebasan. 

4. Idan Dandi, ―Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya Mengenai 

Teologi Perdamaian‖yang termuat dalam jurnal Tamaddun.
7
 

5. Hairus Salim, ―Menimbang Teologi Pembebasan Islam 

Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer‖, dimuat dalam 

sebuah jurnal Orientasi Baru.
8
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 Masroni, Studi komparatif Terhadap Penafsiran Al-Quran yang dan Ashgar Ali Engineer Terkait 
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Dandi, Idan. ―Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian‖:Tamaddun, 

vol. 5, No. 1. (2017). 
8
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Orientasi Baru, 2. (2010). 



 

6. Amelia,Islam dan Demokrasi: Kajian Analitis Teologi 

Pembebasan Asghar Ali Engineer, Skripsi IDIA Preduan 

Sumenep.
9
 

7. Fathul Mu‘in, Islam dan Negara(Studi Pemikiran Asghar Ali 

Engineer), Skripi UIN Sunan Kalijaga.
10

 

8. M. Mukhtasar ―Theologi Pembebasan Menurut Asghar Ali 

Engineer, Makna dan Relevansinya dalam Konteks Pluralitas di 

Asia‖. Seiring dengan kemajemukan agama menimbulkan 

persoalan yang juga semakin kompleks. Titik awal 

refleksiteologis untuk pembebasan di Asia adalah pengalaman 

keagamaan dalam hidup bermasyarakat  yang dapat memberi 

kemungkinan bagi berlangsungnya dialog dan aksi.
11

 

9. Ufi Rufaida, ―Pandang al-Quran Tentang Pluralisme Agama 

(Studi Komparasi Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid 

Ridho dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka). Skripsi IAIN 

Ponorogo.
12

 

Dari seluruh kajian yang sudah ada tersebut, penulis belum 

menemukan adanya karya yang secara mendetail dan komprehensif 

menulis tentang Ashgar Ali Engineer dan metode pemahamannya terhadap 
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Mukhtasar, M. ―Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer; Makna dan Relevansinya 

dalam konteks PluralitasAgama di Asia‖: Jurnal Filsafat. 2. (2000). 
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karya Muhammad Rasyid Ridho dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka), Skripsi IAIN 
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nalar pluralisme al-Qura>n.Hal inilah yang memancing penulis untuk 

mencoba mengisi celah yang ditinggalkan oleh para penulis pemikiran 

Ashgar Ali Engineer tersebut, yaitu dengan membaca dan mengkaji 

Ashgar Ali Engineer dan karya-karya nya dalam kajian al-Qura>ntentang 

pluralisme dengan lebih detail dan komprehensif dari seluruh penulis yang 

telah mengkajinya terlebih dulu. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Objek permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Pluralisme agama. 

Oleh karenanya penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif,
13

 

berupa penelitian kepustakaan (library research). Karena itu, 

bahan-bahan yang dijadikan sumber data adalah bahan-bahan 

tertulis.Data di kumpulkan dan diolah dari sumber-sumber 

kepustakaan yang telah dikaji kemudian menganalisis 

permasalahan tersebut sehingga menjadi jelas dan mendapatkan 

kesimpulan yang jelas pula.
14

 

Penelitian ini pertama-tama dirancang sebagai penelitian 

dalam bidang tafsir al-Qura>n. Untuk itulah, penelitian ini 

menggunakan pendekatan ilmu tafsir untuk mengungkap struktur 

bangun tafsir pluralisme yang digagas oleh Asghar Ali Engineer, 
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Penelitian yang berusaha memahami fenomena yang kompleks dengan jalan mengujinya dalam 

keseluruhannya dalam konteks, serta memahami fenomena social melalui gambaran holistic dan 

memperbanyak pemahaman yang mendalam. Lexi J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2007), 31-32. 
14Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius,1990), 61 



 

mendeskripsikan hasil penafsiran Asghar Ali Engineer dalam 

menafsirkan ayat al-Qura>nyang berkaitan dengan pluralisme serta 

metodologi penafsiran yang mendasarinya. Dengan pendekatan ini, 

ayat-ayat, sumber-sumber penafsiran, dan arah makna tafsir dapat 

diungkap. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer, Penelitian ini menggunakan sumber data 

primer yang terdiri dari beberapa data ayat-ayat al-Qura>n 

tentang pluralsime dankarya-karya Ashgar Ali yang tertuang 

dalam beberapa buku di antaranya, yaitu:  

1. ―Islam dan Theologi Pembebasan‖sasara dari buku ini 

adalah titik simpul dari wacana keagamaan umat islam 

yaitu, keadilan yang menjangkau masalah sosial, ekonomi 

dan politik. Membahas bagaimana teori teologi 

pembebaasan islam Asghar.
15

 

2. ―Islam Masa Kini‖ buku ini menjelaskan bahwa al-Qura>nitu 

menitikberatkan empat ajaran terpenting, yang tanpa ajaran 

tersebut seseorang tidak dapat disebut sebagai seorang 

muslim yang baik. Keempatnya adalah: keadilan, berbuat 

baik,cinta kasih dan bijaksana.
16
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Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, ter. Agung Prihantoro,(Yogyakarta: LKIS, 

2006 
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Asghar Ali Engineer, Islam Masa Kini,ter. Tim Forstudia,(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 



 

3. ―Islam dan Pembebasan‖ nilai penting dari buku ini terletak 

pada pembongkarannya atas konsep mukmin dan kafir. 

Bagi Asghar, seorang mukmin bukanlah sekadar orang yang 

percaya kepada Tuhan, melainkan juga ia mau berjuang 

menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk 

kedzaliman dan penindasan.
17

 

4. ―Islam dan Perdamaian Global‖ buku ini adalah kumpulan 

artikel-artikel beberapa tokoh dunia, salah satunya adalah 

Asghar Ali Engginer, secara umum buku ini mengelaborasi 

berbagai pemikiran tentang perdamaian dan keadilan 

dengan titik tekan pada aspek-aspek normatif Islam.
18

 

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data kedua yang digunakan 

penulis untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan 

sebagai pembanding dari data primer atau disebut dengan data yang 

berkaitan dengan analisis. Data ini dilacak dari literatur dan hasil 

penelitian terkait di antaranya, yaitu:  

1. Epistemologi Kiri karya Listiyono dkk, merupakan 

kumpulan dari artikel-artikel yang membahas tokoh-tokoh 

pemikir kiri, termasuk tokoh Asghar Ali Engineer.
19
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Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, ter. Hairus Salim dan Imam Baihaqy (Yogyakarta: 

LKIS 
18

Asghar AliEngineer, Hak Azasi Manusia “Islam dan Perdamaian Global”, ed. Azhar et 

al(Yogyakarta: Madyan Press, 2002).  
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Listiyono Santoso, dkk, Epistemologi Kiri(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). 



 

2. Muh. Tasrif, M.Ag, dengan judul buku "Konsep Pluralisme 

dalam Al-Quran, Telaah Penafsiran Nur Kholis Majid atas 

Ayat-ayat Al-Quran Tentang Pluralisme".
20

 

3. Metode Penelitian al-Quran dan Tafsirn karya Abdul 

Mustaqim, penulis berusaha menguraikan apa saja metode-

metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Quran dan 

sekaligus memberikan contoh dalam pembahasanya.
21

 

4. Al-Quran Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir 

Kalamullahyang disusun oleh TFKI Lirboyo, buku ini 

berisi sejarah, ilmu-ilmu dan tema-tema pokok terkait tafsir 

al-Quran.
22

 

5. Islam Liberal karyaDr. Zuly Qadir, buku ini merupakan 

karya ilmiyah yang mencoba mengkaji dan memotret 

gerakan pemikiran dikalangan indonesia.
23

 

6. Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan 

Agama karya Drs. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag, 

keberagamaan atau kepenganutan agama yang menjadi 

pokok bahasan dalam buku ini  dilihat dari konteks 

hubungan antar agama. Keberagamaan adalah penyikapan 

atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, 
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ajaran tuhan, yang tentu saja sebuah kebenaran akan 

bersifat relatif. Setiap lingkungan sosio-kultural tertentu 

sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang 

agamanya.
24

 

7. Metodologi Penelitian Filsafat karya Anton Bakker dan 

Achmad Charis Zubair.
25

 

8. Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexi J. Moeloeng.
26

 

9. Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman karya Nur 

Cholish Madjid,membahas tentang tema-tema pokok 

hubungan antar agama.
27

 

10. Nalar Kritis Epistemologi Islam karya Dr. Aksin Wijaya, 

membincang dialog kritis para kritikus muslim seperti al-

Ghazali, ibnu Rusyd, Thaha Husain dan Muh. Abid al-

Jabiri.
28

 

11. Demi Toleransi Demi Pluralisme editor Ihsan Ali Fauzi 

dkk. Buku ini adalah sebuah kumpulan esai-esai untuk 

merayakan 65 tahun M. Dawam Rahardjo.
29

 

12. Merayakan Kebebasan Beragama, editor Elza Eldi Taher. 

Kumpulan dari berbagai esai yang membahas terkait 

kebebasan beragama dan pluralisme.
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13. Studi al-Qura>nKontemporer, editor Abdul Mustaqim dan 

Sahiron Syamsudin. Buku ini menyinggung tentang 

berbagai kemungkinan munculnya tafsir baru untuk zaman 

sekarang. Buku ini juga mengeksplorasi berbagai 

pendekatan dan metodologi tafsir kontemporer yang kritis 

dan analitis.
31

 

14. Wacana Islam Progresif: Reinterpretasi Teks Demi 

Membebaskan yang Tertindas, Karya Sudarto. Buku ini 

menjelaskan perlunya mengembangkan pemahaman 

keagamaan yang progersif dan membebaskan. 

Denganbegitu, terbangun sistem yang sensitif terhadap 

persoalan kemanusiaan kaaum tertindas tanpa 

deskriminatif.
32

 

15. Pluralisme IslamPribumi: Melacak Argumen-argumen 

Abdurrahman Wachid Tentang Pluralisme Islam di 

Indonesia karya Iswahyudi.
33

 

16. Arah Baru Studi Ulumul al-Qura>n Memburu Pesan Tuhan 

di Balik Fenomena Budaya karya Aksin Wijaya.
34

 

17. Hermeneutik sebuah metode filsafat karya E. Sumaryono.
35 
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18. Pergeseran Epistemologi Tafsir karya AbdulMustaqim.
36

 

19. Contemporery hermeneutics: Hermeneutics as method, 

Philosophy and critique karya Joseph Bleicher.
37

 

20. Menafsirkan Teks: Pengantar Kritis mengenai Teori dan 

Praktik Menafsirkan Sastra karya K.M. Newton, terj. 

Soelista.
38

 

21. Hermeneutics: Interpretation Theory in Scheleiermacher, 

Dilthey, Heidegger and Gadamer karya Richard E. 

Palmer.39 

22. Dan juga buku-buku pembantu lainnya seperti buku-buku 

hadist dan kamus-kamus yang diperlukan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penggalian data 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: 

menelaah buku-buku tentang pluralisme agama menurut konstruk 

pemikiran Ashgar Ali Engineer. Penulis mengumpulkam dengan 

menggunakan studi dokumenter yaitu kajian pengumpulan, 

pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang 
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ilmu pengetahuan, yang diantaranya meneliti, memahami, 

menganalisa data-data yang berkaitan dengan pembahasan ini. 

4. Teknik Analisis Data 

 Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses 

analisis data dengan menggunakan tahapan pertama 

mendeskripsikan dan kemudian menanalisis. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

analisis.Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data-

data yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer.Dan 

juga digunakan untuk mendeskripsikan kontruk dasar pemikiran 

Asghar Ali Engineer. Sedangkan metode analisis digunakan untuk 

analisa data. Pada saat penyususnan data juga dilakukan analisis 

dan interpretasi data dengan kerangka teori yang telah disusun. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari pelebaran dan kerancuan masalah serta 

menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka pembahasan penelitian 

ini dilakukan sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, kemudian 

yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu landasan teori yang dibagi menjadi dua bagian. 

Pertama,tentang definisi pliuralisme agama dan sejarahnya. Kedua, 



 

tentangpenafsiran ayat-ayat yang dijadikan justifikasi adanya pluralisme 

agama. 

Bab ketiga merupakan pokok pembahasan yaitu mendeskripsikan 

tentang biografi Asghar Ali, latarbelakang pemikiran Asghar Ali dan 

bagaimana penafsiran Asghar Ali terhadap ayat-ayat yang klaim adanya 

pluralisme agama. 

Bab keempat adalahanalisa tentang penafsiran Asghar Ali Engineer 

terhadap ayat-ayatyang ia jadikan justifikasi adanya pluralisme agama, 

serta analisa metode yang digunakan Asghar Ali dalam menafsirkan ayat 

tersebut. 

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari 

pemaparan yang telah penulis teliti yang kemudian  dilanjutkan dengan 

saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PANDANGAN AL-QURA>N TERHADAP PLURALISME AGAMA  

A. Pluralisme Agama: Definisi dan Sejarah 

1. Pengertian Pluralisme Agama 

Secara etimologis, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu 

‗pluralisme‘ dan ‗agama‘. Dalam bahasa Arab diterjemahkan „al-

ta‟dudiyyah al-diniyyah‟ dan dalam bahasa Inggris ‗religious 

pluralism‘. Oleh karena pluralisme agama ini berasal dari Inggris 

(Barat), maka untuk mendifinisikannya secara akurat harus merujuk 

kepada kamus bahasa tersebut. pluralisme berasal dari kata plural yang 

berarti jamak; lebih dari satu.
40

Dalam kamus bahasa Inggris,istilah 

pluralisme,menurut Anis Malik Thoha, memiliki tiga pengertian. 

Pertama, pengertian kegerejaan (i) sebutan untuk orang yang 

memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) 

memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat 

kegerejaan maupun non kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis: sistem 

pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar 

yang lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis: suatu 

sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang 

bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung 

tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara 

kelompok-kelompok tersebut. Ketiga pengertian tersebut sebenarnya 
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bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai 

kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya 

perbedaan-perbedaan dan karakteristikmasing-masing.
41

Pluralisme 

samadengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk 

bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang 

berbeda-beda dalam satu masyarakat.
42

 

Dari berbagai kamus pluralism dapat disederhanakan kedalam 

dua pengertian: pertama, pengakuan terhadap keragaman kelompok, 

baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran maupun partai dengan 

tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat 

karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Kedua, doktrin 

yang mengandung bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua 

pendapat adalah sama benarnya. Dari jabaran makna ini,pluralisme 

dalam pengertian awal dapat diartikan sebagai toleransi, dan yang 

kedua diartikan sebagai relativitas kebenaran yang memandang bahwa 

tidak ada kebenaran yang mutlak. 

Sementara itu, definisi agama dalam wacana pemikiran Barat 

tidak ditemukan kata sepakat di kalangan sarjana Barat, baik filosof, 

teolog, sosiolog, antropolog. Dan karena saking sulitnya, sampai ada 

di kalangan mereka yang berpendapat bahwa agama adalah kata-kata 
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yang tidak mungkin didefinisikan.
43

 Hal ini sebagaimana diakaui oleh 

seorang pakar ilmu perbandingan agama, Wilfred Cantwell, ketika 

mengatakan: 

“ Terminologi (agama) luar biasa sulitnya didefinisikan (the term is 

notoriously indefinable). Paling tidak, dalam beberapa dasawarsa 

terakhir ini terdapat beragam definisi yang membingungkan yang tak 

satu pun diterima secara luas… Oleh karenanya, istilah ini harus 

dibuang dan ditinggalkan untuk selamanya.”
44

 

 

Bila ditelusi lebih jauh, kebingunan Barat dalam mendefinisikan 

agama berawal dari konsep mereka tentang Tuhan yang bermasalah. 

Agama Barat (Kristen), kata Amstrong dalam History of God, justru 

banyak berbicara Yesus Kristus ketimbang Tuhan. Padahal, Yesus 

sendiri tidak pernah menklaim dirinya suci, apalagi Tuhan. 

Terlepas dari kebingungan orang Barat dalam mendefiniskan 

agama, secara objektif, terminologi agama masih tetap digunakan 

dalam bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, tidaklah salah menentukan 

satu definisi agama yang memadai sebagai suatu pijakan ilmiah dan 

metodologis yang mutlak diperlukan untuk melakukan sebuah kajian. 

Definisi tersebut, setidaknya didasari atas tiga pendekatan, yakni segi 

―institusi‖, ―fungsi‖  dan ―substansi‖.  

Para ahli sejarah sosial, cenderung mendefinisikan agama 

sebagai sesuatu institusi historis –suatu pandangan hidup yang 

institutionalized- yang mudah dibedakan dari yang lain yang sejenis, 
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misalnya, secara alami sangat mudah membedakan antara agama 

Budha dan Islam dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang 

melatarbelakangi keduanya; system kemasyarakan, keyakinan, ritual 

dan etika.
45

 

Sementara itu, para sosiolog dan antropolog cenderung 

mendefinikan agama dari fungsi sosialnya, yaitu system kehidupan 

yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-

kelompok sosial. Pendapat ini didukung oleh Durkeim
46

, Robert N. 

Bellah
47

, Thomas Luckmann
48

 dan Clifford Geertz
49

. Sedangkan para 

teolog dan sejarawan melihat agama dari aspek substansinya yang 

sangat asasi, yaitu sesuatu yang sacral (the sacred). Pendapat ini 

dipegang oleh Rudolf Otto
50

 dan Mircea Eliade. 

Bila dikaji lebih mendalam, pada hakikatnya ketiga pendekatan 

di atas tidak saling bertentangan, melainkan saling menyempurnakan 

dan melengkapi, khususnya jika menginginkan agara ―pluralisme 

agama‖ didefinikan sesuai kenyataan obejktif di lapangan. Dari uraian 

diatas, definisi agama yang paling tepat adalah yang mencakup semua 
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jenis agama, kepercayaan, sekte maupun berbagai jenis isme dan 

lainnya. Dan jika ―pluralisme‖ dirangkai dengan ―agama‖ sebagai 

predikatnya, maka berdasarkan pemahaman tersebut di atas bisa 

dikatakan bahwa ―pluralisme agama‖ adalah kondisi hidup bersama 

(koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda 

dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik 

atau ajaran masing-masing agama.
51

 

Walaupun dalam kamus terdapat makna pluralisme sebagai 

toleransi atau sikap saling menghormati keunikan masing-masing, 

tetapi pluralisme agama adalah sebuah paham atau cara pandang 

terhadap pluralitas agama yang paham ini memandang semua agama 

adalah sama atau setara dengan agama-agama lainnya. Dari 

pemahaman demikian dapat dapat ditelusuri bahwa terdapat dua aliran 

besar dalam pluralisme agama: Teologi Global (Global Theology) dan 

Kesatuan Transenden Agama-Agama (Transendent Unity of Religion) 

yang dibawa oleh tokoh Barat John Hick dan Frithjof Schuon.
52

 

Theologi Global (Global Theology) lahir dari rahim globalisme 

Barat. Pengusungnya adalah John Hick seorang teolog Kristen 

Protestan. Dalam teorinya, John Hick merumuskan sebuah revolusi 

teologis dari pemusatan agama-agama menuju pemusatan Tuhan. 

Selain itu, Hick juga memandang bahwa agama-agama adalah realitas 

dari tanggapan budaya manusia yang berbeda-beda dari Satu Yang 
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Nyata (The Real). Dengan teorinya ini Hick ingin menegaskan bahwa 

kebenaran agama tidaklah monolitik atau tunggal tapi bersifat plural 

sesuai dengan jumlah tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran agama yang 

melaluinya manusia melakukan respon terhadapnya.
53

 

Berbeda dengan Teologi Global, Kesatuan Transenden Agama-

Agama (Transendent Unity of Religion) lahir sebagai kritik terhadap 

globalisme dan modernitas Barat yang anti agama. Pengusungnya yang 

terkenal adalah Frithjof Schuon. Ia membagi agama-agama kepada dua 

hakikat; eksoterik (lahiriah) dan esoterik (batiniah). Dari sudut 

pandang ini, agama-agama seperti: Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, 

Budha, dll merupakan bentuk lahiriah (eksoterik) yang dipisahkan oleh 

garis horizontal dan bertemu pada hakikat esoterik. Dari pemaparan di 

atas dapat dilihat bahwa pendangan ini ingin mengantarkan manusia 

kepada sebuah kesepakatan bahwa semua agama merupakan 

manifestasi-manifestasi dan bentuk-bentuk yang beragam dari hakikat 

esoterik yang tunggal. Dari sudut pandang ini, dimensi esoterik 

merupakan sesuatu yang absolut dan dimensi eksoterik bersifat relatif 

agar agama-agama dapat berkoeksistensi satu sama lainnya.
54

 

Dalam bukunya, Muh Tasrif mengutip pernyataan John Hick, 

pluralisme agama bermakna sebagai “the belief that no one religion 

has amonopoly of the truth or of the life that leads to salvation,” 

keyakinan bahwa tidak ada satu agamapun yang memiliki monopoli 
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kebenaran atau kehidupan yang membawa kepada keselamatan.
55

 

Dengan kata lain, John Hick ingin menegaskan bahwa sejatinya semua 

agama adalah merupakan “manifestasi-manifestasi dari realitas yang 

satu”. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih 

baik dari yang lain.
56

 

Untuk mendukung gagasan ini, menurut Hick, terdapat dua 

pendekatan yang bisa ditempuh yang saling mendukung. Pertama, 

memulai dari dalam tradisi keyakinan sendiri, lalu memperluas keluar, 

dengan cara mengeksplorasi sumberdayanya untuk menerima 

kesejajaran keyakinan agama-agama lain dalam membawa kepada 

keselamatan. Dengan kata lain menerima mereka sebagai jalan yang 

sama-sama otentik menuju keselamatan. Pendekatan kedua adalah 

pendekatan filsafat agama yang berupaya untuk memahami bagaimana 

agama-agama yang berbeda, dengan perbedaan lahir yang jelas dan 

keyakinan yang tidak dapat dibandingkan,bisa berada dalam satu 

tingkat sebagai rajutan keyakinan dan praktik yang mengantarkan para 

pemeluknya pada keselamatan. Argumen filosofis Hick didasarkan 

pada sebuah pandangan yang dibenarkan pada semua tradisi-tradisi 

besar.
57
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Setiap agama memiliki substansi kebenaran,dalam filsafat 

pereniel suatu konsep dalam wacana yang banyak membicarakan 

hakekat Tuhan sebagai wujud absolut merupakan sumber dari segala 

sumber wujud. Sehingga semua agama samawi berasal dari wujud 

yang satu, atau adanya the common vision menghubungkan kembali 

the man of good dalam realitas eksoterik agama-agama. Disamping itu 

pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam 

ikatan-ikatan keadaban, bahkan pluralisme adalah suatu keharusan 

bagi keselamatan manusia, melalui mekanisme dan pengimbangan 

masing-masing pemeluk agama.
58

 

Jika dianalisis secara teliti, ada dua macam bentuk pluralisme 

agama: pluralisme eksternal agama dan pluralisme internal agama. 

Pluralisme eksternal agama adalah keyakinan akan kebenaran semua 

agama, baik dalam kapasitas yang sama maupun dengan kapasitas 

kebenaran yang berbeda-beda. sedangkan pluralisme internal agama 

adalah keyakinan akan semua sekte atau madzhab dalam satu agama 

tertentu. Pluralisme internalagama muncul akibat keyakinan akan 

kebenaran semua bentuk penafsiran, walaupun satu sama lain secara 

zahir saling bertentangan. Hal itu terjadi untuk menghindari pertikaian 

antar pengikut sekte dalam kehidupan bermasyarakat.
59
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Kedua bentuk pluralisme diatas memiliki beberapa 

kemungkinan pengertian yang berbeda. Pertama, pluralitas diartikan 

sebagai pandangan atas agama sebagai satu hakikat namun dengan 

berbagai rupa dan bentuk. Kedua, pluralisme diartikan sebagai esensi 

hakikat memiliki berbagai bentuk yang terjelma dalam berbagai 

agama. Ketiga, pluralisme diartikan bahwa hakikat terdiri dari berbagai 

unsur yang masing-masing dari unsur yang ada tersimpan dalam 

sabuah agama. Dan keempat, pluralisme diartikan sebagai saling 

menghormati dan toleransi sosial antar pengikut umat beragama.
60

 

Dengan demikian telah terjadi proses pengebirian dan ‖reduksi‖ 

yang luar biasa terhadap pengertian agama, dimana agama dipandang 

hanya sebagai konsep hubungan manusia dengan kekuatan sakral yang 

transendental dan bersifat metafisik ketimbang suatu sistem sosial. 

Pemahaman agama yang reduksionistik inilah yang merupakan ‖pangkal 

permasalahan‖ sosio-teologis modern yang sangat akut dan kompleks 

yang tak mungkin diselesaikan dan ditemukan solusinya kecuali dengan 

mengembalikan ‖agama‖ itu sendiri ke habitat aslinya, ke titik orbitnya 

yang sebenarnya, dan kepada pengertiannya yang benar dan 

komprehensif, tidak reduksionistik.
61

 

2. Sejarah Pluralisme Agama 

Selama berabad-abad lamanya, bangsa Eropa hidup dalam 

masa kegelapan (dark ages), agama (Kristen) yang dianut oleh Kaisar 
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Konstantin (306-337) sejak abad ke 4 masehi, dan kemudian menjadi 

agama resmi kerajaan, semakin menambah penderitaan bangsa 

Eropa.
62

 Hal ini karena Kristen yang dianut dan berkembang di Eropa 

sejak saat itu, sudah kehilangan originalitasnya dan sudah diubah-

sesuai dengan politik kerajaan sebagaimana diakui oleh sejarawan 

Barat sendiri. 

Baru ketika memasuki abad ke-18, Eropa memasuki abad 

pencerahan (Enlightement) yang didahului oleh humanisme, reformasi 

agama, dan rasionalisme. Di tengah hiruk pikuk pergolakan pemikiran 

di Eropa yang terjadi antara gereja dan kehidupan di luar gereja, 

muncullah suatu paham yang dikenal dengan ―liberalism‖
63

 yang 

membawa ‗bendera‘ kebebasan, toleransi, persamaan, keragaman atau 

pluralisme. Arus liberalisme inilah yang mengantarkan Eropa ke 

gerbang sekularisasi yang memisahkan antara urusan gereja dengan 

negara. 

Jadi, pluralisme agama lahir akibat sekularisme dan proses 

sekularisasi masyarakat Barat. Dalam hal ini, Muhammad 

Legenhausen, seorang pemikir muslim kontemporer menututurkan: 

“Kebanyakan kalangan liberal sepakat bahwa liberalisme 

harus dipandang sebagai buntut dari munculnya Reformasi. 

Kebebasan nurani dalam urusan-urusan agama lebih dulu 

muncul dan kemudian diperluas dalam bidang-bidang lain. 

Jadi, toleransi terhadap berbagai pendapat yang berbeda 

tentang agama menjadi landasan yang paling utama dalam 
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liberalisme politik. Dalam konteks ini, pluralisme religious 

bisa dianggap muncul belakangan yang berusaha mencari 

landasan teologis untuk toleransi ini.”
64

 

 

Dalam perjalanannya, pluralisme agama dipicu oleh doktrin 

exclusivisme yang menyatakan ―di luar gereja tidak ada keselamatan‖ 

(Salus extra ecclesiam non est) --yang selama berabad abad dipegang 

teguh oleh gereja Katolik di Roma-- dianggap bertanggung jawab 

menyuburkan sikap intoleran, fanatik, picik, memicu dan secara tidak 

langsung juga membenarkan aneka ragam perlakuan buruk dan 

penindasan terhadap orang yang berlainan agama, hingga akhirnya 

pada pertemuan (konsili) yang digelar di Vatikan pada tahun 1962 -

1965, gereja Katolik mendeklarasikan doktrin ―keselamatan umum‖ 

bahkan bagi agama-agama selain Kristen.
65

 Namun demikian tetap 

ditegaskan bahwa Jesus Kristus ialah satu-satunya jalan 

(keselamatan), satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan
66

, 

yang hanya dengannya manusia dapat hidup beragama secara utuh dan 

sempurna (in quo hominess plenitudinem vitae religiosae inveniunt). 
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Dengan perubahan sikap dari eksklusif ke inklusif ini, Gereja 

menggagas dan mengadakan dialog dan kerjasama dengan pemeluk 

agama lain secara hati-hati dan penuh cinta kasih dengan tetap 

meyatakan keyakinan sebagai seorang Kristen demi memelihara dan 

meningkatkan kebaikan moral maupun spiritual yang terdapat pada 

agama-agama tersebut. Gagasan ini rupanya mendapat sambutan yang 

hangat dari sejumlah tokoh akademik kelas dunia, diantaranya, Karl 

Rahner yang membuat istilah anonymous Christian untuk orang-orang 

non-Kristen yang tidak menyadari bawah dirinya Kristen.
67

 Profesor 

John Hick dari Universitas Birmingham melontarkan gagasan Global 

Theology (satu  teologi bagi semua pemeluk agama sedunia) sebagai 

konsekuensi dari dialog antaragama.
68

 Dari sini terlihat adanya upaya 

melunturkan keyakinan agama dengan paham inklusivisme, pluralisme 

dan relativisme agama. 

Adapun pluralisme mengajarkan bahwa semua agama-agama 

besar di dunia ini adalah sama benarnya dan sama baiknya, dalam arti 

semuanya sama-sama dapat mengantarkan pemeluknya kepada Tuhan 

dan keselamatan, terlepas dari perbedaan-perbedaan formal. Apa 

perbedaan pluralisme dengan toleransi? Pluralisme itu lebih dari 

sekedar toleransi, kata Diana L. Eck. Menurutnya, toleransi itu sudi 

dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain dari agama lain 

dengan rukun, damai dan saling menghormati serta menghargai. 
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Adapun pluralisme itu mau menerima dan mengakui agama lain, 

meyakini bahwa agamanya benar tetapi agama lain pun benar juga. 

Jelaslah bahwa pluralisme dan relativisme setali tiga uang.
69

 

Sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh dalam peta sejarah 

peradaban agama-agama di dunia, kecenderungan sikap beragama 

yang pluralistik, dengan pemahaman yang dikenal sekarang, sejatinya 

sama sekali bukan barang baru. Cikal bakal pluralisme agama ini telah 

muncul di India pada akhir abad ke-15 dalam gagasan-gagasan Kabir 

(1440-1518M) dan muridnya, yaitu Guru Nanak (1469-1538M) pendiri 

agama ―Sikhisme‖.
70

 Hanya saja pengaruh gagasan ini belum mampu 

menerobos batas-batas geografis regional, sehingga hanya popular di 

anak benua India. 

Seiring dengan perjalanan waktu, gagasan pluralisme agama 

ini merambah wacana pemikiran Islam, tepatnya pasca Perang Dunia 

Kedua, yaitu ketika mulai terbuka kesempatan besar bagi generasi 

muda Muslim untuk mengenyam pendidikan di universitas-universitas 

Barat sehingga mereka dapat bersinggungan langsung dengan budaya 

dan pemikiran Barat. Di kalangan para pemikir muslim moderat, 

barangkali Seyyed Hossein Nasr -yang berlatar belakang Syi‘ah- 

merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam 

mempopulerkan gagasan pluralisme agama di kalangan dunia Islam 
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yang kemudian melambungkan namanya sejajar dengan tokoh-tokoh 

pluralis yang lain seperti Ninian Smart, John Hick, dan Anne 

Schimmel. 

B. “Ayat-Ayat’’Pluralisme Agama 

Sengaja peneliti tulis kata ―ayat-ayat‖ dengan tanda kutip karena 

sebagai penegasan bahwa ayat-ayat terkait pluralisme tersebut seolah-olah 

terdapat dalam al-Quran. Dalam pemikiran Islam, pluralisme agama 

merupakan hal baru yang tidak mempunyai akar ideologis dan teologis 

yang kuat. Kendati demikian, para pengusung pluralisme−khususnya dari 

para pemikir muslim kontemporer─sering menyandarkan argumentasinya 

kepada beberapa ayat al-Quran yang dianggap mendukung ide pluralisme, 

di antara ayat-ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah ayat 112, 256, Q.S. al-

Ma>idah ayat 48, Q.S. al-Hujurat ayat 13. 

1. Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 256 

Allah Swt berfirman: 

َ  الُّرْ ُل ِ َي  ْاَ  ِّ   َ  ِ ْ لَ َا ِ   الِّ ِي َ ْل  َت َت َنَّي

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang 

sesat.” (Q.S. al-Baqarah: 256)
71

 

―Tidak adapaksaan dalam beragama‖, Menurut Hamka  ayat 255 

dan ayat 256 sebenarnya masih saling bersinggungan. Ayat 255 

menjelaskan intisari dari ajaran Islam tentang Tauhid meliputi makna 

Tuhan seluruhnya. Sebab itu kalau hati manusia tulus dan tidak 
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dipengaruhi oleh taqlid kepadanenek moyang atau paksaan dari 

pemuka agama, dengan sendirinya orang akan menerima keterangan 

dari ayat tersebut. Sebab itu maka dalam ayat 256 ini diterangkan 

bahwa diantara jalan yang benar sudah jelas berbeda dengan jalan 

yang sesat, sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. 

Menurut riwayat dari Abu Daud dan An-Nasa‘i, dan Ibnu 

Mundzir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dan Ibnu Mardawaihi dan 

Ibnu al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain, 

bahwasanya penduduk Madinah sebelum mereka memeluk agama 

Islam, merasa bahwa kehidupan kaum Yahudi jauh lebih baik dari 

kehidupan mereka. Sebab itu diantara mereka ada yang menyerahkan 

anak mereka kepada kaum Yahudi untuk mereka didik dan setelah 

besar anak-anak itu akan menjadi orang Yahudi. Kemudian orang 

Madinah menjadi Islam, yang kemudian disebut sebagai kaum 

Anshar.
72

 

Maka setelah Rasulullah pindah ke madinah dibuatlah perjanjian 

bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. 

Tetapi dari tahun ke tahun perjanjian itu mereka pungkiri. Mereka 

berusaha untuk membunuh Rasulullah  dan akhirnya Bani Nadhir 

(Yahudi) diusirdari Madinah. Ternyata salah satu dari Bani Nadhir 

tersebut adalah anak dari orang Anshar yang menjadi orang Yahudi. 

Ayah anak itu memohon kepada Rasulullah supaya anak itu di tarik 
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untuk masuk Islam,kalau perlu dengan paksa. Dan saat itulah turun 

ayat tersebut. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi hanya memanggil 

anak-anak itu dan disuruh memilih, tetap dalam Yahudi atau masuk 

Islam.  

Keyakinan agama tidaklah boleh dipaksakan, sebab: “Telah 

nyata kebenaran dan kesesatan”. Orang boleh mempergunkan 

akalnya untuk menimbang dan memilih kebenaran dan kesesatan 

tersebut. Asal manusia mau berfikir sehat, dia pasti akan sampai pada 

Islam. Tetapi kalau ada paksaan, akan timbul perkosaan fikiran dan 

juga taqlid.
73

 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya 

kitab Al-Misbah, dia berpendapat bahwa makna ayat ―Tidak ada 

paksaan dalam menganut agama”adalahmengapa ada 

paksaan,padahalsekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja)(QS. al-Ma>idah [5]: 48). Perlu dicatat, 

bahwa yang dimaksud dengan ―tidakada paksaandalam menganut 

agama”adalah menganut akidahnya.  

Kembali kepada penegasan ayat ini, ―tidak ada paksaan dalam 

menganut 

keyakinan agama”, QuraisyShihab mengatakan  bahwa Allah 

menghendaki agar setiap orang merasakankedamaian. Agama-Nya 

dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapatdiraih kalau jiwa 

                                                           
73

Buya Hamka, Tafsir Al-Azha jilit 3 (Jakarta: Dharma Caraka, 1989), 321-22. 



 

tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai,karena itu tidak 

ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.
74

 

Mengapa ada paksaan, padahal telah jelas jalan yang benar dari 

jalanyang sesat. Jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih 

jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah 

wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam 

jiwa seseorang yang engganmenelusuri jalan yang lurus setelah jelas 

jalan itu terbentang di hadapannya.Ayat ini menggunakan katarusyd 

yang mengandung maknajalan lurus. Kata ini pada akhirnya 

bermakna ketepatan mengelola sesuatuserta kemantapan dan 

kesinambungan dalam ketepatan itu. Ini bertolakbelakang denganal-

ghayy, yang terjemahannya adalah jalan sesat. Itu sebabnya, sehingga 

orang gila dan yang belum dewasa, atauyang tidak mengetahui 

tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar. Di sini telah jelas jalan 

itu sehingga tidak perlu paksaan.
75

 

Dijelaskan pula oleh Ibnu Katsir bahwa janganlah memaksa 

seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil 

dan bukti-bukti itu sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu adanya 

pemaksaan kepada seseorang untuk memeluk Islam. Tetapi 

barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah dan dilapangkan dadanya serta 

diberikan cahaya bagi hati nuraninya, maka ia akan memeluknya. Dan 
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barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh allah, maka tidak ada 

manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk agama Islam.
76

 

2. Penafsiran Surat Al-Ma>idah Ayat 48 

Allah Swt. berfirman: 

Al-Ma>idah ayat 48: 

َوأَنَتزَْاَنا  ِاَْيَك  ْاِكَتاَب بِاْلَْقِّ ُ َصلِّ ًا ِاَما بَتْ َ َ َلْ ِه ِ َي  ْاِكَتاِب َوُ َهْيِمًنا َعَلْيِه 
ُ َوَ   َتتَنَّيِ ْع أَْهَو َءُهْم َعمَنَّيا َجاَءَك ِ َي  ْلَْقِّ ِاُكلٍّ  نَتُهْم ِبَا أَنَتَزَل  َّللَنَّي فَاْحُكْم بَتيَتْ

ُلوَُ ْم  ُ َلَََعَلُكْم أُ َنَّيًة َو ِحَلًة َوَاِكْي اَِي َتْ َهاًجا َوَاْو َ اَء  َّللَنَّي َجَعْلَنا ِ ْنُكْم ِ ْلَعًة َوِ نَتْ
يًعا فَتيَتَن ُِّئُكْم ِبَا ُ ْنُتْم ِفيِه  ِ  َ ا َآ َاُ ْم فَاْسَتِ ُقو   ْْلَيَتْلَ ِت ِ ََل  َّللَنَِّي َ ْلِجُعُكْم َجَِ

 َ َْتِلُ ونَ 
 

“Dan Kami telah turunkan kepada al-Qura>ndengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan baru ujian terhadap kitab-kitab 

yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 

tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang 

terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberian-Nya kepadamu,maka berlomba-lombalah dalam berbuat 

kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan.”(Q.S. al-Ma>idah: 48)
77

 

 

Menurut Ibnu Katsir, padaayat-ayat sebelumnya Allah 

menceritkan dan memuji kitab Taurat dan injil serta memerintahkan 

untuk mengikuti kitab tersebut, dan memerintahkan pemeluknya untuk 

menegakkan dan mengikuti semua yang ada di dalam kitab tersebut. 

                                                           
76

 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (Bogor: Pustaka Imam Syafi‘i,2004), 356.  
77

Al-Qura>n, al-Ma>idah [5]: 48. 



 

Maka dalam ayat ini Allahmulai menceritakan al-Quran yang 

diturunkan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya. 

“Yang membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab 

(yang diturunkan sebelumnya”, yaitu kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya yang memuat penyebutan dan pemujian terhadap kitab al-

Quran, bahwasanya kitab itu akan diturunkan dari sisi Allah kepada 

hamba-Nya dan Rasul-Nya (Muhammad Saw.). maka turunya al-

Quran itu adalah sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam kitab-

kitab tersebut, yang mana hal itu akan menambah kebenarannya bagi 

pembacanya, dari kalangan orang-orang yang berfikir dan mengikuti 

syariat-syariat-Nya serta membenarkan para Rasul-Nya. 

―Dan Kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-

Kitab yakni al-Qur‟andengan haq‖. 

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun tepatnya pada 

kejadiaan Perdamaian Hudaibiyah (perdamaian antara kaum Muslim 

dn suku Quraisy) bagian persyaratan Hudaibiyah ialah mereka diberi 

pilihan antara mengikuti Nabi Muhammad atau suku Quraisy sesuai 

kehendak mereka. Dengan diturunkannya ayat tersebut, Nabi Saw. 

menerangkan keragaman syariat yang diturunkan Allah Swt. terhadap 

masing-masing ummat sesuai dengan zaman dan situasi yang tak 

sama. Sedangkan masa Nabi Saw. Allah menetapkan syariat yang 

berdasarkan al-Quran. 



 

Ayat tersebut merupakan indikasi beragamnya syariat sesudah 

dan sebelum Taurat dan Injil diturunkan. Ayat ini juga kerap dilansir 

oleh sebagian kalangan demi menyokong argumentasi mereka selaku 

indikasi bahwa Tuhan tidak pernah menggiring manusia dalam syariat 

yang satu.
78

 

Hamka sendiri menjelaskan bahwa dalam segi bimbingan agama 

bagi kehidupan dan akal, dapatlah kita pelajari tingkat kenaikan 

syariatsejak syariat Nabi Musa, yang mereka namai Yahudi, syariat 

Isa yang kemudia dinamai Nasrani, dan selanjutnya kepada syariat 

Muhammad yaitu Islam. Al-Quran adalah penutup syariat dan 

Muhammad Saw. adalah penutupNabi-nabi, dan pergunakanlah akal 

dan berijtihadlah bagi orang-orang yang mampu sehingga syariah 

tidak membeku dan sesuai dengan ruang dan waktu.
79

 

Menurut Hamka dikemukakan bahwa kedatangan al-Quran 

adalah menggenapkan atau membenarkan bagi kitab yang telah 

terdahulu itu. Mana yang sudah lengkap diperlengkap, sebab umat 

manusia bertambah maju dan daerah yang dihadapi pun bertambah 

luas. Membenarkan pula bahwa memang terlebih dahulu dari pada al-

Quran ialah sebagai penyaksi dan peneliti untuk memperingatkan 

mana ajaran pokok yang asli, yaitu tentang Tauhid.
80

 

Seperti yang dikemukakan Hamka, Quraish Shihab juga 

menyebutkan bahwa kitab itu berfungsi membenarkan apa yang 
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diturunkan sebelumnyayaknikandungan dari kitab-kitab yang 

diturunkan kepada para nabi sebelumnya,dan juga menjadi batu ujian, 

yakni tolok ukur kebenaran terhadapnya, yaknikitab-kitab yang 

diturunkan sebelumnya itu; maka putuskanlah perkara diantara 

mereka menurut apa yang Allah turunkan baik melalui wahyu 

yangterhimpun dalam al-Qur‘an, dan juga wahyu lain yang engkau 

terima sepertihadits Qudsi, maupun yang diturunkan-Nya kepada para 

nabi yang lainselama belum ada pembatalannya,Bagi masing-masing 

umat, yakni kelompok yang memiliki persamaandalam waktu, atau ras 

atau persamaan lainnya di antara kamu.
81

 

Kata muhaiminan terambil dari kata haimana,yang mengandung 

arti kekuasaan,pengawasan serta wewenang atas sesuatu.Dari sini kata 

tersebut dipahami dalam arti menyaksikan sesuatu,memelihara dan 

mengawasinya. Al-Qur‘an adalah muhaiminterhadap kitab-kitabyang 

lalu, karena Dia menjadi saksi kebenaran kandungan kitab-kitabyang 

lalu. 

Thahir Ibn ‗Asyur menyebutkan bahwa, boleh jadi juga 

peringatanini ditujukan kepada Rasul saw., dalam keadaan beliau 

menghadapi duapihak bersengketa yang masing-masing memiliki 

argumen kuat dan sulitdipilih mana yang lebih kuat. Ketika itu Rasul 

saw. diperingatkan agar jangansampai keinginan atau hawa nafsu 

salah satu pihak yang menjadi dasarpenguatan dan pemenangannya. 
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Ini, karena seperti diketahui, Rasul saw.sangat ingin agar semua orang 

memeluk Islam, dan boleh jadi denganmemberi putusan yang 

mendukung salah satu pihak, dapat mendorongmereka untuk beriman. 

Nah, penggalan ayat ini mengingatkan Rasul agarjangan sampai 

keinginan beliau itu mengantar kepada pengabaian upayasungguh-

sungguh untuk menetapkan hukum yang adil, karena 

menegakkanhukum yang adil adalah lebih utama dari pada 

memperbanyak orangmemeluk Islam.
82

 

Qurash Shihab menjelaskan bahwa Allah menurunkan syariat 

kepada Nabi Muhammad dan membatalkan syariat sebelumnya. Al-

Qur‘an menggunakan kata syari'ah dalam arti yang lebih sempitdari 

kata din yang biasa diterjemahkan dengan agama. Syariat adalahjalan 

terbentang untuk satu umat tertentu dan nabi tertentu seperti 

syariatNuh, syariat Ibrahim, syariat Musa, syariat ‗Isa, dan syariat 

Muhammadsaw. Sedangkan agama adalah tuntunan Ilahi yang bersifat 

umum danmencakup semua umat. Dengan demikian, agama dapat 

mencakup sekianbanyak syariat. Karena itu pula Allah berfirman: 

 “Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam”(QS. A1 

‗Imran [3]: 19). 

 “Siapayang mencari selain Islam (penyerahan diri kepada-Nya 

sebagai agama, makatidak akan diterima darinya dan di akhirat dia 

akan termasuk kelompok yangmerugi”(QS. A1 ‗Imran [3]: 85).  
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Islam yang dimaksud ayat ini, mencakupsemua syariat yang 

dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena itu pula agama tidak mungkin 

dibatalkan, tetapi syariat yang datang sesudah syaria tterdahulu dapat 

membatalkan syariat yang datang sebelumnya.
83

 

Kata minhaj, bermakna jalan yang luas. Melalui kata ini, ayatdi 

atas mengimajinasikan adanya jalan luas menuju syari'ah, Siapa yang 

berjalan pada minhaj itu dia akan dengan mudahmencapai syari'ah, 

dan yang mencapai syari'ah akan sampai pada agamaIslam. Allah 

mengubah minhaj dan syariat itu. Mereka yang bertahan, padahal 

jalantelah diubah, akan tersesat. Allah mengingatkan dalam firman-

Nya padaQS. al-An‗am [6]: 153: 

“Bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia; dan 

janganlah kamumengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan 

itu mencerai-beraikan kamudari jalan-Nya. ‖ 

Dengan uraian di atas, jelas kiranya bahwa yang dimaksud 

dengan“bagi masing-masing, Kami berikan aturan danjalan yang 

terang‖, yakni bagi masing-masingumat — yang terdahulu dan masa 

kini, Kami (Allah) telah menetapkansyariat dan minhaj yang khusus 

buat mereka dan masa mereka. Hanya saja Nabi Muhammad saw. 

diutus untuk seluruhumat dan sepanjang masa.Dari sini, sungguh tepat 

uraian mufassir Sulaiman Ibn ‗Umar yangdikenal dengan gelar al-

]amalyang menyatakan bahwa penggalan ayat diatas dikemukakan di 
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sini dengan tujuan mendorong penganut Taurat danInjil yang semasa 

dengan Nabi Muhammad saw. agar mereka mengikutiketetapan-

ketetapan beliau sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur‘an,dan 

bahwa mereka diwajibkan mengikuti dan mengamalkan tuntunan al-

Qur‘an dan tidak lagi mengikuti kedua kitab yang turun sebelumnya 

(Tauratdan Injil), karena yang berkewajiban mengikuti keduanya 

adalah umat-umatyang lalu.
84

 

―Sekiranya Allah menghendaki,niscaya Dia menjadikan 

kamusatu umatsaja”, yaitu dengan jalanmenyatukan secara naluriah 

pendapat kamu serta tidak menganugerahkankamu kemampuan 

memilih, tetapiAllah tidak menghendaki itu. Karena, Dia hendak 

menguji kamu terhadap yang telah diberikan-Nya kepadamu, baik 

menyangkutsyariat, maupun potensi-potensi lain, sejalan dengan 

perbedaan potensi dananugerah-Nya kepada masing-masing. Maka 

karena itu, Kami menetapkan buat kamu semua sejak kini hingga 

akhir zaman, satu syariat, yakni syariat yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw. Melalui tuntunan syariat itu, dan berlomba lombalah 

dalam halkebajikan dan jangan menghabiskan waktu untuk 

memperdebatkanperbedaan dan perselisihan yang terjadi antara kamu 

dengan selain kamu, apapun perselisihan itu termasuk perselisihan 
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menyagkut kebenaran keyakinan dan praktek agama masing-masing, 

karena pada akhirnya, hanya kepada  Allah lah kita kembali.
85

 

Kata lauwyang artinya sekiranya,dalam firman-Nya: ―Sekiranya 

Allah menghendaki”, menunjukkan bahwa hal tersebut 

tidakdikehendaki-Nya, karena kata lauw,tidak digunakan kecuali 

untukmengandaikan sesuatu yang mustahil. Iniberarti, Allah tidak 

menghendaki menjadikan manusia semua sejak dahuluhingga kini 

satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkansatu 

agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena, jika Allah 

swt.menghendaki demikian, Dia tidak akan memberi manusia 

kebebasanmemilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama 

dankepercayaan. dimaksudkan agarmanusia dapat berlomba-lomba 

dalam kebajikan, dan dengan demikian akanterjadi kreativitas dan 

peningkatan kualitas, karena hanya dengan perbedaandan perlombaan 

yang sehat, kedua hal itu akan tercapai.Dari penjelasan di atas kiranya 

dipahami juga bahwa ayat-ini bukannya menafikan kehendak Allah 

menjadikan manusia satu, dalam arti satuketurunan atau asal usul. 

Karena, manusia dalam hal kesatuan asal usuladalah satu. Yang 

demikian itu menjadi kehendak Allah, karena sepertisabda Rasul 

saw.
86
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“Kamu semua dari Adam, dan Adamdari tanah. Tidakada 

keutamaan orang Arab atas non-Arab, tidak juga non-Arab atas 

orangArab kecuali atas dasar takwa,” demikian juga firman Allah: 

“Dan hendaklah engkau memutuskan (perkara) di antara 

mereka menurut apayangditurunkan Allah, dan janganlah engkau 

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhatihatilahterhadap mereka, 

supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apayang 

diturunkan Allahkepadamu”( Q.S. al-Maidah [5]: 49). 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki danseorangperempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal. Sesungguhnya orangyang paling mulia di antara kamudi 

sisi Allah ialah orangyang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya AllahMaha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-

Hujurat [49]: 13).
87

 

3. Penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 13 

Q.S.al-Hujura>t(49): 13, 

ميَاُن ِ    َاَاِت  ْْلَْعلَ ُب َآَ نَنَّيا ُ ْل َلَْ  َتْؤِ ُنو  َوَاِكْي ُ وُاو  َأْسَلْمَنا َوَامَنَّيا َ ْلُخِل  ْْلِ
 َتُلوِبُكْم َوِ ْن ُ ِطيُعو   َّللَنََّي َوَرُسوَاُه َ   َِلْتُكْم ِ ْي أَْعَماِاُكْم َ ْيًئا ِ نَنَّي  َّللَنََّي َغُ وٌر 

 َرِحيمٌ 
 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
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berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. 

al-Hujura>t : 13).
88

 

 

Qurash Shihab berpendapat bahwa ayat di atas berbicara tentang 

prinsip dasar hubunganantar manusia. Karena itu ayat di atas tidak 

lagi menggunakan panggilanyang ditujukan kepada orang-orang 

beriman, tetapi kepada jenis manusia.Allah berfirman: ―Hai manusia, 

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan 

seorang perempuan”yakni Adam dan Hawwa‘, atau dari 

sperma(benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan) ―serta 

menjadikan kamuberbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal”yangmengantar kamu untuk bantu-membantu 

serta saling melengkapi, ―sesungguhnya yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah yang palingbertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi MahaMengenal”sehingga 

tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.Penggalan pertama 

ayat di atas ―sesungguhnya Kami menciptakan kamudari seorang laki-

laki dan seorang perempuan”adalah pengantar untukmenegaskan 

bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisiAllah, 

tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak adajuga 

perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan 

perempuankarena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang 
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perempuan.Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang 

disebut oleh penggalanterakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisiAllah ialahyangpaling bertakwa‖. 

Karena itu berusahalah untuk meningkatkanketakwaan agar menjadi 

yang termulia di sisi Allah.
89

 

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan 

denganAbu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. 

Nabi memintakepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang 

putri mereka denganAbu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan 

tidak wajar merekamenikahkan putri mereka dengannya yang 

merupakan salah seorang bekasbudak mereka. Sikap keliru ini 

dikecam oleh al-Qur‘an dengan menegaskanbahwa kemuliaan di sisi 

Allah bukan karena keturunan atau gariskebangsawanan tetapi karena 

ketakwaan. 

Dalam konteks ini, sewaktu haji wada‗ (perpisahan), Nabi 

saw.berpesan antara lain:  

“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamuEsa, ayah 

kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, ddak juganon 

Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang 

(berkulit)merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan 
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takwa,sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang 

palingbertakwa.” (HR. al-Baihaqi melalui Jabir Ibn Abdillah)
90

 

Selanjutnya Hamka menafsirkan potongan ayat ―Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah yang paling 

bertakwa. Penjelasan ayat ini bagi manusia adalah bahwasanya 

kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah, yaitu kemuliaan 

hati, budi pekerti, perangai dan ketaan kepada sang Pencipta.
91

 

Kalau diperhatikan dengan seksama maka nampaklah peringatan 

lebih dalam lagi bagi manusia yang silau matanya karena urusan 

kebangsaan dan kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa keduanya 

bukanlah untuk dibanggakan dengan bangsa atau suku yang lain 

melainkan untuk saling kenal mengenal. 

Bagi Ibnu Katsir, semua manusia jika ditinjau dari unsur 

kejadiannya (tanah liat) sampai dengan Adam dan Hawa a.s. sama 

saja. Sesungguhnya perbedaan utama di antar mereka karena perkara 

agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar mereka 

saling mengenal di antara sesama, maing-masing dinisbatkan kepada 

kabilah (suku dan bangsanya). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus, 

dari Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi‘ah dengan sanad yang sama, yaitu: 

“Manusia itu berasal dari Adam dan Hawa mempunyai 

martabat yang sama. Sesungguhnya Allah tidak menanyai kedudukan 

kalian dan tidak pula nasab kalian di hari kiamat nanti.sesungguhnya 
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orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang 

yang paling bertakwa”.  

4. Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 112 

بَتَلى َ ْي َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَنَِّي َوُهَو ُُمِْسٌي فَتَلُه َأْجلُُا ِعْنَل َربِِّه َوَ  َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَ  
 ُهْم ََيَْزنُوَن 

 

“(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan 

diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya 

pahala pada sisi Tuhanya dan tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati‖ (Q.S. al-Baqarah: 

112)
92

 

 

“Aslama wajhahu”menurut Hamka artinya adalah, mereka telah 

menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah yang pasti masuk surga. Kata 

Aslama menjadi Yuslimu dan Masdarnya ialah Islam. Sebab itu, orang 

Islamlah yang akan masuk surga, walaupun tadinya mereka dari 

Yahudi, Nasrani ataupun dari kalangan musyrik penyembah berhala. 

Mereka meninggalakan agama mereka dan menyerahkan diri kepeda 

Tuhan (dalam artian masuk Islam) dan dibuktikan pula dengan 

perbuatan. Sehingga walaupun dia menyebut dirinya Islam, tetapi 

hanya sebuatan saja tanpa diikuti dengan amal perbuatan yang baik, 

tidaklah masuk surga. 
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Ayat ini telah menyumbat mulut orang-orang yang mengakui 

dirinya Islam, tetapi hanya sampai pada mulut saja. Mereka Islam 

hanya karena keturunan dan sejenisnya.
93

 

Dalam ayat 81 surah ini, Allah swt.menegaskan siapa yang 

wajar Dia masukkan ke dalam neraka. Dalam ayatini dikemukakan. 

Tidak demikian yakni tidak seperti apa yang diucapkanatau diyakim 

oleh Ahl al-Kitab, bahkan siapa pun yang menyerahkan 

wajahnya(dirinya)seluruh hidup dan totalitasnya kepada Allah, yakni 

demi karena-Nya sedangMuhsinunyakni selalu berbuat kebajikan, 

maka baginya pahala di sisi Tuhannyaberupa kebahagiaan didunia 

dan kebahagiaan di akhirat berupa surga danbahkan lebih dari surga 

―dan tiada rasa takut menimpa mereka, dari siapa pundan tidak juga 

mereka bersedih hatiatas sesuatu yang pernah menimpanya”.
94

 

Jangan menduga, karena redaksi ayat ini “siapa yang 

menyerahkanwajahnya” berbentuk tunggal dan bukan “wajah 

mereka”, bahwa ia hanyaberlaku bagi seorang tertentu saja. 

Penggunaan bentuk tunggal itudimaksudkan untuk mempertegas 

tindakan masing-masing.Sekali lagi, penggunaan bentuk tunggal itu 

untuk mengisyaratkan bahwatidak ada yang masuk surga karena 

dibawa oleh orang lain. Masing-masingorang berjuang dengan dirinya 

                                                           
93

Hamka, Tafsir al-Azhar(Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1989), 348-349. 
94

Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 298. 



 

sendiri, dan masing-masing memperolehganjaran sesuai dengan karya 

dan pengabdiannya.
95

 

Namun demikian, untuk menghilangkan dugaan keliru itu 

kalimatselanjutnya menggunakan bentuk jamak, apalagi kini 

pembicaraan sudahpada hasil yang merupakan ganjaran yang 

diperoleh bersama. “Tidak adakekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati,” yaknisemua yang masuk surga 

akan hidup aman dan sentosa. „Tidak ada rasatakut menimpa mereka, 

tidak juga mereka bersedih hati. ”Kembali kepada awal redaksi ayat 

112: “Siapa yang menyerahkanwajahnya....” menurut Qurash Shihab 

wajahadalah bagian yang termulia dari jasmani manusia. Wajah 

adalah gambaran identitas manusia,sekaligus menjadi lambang 

seluruh totalitasnya. Wajah adalah bagiantermulia dari tubuh manusia 

yang tampak. Kalau yang termulia telah diserahkan, maka yang lain 

pasti telah serta merta turuttunduk pula.
96

 

Siapa yang menyerahkan wajahnya secara tulus kepada 

Allah,dalam arti ikhlas beramal dan amal itu adalah amal yang baik, 

maka baginyaganjarannya di sisi Tuhan-nya. Amal di sini, bukan 

sembarang amal, tetapiamal yang menjadikan ia wajar dinamai dalam 

ukuran Allah sebagai seorangmuhsinyang lebih banyak kebaikannya 

dari keburukannya. Ganjaran merekaadalah masuk ke surga, bahkan 

mungkin lebih dari surga, yakni ridha-Nya,dan kenikmatan 
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memandang wajah-Nya. Hal ini secara singkat diistilahkanal-Qur‘an 

dengan „Tiada rasa takut menimpa mereka, tidak juga mereka 

bersedihhati.”
97

 

Menurut Ibnu Katsir, maksud dari ayat tersebut barang siapa 

mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah semata, yang tiada sekutu 

bagi-Nya,maka dialah yang akan masuk surga. Masih berkanaan 

dengan ayat tersebut, Jubair mengatakan bahwa kata “Wajhahu” yaitu 

yang tulus ikhlas menyerahkan ―agamanya‖. Sedangkan kata 

“Wahuwa Muhsinun” (ia berbuat baik) artinya mengikuti Rasulullah 

Saw. oleh karena itu Rasulullah bersabda: 

“Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak sejalan 

dengan perintah kami, maka amal itu tertolak”(H.R. Imam Muslim, 

dari hadis Aisyah ra.) 

Dengan demikian, perbuatan para pendeta ahli ibadah dan yang 

semisalnya, meskipun mereka tulus ikhlas dalam mengerjakanya 

karena Allah, namun perbuatan mereka itu tidak akan diterima sampai 

mereka mengikuti ajaran Rasulullah Saw.  yang diutus kepada seluruh 

umat manusia. mengenai mereka ahli kitab dan semisalnya, allah 

berfirman
98

: 

“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu 

kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan” (Q.S. al-

Furqon: 23) 
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Dengan demikian ketiga mufassir tersebut  berpandangan 

bahwasanya ayat-ayat al-Quran yang banyak diklaim para pluralis 

sebagai ayat pluralisme sebenarnya adalah sebagai ayat toleransi antar 

agama dan ayat pluralitas, bukan sebagai ayat pluralisme. Dan kedua 

mufassir tersebut juga tidak mengakui adanya pluralisme agama, 

karena pada dasarnya semua agama itu tidak sama, dan tidak bisa 

dipaksakan untuk sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PLURALISME 

AGAMA 

A. Biografi Asghar Ali Engineer 

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir dari India merupakan 

satu darisekian banyak nama penulis muslim yang cukup produktif dan ia 

menuliskan karya-karyanya dalam bahasa inggris dengan bagus. Ia 

dianggap banyak memberi inspirasi bagi sebuah gerakan pembebasan dan 

penyadaran masyarakat tertindas (mustad'afin) terhadap kaum penindas 

(mustakbirin).
99

 

Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam keluarga muslim yang taat, 

ia lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Salumba, Rajasthan, dekat Udiapur, 

dimana ayahnya, Sheikh Qurban Husain  menjadi seorang amil pada waktu 

itu. Asghar Ali Engineer telah diberi pelajaran mengenai tafsir al-Qura>n, 

takwil, fiqh dan hadist. Ayahnya dikenal sebagai orang yang punya sikap 

liberal, terbuka dan sabar. Sikap open minded yang seperti ini 

menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagai pengalaman 

keagamaan dengan pemeluk agama lain. Dalam lingkungan sosial 

keagamaan seperti itulah Engginer dibesarkan. 

Asghar juga mendapatkan pendidikan sekuler, disamping 

pendidikan agama. Asghar mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang 
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teknik sipil dari Vikram University, Madhya Pradesh. Selama 20 tahun 

Asghar sempat menjadi pegawai kota Mumbay sampai akhirnya memilih 

menjadi aktivis gerakan Bohra pada tahun 1972, pada tahun 1980, Asghar 

membentuk Institute of Islamic Studies di Mumbay guna mendorong 

pandangan Islam Progresif di India. Pada tahun 1993 asghar mendirikan 

Center for Study of Society and Secularism untuk mempromosikan 

kerukunan komunal (agama). 

Daratan India tempat Asghar Ali lahir dikenal sebagai lahan 

produktif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran dan liberal. Tahun 

kelahirannya pun dapat dipastikan bahwa kondisi sosio-politik di India 

saat itu sedang diwarnai ketegangan antara Hindu dan Muslim 

dalamperebutan otoritas politik. Sebab-sebab perseteruan antara kedua 

belah pihak tersebut diantaranya: 

1. Munculnya kebijakan politik yang memberlakukan sistem pemilihan 

yang membagi India menjadi komunitas Muslim dan Hindu yang 

dijalankan Inggris. 

2. Adanya sikap saling curiga dan kesalah pahaman antara Muslim dan 

Hindu. Pemuka Muslim cemas, Hindu sebagai kekuatan mayoritas 

akan mengeksploitasi dan merendahkan pihak Muslim. Sedangkan 

pemuka Hindu menduga bahwa pihak Muslim tengah mencari 

kesempatan untuk meneguhkan kembali supremasi politik mereka di 

India. 



 

Dengan posisi ini, tidak heran mengapa Asghar Alisangat peduli 

dalam menyoroti kedzaliman, penindasan dan pertikaian antar etnis 

maupun agama. Baginya orang yang benar-benar religius akan sensitif 

terhadap penderitaan orang lain dan akan menentang tindakan tersebut. 

Realitas masyarakat Muslim India tersebut menimbulkan keprihatinan 

tersendiri bagi Asghar Ali. Karena itu, Asghar Ali mencanangkan teologi 

pembebasan islam dalam konteks pemikiran Islam. Konstruksi pemikiran 

yang dibangunnya adalah upaya untuk membela kaum tertidas. Selain itu, 

eksistensinya sebagai pemimpin (Dai) salah satukelompok Syi‘ah 

Isma‘iliyah, yaitu Daudi Bohras (Guzare Daudi)
100

yang mengharuskan 

Asghar tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan 

kedzaliman. 

Asghar juga telah menulis beberapa artikel tentang gerakan 

reformasi dibeberapa koran India terkemuka seperti The Times Of India, 

India Express, Statesman dan sebagainya.
101

Kontemporer yang telah 

membangun reputasinya sebagai ilmuan, jurnalis, revormer sosial, dan 

aktivis publik. Ketika dunia sedang tidur, ia dengan mata terbuka lebar 

menulis buku, artikel, kolom, mengonsep memorandum tentang hak-hak 
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sipil, atau merencanakan langkah selanjutnya dalam melawan pemimpin 

Bohras. 

Asghar juga merupakan penulis produktif yang telah melahirkan 

lebih dari empat puluh buku, di antaranya adalah The Bohras (1980), 

Religion and Liberation (1989), Babri Masjid Ram Janmabhomi 

Controversy (1990), Liberation Theologi in Islam (1990), Rights of 

Women in Islam(1992), Islam and Revolution (1994), dan sebagainya.
102

 

B. Pemikiran Asghar Ali Engineer 

Asghar Ali Engineer hidup ditengah gemelut pergolakan etnis, 

konflik agama, pertikaian politik dan kesenjangan ekonomi di India. 

Asghar menolak untuk berhijrah ke Pakistan pada saat terjadinya 

pemisahan antara India dan Pakistan.
103

Ada dua aspek mendasar yang 

mempengaruhi konstruksi pemikiran Engineer. Pertama, kondisi 

keagamaan yang dianutnya—sebagai pemimpin Syiah Ismailiyyah—yang 

menekankan etos pembelaan dan pembebasan atas kaum tertindas. Kedua, 

kondisi sosio-politik masyarakat Muslim India yang mulai dipengaruhi 

pemikiran-pemikiran pembaharuan dan progresifisme para pemikir 

pendahulu seperti Muhammad Iqbal.
104

 

Gambaran tentang pengaruh filsafat Islam terhadap pemikiran 

Asghar Ali Engineer dapat dilakukan dengan memperhatikan dua 

indikatorutama, yaitu; pertama, pemikiran Asghar Ali Engineer tentang 

                                                           
102

Ibid, 304. 
103

M. Mukhtasar, ―Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer; Makna dan Relevansinya 

dalam konteks PluralitasAgama di Asia‖, Jurnal Filsafat, Seri Ke-2 (Agustus, 2000), 216. 
104

Ensiklopedi Islam & Perempuan (Penerbit NUANSA, 2009) 



 

teologi Islam, dan kedua, pemikiran Asghar Ali Engineer yang 

dipengaruhi oleh pemikir-pemikir filsafat dalam membangun pemikiran 

teologinya itu.  

Asghar Ali melakukan eksplorasi mendalam terhadap ajaran-ajaran 

Islam yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai sandingan di tengah-

tengah ideologi negara di dunia. Islam bagi Asghar Ali Engineer dalam 

teknis adalah sebuah agama disamping sebagai sebuah revolusi sosial yang 

menghendaki perubahan dan menentang penindasan menurut konteks 

negara Arab dahulu.
105

 

Akar eksploitasi yang disaksikan Asghar Ali begitu dekat di masa 

kecil, juga di masa dewasa dan membuat Asghar lebih serius memikirkan 

kembali fundamentalisme beragama. AsgharAli juga gemar membaca 

literatur tentang rasionalisme dalam bahasa Urdu, Arab maupun Inggris. 

Asghar Ali juga membaca tulisan Niyaz Fatehpuri –seorang penulis Urdu 

dan kritikus ortodoksi agama- ketika sedang belajarpadatahun pertama. 

Saat itu juga Asghar Ali Engineer juga membaca tulisan Bertrand Russell, 

seorang filosof Inggris.
106

 Bertrand Russell juga pernah memperoleh 

hadiah Nobel dalam bidang sastra. Dia dikenal dunia sebagai orang 

nonkonformistis tentang moral dan politik. Pada tahun 50-an, Bertrand 

Russell juga memimpin aksi-aksi melawan persenjataa nuklir dan menulis 

karya tentang itu.
107
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Asghar Ali juga mempelajari karya monumental Karl Marx yaitu 

Das Kapital. Karl Marx salah satu tokoh yang banyak berkutat dalam 

ketimpangan soaial seperti penindasan dalam masyarakat berkelas. 

Walaupun lebih dikenal sebagai ahli ilmu ekonomi tapi apabila dilihat 

lebih dalam dia dapat disebut sebagai filsuf yang humanistis.
108

 Dia ingin 

menunjukkan bahwa kapitalisme jelas melahirkan kondisi-kondisi yang 

mengarah kepada kehancuran dan memberi jalan bagi sosialisme. Dalam 

Das Kapital, dia membahas panjang lebar masalah nilai yang terdiri dari 

nilai guna (use value) terhadap barang yang dihasilkan dan nilai tukar 

(exchange value) adalah apa yang dibayar kepadanya.
109

 

Dari tulisan para pemikir tersebutlah yang telah mempengaruhi 

pemikiran Asghar Ali Engineer. Bacaan ini terbukti sangat berpengaruh 

dalam cara dia menganalisis dan membahasakan gagasannya dengan 

bahasa-bahasa ―khas kiri‖ seperti ketidakadilan, penindasan, revolusi, 

perubahan radikal, dan sebagainya. Meski demikian Asghar Ali Engineer 

tidak pernah mengabaikan studi al-Qura>n dan mempelajari tafsir karya 

para sarjana muslim. Saat itu Asghar Ali juga membaca tafsir Sir Syed dan 

Maulana Azad.
110

 

Dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Asghar Ali secara 

khusus membahas Maulana abu al-Kalam Azad dalam sebuah bab berjudul 
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kreativitas teologis Maulana Azad. Dalam bab ini Asghar Ali Engineer 

mengulas pemikiran tokoh yang dikaguminya ini dengan memaparkan 

sedikit penjelasan Maulana Azad dalam tafsir karangannya, Tarjuman al-

Qura>n. Terdapat banyak pemikiran teologis Maulana Azad yang pada 

akhirnya mempengaruhi pemikiran Asghar Ali Engineer, salah satu contoh 

adalah konsep pluralitas dalam agama atau teologi. Menurutnya teologi 

harus dikaitkan dengan kondisi dan kebutuhan manusia yang senantiasa 

berubah. Allah memiliki sifat rubbubiyat “rahmatan lil alamiin” yang 

memiliki dana memelihara seluruh alam, termasuk yang bernyawa dan 

yang tidak bernyawa. Konsep ini bukan hanya menekankan kesatuan 

seluruh umat manusia, namun juga kesatuan seluruh alam semesta. Jika 

setiap partikel di semesta ini ditujukan untuk memberi respon terhadap 

perubahan, mengapa teologi tidak?
111

 

Asghar Ali juga memberi perhatian yang mendalam terhadap 

Rasa‟il Ikhwanus Safa‟ yang diyakini telah disusun oleh Imam-imam 

Syi‘ah Isma‘iliyah semasa mereka tidak menampakkan diri pada akhir 

abad ke-8 H. Rasa‟il Ikhwanus Safa‟ merupakan kerja keras untuk 

memadukan akal dan wahyu. Asghar Ali Engineer juga belajar ilmu ta‟wil 

(pemaknaan mendalam terhadap ayat-ayat  al-Qura>n) yang dilakukan oleh 

sarjana Ismaili. Akumulasi dari seluruh pengalaman tersebut memberikan 

sebuah pandangan baru terhadap Asghar Ali tentang hidup dan maknanya. 

Menurut Asghar Ali Engineer bahwa akal dan wahyu saling melengkapi 
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satu sama lain dan salah satunya tidak akan sempurna tanpa yang lain. 

Ketika akal membantu kita memahami aspek-aspek fisik alam semesta ini 

(seluruh perkembangan bangunan ilmu-ilmu alam bergantung pada 

intelektualitas manusia), wahyu membantu kita menemukan jawaban pasti 

mengenai asal-usul diri dan takdir kita. Ketika akal memperkaya 

kehidupan material kita, maka wahyu diperlukan untuk pertumbuhan 

spiritual kita.
112

 

Menanggapi pemikiran ini, selanjutnya Asghar Ali banyak melakukan 

rekonstruksi teologis baik melalui tulisan-tulisan maupun tindakan gerakan 

dalam komunitas. Karena bagi Asghar Ali, tidak ada teolog yang tidak 

terlibat aktif dalam sebuah gerakan, sebagaimana yang dilakukan Maulana 

Azad. 

Teologi yang merupakan sebuah ilmu tentang ketuhanan serta 

hubungan Tuhan dengan dunia nyata, telah memberikan ruang bagi 

penggunanya (teolog) untuk mengeksplorasi inti ajaran dari suatu agama. 

Dari penjelasan tersebut nantinya akan memberikan seseorang keyakinan-

keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat dan tidak mudah 

diombang-ambing oleh zaman.
113

 

Menurut Asghar Ali, Islamdatang dengan semangat pembebasan, 

tetapi sepeninggal Nabi Muhammad Saw.,Islam kehilangan alat vitalnya. 

Salah satunya terlihat dalam konsep teologinya. Teologi Islam yang pada 

awalnya dekat dengan keadilan dan ekonomi,  mulai beralih ke masalah-

                                                           
112

Engineer, Islam Masa Kini,ter. Tim Forstudia,viii-ix. 
113

Idan Dandi, ―Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian‖, 

Tamaddun, vol. 5, No. 1(Januari-Juni 2017), 137. 



 

masalah eskatologi dan duniawi. Teologi Islam kemudian menjadi sebatas 

Ilmu Kalam yang skolastik dan spekulatif.
114

 

Asghar juga menilai, Islam yang dekat dengan penguasa ini 

kemudian kehilangan aspek pembebasan. Para khalifah Umayyah lebih 

sering bersama para penguasa yang tiran, sekaligus menindas siapa yang 

menentang. Jumlah budak berlipat, harem menjadi budaya istana khalifah, 

sedangkan orang non-Arab diperlakukan secara diskriminatif.
115

Dari 

konteks inilah, maka Teologi Islam menurut Asghar semakin jauh dari 

perhatian kepada masyarakat lemah. Teologi Islam hanya berbicara 

tentang keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, ketidakmungkinan adanya Tuhan 

selain Allah dan masalah-maalah eskatologis. Teologi Islam tidak lagi 

berbicara tentang bagaimana membantu fakir miskin, memelihara anak 

yatim, bersikap kritis terhadap kekuasaan, mempromosikan kesetaraan 

gender dan masalah-masalah kebebasan lainnya.
116

 

Teologi pembebasan, menurut Asghar Ali Engineer yaitu, pertama, 

dimulai dengan melihat kehidupan di dunia dan di akhirat. Kedua, Teologi 

ini tidak menginginkan status quo yang melindungi golongan kaya yang 

berhadapan dengan golongan miskin. Dengan kata lain, teologi 

pembebasan itu anti kemapanan (establishment), apakah itu kemapanan 

religius maupun politik. Ketiga, Teologi pembebasan juga memainkan 

peranan dalam membela kelompok yang tertindas dan tercabut hak 

miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan 
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membekalinya dengan senjata ideologi yang kuat untuk melawan 

golongan yang menindasnya. Keempat, teologi pembebasan tidak hanya 

mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah 

umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu bebas 

menentukan nasibnya sendiri.
117

 

Perdebatan teologis tentang kebebasan dalam Islam telah dimulai 

sejak awalperiode Abbasiyah, bertepatan saat pemikiran filsafat Yunani 

mulai diterima oleh para teolog muslim. Mu‘tazilah merupakan salah satu 

aliran yang format teologisnya paling jelas menerima pengaruh pemikiran 

tersebut. Terbukti bahwa Mu‘tazilah mendukung penuh penggunaan 

nalar(rasio) dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran teologisnya.  

Para teolog dalam teologi Islam yang menolak konsep kebebasan 

untuk berbuat bagi manusia dan mendukung kemapanan, membatasi 

kebebasan manusia pada ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh 

Tuhan. Manusia menurut pandangan itu adalah makhluk yang serba tidak 

bebas dan harus patauh pada ketetapan Tuhan.  

Menghadapi pandangan itu, Asghar Ali Engineer berpendapat, 

meskipun Tuhan membuat batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan 

(hudud), namun manusia tetap makhluk bebas. Manusia bebas untuk 

mentaati batasan atau ketentuan Tuhan pada satu sisi dan bebas untuk 

melanggarnya pada sisi yang lain. Karena itulah sebabnya manusia 
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dimintai pertanggungjawaban. Manusia harus mempertanggung jawabkan 

kebebasannya, apakah ia taat atau melanggarnya.
118

 

Asghar Ali Engineer meyakini bahwa suatu agama,baik yang 

mengaku sebagai agama wahyu maupun bukan, pasti dipengaruhi oleh 

situasi atau asal usulnya yang kompleks. Sebagai agama wahyu, ajaran-

ajaran Islam berlaku universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Islam 

bermaksud membebaskan manusia dari penyembahan berhala yang 

berwujuddalam bentuk kekuasaan, baikekonomi, politik, bahkan mungkin 

ideologi dan agama  yang semuanya sengaja diciptakan oleh manusia 

sendiri demi kepentingan sesaat. 

Agama harus dilihat dalam konteks sosiologis dan juga filosofis. 

Agama dapat menjadi candu atau menjadi kekuatan yang revolusioner 

tergantung pada, pertama; kondisi sosio-politik yang nyata, dan 

kedua;tergantung pada siapa yang bersekutu dengan agama, apakah kaum 

revolusioner atau status quo.
119

 Jika agama secara serius dianggap sebagai 

kebaikan dan berdiri sepihak dengan revolusi, kemajuan dan perubahan, 

maka agama harus dilepaskan dari aspek-aspek teologis yang bersifat 

filosofis.
120

 Agama tidak boleh hanya berhenti sampai pada urusan akhirat, 
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namun juga tidak boleh semata-mata berurusan dengan masalah duniawi; 

agama harus dapat menjadi relevansinya.
121

 

Pemikiran Asghar Ali tentang teologi pembebasan ini dilandasi 

oleh ajaran-ajaran Islam yang dasar-dasarnya telah termaktub dalam 

keseluruhan isi kitab suci al-Quran. Kekuatan pemikiran itu didukung oleh 

sifat revolusionerNabi Muhammad Saw. baik dari ucapan maupun 

tindakan.
122

 Islam sendiri mempunyai tujuan yang mendasar yaitu 

persaudaraan yang universal (universal brotherhood), kesetaraan 

(equality) dan keadilan sosial (social justice). 

Pertama, Islam menekankan kesatuan manusia (unity of mankind), 

kedua, Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. 

Dan keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan 

masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta 

memberikesempatan kepada mereka untuk memimpin.
123

 

Teologi pembebasan mempertahankan kesatuan manusia dan 

secara terus menerus berupaya mencapai kesatuan itu serta dengan 

menyingkirkan perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama.
124

 

Teologi pembebasan juga mempertahankan kesatuan manusia, dan tidak 

mentolerir pembedaan apa pun, baik yang berdasarkan kasta, kelompok, 

kelasmaupun ras. Secara terus menerus ia berupaya mencapai kesatuan 

dengan menyingkirkan semua perbedaanyang ada. Bahkan perbedaan-
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perbedaan yang didasarkan pada agama lebih tampak dari pada yang 

sesungguhnya. Al-Quran menyatakan:
125

 

―Dan bagi masing-masing telah Tuhan berikan Syari‘at dan (cara) 

peribadatan. Seandainya Allah menghendaki, Dia bisa menjadikan kamu 

umat yang satu. Tetapi Allah mau menguji kamu dengan apa yang telah 

Diaberikan kepadamu.maka bergaullah satu sama lian dengan pergaulan 

yang baik.‖
126

 

Sebagaimana konsep pokok dalam teologi Islam adalah tauhid 

yang dalam rangka mengembangkan struktur sosial yang membebaskan 

dari segala macam perbudakan. Konsep tauhid dalamteologi pembebasan 

menafsirkan tauhid bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga 

sebagai kesatuan manusia (unity of mankind) dan tidak akan pernah 

terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas. Maka dari itu, tauhid 

merupakan iman kepada Allah yangtidak bisa ditawar pada satu sisi,dan 

konsekuensinya adalah menciptakan struktur yang bebas dari eksploitasi di 

sisi yang lain.
127

 

Al-Qura>njuga menegaskan bahwa konsep lain yang mendasar di 

dalam teologi adalah iman. Kata iman berasal dari kata amn yang berarti 

selamat, damai, perlindungan, dapat diandalkan, terpercaya dan yakin. 

Orang yang beriman adalah orang yang dapat diandalkan untuk 

memberikan kedamaian dan keamanan pada dirinya sendiri dan juga 

kepada orang lain. Orang beriman juga menjunjung tinggi nilai keadilan 
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dan keberpihakan kepada struktur lemah akibat penindasan. Iman yang 

hadir bukan dalam bentuk keyakinan yang irrasional, melainkan keyakinan 

yang disandingkan dengan penggunaan akal fikiran (rasional) secara 

maksimal. Keyakinan yang didasari pada rasionalitas, sungguh telah 

banyak disebutkan dalam al-Qura>nsebagai ulul al-bab atau ulul absar, 

yaitu orang yang berfikir dan berilmu pengetahuan.
128

 

Bagi Asghar Ali Ada beberapa alasan mengapa diperlukan 

pembenahan terhadap teologi menuju pembebasan, diantaranya: pertama, 

bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama teologi menjadi suatu yang 

status quo, stagnan, dan tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan 

berfikir kaum muslimin, kedua, sekian lama juga teologi dijadikan alat 

bagi penguasa dalam melanggengkan kekuasaan dengan atas nama agama, 

ketiga, teologi sering dijalankan hanya pada ranah metafisik dan tidak 

menyentuh sisi subtansi keadilan, kedamaian, kemakmuran bagi kaum 

muslimin, bahkan justru menjadi jalan bagi halalnya radikalisme dan 

penindasan.  

Lontaran pemikiran Asghar Ali ini tidak serta merta muncul begitu 

saja, melainkan adanya pengamatan terhadap realitas yang terjadi, 

khususnya di India, Negara dimana ia tinggal, terdapat gejolak sosial yang 

luar biasa dimana agama-agama tersebar, dan secara teologis mengusung 

semangat ketuhanan, tetapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan 

esensi kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Dia melihat begitu 
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hebat pergesekan (konflik) kelompok masyarakat yang mengatasnamakan 

agama dan banyak menelan korban. Selain itu juga realitas adanya struktur 

sosial yang mengenal kelas di India sangat menghambat bagi hak-hak 

warga Negara untuk mendapatkan hidup yang layak. 

Sumber inspirasi teologi pembebasan menurut Asghar Ali 

Engineer adalah al-Quran dan sejarah para rasul dan nabi. Keberpihakan 

kedua sumber ini kepada kaum lemah tidak diragukan lagi. Al-

Qura>ndengan jelas mengajarkan untuk menyantuni anak-anak yatim, 

orang-orang lemah, menegakkan keadilan dan menekankan agar kapital itu 

tidak hanya berputar-putar disegelintir orang. Penekanan demikian persis 

yang dipraktikkan oleh para nabi dan rasul. 

Dengan semangat teologi pembebasaa, maka kehidupan demokrasi, 

pluralisme, sekularisme,kedudukan laki-laki dan wanita dapat terwujud.
129

 

C. Penafsiran Asghar Ali Engineer Terhadap “Ayat-Ayat” Pluralisme 

Agama 

Pluralisme berkaitan erat dengan pluralitas, pluralitas adalah 

kenyataan dan keniscayaan yang tidak dapat diubah. Tidak dapat 

dipungkiri pluralitasmengandung bibit perpecahan. Untuk mengatasi hal 

tersebut perlu adanya sikap toleransi, keterbukaan dan kesetaraan. Adapun 

pluralisme memungkinkan adanya kerukunan bukan konflik.
130
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Pluralisme di sini, peneliti rujuk kepada apa yang menjadi 

pemikiran Asghar Ali Engineer atas pemahamannya terhadap ayat-ayat al-

Qura>ntentang pluralisme, sebagaimana terungkap dalam tulisan-tulisannya 

yang menjadi pustaka penulis. Bahwa keterbukaan, toleransi dan 

menghormati agama-agama lain merupakan aspek penting yang lain. Al-

Qura>nmenegaskan dengan jelas bahwa tidak ada paksaan dalam agama, 

seperti dalam al-Qura>nSurat al-Baqarah ayat 256:
131

 

َ  الُّرْ ُل ِ َي  ْاَ  ِّ   َ  ِ ْ لَ َا ِ   الِّ ِي َ ْل  َت َت َنَّي
“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.” (Q.S. al-

Baqarah: 256)
132

 

 

Bahwa sesungguhnya Allah tidak memaksa makhluk-Nya dalam 

beragama meskipun pada hakikatnya Allah pun bisa memaksa makhluk-

Nya pada satu pilihan agama, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun 

yang dapat mencegah kehendak-Nya. 

Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama islam, 

karena sudah jelas yang mana petunjuk dan yang mana yanag bukan, dari 

firman Allah ini juga menjelaskan tidak boleh memaksa bagi seseorang 

untuk memeluk agama Islam.
133

Al-Qura>njuga mencantumkan kebebasan 

berkehendak ini dalam Q.S. al-Ka>firu>n(109): 1-6,
134
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َوَ   ()َوَ  أَنَتُتْم َعاِبُلوَن َ ا أَْعُ ُل  ()َ  أَْعُ ُل َ ا  َتْعُ ُلوَن  ()ُ ْل  َا أَ َتُّرَها  ْاَكاِفُلوَن 
ِ()َاُكْم ِد ُنُكْم َوِلَ ِد ي ()َوَ  أَنَتُتْم َعاِبُلوَن َ ا أَْعُ ُل  ()أَنَا َعاِبٌل َ ا َعَ ْلُُتْ   

 
“Katakanlah hai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa 

yang kamusembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. 

Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak 

akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku 

agamaku.” (Q.S. al-Ka>firu>n: 1-6)
135

 

 

Islam betul-betul telah disalahpahami dan kesalahan pemahaman 

ini yang menjadi penyebab sikap keras kepala dan fanatisme. Islam 

dipahami sebagai agama yang tidak memberi toleransi kepada pemeluk 

agama lain. Pertama-tama, perlunya melihat ajaran- ajaran Islam untuk 

mengetahui apakah Islam mengakui pluralisme agama atau tidak, apakah 

menganggapnya sebagai potensi untuk menjalankan hidup secara damai 

dengan pemeluk agama lain atau tidak.
136

Asghar Ali Engineer juga 

mengemukakan bahwa al-Qura>nsesungguhnya juga memerintahkan kaum 

muslim untuk tidak mencaci maki orang yang menyembah selain Allah 

Swt,serta menghargai keyakinan orang lain dan terjalinnya kehidupan 

yang rukun. seperti dalam al-Qura>nsurat al-Ma>idah ayat 48:
137

 

َوأَنَتزَْاَنا  ِاَْيَك  ْاِكَتاَب بِاْلَْقِّ ُ َصلِّ ًا ِاَما بَتْ َ َ َلْ ِه ِ َي  ْاِكَتاِب َوُ َهْيِمًنا َعَلْيِه 
ُ َوَ   َتتَنَّيِ ْع أَْهَو َءُهْم َعمَنَّيا َجاَءَك ِ َي  ْلَْقِّ ِاُكلٍّ َجَعْلَنا  نَتُهْم ِبَا أَنَتَزَل  َّللَنَّي فَاْحُكْم بَتيَتْ
ُلوَُ ْم ِ  َ ا  ُ َلَََعَلُكْم أُ َنَّيًة َو ِحَلًة َوَاِكْي اَِي َتْ َهاًجا َوَاْو َ اَء  َّللَنَّي ِ ْنُكْم ِ ْلَعًة َوِ نَتْ
يًعا فَتيَتَن ُِّئُكْم ِبَا ُ ْنُتْم ِفيِه َ َْتِلُ ونَ   َآ َاُ ْم فَاْسَتِ ُقو   ْْلَيَتْلَ ِت ِ ََل  َّللَنَِّي َ ْلِجُعُكْم َجَِ
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“Dan Kami telah turunkan kepada al-Qura>ndengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan baru ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, 

maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara 

kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu,maka 

berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah 

kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang 

telah kamu perselisihkan.”(Q.S. al-Ma>idah: 48)
138

 

Al-Qura>nsecara langsung menganjurkan pluralisme seperti firman 

Allah dalam ayat di atas. Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa di 

semua negara setiap orang mempunyai hukum sendiri-sendiri yakni setiap 

bangsa memiliki keunikan dalam beragama (way of life), hukum dan lain 

sebagainya. Dan juga andaikan Allah berkehendak maka niscaya Allah 

akan menciptakan makhluknya satu umat saja, tapi Allah tidak demikian, 

yang tujuannya adalah untuk menguji mereka (agar mereka dapat hidup 

harmonis meski memiliki ragam perbedaan hukum dan agama). Dengan 

demikian diharapkan akan memunculkan sikap pluralisme. Seseorang 

harus mau menghargai keyakinan orang lain dan hidup berdampingan 

secara harmonis dengannya. Al-Qura>n juga menegaskan bahwa setiap 

orang mempunyai cara tersendiri dalam menyembah Tuhan.
139

Tuhan ingin 

tahu apakah manusia dapat hidup dengan damai dalam pluralitas agama 

dan keyakinan, dan bahkan kita seharusnya dapat hidup dalam harmoni 

dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak seorang pun 
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meragukan ayat ini, bahwa Islam mengakui pluralisme dan tidak 

inginmenjadikan seluruh manusia beragama Islam.
140

 

Islam juga dikira menyuruh umatnya untuk merobohkan tempat-

tempat ibadah agama lain dan kemudian digantikan dengan masjid. 

Barangkali beberapa orang yangkurang pengetahuan meyakini pernyataan 

tersebut. Padahal al-Qura>njustru mengajarkan yang sebaliknya, “Dan 

sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia kepada 

sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, 

gereja-gereja, sinagong-sinagong orang Yahudi dan masjid-masjid yang 

didalamnya banyak disebut nama Allah.”
141

 

Al-Qura>n juga mengajarkan agar orang yang beriman 

menunjukkan rasa hormat kepada semua nabi. Inilah mengapa kaum 

Muslim menghormati seluruh nabi hingga nabi terakhir Muhammad Saw, 

apakah nabi-nabi itu namanya tercantum dalam al-Qura>nmaupun tidak. 

Al-Qura>n tidak menganggap suatu agama salah, namun menyalahkan para 

juru dakwah yang menyebarkan agama untuk kepentingannya sendiri. 

Seluruh nabi itu membawa risalah Allah. Dan al-Qura>npun juga tidak 

pernah mengajarkan untuk tidak menghormati, apalagi membenci atau 

menyakiti pemeluk agama lain. Dalam Q.S. 60: 78 juga diterangkan bahwa 

Allah akan mengusung rasa persahabatan antara orang Muslim dan orang 

yang kamu anggap sebagai musuh. Allah tidak membenci kamu bersikap 

santun terhadap orang yang memerangi kamunamun bukan terhadap 
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agama. Seandainya orang lain tidak memerangi kamu dan 

memperkenankan kamu untuk menyatakan, melaksanakan dan 

menyebarluaskan keyakinanmu maka kamu juga harus menghormati 

merekadan berlaku adil terhadap mereka. 

Al-Qura>n juga melarang kaum muslim berlaku kasar terhadap umat 

lain selama mereka tidak berlaku kasar, seperti yang tercantum dalam 

al-Qura>n, Q.S. al-An’a>m (6): 109,
142

 

َا  ْْلَ َاُت ِعْنَل  َوأَْ َسُمو  بِاَّللَنَِّي َجْهَل أمَْيَاِِنِْم اَِئْي َجاَء َتُهْم َآ ٌَة اَيَتْؤِ ُنيَنَّي ِِبَا ُ ْل ِ َّنَنَّي
  َّللَنَِّي َوَ ا ُ ْ ِعلُُ ْم أَنَتَنَّيَها ِ َ   َجاَءْت َ   َُتْؤِ ُنونَ 

 

“mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala 

kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu 

jizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: 

"Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". dan 

Apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat 

datang mereka tidak akan beriman"(Q.S. al-An’a>m: 109)
143

 

Islam menerima konsep adanya pengakuan persamaan martabat 

semua anak Adam, tanpa memandang keyakinan mereka, ras, suku dan 

kebangsaan. Hal ini juga disebut dalam Firman Allah Swt. Q.S. al-

Isra>’(17): 70,
144

 

َناُهْم ِ َي  اطَنَّييَِّ اِت  َوَاَقْل َ لَنَّيْ َنا َبِِن َآَدَم َوََحَْلَناُهْم ِ   ْا َتلِّ َو ْاَ ْحِل َوَرَز َتْ
 َوَف َنَّيْلَناُهْم َعَلى َ ِ ٍ  ِ َنَّيْي َخَلْقَنا  َتْ ِ يًي 

 

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
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sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(Q.S. 

al-Isra>’: 70)
145

 

 

dan Q.S.al-Hujura>t(49): 13,
146

 

ميَاُن ِ    َاَاِت  ْْلَْعلَ ُب َآَ نَنَّيا ُ ْل َلَْ  َتْؤِ ُنو  َوَاِكْي ُ وُاو  َأْسَلْمَنا َوَامَنَّيا َ ْلُخِل  ْْلِ
 َتُلوِبُكْم َوِ ْن ُ ِطيُعو   َّللَنََّي َوَرُسوَاُه َ   َِلْتُكْم ِ ْي أَْعَماِاُكْم َ ْيًئا ِ نَنَّي  َّللَنََّي َغُ وٌر 

 َرِحيمٌ 
 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. 

al-Hujura>t : 13)
147

 

Semua perbedaan itu bersifat manusiawi dan bukan bersifat ilahi, 

dan semua perbedaan itu harus diselesaikan dalam demokrasi dengan cara 

yang baik. Dalam al-Qura>njuga dijelaskan bahwasannya begitu pentingnya 

persatuan seluruh umat manusia, dan itu sesuai dengan tujuan Allah Swt. 

Q.S. al-Baqarah(2): 213,
148

 

لِ َي َوُ ْنِذرِ َي َوأَنَتَزَل َ َعُهُم  ُ  انَنَّيِ يَِّ  ُ َ  ِّ َ اَن  انَنَّياُس أُ َنَّيًة َو ِحَلًة فَت َتَعَث  َّللَنَّي
 ْاِكَتاَب بِاْلَْقِّ اَِيْحُكَم بَتْ َ  انَنَّياِس ِفيَما  ْختَتَلُ و  ِفيِه َوَ ا  ْختَتَلَف ِفيِه ِ  َنَّي  اَنَّيِذ َي 
ُ  اَنَّيِذ َي َآَ ُنو  ِاَما  نَتُهْم فَتَهَلى  َّللَنَّي أُوُ وُا ِ ْي بَتْعِل َ ا َجاَء َتُهُم  ْا َتيَِّناُت بَتْ ًيا بَتيَتْ

ُ  َتْهِلي َ ْي َ َ اُء ِ ََل ِ لَ ٍا ُ ْسَتِقيمٍ    ْختَتَلُ و  ِفيِه ِ َي  ْلَْقِّ بِِ ْ نِِه َو َّللَنَّي
 

“manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), 

Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan 
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Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi 

keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 

perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang 

yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang 

kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki 

antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang 

yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka 

perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi 

petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” 

(Q.S. al-Baqarah: 213)
149

 

 

dan Q.S. al-Ankabut (29): 46.
150

 

ُهْم  َوَ  ُُتَاِدُاو  أَْهَل  ْاِكَتاِب ِ  َنَّي بِااَنَّيِِت ِهَ  َأْحَسُي ِ  َنَّي  اَنَّيِذ َي ظََلُمو  ِ نَتْ
َنا َوأُْنزَِل  ِاَْيُكْم َوِ ََلَُنا َوِ ََلُُكْم َو ِحٌل َوََنُْي َاُه  َوُ وُاو  َآَ نَنَّيا بِااَنَّيِذي أُْنزَِل  ِاَيَتْ

 ُ ْسِلُمونَ 
 

“dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan 

dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di 

antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-

kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; 

Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya 

berserah diri".(Q.S. al-Ankabut: 46)
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Menurut Asghar Ali Engineer, al-Qura>ntanpa ragu-ragu telah 

menegaskan bahwa surga tidaklah dimonopoli oleh sekelompok agama 

tertentu saja. Siapa saja yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan 

berlaku baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari-Nya.
152

Gagasan 

Asghar Ali tersebut juga dijelaskan oleh Agus Irfan dalam sebuah 
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penelitiannya bahwa keyakinan akan kebenaran dan surga hanya 

dimonopoli oleh sekelompok agama tertentu saja, menurut Asghar Ali 

Engineer tidak lepas dari pemahaman beberapa terma kunci seperti Islam, 

Kufr, dan kafir. Istilah-istilah ini banyak disalah pahami padahal 

mengandung konotasi keagamaan. Dalam hal ini Asghar Ali 

menyandarkan pendapatnya kepada Muhammad Asad yang dalam 

terjemahannya menjelaskan tentang istilah-istilah ini.
153

 

Sebagaimana tersurat dalam Q.S. al-Baqarah; 112: 

بَتَلى َ ْي َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَنَِّي َوُهَو ُُمِْسٌي فَتَلُه َأْجلُُا ِعْنَل َربِِّه َوَ  َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَ  ُهْم 
 ََيَْزنُوَن 

“(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri 

kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada 

sisi Tuhanya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati‖ (Q.S. al-Baqarah: 112)
154

 

Maksud dari doktrin ini adalah untuk menghilangkan sifat 

eksklusif umat beragama, khususnya Islam. Artinya dengan paham 

iniumat Islam diharapkan tidak lagi bersifat fanatik, merasa benar sendiri 

dan menganggap agama lain salah. Pengertian pluralisme demikian, 

setidaknya teraktualisasi dalam pemikiran Asghar Ali Engineer dalam 

memandang surga  sebagai keniscayaan untuk semua umat beragama tanpa 

terkecuali asalkan beriman kepada Allah dan berbuat baik. Menurut 

Asghar Ali Engineer, akibat dari pemahaman yang salah terhadap istilah-

istilah kunci dalam Islam seperti pengertian tentang Islam, kafir dan kufr. 
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Maka wajar jika kemudian lahir asumsi bahwa surga hanya akan 

dimonopoli satu kelompok agama tertentu saja.
155

 

Pandangan seseorang bahwa apa yang sudah diyakininya adalah 

final dan satu-satunya kebenaran sedangkan apa yang diyakini orang lain 

adalah keliru merupakan akar penyebab konflik sektarian. Seharusnya 

seseorang tidak hanya berpikir terbuka tetapi juga respek terhadap 

integritas dan menerima penganut kepercayaan lain. Asghar Ali 

mengatakan bahwa ia yakin jika orang yang tidak menaruh hormat 

terhadap hal tersebut berarti juga tidak hormat kepada keyakinannya 

sendiri. Penghormatan terhadap keyakinan, intelektualitas dan posisi orang 

lain adalah lebih penting dari pada semata-mata toleransi. 

Setiap individumempunyai hak untuk berganti agama atau memilih 

sebuah pandangan tanpa halangan. Mereka yang menghukum ataupun yng 

menyerang pihak lain guna mengubah keyakinan berarti justrujauh dari 

keyakinannya sendiri. Asghar yakin bahwa sikap orang-orang yang fanatik 

dan fundamentalis lebih membahayakan bagi agama mereka sendiri 

daripada terhadap agama orang lain. Orang yang betul-betul mencintai 

agama mereka sendiri akan selalu menghormati keyakinan pihak lain. 

Keyakinan yang sesungguhnya pada keimanan seseorang tidak akan 

pernah membangkitkan kebencian ataupun sikap tidak hormat terhadap 

keyakinan orang lain.
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Upaya dialog merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan 

saling pemahaman yang lebih baik diantara pihak-pihak yang bertikai. 

Seperti halnya penyebarluasan informasi yang salah melalui berbagai 

macam cara, yang sebagian besar menimbulkan penyebaran 

kesalahpahaman kebenaran suatu informasi yang sangat rentan 

menimbulkan konflik. Hal ini bisa ditangani secara efektif memalui proses 

dialog.Dialog di tingkat para intelektual, akan menganalisa lebih jauh 

mengenai peristiwa-peristiwa dan memahami kekuatan utama yang 

mendorong munculnya konflik. Di sini, para intelektual juga berupaya 

mencari strategi-strategi yang dapat menciptakan suasana harmonis antar-

kegmaan dan antar-kultur.  

Agama hendaknya dipahami dari sisi perbedaanya dalam pelbagai 

level, yakni ritual, teologi, institusi dan nila-nilai. Ragam ritual, 

teologi,institusi bisa berubah-ubah dari satu agama ke agama lain, dalam 

hal ini nilai-nilai mampu melampaui sekat-sekat tersebut sebagai unsur 

yang saling melengkapi. Keragaman ritual, teologi dan institusi merupakan 

sesuatu yang unik bagi setiap agama dan inilah yang seringkali 

menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Di sisi lain banyak juga para 

pemuka agama yang saling silang pendapat. Namun perbedaan mereka 

lebih ditujukan untuk sebuah dialog yang pantas, yakni berusaha untuk 

saling memahami dan menghargai dari padaharus mempersoalkan 

pertikaian. Bahkan mereka tidak hanya menghargai perbedaan, namun 



 

acapkalijuga mencobamelakukan rekonsiliasi (kesepakatan) antara 

mereka.
157

 

Ajaran Islam mungkin terkesan tidak menyepakati adanya 

percampuran atau pluralisme agama. Padahal dalam Deklarasi Madinah 

terlihat jelas sangat mendukung prinsip-prinsip (ajaran). Tatkala Nabi 

hijrah dari Makkah ke Madinah karena diperlakukan secara kejam oleh 

suku-suku Arab di Makkah, Nabi bertemu dengan masyarakat Madinah 

yang plural. Disana ada Yahudi, Pagan dan Muslim, begitu juga Yahudi 

dan Pagan terpecah menjadi beberapa suku yang memiliki kekhasan 

budaya dan tradisi. Nabi mengadakan perjanjian dengan suku-suku 

tersebut untuk menjamin kebebasan penuh keyakinan mereka dan 

menciptakan komunitas bersama di kota Madinah denganberkewajiban 

mematuhi dan membela kota ini, bila ada serangan musuh dari luar.
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BAB IV 

ANALISA PANDANGAN  ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG 

PLURALISME AGAMA 

Pada bab II dijelaskan bahwa penafsiran mufassir kontemporer seperti Buya 

Hamka dan Quraish Shihab menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 256 dan 112, al-

Maidah ayat 48 dan al-H}ujuraat ayat 13─yang dianggap merupakan ayat-ayat 

pluralisme─ bahwa tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama, karena sudah 

jelas mana jalan yang benar dan mana yang sesat. Karna sejatinya Islam adalah 

agama yang damai. Islam sendiri merupakan pelengkap dari agama-agama yang 

lain. Bagi Hamka dan Shihab, tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali kebenaran 

yang ada dalam Islam.Namun, Asghar Ali Engineer berbeda pandangan dengan 

Hamka dan Shihab. Berikut analisis penulis terhadap pandangan Asghar Ali 

Engineer dalam menafsirkan ayat-ayat pluralisme: 

A. Analisis Penafsiran Asghar Ali Tentang Ayat-Ayat Pluralisme 

Asghar Ali Engineer adalah tokoh pembaharuan Islam yang 

menyerukan sebuah gagasan tentang teologi pembebasan Islam. Salah satu 

hasil pemikiran dari teologi pembebasan Islam Asghar Ali Engineer ini 

adalah tentang hubungan antaragama (pluralisme). Teologi pembebasan 

mempertahankan kesatuan manusia dan secara terus menerus berupaya 

mencapai kesatuan itu serta dengan menyingkirkan perbedaan yang ada, 

termasuk perbedaan agama.
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Asghar Ali mengenai hubungan antaragama dalam ikhtiyar membangun 

perdamaian, harmoni dan hidup berdampingan secara damai tersebut? 

Menurut Asghar Ali Engineer aspek terpenting pluralisme adalah 

sebuah sikap keterbukaan, toleransi dan saling menghormati agama-agama 

lain tanpa memaksakan kehendak dalam beragama. Asghar Ali Engineer 

mendasarkan argumennya tersebut pada Q.S. al-Baqarah (2): 256. 

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.” (Q.S. al-Baqarah: 

256)
160

 

 

Asghar Ali menyebut bahwa Islam (al-Qura>n)menghargai eksistensi, 

ajaran dan hak hidup agama-agama lain,dan kita tidak punya hak untuk 

menolak keberadaan dan menghakimi serta memaksakan kehendak kita 

atas agama orang lain. Islam (al-Qura>n) mengakui keberadaan agama-

agama lain, sebagai pengakuan terhadap hak masing-masing agama untuk 

eksis, dan sebuah kebebasan para penganut agama untuk menjalankan 

ibadah sesuai kebenaran yang diyakininya. Al-Qura>njuga mencantumkan 

kebebasan berkehendak ini dalam Q.S. al-Ka>firu>n(109): 1-6, Asghar Ali 

Engineer menggunakan ayat ini sebagai pendukung dari argumennya 

tersebut. 

“Katakanlah hai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang 

kamusembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku 

tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan 

menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku 

agamaku.” (Q.S. al-Ka>firu>n: 1-6) 
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Begitu juga Hamka yangmenyatakan bahwa keyakinan agama 

tidaklah boleh dipaksakan, sebab telah dikatakan dalam Q.S. al-Baqarah 

ayat 256 diatas,bahwa: “Telah nyata kebenaran dan kesesatan”.Allah 

memberikan manusia akal guna untuk berfikir dan menentukan mana yang 

benar dan mana yang salah. Asalkan mau mempergunkan akalnya untuk 

menimbang dan memilih kebenaran dan kesesatan tersebut, dia pasti akan 

sampai pada kebenaran (Islam).  

Menurut hemat penulis, meskipun al-Quran memberi penegasan 

bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima Allah Swt. tetapi 

dalam waktu yang sama, al-Quran juga melarang adanya paksaan kepada 

siapapun untuk memeluk suatu agama sebagaimana dinyatakan dalam Q.S 

al-Baqarah: 256. Manusia diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan 

pilihanya sendiri. Apakah menerima kebenaran Islam atau menolaknya. 

Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah Islammengakui bahwa umat 

manusia di atas dunia ini tidak mungkin semuanya bersepakat dalam 

segala hal, termasuk dalam masalah keyakinan beragama. 

Bagi Asghar Ali, setiap individu memiliki kebebasan untuk 

bertindak sebagaimana yang mereka mau dan pahala atau hukuman akan 

seluruhnya tergantung pada tindakan individu-individu 

tersebut.Pemahaman umat muslim terhadap kandungan ayat-ayat al-

Qura>nyang berkaitan dengan prinsip-prinsip pluralitas sosial dan agama 

telah menghasilkan sikap toleransi, keterbukaan,dan keadilan sepanjang 

sejarah Islam. Asghar Ali Engineer mencontohkan sikap tersebut yang 



 

tercermin dalam teladan Nabi Muhammad Saw. ketika berinteraksi dengan 

kaum non-muslim pada masa itu. Teladan Nabi Saw.tersebut tercermin 

dalam Piagam Madinah yang merupakan dokumen politik resmi pertama 

yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berekonomi. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamka dan Asghar Ali di atas, 

Ibnu Katsir juga sependapat bahwasanya dalam Islam tidak dibenarkan 

adanya paksaan dalam memeluk agama Islam. Bagi Ibnu Katsir, seseorang 

masuk Islam itu karena hidayah yang diberikan Allah kepada orang 

tersebut, ketika Allah menutup hatinya dari rahmat-Nya, sekuat apapun 

pemaksaan itu tidak akan pernah tergugah hatinya untukmemeluk Islam. 

Maka dari itu dalam memeluk Islam tidak ada istilah pemaksaan. 

Dalam kitab Tafsirnya al-Misbah, Quraish Shihab mengatakan 

bahwa Islam adalah damai, karena Allah menghendaki agar setiap 

orangmerasakan kedamaian. Ketika seseorang dipaksa untuk memeluk 

agama Islam, maka sudah jelas orang tersebut tidak ada keikhlasan pada 

dirinya. 

Disinggung juga pada bab II bahwa Nabi Muhammad Saw. secara 

gamblang memberikan tauladan bagaimana komunitas yang memiliki 

perbedaan agama dan adat istiadat dapat hidup dalam kedamaian dan 

rukun (harmonis) dalam menciptakan kebersamaan dan menghormati 

kewajiban dalam pempertahankan sebuah komunitas ataupun negara. 

Bagi Asghar Ali pluralisme adalah sebagai sikap menghargai 

keyakinan orang lain dan hidup berdampingan secara harmonis dengannya 



 

serta saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan tidak saling mencaci 

satu sama lain. Bahwa setiap orang memiliki hukum sendiri-sendiri dan 

memiliki keunikan dalam beragama. Hal ini bagi Asghar Ali Engineer 

ditegaskan dalamQ.S. al-Ma>idah (5): 48, 

“untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan 

yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-

Nya kepadamu,maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya 

kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya 

kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan.”(Q.S. al-Ma>idah: 48)
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Bagi Quraish Shihab, ayat tersebut merupakan indikasi beragamnya 

syariat sesudah dan sebelum Taurat dan Injil diturunkan. Ayat ini juga 

kerap dilansir oleh sebagian kalangan demi menyokong argumentasi 

mereka selaku indikasi bahwa Tuhan tidak pernah menggiring manusia 

dalam syariat yang satu.  

Sepakat denganQuraish Shihab, Hamka mngatakan bahwa al-

Quran(Islam) adalah penyempurna dari syariat-syariat terdahulu. 

Mengingat bahwa umat manusia dari masa ke masa terus mengalami 

kemajuan dan daerah serta masalah yang terjadi juga semakin luas dan 

komplek, maka dari itu Islam datang untuk membatalkan syariat 

sebelumnya dan juga sebagai pelengkap syariat yang di bawa oleh nabi-

nabi terdahulu.Membenarkan pula bahwa memang terlebih dahulu dari 

pada al-Quran ialah sebagai penyaksi dan peneliti untuk memperingatkan 

mana ajaran pokok yang asli, yaitu tentang Tauhid. 
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“bagi masing-masing, Kami berikan aturan danjalan yang terang‖, bahwa 

sesungguhnya Allah telah menetapkan syariat kepada masing-masing umat 

(mulai dari umat terdahulu sampai sekarang) dan berlaku pada masa 

mereka. Seperti yang ditegaskan oleh mufassir Sulaiman Ibn ‗Umar yang 

menyatakan bahwa penggalan ayat diatas dikemukakan di sini dengan 

tujuan mendorong penganut Taurat danInjil yang semasa dengan Nabi 

Muhammad saw. agar mereka mengikutiketetapan-ketetapan beliau 

sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur‘an,mereka diwajibkan 

mengikuti dan mengamalkan tuntunan al-Qur‘an dan tidak lagi mengikuti 

kedua kitab yang turun sebelumnya (Tauratdan Injil), karena yang 

berkewajiban mengikuti keduanya adalah umat-umat yang hidup di masa 

itu sebelum datangnya al-Quran sebagai penyempurna. 

Tidak jauh berbeda dengan ke dua mufassir di atas, bahwa al-

Quran adalah sebagai kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebeblumnya. 

Ibnu Katsir menegaskan bahwa dalam ayat-ayat sebelumnya juga 

diceritakan terkait kitab Taurat dan Injil, Allah pun menyuruh mereka 

untuk mengikuti syariat yang ada dalam kitab tersebut sebelum datangnya 

kitab al-Quran, yang dimana diterangkan dalam ke dua kitab tersebut 

bahwasanya akan datang kitab setelah itu yang akan diturunkan kepada 

umat-Nya dan Rasul-Nya (Muhammad Saw.).  

Dari ungkapan ke tiga mufassir tersebut, terlihat jelas bahwa mereka 

sepakat bahwa setiap umat mempunyai syariat masing-masing yang akan 

selalu disempurnakan oleh syariat yang datang sesudahnya, namun bukan 



 

berarti semua agama tersebut sama. sebelum datangnya al-Quran, Allah 

menyuruh umat-Nya yang hidup pada masa turunya kitab-kitab sebelum 

al-Quran (Taurat, Zabur dan Injil) untuk mengikuti syariat yang ada pada 

kitab tersebut, namun al-Quran datang dengan syariat baru untuk 

menyempurnakan serta menghapus syariat-syariat sebelumnya yang 

dianggap sudah tidak relevan dengan masa Rasulullah.  

Sedikit berbeda pandangan dengan ke tiga mufassir di atas,menurut 

Asghar Ali Engineer, ayat tersebut menyatakan dengan jelas bahwa al-

Qura>nmenganjurkan sikap pluralisme.
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Menurut Asghar Ali Engineer Q. 

S. 5: 48 adalah ―Bagi setiap kalian, kami berikan aturan dan jalan.‖ Tentu 

bukan hal sulit bagi Tuhan untuk menjadikan seluruh manusia satu umat, 

tapi Dia menganugerahkan kita dengan pluralisme yang dapat menambah 

kekayaan dan keragamaan dalam hidup ini. Dan untuk menguji dari apa 

yang kalian terima dari tuntunan Allah, Apakah manusia akan konsisten 

atau menyimpang, oleh karena itu  Allah ingin melihat siapa dari hamba-

hambanya yang tetap konsisten dan siapa yang tidak. Serta untuk melihat 

manusia agar mereka dapat hidup harmonis meskipun memiliki ragam 

perbedaan hukum dan agama.  

Ketika melihat pemaparan Asghar Ali dalam menafsirkan teks al-

Quran, menurut hemat penulis, Asghar Ali tidak menafsirkan ayat al-

Quran secara sempurna, namun hanya memenggalnya pada kalimat yang 

dirasa bisa dijadikan penegasan terhadap argumennya tersebut. Seperti 
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pada surah al-Baqarah: 256 “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

(Islam)”. dan al-Ma>idah: 48 “untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami 

berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki 

niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji 

kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu,maka berlomba-lombalah 

dalam berbuat kebajikan.” 

Asghar Ali Engineer merefleksikan frase al-Qura>n ―Berlomba-

lombalah dalam kebaikan‖ sebagai berikut: ―al-Qura>n tidak menawarkan 

pandangan sektarian sempit seperti dianut para teolog. Asghar Ali 

Engineer memiliki pandangan kemanusiaan yang luas dan tidak dogmatis. 

Al-Qura>n sangat menekankan perbuatan baik dan mengutuk keras 

kejahatan yang merugikan masyarakat dan kemanusiaan. 

Bagi Asghar Ali Engineer,ayat tersebut telah menginspirasi sejumlah 

ulama dari India seperti Shah Waliyullah (w. 1762) dan Abul Kalam Azad 

(w. 1958) untuk sampai pada konsep “wahdat al-Din” yakni kesatuan 

agama. Asghar Ali Engineer tidak masuk ke dalam perbincangan yang 

rumit bagaimana dan kenapa secara historis agama-agama berbeda satu 

sama lain kendati bersumber dari Din yang sama.
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menegaskan dalam ayat lain bahwa setiap orang mempunyai cara 

tersendiri dalam menyembah Tuhan, disebutkan dalam Q.S.al-Baqarah (2): 

148,
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Setiap orang bebas menyembahnya sesuai dengan yang 

diinginkannya. Al-Qura>nbahkan lebih khusus mengungkapkan kebebasan 

beribadah dan praktik keagamaan seseorang dalam ayat berikut, yang 

menjadi penegas dari surat al-Baqarah ayat 256  tadi, Q.S. al-H{ajj (22: 

67).
165

 

“bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka 

lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam 

urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya 

kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus."(Q.S. al-H{ajj: 67)
166

 

Al-Qura>njuga melarang kaum Muslim berlaku kasar terhadap umat lain 

selama mereka tidak berlaku kasar, seperti ditegaskan Q.S. al-An’a>m(6): 

109.
167

 

“mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, 

bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah 

mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-

mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". dan Apakah yang 

memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak 

akan beriman"(Q.S. al-An’a>m: 109)
168

 

 

Islam menurut Asghar Ali adalah agama pertama yang mengakui 

secara legal agama lain dan memberikan status penghargaan dan juga 

menerima konsep adanya pengakuan persamaan martabat semua anak 

Adam, tanpa memandang keyakinan mereka, suku, ras dan kebangsaan. 

hal tersebut dijelaskan dalam Q.S.al-Isra>’(17): 70dan Q.S.al-H{ujura>t(49): 

13.
169
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“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 

atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(Q.S. al-Isra>’: 70)
170

 

 

dan Q.S.al-H{ujura>t(49): 13, 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-H{ujura>t : 13)
171

 

 

Qurash Shihab menegaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang 

prinsip dasar hubunganantar manusia. Karena itu ayat di atas tidak lagi 

menggunakan panggilanyang ditujukan kepada orang-orang beriman, 

tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: ―Hai manusia, 

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang 

perempuan”yakni Adam dan Hawwa‘,―serta menjadikan kamuberbangsa-

bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal”yangmengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling 

melengkapi, ―sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah yang palingbertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi MahaMengenal”Penggalan pertama ayat di atas 

―sesungguhnya Kami menciptakan kamudari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan”adalah pengantar untukmenegaskan bahwa semua 

manusia derajat kemanusiaannya sama di sisiAllah, tidak ada perbedaan 

antara satu suku dengan yang lain. Tidak adajuga perbedaan pada nilai 

                                                           
170

Al-Qura>nal-Isra’ [17]: 70. 
171

Al-Qura>nal-Hujurat [46]: 13. 



 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Pengantar tersebut 

mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalanterakhir ayat ini 

yakni “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisiAllah 

ialahyangpaling bertakwa‖. Karena itu berusahalah untuk 

meningkatkanketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah. 

Penjelasan ayat ini menurut Hamka yaitu bahwasanya kemuliaan 

sejati yang dianggap bernilai oleh Allah, yaitu kemuliaan hati, budi 

pekerti, perangai dan ketaatan kepada sang Pencipta. 

Bagi Asghar Ali dalam al-Qura>njuga memandang begitu 

pentingnya persatuan seluruh umat manusia sesuai dengan tujuan Allah. 

Semua perbedaan adalah bersifat manusiawi dan bukan bersifat ilahi dan 

semua perbedaan itu harus diselesaikan dalam demokrasi dengan cara 

yang baik. 

Menurut Asghar Ali kesatuan politik dan rasa kebangsaan tidak 

tergantung pada kesatuan agama tetapi lebih pada faktor politik, sejarah 

dan budaya. Nasionalisme religius bukanlah kategori yang viable (aktif) 

meskipun ada kesamaan agama bagi bermacamras, etnis dan budaya. 

Persamaan atau persatuan budaya dapat menjadi basis nasionalisme yang 

lebih viabel dari pada agama.
172

 Demokrasi dan teologi pembebasan 

mempunyai tujuan yang sama yaitu menghidupkan keadilan dan persatuan 

antara umat manusia, tanpa demokrasi akan sulit untuk mewujudkan 

persatuan dan perdamaian.  
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Namun, selama tiga dekade setelah Nabi Saw. wafat, Islam 

kehilangan karakter liberatif dan demokratisnya dan menjadi bagian dari 

pemerintahan monarki yang mapan di bawah kepemimpinan bani 

Umayyah.
173

 Demokrasi tidak dapat ditegakkan tanpa sekularisme dalam 

konteks zaman modern, dan sekularisme tidak dapat menciptakan stabilitas 

tanpa memahami pluralisme agama dan kultural yang telah ada sejak awal. 

Untuk memperkuat paham pluralisme (dimana akan tergantung pada 

sekularisme dan demokrasi), kita harus mengembangkan sikap menghargai 

semua agama dan budaya secara adil. Toleransi bisa jadi bermakna negatif, 

dalam arti membiarkan apapun yang terjadi. Kita harus membuang sikap 

tersebut dan menanamkan sikap menghargai agama lain. Sekarang ini yang 

dipentingkan adalah segi praksisnya, bukan teoritis. Islam secara teologis 

sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat al-Qura>n yang disebutkan di awal, 

bahwa Islam tidak kalah tolerannya. Namun kenyataannya, kaum muslim 

jauh dari sikap toleran.
174

 

Melihat kondisi masyarakat atau kelompok yang seperti ini, Asghar 

Ali Engineer mencoba menawarkan sebuah solusi dalam upaya meredam 

konflik antaragama serta dalam menyikapi kelompok-kelompok yang jauh 

dari sikap toleransi. Upaya dialog merupakan satu-satunya cara untuk 

meningkatkan saling memahami yang lebih baik di antara pihak-pihak 

yang bertikai. Paling tidak tokoh-tokohnya harus mempunyai komitmen 

untuk mempelopori menciptakan perdamaian komunal, jangan sampai 
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saling menyalahkan dengan menutup mata atas kesalahan yang dilakukan 

oleh komunitasnya sendiri. 

Dialog dapat dilakukan di antara pelbagai macam kelompok, yaitu 

kelompok politik, kelompok keagamaan, para pendukung kelompok 

politik dan keagamaan. Dialog di tingkat para intelektual akan 

menganalisis lebih jauh mengenai hal utama apa yang mendorong 

munculnya konflik.
175

 Sebenarnya dialog yang betul-betul riil dalam 

kehidupan adalah dialog dengan cara hidup berdampingan secara bersama-

sama dan adanyakesediaan untuk senantiasa berbagi dengan orang lain. 

BagiAsghar Ali Engineer, dialog yang damaiantara Muslim 

danumat agama lainharusdilihatsebagaibagian integral daripesan al-Qura>n. 

Islam mendorongumatnyauntukmelakukan dialog denganumat lain. Dialog 

padadasarnyamerupakankewajiban yang dibebankanTuhan. Kerangka 

dialog telahtermuat di dalam al-Qura>n. Menegaskanbahwakaum Muslim 

harusmengakubahwaTuhanadalah ‗Tuhansekalianalam‘ (Rabbul-„alamin) 

dantidakuntukkalangan Muslim.Al-Qura>nmenerimakeanekaragaman 

agama sebagaitandakehendakTuhanitusendiri.
176

 

Penegasan tersebut termuat dalam Q.S.al-Baqarah(2): 213.
177

 

“manusiaituadalahumat yang satu. (setelahtimbulperselisihan), Maka 

Allah mengutus Para Nabi, sebagaipemberiperingatan, dan Allah 

menurunkanbersamamerekakitab yang benar, untukmemberkeputusan di 

antaramanusiatentangperkara yang merekaperselisihkan. 

Tidaklahberselisihtentangkitabitumelainkan orang yang 

telahdidatangkankepadamerekaKitab, 
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Yaitusetelahdatingkepadamerekaketerangan-keterangan yang nyata, 

karenadengkiantaramerekasendiri. Maka Allah memberpetunjuk orang-

orang yang berimankepadakebenarantentanghal yang mereka 

perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi 

petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. al-

Baqarah: 213)
178

 

Menurut Asghar Ali semua agama berasal dari sumber yang sama, 

satu Tuhan tapi mereka mencerminkan kebenaran dengan cara yang 

berbeda-beda. Sebagaimana ditegaskan al-Qura>n, Tuhan telah mengutus 

para nabi ke seluruh umat manusia. mereka semua mengajarkan agama 

dasar yang sama, atau diin, Islam atau kepasrahan kepada Tuhan.Al-Qura>n 

jelas-jelas menuntut agar semua kaum Muslim  percaya kepada semua nabi 

tersebut, termasuk mereka yang tidak disebutkan namanya dalam al-

Qura>n. Nabi-nabi yang berbeda itu mengajarkan agama yang sama, 

baahkan beberapa nabi ditunjuk untuk mengajarkan hukum yang 

baru(syari‟ah) yang dimaksudkan untuk menyesuaiakan kondisi-kondisi 

tertentu dari umat yang mereka sasar. Dengan demikian, menurut Asghar 

Ali,adalah diin bukan syari‘at yang menjadi pesan fundamental Tuhan 

sebagaimana disampaikanoleh paranabi. Meski agama tetap sama, tapi 

syari‘ah bisa berbeda. 

Inti doktrin dari pluralisme adalah untuk menghilangkan sikap 

eksklusif umat beragama. Menurut John Hick tokoh pluralisme agama, 

diantara prinsip pluralisme agama yaitu menyatakan bahwa agama lain 

adalah sama-sama jalan yang benar menuju kebebnaran yang sama. 

Pengertian pluralisme demikian, setidaknya teraktualisasi dalampemikiran 
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Asghar Ali dalam memandang surga sebagai keniscayaan untuk semua 

umat beragama tanpa terkecuali asalkan beriman kepada Allah dan berbuat 

baik.  

Menurut Asghar Ali, akibat dari pemahaman yang salah terhadap 

istilah-istilah kunci dalamIslam seperti pengertian tentang Islam, Kafir dan 

Kufr, maka wajar jika kemudian lahir asumsi bahwa surga hanya 

dimonopoli oleh satu kelompok agama tertentu saja. Padahal menurut 

Asghar Ali, al-Quran tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahwa surga tidak 

dimonopoli oleh sekelompok agama tertentu saja. Siapa saja yang 

menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan dia berlaku baik, maka dia 

akan mendapatkan pahala dari-Nya. Pandangan ini didasarkan pada Q.S. 

al-Baqarah (2): 112,
179

 

“(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada 

Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi 

Tuhanya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati‖ (Q.S. al-Baqarah: 112)
180

 

Gagasan Asghar Ali tersebut juga dijelaskan oleh Agus irfan dalam 

sebuah penelitiannya bahwa keyakinan akan kebenaran dan surga hanya 

dimonopoli oleh sekelompok agama tertentu saja. Istilah-istilah Islam, 

Kufr, dan kafir ini banyak disalah pahami padahal mengandung konotasi 

keagamaan. Dalam hal ini Asghar Ali menyandarkan pendapatnya kepada 

Muhammad Asad yang dalam terjemahannya menjelaskan tentang istilah-
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istilah ini.
181

 Visi dari agama Islam sendiri adalah persaudaraan 

(brotherhood) dan kesamarataan (equality).
182

 

Berbeda lagi jika Hamka yang menafsirkan ayat tersebut, menurut 

Hamka, mereka telah menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah yang pasti 

masuk surga. Kata Aslama menjadi Yuslimu dan Masdarnya ialah Islam. 

Sebab itu, orang Islamlah yang akan masuk surga, walaupun tadinya 

mereka dari Yahudi, Nasrani ataupun dari kalangan musyrik penyembah 

berhala. Mereka meninggalakan agama mereka dan menyerahkan diri 

kepeda Tuhan (dalam artian masuk Islam) dan dibuktikan pula dengan 

perbuatan. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Quraish Shihab, bahwa orang 

yang akan masuk surga adalah mereka yang menyerahkan wajah(dirinya) 

kepada Allah dengan ikhlas dan tulus serta berbuat amal kebaikan, maka 

Allah akan mengganjarnya dengan surga, bahkan mungkin lebih dari 

surga, yakni ridha-Nya,dan kenikmatan memandang wajah-Nya. 

Senada dengan pendapat Hamka dan Quraish Shihab, Ibnu Katsir 

mengungkapkan bahwa orang yang mengikhlaskan amalnya dan 

menyerahkan agamanya hanya karena Allah semata dan mengikuti syariat 

Rasulullah, maka dialah yang akan masuk surga. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Katsir, 

Hamka dan Quraish Shihab tidak menganggap ayat tersebut sebagai ayat 

pluralisme, namun sebagai ayat pluralitas, dalam artian ayat-ayat tersebut 
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tidak lebih dari sebatas pengakuan keberadaan agama lain (pluralitas 

agama) dan sebagai ayat toleransi. bukan pengakuan atas kebenaran agama 

(pluralisme agama). bahwa sejatinya semua agama itu tidak sama, dan 

hanya orang-orang yang bertakwa dan yang mengikuti ajaran Rasulullah 

Saw. lah yang akan masuk surga. Namun, beda lagi dengan pandangan 

Asghar Ali yang lebih condong pada pemikiran liberal, dan banyak di 

pengaruhi oleh para pemikir Barat, yang menganggap bahwa semua agama 

sama dan tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. surga pun tidak 

dimonopoli oleh satu golongan agama saja, asalkan dia berbuat baik dan 

berserah diri kepada Allah Swt.  

Pluralitas keberagamaan merupakan sebuah keniscayaan yang akan 

selalu terjadi seiring perubahan waktu. Namun pluralitas ini tidak 

meniscayakan pluralisme agama, yang diartikan bahwa semua agama sama 

sebagaimana yang dituduhkan Asghar Ali dan kaum pluralis yang lain. 

Dengan demikian gagasan Asghar Ali terkait pluralisme agama di atas, 

tidak menemukan pijakan yang kuat kecuali penafsiran obyektif karena 

berangkat dari pengalaman keberagamaan di negaranya. Mengingat juga 

bahwa Asghar Ali bukanlah seorang sarjana yang khusus memiliki latar 

belakang keilmuan dibidang tafsir al-Qura>n, terutama pada tingkat 

pendidikan tinggi.  

Menurut hemat penulis, dalam gagasannya Asghar Ali kurang 

adanya penegasan, antara pluralisme yang berarti toleransi atau sebagai 

relativisme kebenaran yang memandang bahwa tidak ada kebenaran yang 



 

mutlak atau biasa diartikan dengan semua agama sama, yang menganggap 

bahwa semua agama sama. Terkadang Asghar Ali juga mencampur 

adukkan makna pluralisme secara bahasa dan istilah, sehingga dalam 

memahami penafsiran maupun pemikiran Asghar Ali dalam ranah 

pluralisme agama agak sedikit rancu. 

B. Analisis Metode Penafsiran AsgharAli Terhadap Ayat-Ayat 

Pluralisme 

Asghar Ali Engineer bukanlah seorang sarjana yang secara khusus 

memiliki latar belakang keilmuan dibidang tafsir al-Qura>n, terutama pada 

tingkat pendidikan tinggi. Asghar mendapatkan gelar kesarjanaan di 

bidang teknik sipil dari Vikram University, Madhya Pradesh. Selama 20 

tahun Asghar sempat menjadi pegawai kota Mumbay sampai akhirnya 

memilih menjadi aktivis gerakan Bohra pada tahun 1972, pada tahun 1980, 

Asghar membentuk Institute of Islamic Studies di Mumbay guna 

mendorong pandangan Islam Progresif di India. Pada tahun 1993 asghar 

mendirikan Center for Study of Society and Secularism untuk 

mempromosikan kerukunan komunal (agama). 

Asghar Ali suka membaca karangan para tokoh filsafat seperti 

tulisan Bertrand Russell dan Das Kapital karya Karl Max.Asghar Ali juga 

membaca tulisan Niyaz Fatehpuri –seorang penulis Urdu dan kritikus 

ortodoksi agama, Asghar Ali juga gemar membaca literatur tentang 

rasionalisme.Dari tulisan para pemikir tersebutlah yang telah 

mempengaruhi pemikiran Asghar Ali Engineer. Bacaan ini terbukti sangat 



 

berpengaruh dalam cara dia menganalisis dan membahasakan gagasannya 

dengan bahasa-bahasa ―khas kiri‖ seperti ketidakadilan, penindasan, 

revolusi, perubahan radikal, dan sebagainya. Meski demikian Asghar Ali 

Engineer tidak pernah mengabaikan studi al-Quran dan mempelajari tafsir 

karya para sarjana muslim. Saat itu Asghar Ali juga membaca tafsir Sir 

Syed dan Maulana Azad.
183

 

Dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Asghar Ali secara 

khusus membahas Maulana abu al-Kalam Azad. Terdapat banyak 

pemikiran teologis Maulana Azad yang pada akhirnya mempengaruhi 

pemikiran Asghar Ali Engineer, salah satu contoh adalah konsep pluralitas 

dalam agama atau teologi. Menurutnya teologi harus dikaitkan dengan 

kondisi dan kebutuhan manusia yang senantiasa berubah. Allah memiliki 

sifat rubbubiyat ―rahmatan lil alamiin‖ yang memiliki dana memelihara 

seluruh alam, termasuk yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Konsep 

ini bukan hanya menekankan kesatuan seluruh umat manusia, namun juga 

kesatuan seluruh alam semesta. Jika setiap partikel di semesta ini ditujukan 

untuk memberi respon terhadap perubahan, mengapa teologi tidak?
184

 

Asghar Ali juga memberi perhatian yang mendalam terhadap 

Rasa‟il Ikhwanus Safa‟. Rasa‟il Ikhwanus Safa‟ merupakan kerja keras 

untuk memadukan akal dan wahyu. Asghar Ali Engineer juga belajar ilmu 

ta‟wil (pemaknaan mendalam terhadap ayat-ayat  al-Quran) yang 
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dilakukan oleh sarjana Ismaili. Akumulasi dari seluruh pengalaman 

tersebut memberikan sebuah pandangan baru terhadap Asghar Ali tentang 

hidup dan maknanya. Menurut Asghar Ali Engineer bahwa akal dan 

wahyu saling melengkapi satu sama lain dan salah satunya tidak 

akansempurna tanpa yang lain. Ketika akal membantu kita memahami 

aspek-aspek fisik alam semesta ini (seluruh perkembangan bangunan ilmu-

ilmu alam bergantung pada intelektualitas manusia), wahyu membantu kita 

menemukan jawaban pasti mengenai asal-usul diri dan takdir kita. Ketika 

akal memperkaya kehidupan material kita, maka wahyu diperlukan untuk 

pertumbuhan spiritual kita.
185

 

Menanggapi pemikiran tersebut, Asghar Ali Engineer 

banyakmelakukan rekonstruksi teologis baik melalui tulisan-tulisan 

maupun tindakan gerakan dalam komunitas, salah satunya adalah dalam 

hal memahami ayat-ayat al-Qura>n. 

Dalam usaha memahami berbagai aspek pernyataan al-Qura>n, ada 

hal yang paling fundamental yang dipegang oleh Asghar Ali Engineer, 

yaitu kepercayaan bahwa tidak ada penafsiran yang tunggal, meskipun 

mungkin ada yang signifikan. Pemikiran ini merupakan respon terhadap 

berbagaipandangan yang menyatakan keberatan dan mis-interpretasi 

terhadap al-Qura>n. Kitab suci ini banyak digunakan oleh para musuh Islam 

dalam menyerang agama ini dan mencoba untuk membuktikannya dengan 

cara mereka bahwa al-Qura>nmenimbulkan rasa benci terhadap orang yang 
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tidak percaya kepadanya, serta menunjukkan bahwa al-

Qura>nmemerintahkan agar mereka dibunuh. Asumsi ini tentunya 

memberikan kekakuan dan kefanatikan sistem keyakinan, seolah karena 

al-Qura>n-lah umat Islam menjadi fanatik dan telah menumpahkan banyak 

darah di bumi ini.
186

 

Tidak ada penafsiran al-Qura>nyang secara literal sama. Setiap 

orang memahami teks al-Qura>nsesuai dengan kedudukan politik, sosial 

dan ekonominya masing-masing. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya dimaksud oleh Tuhan.
187

 Seorangpenafsir bisa saja mempunyai 

sebuah pemahaman perspektif teologi, sosiologi maupun melihatnya dari 

perspektif keilmuan yang lain. Setiap orang akan mempunyai kontribusi 

yang dibuatnya dari dirinya sendiri. Mengenai hal ini perlu dicatat ahwa 

al-Qura>nmenggunakan kata-kata yang mengandung berbagai makna dan 

simbol bahasa. Bahkan simbol itu tidak hanya bisa dilihat dari berbagai 

perspektif saja, namun juga ada yang berkembang maknanya sesuai 

dengan berkembangnya waktu dan pengalaman-pengalaman yangbaru.
188

 

Sebagai muslim kita harus percaya bahwa al-Qura>nitu bersifat 

abadi dan selalu relevan bagi masa lalu dan masa mendatang. Bagi 

generasi mendatang, mereka punya hak untuk menafsirkan al-

Qura>ndengan cara mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan 

problematika yang sedang mereka hadapi. 

                                                           
186Engineer, Islam Masa Kini,ter. Tim Forstudia, 21. 
187

Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, ter. Agung Prihantoro, 177. 
188

Engineer, Islam Masa Kini,ter. Tim Forstudia, 23. 



 

Dalam memahami al-Qura>n, hadis mempunyai peranan yang cukup 

besar, tetapi ada beberapa problem yang berkaitan dengan literatur hadis 

yang perlu disortir terutama masalah autentisitas sebuah hadis, agar 

peranannya semakin kuat terhadap penafsiran al-Qura>n.
189

 

Menurut Asghar Ali Engineer ayat-ayat al-Qura>nbisa dibagi pada 

beberapa kategori atau tema: pertama ayat yang menyinggung masalah 

ibadah. Ayat ini bisa dipahami dengan hadis-hadis shahih. Tidak 

reinterpretasi dan rethinking dalam memahami ayat-ayat yang terkait 

dengan masalah ibadah dan harus dipahami sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh nabi Saw.
190

 

Kedua masuk pada ayat-ayat yang menyinggung masalah 

muamalat. Dalam memahami ayat muamalat ini diperlukannya rethinking 

yang dianjurkan oleh kaum modernis, mereka berpendapat akan perlunya 

memikirkan kembali karena timbulnya berbagai permasalahan dan 

tantangan. 

Ketiga, adalah kategori ayat yang berkaitan dengan keyakinan 

metafisik, ini merupakan bagian yang kita sebut dengan aqidah. Ayat-ayat 

ini merupakan bagian yang tidak bisamenerima perubahan apa pun dan 

termasuk ajaran yang fudamental dalam Islam.
191

 

Keempat adalah menyinggung mengenai tuntunan umum dan 

penyebaran apa yang dianggap baik (ma‟ruf)dan apa yang dianggap buruk 
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 Engineer, Islam Masa Kini,ter. Tim Forstudia, 24. 
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(munkar) sebagai aturan yang tidak butuh untuk diganti.
192

 Kategori 

kelima, ayat-ayat al-Qura>nyang menyinggung mengenai nilai, seperti 

keadilan, persamaan, penciptaan keadilan sosialdan lain sebagainya.
193

 

Penafsiran dari para yuris Islam mengenai ayat-ayatal-Qura>n yang 

berkaitan dengan keadilan atau nilai-nilai yang serupa dengannya seharus 

dapat berubah seiring dengan semangat yang ada pada satu waktu. 

Menurut Asghar Ali Engineer, dalam memahami ayat-ayat al-

Qura>nharus ada satu elemen metodologi yang dinamis seiring dengan 

berubahnya semangat dari waktu ke waktu. Asghar juga menganggap 

bahwa ada elemen lain yang penting dalam memahami al-Qura>nyakini 

dengan meletakkan ayat-ayat normatif di atas ayat-ayat kontekstual. 

Dengan kata lain, ayat-ayat normtif lebih fundamental dari ayat-

ayatkontekstual, ayat normatif aplikasinya lebih bersifat abadi. Ketika 

mengembangkan metodologi pemahaman yang memadai bagi al-Qura>n, 

Asghar Ali  selalu percaya bahwa Islam lebih dari sekesar perangkat 

kepercayaan atau ritual. Islam menyatakan revolusi sosial, menciptakan 

manusia yang berperadaban berdasarkan asas persamaan, keadilan dan 

martabat manusia. Islam diyakini dapat merobohkan segala bentuk status 

quo yang berdasarkan pada hierarkhi, diskriminasi yang berbasis pada ras, 

suku, keyakinan atau nasionalitas.
194
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Sebagai sorang aktivis dan pemikir muslim, AsgharAli Engineer 

berupaya untuk merumuskan ajaran Islam yang dianggap tepat dalam 

rangka menjawab berbagai tantangan pluralisme modernitas. Berkaitan 

dengan hal ini, Asghar Ali Engineer meyakini bahwa dasar-dasar dalam 

ajaran Islam adalah yang relevan sebagai basis pluralisme 

modern.
195

Konsen utama Asghar Ali adalah pada perdamaian, harmoni 

dan koeksistensi komunal. Didalam gelanggang inilah namanya menjulang 

sebagai seorang pemikir radikal dan aktivis yang turun langsung ke 

lapangan. 

Asghar Ali berpendapat bahwa pemahaman terhadap Islam yang 

sejati haruslah bersifat plural. Dalam membangun teologi pluralisme 

agama, Asghar mengajukan persoalan sentral mengenai watak kebenaran. 

Apakah kebenaran itu satu atau banyak? Apakah kebenaran itu relatif atau 

absolut? Bisakah diterima klaim suatu agama sebagai pemilik seluruh 

kebenaran? Apakah non-Muslim bisa selamat dengan tetap mngikuti 

agama mereka sendiri padahal Islamlah agama satu-satunya yang benar? 

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Asghar Ali menelusuri 

pandangan al-Qura>n mengenai umat manusia dan universitas wahyu. 

Menurutnya semua manusia, terlepas dari agama yang dipeluknya adalah 

ciptaan Tuhan dan karena itu sama di mata-Nya. Seluruh manusia 
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mempunyai nilai ilahiyah dan karena itu tidak hanya harus dihormati 

secara sama, tapi juga dicintai secara setara.
196

 

Bagi Asghar Ali Engineer, sudah menjadi asumsi umum bahwa 

Islam menentang perubahan dan menolak modernitas. Mereka yang 

berpikiran demikian dapat ditemui baik dari orang-orang muslim dan non-

muslim. Secara faktual perdebatana ini telah memuncak di kalangan 

orang-orang Islam sejak abad ke-19. Perdebatan biasanya berada pada 

wilayah teologis dengan mengabaikan aspek-aspek sosiologis dari 

fenomena.
197

 Sir Syed, seorang reformer besar di India mengatakan bahwa 

pentingnya ilmu pengetahuan dan menginterpretasikan al-Qura>n dengan 

sebuah metode untuk memperlihatkan bahwa al-Qura>n tidak bertentangan 

dengan penemuan ilmu pengetahuan
198

 

Sampai sekarang banyak kalangan teolog muslim tidak hanya 

menolak modernitas tetapi juga menolak gagasan tentang pluralitas Islam. 

Bagi mereka, Islam adalah fenomena tunggal dan siapa pun yang berbicara 

tentang pluralitas bisa dicap sebagai kafir. Para teolog tersebut 

menganggap masyarakat harus menyesuaikan pada pandangan teologi dan 

masyarakat tidak mempunyai pengaruh sedikitpun terhadap pandangan 

teologi. Jadi sosiologi pluralitas harus ditolak sama sekali.
199

 

Struktur bangun metodologi Asghar Ali Engineer dalam menafsirkan 

al-Qura>n memanfaatkan metode rethingking. Asghar Ali Engineer 
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menafsirkan ayat-ayat al-Qura>n dengan ayat-ayat lain yang relefan secara 

tematik atau mawdu‟i. Kedua, Asghar Ali Engineer menekankan konteks 

penafsiran al-Qura>n. Menurutnya setiap masa dan tempat mempunyai 

perbedaan dan keunikan masing-masing. Dengan demikian, setiap generasi 

pada masa dan tempat memiliki hak bahkan kewajiban untuk melakukan 

penafsiran atas ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qura>ndengan cara 

mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan problematika yang sedang 

mereka hadapi. Dalam memahami ayat-ayat al-Qura>nharus ada satu 

elemen metodologi yang dinamis seiring dengan berubahnya semangat 

dari waktu ke waktu. 

Dalam melakukan penafsiran ayat-ayat tentang pluralisme,Asghar 

Ali Engineer mengaitkan gagasan yang dikandung ayat-ayat al-Qura>nyang 

relevan secara logis dan sistematis dari satu ayat dengan ayat ayat yang 

lainya dan kemudian di kontekskan pada zaman Nabi dan kembali lagi 

pada konteks zaman sekarang. 

Atas dasar dua hal di atas, metodologi penafsiran Asghar Ali 

Engineer atas ayat-ayat al-Qura>n tentang pluralisme menggunakan 

pendekatan hermeneutika dengan melakukan pembacaan ulang 

(rethingking) dalam menafsirkan ayat-ayat terkait nilai-nilai moral seperti 

ayat-ayat pluralisme. Kemudian struktur bangun metodologi penafsiran 

Asghar Ali Engineer atas ayat-ayat al-Qura>n secara keilmuan dipengaruhi 

oleh beberapa disiplin keilmuan, yaitu ilmu filsafat, ilmu-ilmu sosial dan 

juga ilmu tafsir. Titik tekan Asghar Ali Engineer lebih pada argument 



 

prkatis untuk menghindarkan masyarakat dari klaim-klaim absolut yang 

bisa menggnggu ketentraman dan kedamaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beberapa tokoh mufassir seperti Ibnu Katsir, Buya Hamka dan 

Quraish Shihab tidak menganggap bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 256 dan 

112, al-Ma>idah ayat 48 dan al-H{ujuraat ayat 13 tersebut sebagai ayat 

pluralisme, namun sebagai ayat pluralitas, dalam artian ayat-ayat tersebut 

tidak lebih dari sebatas pengakuan keberadaan agama lain (pluralitas 

agama) dan sebagai ayat toleransi, bukan pengakuan atas kebenaran agama 

(pluralisme agama). Bahwa sejatinya semua agama itu tidak sama, dan 

hanya orang-orang yang bertakwa dan mengikuti Rasulullah lah yang akan 

masuk surga.  

Namun, beda lagi dengan pandangan Asghar Ali yang lebih 

condong pada pemikiran liberal, yang menganggap bahwa semua agama 

sama, sebuah sikap keterbukaan, toleransi dan saling menghormati agama-

agama lain tanpa memaksakan kehendak dalam beragama surga pun tidak 

dimonopoli oleh satu golongan agama saja, asalkan dia berbuat baik dan 

berserah diri kepada Allah Swt.  

Pemikiran Asghar sangat kental dan terpengaruh oleh doktrin 

relativisme dan humanisme sebagai paham dan worldview Barat. Oleh 

karenanya ijtihad pemikiranya bukan lagi upaya rekonstruksi yang 

mengacu kepada al-Quran dan as-Sunnah serta pendapat ulama yang 

expert di bidangnya, tetapi sudah kepada upaya dekonstruksi meski 



 

terhadap beberapa issu yang sudah mapan dan fundamen dalam Islam. 

Dalam disiplin studi al-Qur‘an metode seperti itu disebut dengan 

hermeneutika. 

B. Saran 

Setelah melakukan analisa pemikiran Ashgar Ali tentang 

pluraslisme agama, izinkan penulis memberi catatan penutup yang bisa 

dikatakan sebagai saran: 

1. Perbedaan penafsiran dalam masalah-masalah yang cabang (furu‘) 

dalam itu sangat wajar. Namun jika perbedaan itu sudah masuk 

wilayah yang prinsip (ushul) dalam agama, maka hal ini tidak bisa 

dibenarkan. 

2. Syarat menjadi seorang mufassir itu sudah ditetapkan oleh ulama 

berdasarkan pesan Al-Qur‘an sendiri dan hadis hadis Nabi. Maka, 

seorang muslim hendaknya harus hati-hati ketika terjun ke dunia 

tafsir. Jangan sampai termasuk mereka yang diancam oleh Nabi dalam 

salah satu hadisnya : « Barang siapa yang berbicara (menfasirkan) 

dengan nalarnya (tanpa dilandasi ilmu yang cukup), maka hendaknya 

mengambil tempatnya di neraka) » (HR. Al-Nasa‘i, Tirmidzi, 

Ahmad). 
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