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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu berarti berserah
diri. Ia (kata Islam) juga berasal dari kata aslama yaslimu yang berarti
selamat atau damai. Artinya Islam adalah agama yang menyeru kepada
manusia supaya berserah diri (tunduk dan patuh) kepada Allah Swt semata.
Jika itu yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan menemukan
kedamaian. Dan itulah tugas utama para nabi dan rasul sebagaimana yang
ditegaskan dalam surah al-Maidah ketika para nabi menyeruh kaumnya:

)58،35،56،95:يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم (املائدة
―Wahai kaumku, sembahlah Allah (semata) tidak ada tuhan (yang berhak
disembah) selainNya‖ (Q.S. Al-Maidah: 59, 65, 73, 85)
Dakwah untuk berserah diri kepada Allah semata juga diemban
Rasulullah Saw. Dalam surah Ali Imran ayat 19-201 dijelaskan bahwa beliau
diperintahkan untuk mengajak Ahl Kitab dan kaum musyrik supaya berserah
diri kepada Allah semata. Jika mereka tunduk dan patuh berarti mereka sudah
mendapat
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petunjuk.

Namun

jika

Ayatnya sebagai berikut:

mereka

berpaling,

maka

ِ ِ
ِ َاْلس ََلم وما اخت ل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ إِ َّن الد
َ َ ْ َ َ ُ ْ ِْ ّْين عْن َد اللَّو
َاب إََِّّل م ْن بَ ْعد َما َجاءَ ُى ُم الْعلْ ُم بَ ًًْْا بًَْ نَ ُُ ْم َوَم ْن يَ ْكُ ْْ بِييَات اللَّو َِ َّن اللَّو
َ َين أُوتُوا الْكت
َ ف الَّذ
َ
ِوك َ ُقل أَسلَمت وج ُِي لِلَّ ِو وم ِن اتَّب ع ِن وقُل لِلَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتاب و ْاْل ُّْمًّْني أَأَسلَمتم َِ ْن أَسلَموا َ َقد
ِ
ِ
ِ
ُّ يع ا ْْل َساب () َ ْن َح
ُ ِْ َس
ْ ُْ ْ َ َ َ َ
ُْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ اج
ِ غ واللَّو ب
)( صريٌ بِالْعِبَ ِاد
َ ًَْْاىتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولَّ ْوا َََِّّنَا َعل
َ ُ َ ُ ك الْبَ ََل
1
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sesungguhnya tugas seorang nabi hanya sekedar menyampaikan (kebenaran).
Dari sini perlu ditegaskan bahwa kendati hanya Islam adalah agama
yang

diridhai

Allah,

sebagai

seorang

muslim—sebagaimana

yang

dicontohkan Nabi Saw—tidak boleh memaksakan kebenaran itu kepada
orang lain. Ia hanya berkewajiban menyampaikannya. Selanjutnya sudah
menjadi hak prerogatif Allah Swt. Prinsip ini juga ditegaskan dalam surah alBaqarah ayat 256.
―Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.‖ (Q.S. Al-Baqarah:
256).
Berangkat dari prinsip ini, maka timbullah toleransi dalam Islam yang
berarti mengakui keberadaan agama lain (pluralitas agama), bukan
kebenarannya (pluralisme agama).
Jadi sikap toleransi tidak harus mengakui kebenaran agama lain, karena
hal itu berimplikasi bahwa kebenaran tidak hanya di satu pihak, tapi di semua
pihak. Padahal, logika bahasa mengatakan kata toleransi itu muncul ketika
ada perbedaan. Kalau semua pihak (agama) sama-sama benar, mengapa harus
ada toleransi?
Dewasa ini muncul gagasan toleransi antar umat beragama dengan
meleburkan semua ajaran dan keyakinan agama-agama menjadi satu kesatuan
dalam tujuan atau hakekat yang sama. Artinya hubungan antara satu agama
dengan yang lainnya berbeda dalam tataran kulitnya saja, namun pada
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intinya, agama-agama tersebut bertemu dalam titik tertentu. Gagasan ini
dikenal dengan pluralisme agama.
Bagi John Hick, salah seorang pemikir Barat yang sangat giat dalam
mengampanyekan pluralisme agama memberikan definisi pluralisme sebagai
suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan
konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon yang
beragam terhadap, Yang Real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata
kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari
pemusatan diri menuju pemusatan hakikat terjadi secara nyata dalam setiap
masing-masing pranata kultural manusia tersebut—dan terjadi sejauh yang
dapat diamat, sampai pada batas yang sama.2
Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu
―pluralisme‖ dan ―agama‖. Dalam bahasa Arab diterjemahkan ―alta‘addudiyah al-diniyyah‖ dan dalam bahasa Inggris ―religious plurarism‖.
Oleh karena istilah pluralisme agama ini berasal dari bahasa inggris, maka
untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa
tersebut. Pluralisme berarti ―jama‖ atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa
Inggris mempunyai 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

2

―…… pluralism is the view that the great world faith embody different perceptions of,
and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate from the within major variant
cultural ways of being human, and that whitin each of them the transformation of human existence
from self-centeredness is manifestly taking palce –and taking palce, so far ashumanobsevation can
tell, to much the same extent.‖ John Hick, Problem of Religious Pluralism, (Houndmills,
Basingstoke: The Macmillan Press, 1985)
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bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis:
berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang
mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis:
adalah 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 kelompokkelompok

tersebut.

Ketiga

pengertian

tersebut

sebenarnya

bisa

disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai kelompok
atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaanperbedaan dan karakteristik masing-masing.3
Menurut Anis Malik Thaha, pluralisme agama, merupakan hal baru
dalam diskursus pemikiran Islam dan tidak mempunyai akar ideologis dan
teologis yang kuat4, kendati demikian,para pengusungnya -–khususnya dari
para pemikir muslim kontemporer—sering menyandarkan argumentasinya
kepada beberapa ayat al-Qur`an yang dianggap mendukung ide pluralisme. Di
antara ayat-ayat tersebut adalah:.
―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang
Nashrani dan orang-orang Shâbiîn5, siapa saja diantara mereka yang
beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, bagi mereka
pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati.‖ (Q.S. al-Baqarah/2: 62)
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan
orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati. (Q.S. al-Ma‘idah/5: 69)
3

Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif, 2005),

4

Ibid,. 23.

11-12

5

Dilihat sekilas, kedua ayat di atas menunjukkan seolah-olah Allah
menyamakan antara muslim atau mukmin dengan yang lainnya, khususnya
dalam surah al-Baqarah ayat 62, dimana –sekali lagi seolah-olah—Allah
menyamaratakan antara Muslim, Yahudi, Nashrani, dan Shabiin, baik yang
dahulu maupun yang sekarang,

dengan menjamin kepada mereka

kebahagiaan di akhirat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan
beramal baik. Bahkan dalam ayat yang Al-Qur;an menegaskan bahwa adanya
agama-agama lain adalah bagian dari kehendak Allah Swt, seperti:
―Jika Allah berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan kalian (wahai
manusia) menjadi satu umat‖ (QS. Al-Maidah:48)
Kampanye terhadap pluralisme, dalam perjalanannya, tidak hanya pada
tataran wacana bahkan sudah pada tahap praktik, seperti doa bersama
(common prayer), ikut merayakan hari raya, nikah beda agama, yang
mendapatkan pembenarannya dari Nurcholish Madjid dan rekan-rekannya
dalam buku Fiqih Lintas Agama: ―Semua agama, dalam intinya yang paling
dalam adalah sama.‖6
Wacana pluralisme agama di atas ternyata banyak diamini oleh
beberapa

akademisi,

di

antaranya

Nurcholish

Madjid

(1939-2005)

(selanjutnya disebut Nurcholish), salah seorang pemikir neomodernis muslim
terkemuka dan berpengaruh di Indonesia. Dalam salah satu tulisannya,
Nurcholish menuangkan gagasan pluralisme agamanya dengan permisalan
roda yang memiliki jari yang banyak, dan masing-masing bertemu di titik

6

Nurcholish Madjid dkk, Fiqih Lintas Agama (Jakarta: Paramadina, 2004), 88.
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tengah

bulatan

yang disebut

sebagai

titik

‗transcendent‘.

Berikut

pernyataannya:
―Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat
inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis.
Sebagai contoh, filsafat perennial yang belakangan banyak dibicarakan
dalam dialog antaragama di Indonesia merentangkan pandangan
pluralis dengan mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya
merupakan merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama.
Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan
dari berbagai agama. Filsafat perennial juga membagi agama pada
level esoteric (batin) dan eksoterik (lahir). Satu agama berbeda dengan
yang lain dalam level eksoterik, tetapi relatif sama dalam level
esoteriknya. Oleh karena itu, ada istilah ‗Satu Tuhan Banyak Jalan‘.‖7
Dalam karyanya yang lain, Nurcholish mendefinisikan pluralisme
menurutnya, sebuah keniscayaan Tuhan (hukum alam atau ―sunnatullah‖)
yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan.8 Pluralisme yang
memandang suatu sistem nilai secara positif-optimis terhadap kemajemukan
itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik
mungkin berdasarkan kenyataan itu.9 Baginya, pluralisme bukan sekedar
sebatas memahami kemajemukan, namun juga suatu keharusan bagi
keselamatan manusia.10 Karena itu, pluralisme harus dipangku dalam ikatan
kewargaan (bonds of civility) yang penuh sikap saling penghargaan dan
harapan baik, satu dengan lainnya.11 Oleh karena itu, paham kemajemukan
adalah satu nilai keislaman yang sangat tinggi, yang seharusnya dihargai
karena ia salah satu ajaraan pokok Islam yang amat relavan dengan zaman

7

Nurcholish Madjid, Tiga Agama Satu Tuhan (Bandung: Mizan, 1999), 19.
Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, 37-38.
9
Ibid., 27.
10
Dikutip dari Budhy munawar-Rachman, Islam Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2001),
8

31.
11

Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius (Jakarta: Paramadina, 1997), 35.

7

sekarang.12 Salah satu contoh khas pemikirannya adalah diktum ―kembali
kepada Al-Quran dan Sunnah‖. Hampir seluruh umat muslim menyakini
diktum tersebut sebuah keniscayaan teologis. Tapi, secara sosiologis diktum
tersebut bisa membawa dampak yang berbeda-beda. Ada yang memahami
sebagai eksklusivisme, tetapi pihak lain ada yang memahaminya sebagai
inklusivisme. Misalnya dalam memahami Al-Islam. Selama ini, berbagai
kalangan muslim memahami Islam secara Eksklusif. Namun, Nurcholish
Madjid merujuk pada ayat-ayat Al-Qu‘an, bahwa makna yang lebih tepat
tentang Al-Islam adalah Agama dibawa oleh Nabi Ibrahim hingga Nabi
Muhammad SAW.13 Inti sari dari Islam adalah ajaran tentang toleransi dan
kelapangdadaan (al-hanifiyyah al-samhah).
Dari banyak statement Nurcholish di atas, peneliti tertantang sekaligus
tertarik untuk menelusuri lebih jauh pandangannya tentang pluralisme agama
dengan memberi catatan kritis terhadap gagasannya terkait masalah ini.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus
permasalahan yang diteliti ialah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan al-Qur`an tentang pluralisme agama?

12

Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, 36.
Ibid., 427-428.‖sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau (Muhammad)
seperti yang telah kami wahyukan kepadaa Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti yang telah
kami wahyu (pula) kepadaIbrahim, isma‘il, Ishak,Y‘qub dan kelompok-kelopmpok (para nabi),
serta Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Telah pula kami berikan kepada Daud (kitab)
Zabur. Juga kepad para Rasul yang telah kami kisahkaan mereka kepadamu (Muhammad)
sebelumnya, dan para Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan sungguh
Allah telah berbicara (langsung) kepada ―Musa‖. (Q.S.An-Nisaa‘/4:163-164).
13
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2. Bagaimana penafsiran Nurcholish Madjid terhdap ayat-ayat pluralisme
agama?
3. Sejauh mana keabsahan pandangan Nurcholis Madjid tentang pluralisme
agama?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Mengetahui pandangan al-Qura‘an tentang pluralisme agama.
b. Mengetahui penafsiran Nurcholish Madjid tentang ayat-ayat pluralisme
agama.
c. Mengekritisi pandangan Nurcholis Madjid tentang pluralisme agama.
2. Manfaat serta kegunaan dari penelitian ini adalah pada dua aspek; secara
teoritis dan praktis.
a. Secara teoritis:
1) Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
perkembangan kajian keislaman. Khususnya dalam pengkajian
penafsiran kontemporer, yaitu pandangan Nurcholish Madjid tentang
pluralisme agama.
b. Secara praktis:
1) Untuk peneliti.
Secara pribadi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan,
terutama di bidang penafsiran Al-Quran dan hadis yang dapat

9

digunakan sebagai bahan dalam kajian-kajian serupa. Selain itu,
hasil penelitian ini untuk memenuhi sebagai persyaratan guna meraih
gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di program Studi Ilmu Al-Quran dan
Tafsir pada jurusan Ushuludin IAIN Ponorogo.
2) Untuk Kaum Muslimin
Hasil penelitian ini sebagai sumbangan informasi berupa khazanah
keilmuan dan juga pemikiran dalam perkembangan kajian-kajian
Islam, terutama dalam hal kajian ilmu Al-Quran dan tafsir.

D. Telaah Pustaka
Ada beberapa penelitian tentang pemikiran Nurcholis Madjid, baik
yang bersifat deskriptif ataupun komparatif. Tetapi sepengetahuan penulis
belum ada yang mengkaji tentang pluralisme agama menurut Nurcholis
Madjid secara kritis. Ini merupakan celah bagi penulis untuk meneruskan
penelitian ini. Di antara beberapa penelitian sebelumnya adalah:
Pertama,

skripsi

dengan

judul

Toleransi

Beragama

Menurut

Pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid (Naskah Publikasi), karya Hendri
Gunawan yang meneliti tentang persamaan dan perbandingan (deduktifkomparatif) terhadap pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid tentang
toleransi beragama.14
Kedua, skripsi dengan judul Toleransi Beragama Menurut Pemikiran
Nurcholish Madjid, karya M. Subkhan yang mengkaji pendapat Nurcholish
14

Hendri Gunawan, Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholish
Madjid (Naskah Publikasi), (Skripsi Program Studi Perbandingan Agama Ushuluddin,Univ.
Muhammadiyah Surakarta, 2015)
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Madjid yang memberikan hasil penelitian bahwa pendapat Nurcholish Madjid
patut didukung karena pemikiran dan analisisnya itu sesuai dengan ajaran
islam yang dapat menghormati keberadaan umat lain.15
Ketiga, tesis dengan judul Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan
Relevansinya dengan Pluralitas Agama Di Indonesia, karya Abdul Hakim
yang menyimpulkan pendapat Nurcholish Madjid bahwa pluralisme di
pahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan yang mesti diyakini sebagai
sikap terbuka atas segala bentuk atau ragam perbedaan yang ada, baik suku,
agama, ras, dan lain sebagainya. Juga pandangan Nurcholish Madjid teologi
inklusif dan pluralitas agama merupakan satu kesatuan sikap yang tak
terpisahkan.16
Keempat, Tesis yang berjudul Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang
Universalisme Islam dan Implikasinya Terhadap pendidikan Multikultural,
karya Laily Nur Arifa yang menyimpulkan bentuk islam yang universal
adalah budaya islamyang mengunggulkan ikatan-ikatan keadaban (bond of
civility), seperti hormat pada hukum, hormat pada toleransi, dan pluralism,
mempertahankan egalitarianisme dan hak-hak asasi sebagai bagian dari
paham kemanusiaan universal, penghargaan orang kepada prestasi bukan
prestise, keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat dan seterusnya. 17

15

M. Subkhan, Toleransi Beragama Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid, (Skripsi
Dalam Ilmu Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011)
16
Abdul Hakim, Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Relevansinya Dengan Pluralitas
Agama Di Indonesia, (Tesis Program Studi Filsafat Agama Program Pasca Sarjana UIN Raden
Lintang Lampung, 2017)
17
Laily Nur Arifa, Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Universalisme Islam dan
Implikasinya Terhadap pendidikan Multikultural, (Tesis Program Studi Magister Pendidikan
Agama Islam UIN Maliki Malang, 2014)
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Kelima, Disertasi yang berjudul Konsep Pluralisme Dalam Al-Quran
Telaah Penafsiran Nurcholish Madjid atas Ayat-Ayat tentang Pluralisme,
karya Muh Tasrif, tulisan tersebut merupakan bagian dari reaksi pro terhadap
pemikiran pluralisme yang digagas Nurcholish Madjid. Tulisan ini berupaya
meresistematisasi pemikiran Nurcholish yang tersebar dalam berbagai karya
yang ditulis sepanjang hidupnya. Untuk memeperjelas posisi pemikiran
tersebut, tulisan ini berupaya menjelaskan konteks sejarah, dasara-dasar
teologis, dan metode tafsir al-Quran yang digunakan. Untuk melengkapi
analisis, tulisan ini juga menjelasakan posisi pemikiran pluralisme Nurcholis
dalam konteks pemikiran para tokoh yang lain, baik muslim maupun non
muslim.18
Karya-karya

di

atas

lebih

banyak

mendiskripsikan

bahkan

mengapresiasi penafsiran Nurcholish Madjid daripada mengritisinya.
Sedangkan di penelitian ini penulis mengkritisi pemikiran Nurcholish Madjid
tentang pluralisme.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library
Research) yaitu penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data,
yang diikuti dengan menulis, mengedit, menglarifikasi, dan menyajikan.

18

Muh Tasrif, Konsep Pluralisme Dalam Al-Quran Telaah Penafsiran Nurcholish Madjid
atas Ayat-Ayat tentang Pluralisme, (Disertasi Program Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2012)
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2. Sumber data
Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan skunder:
a) Sumber primernya adalah buku-buku karya Nurcholis Madjid,
diantaranya Islam Universal dan Fiqih Lintas Agama dan lain lain.
Adapun sumber data sekundernya berupa tulisan-tulisan—dengan berbagai
bentuknya—yang membahas pemikiran Nurcholis Madjid, terutama
pemikirannya tentang pluralisme agama.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik
sumber primer maupun skunder yang kemudian dideskripsikan secara
komprehensif.
Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan tulisan-tulisan Nurcholis
Madjid tentang pluralisme agama, dan juga tulisan-tulisan orang lain tentang
pemikiran beliau seputar tema di atas.

G. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kritis
(tahliliyyah- naqdiyyah), dalam hal ini peneliti akan menganalisa dan
mengkritisi penafsiran Nurcholish terhadap ayat-ayat Al-Quran yang
dijadikan argumen pluralisme agama dari beberapa karyanya.
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Menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan sosiologis
dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal
demikian dimengerti, karena banyak bidang kajian agama baru dapat
dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan
dari ilmu sosiologi.19 Pendekatan kesejarahan amat dibutuhkan dalam
memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret
bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyaakatan.20

H. Langkah penelitian
Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Menelaah pandangan yang dipakai Nurcholish Madjid dalam menafsirkan
ayat yang berkaitan dengan pluralisme agama.
b. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan
pandangan mufassir terhadap tema tersebut selanjutnya penulis mengkritisi
penafsiran Nurcholish Madjid.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika

penulisan

merupakan

kerangka

(rumusan

pokok

pembahasan) suatu karya ilmiah. Urutan pembahasan dalam penelitian ini
bisa dibagi menjadi tiga bagian utama yakni pendahuluan, isi dan penutup.

19

Dr. H Abudin Nata, MA, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada),

20

Ibid,. 47.

39.
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Pada uraian bab-bab dirumuskan secara runtut, dimulai dari bab pertama
hingga bab kelima yaitu:
BAB I Pada bab ini berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini menguraikan secara
jelas apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.
BAB II Pada bab kedua ini memaparkan pandangan al-Quran terhadap
pluralisme agama melalui ayat-ayat yang digunakan sebagai argumen paham
tersebut
BAB III Pada bab ketiga akan memaparkan penafsiran Nurcholish
Madjid tentang ayat-ayat pluralisme agama yang didahului dengan
biografinya.
BAB IV Pada bab keempat berisi kritik terhadap penafsiran Nurcholish
Madjid terhadap ayat-ayat pluralisme agama.
BAB V Pada bab kelima ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan
dan saran.
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BAB II
PANDANGAN AL-QURAN TENTANG PLURALISME AGAMA

Pluralisme agama masih banyak disalah artikan sebagai pluralitas atau
toleransi antar umat beragama, padahal apabila ditelusuri sejarahnya maka, akan
ditemukan definisi dari pluralisme tersebut. Dalam bab ini penulis akan
memaparkan definisi pluralisme agama secara etimologi dan epistimologi, juga
bagaimana pandangan al-Quran tentang pluralisme agama.

A. Definisi Pluralisme Agama
Secara etimologis, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu
‗pluralisme‘ dan ‗agama‘. Dalam bahasa Arab diterjemahkan ‗al-ta‘adudiyah
al-diniyyah‘ dan dalam bahasa Inggris ‗religious pluralism‘. Oleh karena
pluralisme

agama

ini

berasal

dari

Inggris

(Barat),

maka

untuk

mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa
tersebut. Pluralism berarti ―jama‘‖ atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa
Inggris, kata ‗pluralism‘ mempunyai tiga pengertian.
Pertama, pengertian kegerejaan: (1) sebutan untuk orang yang
memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (2) memegang
dua ajabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun
non-kegerejaan.
Kedua, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengakui
adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu.
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Ketiga, pengertian sosio-politis; adalah suatu sistem yang mengakui
koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran
maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek perbedaan yang sangat
karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut.21
Ketiga pengertian di atas sebenarnya dalam satu makna, yaitu
koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan
tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing.22
Sementara itu definisi agama dalam wacana pemikiran Barat tidak
ditemukan kata sepakat dikalangan sarjana Barat, baik filosof, teolog,
sosiolog, dan antropolog. Hingga begitu sulitnya, sampai ada dikalangan
mereka yang berpendapat bahwa agama adalah kata-kata yang tidak mungkin
didefinisikan.23 Hal ini sebgaimana diakui 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
satupun diterima secara luas. Oleh karenanya, istilah ini harus dibuang
dan ditinggalkan untuk selamanya.‖24

21

Lihat ―pluralism‖ dalam: The Shoter Oxford English Dictionary on Historical
Principles, revised and edited by C.T. Onions (Oxford: The Clarendon Press, 1933, 3 rd ed. 1952);
Chamber English Dictionary, edited by Caherine Schwarz et al. (Cambridge: Chambers, 1901,
reprinted 1988); Webster Third New International Dictionary (Chicago: Encyclopedia Britanica,
Inc., 1909, reprinted 1966); Scruton, Roger, A Dictionary of Political Thought (London:
Macmillan, 1982, reprinted 1984).
22
Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 12.
23
Dwick, E.C. D.D, The Christian Attitude to Other Religions (Cambridge: Cambridge
University Press, 1953), 1.
24
Smith, Wifred Cantwell, The Meaning and End of Religion (London: SPK, 1962,
REPRINTED 1978), 17.
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Apabila ditelusuri lebih jauh, kebingungan 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 daripada berbicara tentang Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak
pernah menklaim bahwa dirinya suci, apalagi Tuhan.25
Terlepas dari kebingungan orang barat dalam mendefinisikan agama,
secara objektif, terminologi agama masih tetap digunakan dalam bahasa
sehari-hari. Oleh karena itu, tidak ada salahnya 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, misalnya, secara alami sangat
mudah membedakan antara agama Budha dan Islam dengan hanya melihat
dari

sisi

kesejarahan

yang

melatarbelakangi

keduanya;

sistem

kemasyarakatan, keyakinan, ritual dan etika.26
Sementara itu, para sosiolog dan antropolog cenderung medefinisikan
agama dari fungsi sosialnya, yaitu sistem kehidupan yang mengikat manusia
dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Pendapat ini didukung

25

Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 13.
Lihat: Jones, Donald G., ‗Civil and Public religion.‘ Dalam Lippy, Charles H., dan
William A., and Vogt, Evon Z. (eds), ‗Encyclopedia of The Aerican Religius Experience: Studies
on Traditions and Movement‘ (New York: Charles Scribner‘s Sons, 1988), vol. 3, 1394.
26
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oleh Durkheim27, Rober N Bellah28, Thomas Luckmann29, dan Clifford
Geertz30, sedangkan teolog dan sejarawan melihat agama dari aspek
substansinya yang sangat asasi, yaitu sesuatu yang sakral (the secred).
Pendapat ini dipegang oleh Rudolf Otto31 dan Mircea Eliade.
Apabila dikaji lebih mendalam, pada hakikatnya ketiga pendekatan di
atas tidak saling bertentangan, melainkan saling menyempurnakan dan
melengkapi, khususnya jika menginginkan agar ―pluralisme agama‖
didefinisikan sesuai kenyataan objektif di lapangan. Dari uraian di atas,
definisi agama yang paling tepat adalah yang mencakup semua jenis agama,
kepercayaan, sekte maupun jenis isme dan lainnya. 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 cirri-ciri
spesifik atau ajaran masing-masing agama.32
Terminologi ―pluralisme agama‖, dalam perjalanannya, ternyata
mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari definisinya semula

27

Durkheim, Emile, ―The Elementary Forms of Religious Life‖, dalam Lessa, William A.,
and Vogt, Evon Z. (eds), Reader in Comparative Religion: An Anthropology Approach (New
York; Harper Publisher, Fourth Edition, 1967), 27-35.
28
Robert N. Bellah, Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World (New
York: Harper & Row, 1970)
29
Thomas, Luckmann, The Invisible Religion (New York: Macmillan, 1967).
30
Clifford Geertz, ―Religion as Cultural System‖, dalam Lessa, William A., and Vogt,
Evon Z. (eds) Reader in Comparative Religion: An Anthropology Approach (New York; Harper
Publisher, Fourth Edition, 1967), 78-89.
31
Rudolf Otto, The Idea of The Holy: An Inquiry into non-rational in the Idea of the
Divine and Its Relation to the Rational, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Jhon W.
Harvey (Harmondsworth, Middlesex, Victoria: Penguin Books, 1917, reprinted 1959).
32
Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 14.
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(dictionary definision). Pluralisme agama tidak sebatas koeksistensi antar
agama dengan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama, melainkan
-lebih dari itu- pembenaran atas semua perbedaan tersebut, karena semua
agama pada titik yang paling dalam Hakikat Yang Sama. Definisi ―pluralisme
agama‖ ini, bisa dilihat dari pernyataan John Hick, salah seorang pemikir
Barat yang sangat peduli dalam mengkampanyekan pluralisme agama, ketika
mengatakan:
―…pluralism is the view that the great world faith embody different
perceptions and conceptions of, and correspondingly different
responses to, the realor the Ultimate from within major variant cultural
ways of being human; and that within each of them the transformation
of human existence from self-centeredness to Reality human
centerednessis manifestly taking place –and taking place, so far as
human observation can tell, to much the same extent.‖ John Hick,
Problem of religion Pluralism.33
(suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi
dan konsepsi yang berbeda tenatng, dan secara bertepatan merupakan
respons yang beragam terhadap, Yang Real atau Yang Maha Agung
dari dalam pranata cultural manusia bervariasi; dan bahwa transformasi
wujud manusia dari pemusatan diri menuju pemusatan Hakikat terjadi
secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia
tersebut –dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas
yang sama).
Dengan kata lain, agama—menurut John Hick—adalah merupakan
―manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu‖. Maka semua agama sama
dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Perbedaan antar agama hanya
pada sisi ‗kulit‘ dan hal bukan sesuatu yang esensi, karena semuanya
bermuara pada Hakikat Yang Satu.

33

John Hick, Problem of Religion Pluralism (Houdmills, Basingstoke: The Macmillan
Press, 1985), 36.
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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.34
Di luar dugaan, ternyata ―pemahaman yang redaksionistik‖ inilah justru
yang semakin terkenal dan bahkan diterima di kalangan para ahli dari
berbagai disiplin ilmu dan pemikiran yang berbeda., 35 hingga menjadi sebuah
fenomena baru ini adalah bahwa pemikiran ―persamaan‖ agama (religious
equality) ini, tidak saja dalam memandang aspek esensi dan ajarannya
(syari‘at), sehingga dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu ke
hidupanbersama antar agama yang harmonis, penuh toleransi, saling
menghargai (mutual respect) atau apa yang diimpikan oleh para ―pluralis‖
sebagai ―Pluralisme Agama‖.36

34

Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 16.
Hal ini semakin jelas terbukti dalam uraian-uraian selanjutnya, dimana para pengusung
pluralisme –dengan berbagai trennya- menyatakan bahwa semua agama benar.
36
Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 16.
35
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B. Penafsiran Ayat-ayat yang dijadikan Argumen Pluralisme Agama
Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa pluralisme agama adalah
ide atau gagasan yang lahir dan berkembang di Barat. 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.37 Padahal jika ditelusuri lebih mendalam, ayatayat itu sama sekali tidak membenarkan klaim tersebut.
Berikut adalah diantara ayat-ayat yang sering dijadikan argumen adanya
pembenaran terhadapa pluralisme agama.
1. Surat al-Baqarah ayat 62

ِ الصابِئِني من آمن بِاللَِّو والًْ وِم ْاٌ ِخ ِْ وع ِمل ص
ِ َّ
ِ َّ ِ
اْلًا
ُ ين َى
َ َ ََ
َ ادوا َوالن
َْ َ
َ َ ْ َ َ َّ َّص َارى َو
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّن الذ
ف َعلًَْ ُِ ْم َوََّل ُى ْم ََْيَزنُو َن
ٌ َج ُُْى ْم ِعنْ َد َرِّّْبِ ْم َوََّل َخ ْو
ْ َلَ ُُ ْم أ
―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang
Nashrani dan orang-orang Shâbiîn38, siapa saja diantara mereka yang
beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, bagi mereka
pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati.‖
37

Lihat misalnya, Jawdad Said, Lâ ikraha fi al-Dîn: Dirâsat wa abhâts fi al-fikr al-islami
(Damaskus: Markaz al-Ilmu wa al-Salâm li al-Dirâsat wa al-Nasyr, 1997). Buku ini adalah banyak
dirujuk oleh Abdul Muqsith Ghazali dalan disertasi doktoralnya di UIN Syarif Hidayatulloh yang
kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul Argumen Pluralisme Agama: Membangun
Toleransi Berbasis Al-Quran (Jakarta: KataKita,2009).
38
Ada beberapa pendapat tentang Shâbiîn: 1) mereka yang pindah dari satu agama ke
agama yang lain, 2) kelompok (sekte) dari Yahudi dan Majusi yang tidak boleh dimakan
sembelihannyadan tidak oleh dinikahi perempuannya, 3) kaum yang menyembah malaikat dan
shalat untuk matahari lima kali dalam sehari, 4) kaum yang menyembah bintang-bintang.pendapa
yang terakhir ini yang paling banyak disetujui para ulama. Lihat abu Ishaq ibn al-sirry al-zajjaj,
ma‘ani al-Quran wa I‘robuhu, tahqiq Abdul Jalil Abduh Syalabi(Kairo: Dar al-Hadits 2005 M),
jilid 1, 133; Nidhamuddin al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Husain al-Qummiyal-Nisaburi, Gharaib
al-Quran wa raghaib al-furqan, tahqiq: tahqiq: Ibrahim ‗Athwah ‗iwadl, (Kairo:Syirkah
Musthofaal-babi al halabi wa auladuhu, 1381 H), jilid 1, 333.
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Dalam tafsirnya Rasyid Ridha menuturkan bahwa dalam ayat-ayat
sebelumnya berbicara tentang murka sekaligus adzab Allah kepada Bani
Israil yang menentang syariat-Nya yang datang melalui nabi mereka.
Adzab yang ditimpahkan kepada kaum Yahudi tersebut juga berlaku bagi
kaum-kaum yang lain yang menentang dakwah para nabinya. Itulah
sunnah (ketetapan) Allah terhadap makhluk-makhluknya.39
Mengawali

penafsiran ayat

ini, Rasyid Ridha

menegaskan

pentingnya keimanan hakiki yang terkandung dalam ayat ini. Berikut tutur
beliau:
―Inilah keimanan yang diridhoi oleh Allah yang sejatinya bisa
mengantarkan kepada si empunya kepada kemuliaan akhlak dan
berbuah amal yang baik. (Di sisi lain) imam mempunyai pengertian
lain yaitu percaya kepada agama secara global (secara lisan). Yaitu percaya
kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Nabinya tanpa sedikitpun
kebohongan. Definisi (imam) ini mencakup semua sekte-sekte yang sesat
dan' setiap agama samawi, dan hal ini bisa dibenarkan baik secara bahan
maupun kebiasaan sebagaimana yang telah disinggung ketika menafsirkan
wa minannasa man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum
bi mu'mim'n. lni sama halnya dengan orang yang mempercayai bahwa
alam raya ini mempunyai Tuhan, dan setelah kematian ada kebangkitan
(pembalasan). Tetapi jenis iman seperti ini, dalam perinciannya, tidak
mengantarkan kepada ketertundukan kepada Dzat Yang Maha Menguasai
atas jiwa (manusia) sehingga menjadi bersih dan mendorongnya untuk
berbuat baik. Jenis keimanan seperti ini, sebagimana yang dituturkan oleh
Syaikh Imam Abduh, tidak mempunyai pengaruh terhadap ridha Allah
maupun amarahNya, dimana agama hanya sebatas identitas atas dirinya‖. 40

39
40

Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, jilid.1, 278.
Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, jilid.1, 335.

ِ ِ  الَّ ِذي ي ُكو ُن أ-  تَع َاَل- ِاْلميا ُن الْمْ ِضي ِعْن َد اهلل
ِ يب أَخ ََل ِق ص
ِ َ ولِ ِْْلمي. ومص َدرا لِ ْْل َْعم ِال ا ْْلسنَ ِة عنْو،احبِ ِو
ان
ْ ِ َص ًَل لتَ ُْذ
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َ
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َ َُ ََ َ
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ِ إِطْ ََل ٌق آخْ وىو الت
ِ
ٍ ص ِحًح َغًْ ْ م ْك ُذ
ِْ  أَ ِي،يق بِالدّْي ِن ِِف ا ْْلُ ْملَ ِة
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ِ
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ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ ص ّْدقُو َن بِأ
ِ (وِم َن الن
ت
ُ َّاس َم ْن يَ ُق
َ آمنَّا بِاهلل َوبِالًَْ ْوم ْاٌخ ِْ َوَما ُى ْم ِبُْؤمن
َ َُُّ ْم ي
ُ َي إِن
ْ ني) أ
َ ول
ْ َ ْ َ َّ  َوبِأ،َن للْ َعا ََِل إ ََلًا
َ :-  تَ َع َاَلِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ُّالسلْطَا ُن ْاْل َْعلَى َعلَى الن
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ُّ ُس ُمطَابِ ًقا ِِف تَ ُْصًلو ل ِْْل ْذ َعان الَّذي لَو
َ ًَْ َولَك َّن َى َذا ْاْلميَا َن ل،بَ ْعثًا
ِ
ِ
ِ الص
ِْ ُُستَاذ
ِْ  َوَى َذا،اْلَ ِة
 َوُى َو َك ْو ُن الدّْي ِن،ْ إِ َْخ. . .ِضبِو
َّ ْاْل َْع َم ِال
َ ضا اهللِ َوََّل َغ
َ  ََّل أَرََْ لَوُ ِِف ِر:ام بِ َق ْول ِو
ْ اْلطْ ََل ُق ُى َو الَّذي َعنَاهُ ْاْل
ُ اْل َم
ِِجْن ِسًَّ ًة لِمن ي ْنتَ ِسب إِلًَو
ْ ُ َ َْ
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Sebelum menjelaskan maksud iman hakiki yang terkandung dalam ayat ini,
Rasyid Ridha menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang beriman,
orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin. Berikut uraian beliau‖
Firman Allah Swt.... ―Inna al-Iadzina amanu‖, maksud dari kata "amanu"
adalah orang-orang Islam yang mengikuti nabi Muhammad dan yang akan
mengikutinya sampai hari kiamat, dan mereka dikenal dengan sebutan
―orang orang beriman/mu'min‖. Walladzina Hadu wa an-Nashara wa asShabiin maksudnya adalah golongan manusia yang dikenal dengan
namanya atau panggilannya, Mereka itu pengikut Nabi-nabi terdahulu; ada
yang menyebutnya Yahudi, kadang disebut juga ―al-ladzina Hadu, ada
yang menyebutnya Nasrani, ada yang menyebutnya Shabiin.‖41
Rasyid Ridha juga menuturkan bahwa maksud iman hakiki yang
terkandung ayat ini sudah beliau paparkan di awal surah al-Baqarah. Jika kita
merujuk ke penafsiran beliau maksud dengan iman hakiki tersebut, dimana beliau
menyebutkan syarat iman yang benar adalah:

 اَّل ذعان النُسى لكل ما جاء بو الْسول الذى يلزمو العمل عند انتُاء: أن شْط اْلميا ن
 و قولو تعاَل.  ومأ خذه قولو تعاَل (وإذ أخذ نا مًثا ق بىن إسْائًل) إَل أخْ آية.املا نع
 و. َمن تْك بعض العمل جبُا لة َُو َا سق إَل أن يتو ب.(أوكلما عا ىدو عُدا) اْلية
 والكُْ با لبعض كا لكا َْ بالكل والشا ىد.من تْك و لعدم اْلذعا ن لو كا ن كا َْا بو
42
علًو قولو تعاَل (أَتؤمنون ببعض اكتا ب وتكُْون ببعض) اْلية
(Syarat iman adalah tunduk dan patuh serta melaksanakan apa yang
diperintahkan ketika tidak ada halangan (untuk mengerjakannya).
Hal ini berdasarkan firman Allah: ―Dan ingatlah ketika Tuhanmu
mengambil janji dari Bani Israil...‖ dan firmanNya: ―Apakah setiap
kali mereka (Bani Israil) mengikrarkan satu janji...‖.Maka barang
siapa yang meninggalkan janji tersebut karena kebodohan, maka dia
seorang fasiq sampai bertaubat. Dan apabila dia meninggalkannya
karena membangkang maka kafir. Kekufuran terhadap sebagian
(ajaran Nabi) seperti kekufuran terhadap semuanya, sebagaimana
41

Berikut teks aslinya:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين َسًَتَّبِ ُعونَوُ إِ ََل يَ ْوِم
َ - ين اتَّبَ ُعوا ُُمَ َّم ًدا
َ ين
َ  َوالَّذ- صلَّى اللَّوُ َعلًَْو َو َسلَّ َم
َ آمنُوا) ُمَْ ٌاد بو الْ ُم ْسل ُمو َن الَّذ
َ  (إ َّن الَّذ:-  تَ َع َاَل- ُف ََقَ ْولُو
ِ َّ  (والَّ ِذين ىادوا والنَّصارى و: وقَولُو. وَكانُوا يس َّمو َن الْم ْؤِمنِني والَّ ِذين آمنُوا،الْ ِقًام ِة
ِ ني) يَُْ ُاد بِوِ َى ِذهِ الْ َُِْ ُق ِم َن الن
ت
ْ َِْ َّاس الَِِّت ُع
َ الصابِئ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ ََ
ِ ْ ِِّب ِذهِ ْاْل
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ  وأُطْلِق علَى ب ع،السابِ ِقني
ِ
ِ
َّ
ُ
ُ ُْ َ َو َعلَى بَ ْعضُ ْم ل،ادوا
ُ ُْ َضُ ْم ل
ُ ين َى
ْ َ َ َ َ َ َّ َين اتَّبَ ُعوا ْاْلَنْبًَِاء
َ
َ ُ يَ ُُود َوالذ
َ َْسَاء أَ ِو ْاْلَلْ َقاب م َن الَّذ
ِالصابِئ
ِ
ِ
ني
ُ
ُ
ل
م
ُ
ض
ع
ب
ى
ل
ع
و
،ى
ار
َّص
ن
َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ال
42

Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, jilid.1, 296.
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yang firman Allah: ―Apakah kalian beriman kepada sebagian (isi)
Kitab dan mengingkari sebagiannya)
Selanjutnya, Rasyid Ridha menjelaskan maksud dari firman Allah
Swt. falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum
yahzanun sebagai berikut:
―Hukum Allah itu adil -sama terhadap seluruh kaum- dan
Allah memperlakukan hukum itu dengan satu ketetapan. Dan
ketetapan ini akan diberikan balasan yang telah Allah janjikan
kepada mereka melalui lisan utusan Allah. Dan tidak ada ketakutan
bagi mereka dari siksa Allah pada hari kemudian Dan mereka
tidak bersedih terhadap apa yang akan datang‖.43
Kemudian, Rasyid Ridha menjelaskan tentang sunnatullah dalam
memperlakukan umat beragama, baik yang dahulu maupun yang
belakangan sebagai berikut:
―Sunnatullah dalam memperlakukan umat-umat beragama, baik yang
dahulu maupun yang belakangan adalah sama sebagaimana bunyi
ayat 124-133 surah al-Nisa'.44 Maka jelaslah, dengan demikian, ―tak
ada ganjalan sekiranya ayat ini tak mempersyaratkan keimanan
kepada Nabi Muhammad Saw). 45 dikarenakan konteks ayat ini
berbicara tentang perlakuan Allah SWT... kepada seluruh kelompok
umat beragama yang percaya kepada masing-masing nabi dan wahyu
yang khusus diperuntukkan untuk mereka. Mereka mengira bahwa
keselamatan di akhirat kelak adalah pasti milik mereka semata hanya
karena status atribut sebagai Muslim, Yahudi, Nasrani, atau Shabiin
dll. Sebab itu, Allah SWT... melalui ayat ini ingin mengatakan
bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh jenis-jenis agama yang
diklaim tiap kelompok. Melainkan ditentukan oleh keimanan yang
43

Berikut teks aslinya:

ِ  سواء وىو ي ع ِاملُُم بِسنَّ ٍة و،ف علًَ ُِم وََّل ىم ََيزنُو َن) أَي إِ َّن حكْم اهللِ الْع ِاد َل
ِ ِ
اح َدةٍ ََّل َُيَ ِاِب َِ ًَُا
َْ ْ ُ َ ْ ْ َ ٌ َج ُُْى ْم عْن َد َرِّّْب ْم َوََّل َخ ْو
ْ (ََلَ ُُ ْم أ
َ
َ ُ ْ ُ َُ َ ُ َ ٌ َ َ
َ ُ ْ
ِ
ِ السن َِّة أ ََّن ََلم أَجْىم الْمعلُوم بِو ْع ِد اهللِ ََلم علَى لِس
ِ ف َعلًَْ ُِم ِمن َع َذ
اب اهللِ يَ ْوَم
ٌ  َوََّل َخ ْو،ان َر ُسوَلِِ ْم
ُّ ِْم َى ِذه
ْ ْ
َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُْ
ُ  َو ُحك.َ ِْي ًقا َويَظْل ُم َ ِْي ًقا
َ َ ُْ
ِ
ٍ
.َِّعبِريُ ِِف ْاٌيَِة َم َع تَ ُْ ِس ِريه
ُ َََي
ْ َّم َى َذا الت
َ  َوتَ َقد. َوََّل ُى ْم ََْيَزنُو َن َعلَى َش ْيء َاتَ ُُ ْم،َّار َوالُْ َّج ُار ِمَّا يَ ْستَ ْقبِلُ ُُ ْم
ُ ُاف الْ ُك
44

45

Bunyi ayatnya:

ِ َّ ومن ي عمل ِمن
ِ اْل
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ َوََّل يُظْلَ ُمو َن نَِق ًريا
َ ِات ِم ْن ذَ َك ٍْ أ َْو أُنْثَى َوُى َو ُم ْؤِم ٌن َأُولَئ
َ الص
َ ْ َ َْ ْ ََ

Pada kalimat inilah Moqsith Ghazali mengutip al-Manar, kemudian tanpa melihat
kalimat selanjutnya lalu menyimpulkan bahwa tiada persyaratan untuk mengimani nabi
Muhammad. Padahal jika Moqsith mengutip al-Manar lebih lengkap tentu tidak akan
berkesimpulan semacam itu. Lihat: Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, 249.
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benar berangkat dari ketulusan jiwa, dan amal yang dapat
memperbaiki kondisi umat manusia. Dengan penjelasan ini, alQur‘an
menafikan bahwa keputusan keselamatan dari Allah SWT... itu
ditentukan oleh angan-angan kaum muslimin atau Ahli Kitab, dan
sebaliknya ia ditentukan oleh kualitas amal shalih yang berangkat
dari iman yang benar‖.46
Jaminan keselamatan bagi para pemeluk agama terdahulu tersebut
tentunya dibatasi oleh Nabi yang datang sesudahnya. Artinya seorang
penganut agama terdahulu yang sudah benar dakwah Nabi yang
sesudahnya, maka secara aksioma, dia harus mengimani dan mengikuti
ajaran atau syariat yang dibawa Nabi tersebut. jika ia tetap memegang
syariatnya yang dahulu, maka sejatinya, keimanannya kepada Allah dan
Nabi-Nya (patut) dipertanyakan (keabsahannya), karena konsekuensinya
dari keimanan seorang Nabi, adalah mengimani Nabi yang datang
sesudahnya. Hal ini berlaku hingga datangnya Nabi akhir zaman,
Muhammad Saw.
Para Ahli Kitab, meskipun banyak yang sesat tetapi ada golongan
yang lurus keimanannya dan akidahnya, menjaga kemurnian kitab sucinya
serta menjalankan sepenuh hati ajaran dan pesan-pesan nabinya, termasuk
perintah untuk mengikuti nabi akhir zaman, Muhammad saw.47 Hal inilah

46

Al-Manar. 336.
Di antara beragam versi Injil, Injil Barnabas dianggap satu-satunyabinjil yang banyak
memuat informasi dan penjelasan yang sangat mirip dengan ajaran Islam. Di antaranya:
pemberitaan tentang diutusnya nabi akhir zaman, dengan cirri-ciri sebagai berikut: seorang
penunggang di atas unta, hamba Tuhan (‗abduhu), manusia pilihan (musthafa), penduduk desadesa dalam wilayah kekuasaan Pangeran Kedar (putera Ishmael), agamanya akan dikenal
kemudian sebagai as-Shilah= Damai= Islam, Cahaya akan memancar dari Faran, tongkat kejayaan
Yudah akan diserahkan kepadanya, Tuhan akan menfirmankan kata-kata-Nya ke dalam mulutnya,
dia tidak akan gagal dan tidak akan terkalahkan, dia akan dikenal sebagai Ahmad, atau sang
Pemberi syafa‘at. Lihat, Injil Barnabas, terj: Ahmad Kahfi, (Surabaya: Bina Ilmu , 2008), 31-38.
47
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yang terjadi kepada raja Najasyi dan beberapa pemuka Yahudi Madinah,
seperti ‗Abdullah ibn Salam dan Ka‘ab al-Akhbar.
Dengan kata lain, Ahli Kitab yang tidak mengakui Nabi Muhammad
sebagai nabi akhir zaman, pada hakikatnya, mereka tidak hanya
mendustakan Nabi Muhammad melainkan juga mengkhianati nabi mereka
dengan menyelewengkan sebagian ajaran dan pesannya, sehingga keimnan
mereka kepada Allah perlu dipertanyakan (keabsahannya).
Adapun mereka yang taat kepada ajaran dan pesan yang dibawa
nabinya, namun tidak sampai kepadanya dakwah nabi yang datang
sesudahnya, atau yang dikenal dengan Ahl al-Fathrah (yang hidup diantara
dua masa kenabian), maka baginya kebahagiaan yang dijanjikan Allah
sebagaimana bunyi ayat di atas. Hal ini diperkuat oleh sebab turunnya
ayat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hatim bahwa suatu hari
Salman al-Farisi bertanya kepada Rasulullah tentang para penganut agama
terdahulu yang ia pernah jumpai. Kemudian turunlah surat al-Baqarah
62.48
2. Surat al-Ma’idah ayat 69

ِ الصابِئو َن والنَّصارى من آمن بِاللَِّو والًْ وِم ْاٌ ِخ ِْ وع ِمل ص
ِ َّ
ِ َّ ِ
اْلًا
ُ ين َى
َ َ ََ
َْ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ ادوا َو
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّن الذ
ف َعلًَْ ُِ ْم َوََّل ُى ْم ََْيَزنُو َن
ٌ َ ََل َخ ْو

―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan
orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar
saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.‖

48

Ismail ibn Umar ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, (Beirut: Dar al-Fikri, 1401), jilid 1, 104.
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Ayat 69 al-Maidah hampir mirip redaksinya dengan ayat 62 alBaqarah, hanya saja perbedaannya antara lain terletak pada penempatan
kata an-Nashârâ dan al-Shâbiîn. Kalau di surat al-Baqarah 62 penyebutan
an-Nashârâ adalah yang kedua setelah alladzîna hâdû dan sebelum alShâbiîn, sedang di al-Maidah 69 kata an-Nashârâ terletak setelah
alladzîna hâdû dan al-Shâbiîn. Perbedaan yang lain adalah dalam ayat 62
al-Baqarah ada kalimat ―bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan
mereka‖, sedang dalam ayat 69 al-Maidah tidak disebut, mungkin karena
keterangan itu telah disinggung disana, sebagaimana kebiasaan al-Quran
dalam sekian banyak ayat.
Memahami sebuah ayat tidak bisa di pisahkan dengan ayat-ayat
sebelumnya (al-sibâq) dan sesudahnya (al-lihâq)—atau yang biasa disebut
munasabah (korelasi)—serta ayat-ayat lain yang berkaitan dengannya, dan
yang lebih penting dari itu, dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan
atau yang lebih dikenal dengan asbâb al-nuzûl.
Berkaitan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 69 bahwa
bukti konkret keimanan Ahli Kitab adalah pengejawantahan ajaran dan
pesan nabi mereka yang tertuang dalam kitab suci mereka, yang pada
gilirannya akan mengantarkan mereka ke gerbang keimanan kepada
kenabian Muhammad. Oleh karena itu, di beberapa ayatnya, al-Quran
selalu menekankan bahwa keimanan Ahli Kitab tidak dianggap
(keabsahannya) kecuali dengan benar-benar mengimplementasikan ajaran
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murni kitab suci mereka. Pesan itulah yang mendahului firman Allah
dalam surah al-Maidah 69.

ٍ
ِ
ِِ
ِ ِ
ًل َوَما أُنْ ِزَل إِلًَْ ُك ْم ِم ْن َربّْ ُك ْم
ُ قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَاب لَ ْستُ ْم َعلَى َش ْيء َح ََّّت تُق
َ ًموا الت َّْوَراةَ َو ْاْل ْْن
ِ ِ
ين
َ ّْك ِم ْن َرب
َ ًََْولًََ ِز َيد َّن َكثِ ًريا ِمْن ُُ ْم َما أُنْ ِزَل إِل
َ ِْ َس َعلَى الْ َق ْوم الْ َكا
َ ْك طًَُْْانًا َوُك ًُْْا َ ََل تَأ
―Katakanlah: ‗Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama
sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan alQuran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.‘‖ (Q.S al-Maidah: 68).
Ketika seorang ahli Kitab mempercayai nabinya sepenuh hati, secara
aksioma, dia harus tunduk dan patuh kepada syariat Muhammad yang
menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Ini bukan berarti syariat atau
ajaran tersebut belum atau tidak sempurna, melainkan syariat-syariat
tersebut sudah sempurna pada masa dan tempatnya. Dalam hal ini, Allah
swt. berfirman, ―Bagi setiap kaum, Kami berikan mereka syariat dan
jalan. Jika seandainya Allah berkehendak, niscaya ia menjadikan kalian
(wahai manusia) satu umat (dengan satu syariat)‖. Namun yang demikian
itu tidak sejalan dengan sunah-Nya yang bertahap dalam menurunkan
syariat-Nya (al-tadarruj fi al-tasyri‘) sesuai dengan perkembangan zaman.
Bukankah pakaian bayi lah dengan ukuran yang benar, baik dan
cocok untuk bayi? Namun ketika bayi beranjak dewasa, ia memerlukan
pakaian lain yang sesuai dengan usianya. Demikian halnya dengan syariat
Allah merupakan ―pakaian‖ bagi setiap manusia, juga mengalami
perubahan dari masa ke masa, hingga Allah menjadikannya universal dan
abadi dengan di utusnya nabi akhir zaman.
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Dalam konteks ini, Rasulullah saw., sebagaimana diriwayatkan
Imam Ahmad, bersabda di hadapan para sahabatnya, ―Seandainya Musa
hidup di tengah-tengah kalian, maka dia pasti mengikutiku (syariatku).‖49
Atas dasar inilah Rasulullah berdakwah, mengirim para utusannya ke
beberapa negeri tetangga untuk menyampaikan Islam. Kalau semua
(syariat) agama sama, Rasulullah saw. sendiri mungkin tidak akan diutus
sebagai rasul.
Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah saw. lebih tegas lagi
mengakatan:

والذي نُس ُممد بًده َّل يسمع ِب أحد من ىذه اْلمة يُودي وَّل نصْين مث ميوت وَل
)يؤمن با الذي أرسل بو إَّل كان من أصحاب النار (رواه مسلم
‖Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman-Nya,
tidak seorang pun, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dari umat
ini, yang mendengar risalahku, kemudian ia meninggal dunia dalam
keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali ia termasuk
penghuni neraka.‖50
Dalam syarah-nya hadis ini, Imam al-Nawawi menyatakan bahwa
hadis ini menunjukkan bahwa (syariat) agama-agama sebelum Islam

49

Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnad, (Mesir: Muassasah al-Qurtubha, tt), jilid 3, .
338. Riwayat lengkap dari hadis ini adalah: ―Janganlah kalian (wahai sahabatku) bertanya
sesuatu pada Ahli Kitab karena sesungguhnya mereka tidak akan memberimu petunjuk lantaran
kesesatan mereka, dikhawatirkan kalian akan membenarkan yang salah dan mendustakan yang
benar. Karena seandainya Musa hidup ditengah-tengah kalian, maka dia pasti mengikutiku
(syariatku).‖ Salahsatu perawi hadis ini, yaitu Mujalid, dinilai lemah (dla‘if), namun ada hadis lain
menguatkan hadis ini dengan redaksi yangb hampir sama melalui jalur Sofyan al-Tsauri dan
selurun perawinya hasan (tidak ada yang lemah ), atas dasar inilah Imam Bukhari mencantumkan
salahsatu sub bab kitabnya dengan judul La Tas‘alu Ahla al-Kitab ‗an Syain (Janganlah Bdertanya
Sesutu kepada Ahli Kitab) di bawah bab al-I‘tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah (Berpegang teguh
dengan al-Kitab dan al-Sunnah). Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Bi Syarhi Shahih alBukhari, tahqiq: Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (Beirut: dar al-Ma‘rifah, tanpa tahun) Jilid 13,
334.
50
Imam Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Wujub alIman bi Risalati Nabiyyina Muhammad saw. (Beirut: Dar al-Fikri, 1412 H/ 1992 M), jilid 1, 84.
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terhapus dengan datangnya risalah (syariat) yang dibawa Nabi Muhammad
saw. adapun bagi mereka yang belum sampai kepanya dakwah Islam (yang
dibawa oleh Nabi Muhammad), secara aksioma, mereka ma‘dzur
(diampuni) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kaidah ushul al-fiqh
yang mengatakan bahwa hukum atau sanksi hukum (Islam) tidak
diberlakukan bagi mereka yang belum sampai kepadanya syariat (Islam). 51
Oleh karena itu, ulama memilah-milah orang yang belum sampai
kepadanya dakwah Islam (man lam tablugh-hu al-da‘wah): mereka yang
tidak tahu sama sekali tentang kenabian Muhammad saw., seperti yang
tinggal di kutub, gua, hutan dan tempat-tempat terpencil lain yang tidak
bisa dijangkau oleh alat komunikasi maupun transportasi bagi mereka
hukumnya adalah ma‘dzur (diampuni). Atau mereka yang mendapat
dakwah Islam dengan gambaran yang salah, dan tidak mempunyai
kesempatan atau kemampuan untuk mencari tahu tentang kebenaran Islam,
mereka juga ma‘dzur. Begitu pula mereka yang sudah ragu dengan
keyakinannya selama ini dan berusaha mencari tahu tentang kebenaran
Islam, tapi ajal menjemputnya di tengah-tengah pencariannya, maka
mereka juga ma‘dzur. Tapi bagi yang sudah sampai kepada dakwah Islam,
dan tidak berusaha mencari tahu kebenaran Islam, sedangkan ia
memungkinkan untuk itu apalagi bersikeras danteguh dengan keyakinan
yang dipegangnya, maka ia dikategorikan kafir,52 baik yang mengingkari

51

Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi
(Beirut: Dar al-Fikri, 1424 H/2004 M), jilid 1, 153.
52
Yang menjadi sandaran ulama dalam masalah ini adalah firman Allah: ―Sesungguhnya
Kami (Allah) tidak akan menyiksa suatu kaum sampai Kami mengutus untuk mereka seorang
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kenabian Nabi Muhammad saw. dengan kecongkakan dan kesombongan,
seperti Abu Jahl dan Abu Lahab,maupun yang mengakui kebenaran Nabi
Muhammad, tapi tidak mau mengikutinya secara formal (bersyahadat),
seperti Abu Thalib pamannya sendiri.53
Sebenarnya, keniscayaan akan kebenaran risalah yang dibawa Nabi
Muhammad saw. juga didapati dari sifat dan karakter al-Quran yang tidak
hanya membenarkan (mushaddiq) apa yang masih benar dari kitab-kitab
yang lalu, dalam arti menjaga sekaligus mengoreksi kitab-kitab
sebelumnya, sehingga jika ditemukan perselisihan atau perbedaan antara
kandungan al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, maka yang dijadikan
sandaran sekaligus saksi adalah al-Qura‘an, demikian pendapat para
mufassir54 ketika menafsirkan surah al-Maidah ayat 48. Bahkan al-Quran
tidak hanya muhaimin ‗alayh—berdasarkan bacaan (qira‘at) pupuler, tapi
ia juga—menurut bacaan (qira‘at) Mujahid dan Ibn Muhayshin—
muhaiman‘alayh (dengan fathah pada mim akhir) yang berarti terjaga atau

utusan.‖(al-Isra‘/17: 15). Perincian masalah ini bisa dirujuk ke beberapa kitab ushul fikih, seperti
ibn Hazm al-Dhahiri, al-Fashlu Fi al-Milal wa al-Ahwa‘ wa al-Nihal (w. 456), tahqiq:
Muhammad Ibrahim Nasr dan Abdurrahman ‗Umairah (Beirut Dar al-Jail, tanpa tahun), jilid 4,
105-109.
53
Diriwayatkan suatu hari Abbas ibn Abdul Muthallib bertanya kepada Rasulullah saw.,
Wahai Rasulullah Apakah engkau tidak bisa sedikit memberi manfaat (meminta pertolongan
kepada Allah) untulAbu Thalib, karena sesungguhnya ia dulu senantiasa membelamu
danmemarahi (orang yang menentangmu)?‖ Rasulullah saw. menjawab, ―Ia (Abu Thalib)
diringankan siksanya dengan diletakkan di permukaan api neraka. Kalau bukan karena aku,
niscaya ia diletakkan di dasar paling bawah dari neraka.‖ HR. Bukhari dalam Shahih al-Bukhari,
Kitab al-Manaqib, Bab Qishah Abi Thalib (Beirut: Dar Ibni Katsir, 1987), jilid 5, 293.
54
Lihat misalnya: Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, Jami‘ al-Bayan ‗an
Ta‘wili Ayi al-Quran, (Beirut: Dar al-Fikri, 1408 H),jilid 4, . 266; Shihabudidin al-Sayyid
Mahmud al-Qurthubi, Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Quranal-‗azhim wa al-Sab‘I al-Matsani, (Beirut:
Dar al-Fikri, 1414 H),jilid 4, . 222. Abu al-Fida‘ Ismail ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Beirut: Dar
al-Fikri, 1404 H),jilid 2, . 66;Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Beirut: Dar al-Fikri,
tanpatahun),jilid 6, . 310; Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2001 M). vol.
3, 105.
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terpelihara dari distorsi dan penyelewengan meskipun satu huruf atau satu
harakat.55 Pemeliharaan ini sejalan dengan firman-Nya:

ّْ إِنَّا ََْنن نََّزلْنَا
الذ ْكَْ َوإِنَّا لَوُ َْلَاَِظُو َن
ُ
―Sesungguhnya Kami yang menurunkan al Qur 'an dan Kami benar-benar
Pemeliharanya.‖ (QS. al-Hijr: 9).
Memahami ayat 69 al-Ma'idah tidak jauh berbeda dengan memahami
ayat 62 al-Baqarah, yaitu dengan melihat ayat-ayat sebelumnya (sibaq)
dan sesudahnya (lihaq), di mana telah banyak kecaman yang sudah
disampaikan kepada Ahli Kitab (di antaranya ayat 13-19 dan 41-43 serta
58-68). Sebelum melanjutkan kecamannya, al-Quran -melalui ayat 69 alMa'idah- berhenti sejenak guna menegaskan bahwa kecaman tersebut
semata-mata disebabkan oleh ulah mereka sendiri, bukan karena ras atau
keturunan mereka. Dengan kata lain, Ahli Kitab yang tidak membuat ulah
dengan ajaran nabi-nabi mereka (menegakkan kitab suci mereka dengan
sebenarnya) sebagimana yang diharapkan oleh al-Quran pada ayat 65 dan
66 al-Ma‗idah:

ِ اب آمنُوا وات ََّقوا لَ َكَُّْنَا عْن ُم سًّْئَاِتِِم وَْل َْدخلْنَاىم جن
ِ ِ
َّ َولَ ْو أ
َّات النَّعًِ ِم () َولَ ْو
َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ََن أ َْى َل الْكت
ِ اْل ِْْنًل وما أُنْ ِزَل إِلًَ ُِم ِمن رِّّْبِم َْلَ َكلُوا ِمن َ وقِ ُِم وِمن ََْت
ت أ َْر ُجلِ ُِ ْم
ُ أَن
ْ َ ْ ْ ْ
َ َ َ ِْ َُّ ْم أَقَ ُاموا الت َّْوَراةَ َو
ْ َ ْ ْ ْ
ِ َِمْن ُم أ َُّمةٌ م ْقت
)(ص َدةٌ َوَكثِريٌ ِمْن ُُ ْم َساءَ َما يَ ْع َملُو َن
ُ ُْ
―]ika sekiranya Ahl al-Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup
kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Aku masukkan mereka ke dalam
surga yang penuh nikmat. Dan jika sekiranya mereka sungguh-sungguh
menegakkan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari
55

Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, al-Jami‘li Ahkami al-Quran
(Kairo: Dar al-Kutub al-Misyriyyah,1384 H), Jilid 6, 210. Mahmud ibn Umar Zamaksyari,
Kassyaf ‗An Haqaiq al-Tanzil ‗Uyuni al-Aqwil fi Wujuhi al-Ta‘wil, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah,
tanpa tahun), jilid l, 628.
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Tuhan mereka, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari
bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan pertengahan. Dan
banyak di antara mereka yang amat buruk apa yang mereka kerjakan‖.
Maka mereka masuk dalam janji Allah berupa kebahagiaan dunia
dan akhirat sebagaimana bunyi ayat 69 al-Ma'idah. Namun, kenyataan
berbicara lain, banyak dari meraka yang mendustai nabi-nabi mereka dengan mengubah pesan dan ajarannya- bahkan sampai pada tahap
membunuhnya al-Ma‘ idah ayat 70:

ِ ِ َ لَ َق ْد أَخ ْذنَا ِمًث
ول ِِبَا ََّل تَ ُْ َوى أَنُْ ُس ُُ ْم
ٌ ًل َوأ َْر َسلْنَا إِلًَْ ُِ ْم ُر ُس ًَل ُكلَّ َما َجاءَ ُى ْم َر ُس
َ
َ
َ اق بَِِن إ ْسَْائ
َ ِْي ًقا َك َّذبُوا َوَ ِْي ًقا يَ ْقتُلُو َن
―Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan
telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang
kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan
mereka, (maka) sebagian (dari rasul itu) mereka dustakan dan sebagian
yang lain mereka bunuh.‖
Puncak dari pendustaan yang mereka lakukan terhadap ajaran nabi
mereka adalah ketika mereka meingikrarkan akidah Trinitas surah alMa'idah: 72-73:

ِ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ًل ْاعبُ ُدوا اللَّ َو
ُ ًح ابْ ُن َم َََْْي َوقَ َال الْ َمس
ُ ين قَالُوا إ َّن اللَّ َو ُى َو الْ َمس
َ لَ َق ْد َك ََُْ الذ
َ ًح يَا بَِِن إ ْسَْائ
ِ اْلنَّ َة ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم
ِ
ِ ِ
صا ٍر
َ
َ ْني م ْن أَن
َ َ ُ ُ َ َ َ َْ َر ِّْب َوَربَّ ُك ْم إِنَّوُ َم ْن يُ ْش ِْْك باللَّو َ َق ْد َحََّْم اللَّوُ َعلًَْو
ِ
ِ َّ
ث رَََلرٍَة َوَما ِم ْن إِلٍَو إََِّّل إِلَوٌ َو ِاح ٌد َوإِ ْن ََلْ يَْنتَ ُُوا َع َّما
ُ ين قَالُوا إِ َّن اللَّ َو رَال
َ () لَ َق ْد َك ََُْ الذ
ِ ي ُقولُو َن لًَم َّس َّن الَّ ِذين َك َُْوا ِمْن ُم ع َذ
)(ًم
ٌ َ ُْ ُ َ
َ
ٌ اب أَل
ََ
―Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, ―Sesungguhnya Allah itu
dialah Al-Masih putra Maryam.‖ Padahal Al-Masih (sendiri) berkata,
―Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.‖
Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah,
maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah
neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zhalim itu.
Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah adalah
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salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak
disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa
yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan
ditimpa azab yang pedih.‖
Akidah tersebut dibantah oleh al-Quran dengan logika yang sangat
sederhana sekali, bahwa 'Isa a.s. adalah seorang rasul sebagaimana rasulrasul sebelumnya, dia dan ibunya (Maryam) adalah manusia biasa yang
memerlukan makanan, apakah (makhluk) yang memerlukan makanan
layak disebut tuhan? surah al-Ma'idah ayat: 75-76:

ِ
الْ ُس ُل َوأ ُُّموُ ِصدّْي َقةٌ َكانَا يَأْ ُك ََل ِن الطَّ َع َام
ٌ ًح ابْ ُن َم َََْْي إََِّّل َر ُس
ُّ ت ِم ْن قَ ْبلِ ِو
ْ َول قَ ْد َخل
ُ َما الْ َمس
ِ
ِ
ِ ََّن ي ْؤَ ُكو َن () قُل أَتَعب ُدو َن ِمن د
ك
ُ ون اللَِّو َما ََّل ميَْل
ُ ْ
َ ًْانْظُْْ َك
ُ ّْ َف نُب
ُْ ْ
ُ َّ ني ََلُ ُم ْاٌيَات ُمثَّ انْظُْْ أ
ِ الس ِم
)(ًم
َ لَ ُك ْم
ُ َّ ضِّْا َوََّل نَ ُْ ًعا َواللَّوُ ُى َو
ُ ًع الْ َعل
―Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah
berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada
kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah
bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada
mereka (Ahli Kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka
dipalingkan (oleh keinginan mereka).‖
Berdasarkan uraian di atas, tidak bisa dibenarkan pendapat sebagian
orang yang menyatakan bahwa penganut agama-agama yang disebut
dalam al-Baqarah ayat 62 dan al-Maidah ayat 69 -selama mereka beriman
kepada Tuhan dan Hari Kemudian- akan memperoleh keselamatan, tidak
akan diliputi oleh rasa takut di akhirat kelak, tidak pula akan bersedih.
Bagaimana mungkin Yahudi dan Nasrani dipersamakan, padahal
keduanya

saling

mempersalahkan.

Bagaimana

mungkin

mereka

dinyatakan tidak akan diliputi rasa takut atau sedih, sedang keduanya -dan
atas nama Tuhan yang disembah- mengatakan bahwa mereka penghuni
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surga dan yang lainnya penghuni neraka? Yang ini tidak sedih dan takut,
dan yang itu bukan saja takut tetapi disiksa dengan aneka siksa.56
Ketidak -samaan antar pemeluk agama semakin dipertegas dalam
surah al-Hajj ayat 17 bahwa kelak (pada hari kiamat) Allah swt. akan
memberi putusan di antara mereka, agama siapa yang direstui dan agama
siapa pula yang keliru? Berikut ayat dan terjemahannya:

ِ َّ
ِ َّ إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا والَّ ِذين ىادوا و
ِ َّ ِ
َ الصابِئ
َ ني َوالن
َ وس َوالذ
َ َُ َ َ َ َ
َ َّص َارى َوالْ َم ُج
ُين أَ ْشَُْكوا إ َّن الل َو يَ ُْصل
)( بًَْ نَ ُُ ْم يَ ْوَم الْ ِقًَ َام ِة إِ َّن اللَّ َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ًُِ ٌد
―Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orangorang Shabi‘in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orangorang musyrik. Se sungguhnya Allah akan memberi putusan di antara
mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha
Menyaksikan.‖
3. Al-Maidah ayat 48

ِ
ِ
ِ
ِ
اجا َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َْلَ َعلَ ُك ْم أ َُّم ًة َو ِاح َد ًة َولَ ِك ْن
ً َُ …ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْْ َع ًة َومْن
ِ ْ ًاْل
ِ ْ َ لًَِْب لُوُكم ِِف َما آتَا ُكم
….ات
ْ
ْ َ
َ َْْ استَب ُقوا

―…Untuk masing-masing (umat), Kami buatkan aturan dan jalan.
Kalau Allah mau, niscaya Dia akan menjadikan kalian semua satu
umat, tetapi Allah hendak mengujimu terhadap karunia yang telah
diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan…‖
Ayat di atas juga sering dicomot oleh kaum pluralis sebagai
justifikasi bahwa semua agama sama dengan dalil jika sekiranya hanya ada
satu agama yang dikehendaki oleh Allah, faktanya banyak agama yang ada
di dunia ini dan itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi, anggapan yang
mengatakan hanya satu agama yang benar, berseberangan dengan makna
eksplisit ayat di atas. Demikian kurang lebih anggapan kaum pluralis.
56

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol 3, 144.
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Ayat di atas tidak bisa dipenggal begitu saja. Jika kita baca ayat itu
secara utuh maka kita akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif.
Dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad saw. agar
menghukumi Ahli Kitab -jika terjadi perselisihan di antara mereka- dengan
apa yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad saw. (al-Quran). Pada
saat yang sama Allah melarang nabi saw. untuk tidak mengikuti hawa
nafsu Ahli Kitab yang telah mengubah kitab suci mereka. Berikut surah alMaidah ayat 48 secara utuh:

ِ
ِ
ِ َ ًَوأَنْزلْنَا إِل
ِ
ِ َني ي َديِْو ِمن الْ ِكت
اح ُك ْم بًَْ نَ ُُ ْم
ْ ِاب ب
ْ َ اب َوُم ًَُْمنًا َعلًَْو
ْ َ َ
َ اْلَ ّْق ُم
َ َك الْكت
َ َْ َص ّْدقًا ل َما ب
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا َولَ ْو
ً َُ ِبَا أَنَْزَل اللَّوُ َوََّل تَتَّبِ ْع أ َْى َواءَ ُى ْم َع َّما َجاءَ َك م َن ا ْْلَ ّْق ل ُك ٍّل َج َعلْنَا مْن ُك ْم ش ْْ َع ًة َومْن
ِ ْ ًَشاء اللَّو َْلعلَ ُكم أ َُّم ًة و ِاح َد ًة ولَ ِكن لًِب لُوُكم ِِف ما آتَا ُكم َاستَبِ ُقوا ا ْْل
ات إِ ََل اللَِّو َم ِْْجعُ ُك ْم
ْ ْ
َ ْ َ َْ ْ َ
َ ْ ََ ُ َ
َ َْ
َِ
َج ًًعا َ ًُنَبّْئُ ُك ْم ِِبَا ُكْنتُ ْم َِ ًِو ََتْتَلُِو َن
"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad)
dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang
diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau
mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan
aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali,
lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu
perselisihkan"
Selanjutnya harus dibedakan antara kehendak dan ridha Allah. Para
ulama membedakan antara kehendak (al-iradah) dan ridha Allah, kata
‖kehendak‖ bagi Allah bersifat lebih general yang mengandung unsur
positif dan negatif, sedang kata ‖ridha‖ lebih spesifik dan mengandung
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unsur positif saja yang membuat pelakunya menjadi terpuji. Dalam hal ini,
Fakhruddin al-Razi berkata:

"أنا نقول الكُْ بِرادة اهلل تعاَل وَّل نقول إنو بْضا اهلل ْلن الْضا عبارة عن املدح علًو
 ) أي89 :  { لََّق ْد َر ِض َي اهلل َع ِن املؤمنني } ( الُتح:  قال اهلل تعاَل، والثناء بُعلو
.57 "ميدحُم ويثِن علًُم
―Kami mengatakan (menegaskan) bahwa kekafiran adalah kehendak
Allah Ta‘ala, dan kami tidak mengatakan bahwa ia (kekafiran) adalah
ridla Allah, karena ridla adalah identik dengan pujian dan sanjungan,
sebagaimana firman Allah Swt: ‗Sungguh Allah telah meridhai kaum
mukminin‘.. (al-Fath: 18) yakni Dia (Allah) memuji mereka dan
menyanjung mereka.‖
Sedikit berbeda dengan Fakhruddin al-Razi, Ibnu Taimiyyah irâdah
(kehendak) Allah –berdasarkan ayat di atas- dibagi menjadi dua:
Pertama, al-Irâdah al-Kauniyyah, yaitu kehendak Allah secara
umum (universal) yang mencakup ketaatan dan kemaksiatan sekaligus;
adanya

baik-buruk,

iman-kufur,

surga

neraka,

dan

seterusnya,

sebagaimana dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya yang tersurat dalam
firman-Nya:

ِ ُوََّل ي ْن َُع ُكم ن
يد أَ ْن يُ ْْ ِويَ ُك ْم ُى َو َربُّ ُك ْم َوإِلًَْ ِو
ُ ُِْص َح لَ ُك ْم إِ ْن َكا َن اللَّوُ ي
ُ صحي إِ ْن أ ََرْد
ْ ْ ُ َ َ
َ ْت أَ ْن أَن
.)43: (ىود.تُْْ َجعُو َن

‖Dan tidaklah bermanfaat bagi kamu nasehatku jika aku hendak memberi
nasihat bagi kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia
adalah Tuhan kamu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.‖ (Hûd: 34)

Kedua, al-Irâdah al-Syar‘iyyah, yaitu kehendak Allah secara khusus
yang berhubungan dengan ketaatan saja: kebaikan, keimanan, kesyukuran
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dan hal-hal yang terpuji lainnya, sebagaimana yang tersurat dalam firmanNya:

.)181:يد بِ ُك ُم الْعُ ْسْ (البقْة
ُ ُِْيد اللَّوُ بِ ُك ُم الًُْ ْسَْ َوََّل ي
ُ ُِْي
‖Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki
kesukaran bagi kamu‖ (al-Baqarah: 185),
dan firman-Nya:

ِ
ِ ِ يد اللَّو لًِب ّْني لَ ُكم وي ُ ِدي ُكم سنن الَّ ِذ
ِ
ًم
َ ُين م ْن قَ ْبل ُك ْم َويَت
ٌ ًم َحك
ٌ وب َعلًَْ ُك ْم َواللَّوُ َعل
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ُ ُِْي
)62:(النساء
―Allah hendak menerangkan kepada kamu, dan menunjukkan kepada
kamu jalan-jalan orang yang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak
menerima taubat kamu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu
bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya‖ (al-Nisâ`: 26) .58
Pembagian kehendak Allah menjadi dua sebagaimana di atas
berdasarkan firman Allah pada surah al-Zumar ayat 7:

ِ ِ ِ ِ ْ إِ ْن تَ ْكُْوا َِ َّن اللَّو َغ ِِن عْن ُكم وََّل ي
ضوُ لَ ُك ْم َوََّل تَ ِزُر
َ ْْ َضى لعبَاده الْ ُك َُْْ َوإِ ْن تَ ْش ُك ُْوا ي
َ ْ َ َ ْ َ ّّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ُدوِر
ُّ ًم بِ َذات
ْ َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ
ٌ ُخَْى ُمثَّ إ ََل َربّْ ُك ْم َم ْْجعُ ُك ْم َ ًُنَبّْئُ ُك ْم ِبَا ُكْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن إنَّوُ َعل
"Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak
memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika
kamu bersyukur, Dia meridhai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa
tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu
lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia
Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu). "
Dengan demikian, jika kita ingin memetakan pluralistas agama
dalam bingkai kehendak Ilahi (al-irâdah al-ilâhiyyah) di atas, dengan
mudah kita dapat menyimpulkan bahwa adanya pluralitas agama sudah
menjadi kehendak Allah (al-irâdah al-Kauniyyah) sebagaimana bunyi
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surah al-Mâ`idah: 48 di atas, tapi Allah menghendaki (al-irâdah alsyar‘iyyah) atau meridhai hamba-hambaNya yang mengikuti satu
kebenaran dan kebenaran yang satu, yaitu (kebenaran) Islam yang dibawa
nabi akhir zaman, agama yang diridai-Nya, sebagaimana firman-Nya yang
turun di saat rasul-Nya menunaikan haji Wada‘:

ِ
ِ
ِ
ِْ ًت لَ ُكم
اْل ْس ََل َم ِدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم
ُ الًَْ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلًَْ ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
―…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).
Jadi, yang mengakui adanya pluralisme agama dengan dalih bahwa
hal tersebut sudah menjadi kehendak atau takdir Allah, tidak bisa
dibenarkan. Sikap semacam itu tidak jauh beda dengan kaum musyrik
yang salah-kaprah dalam memahami kehendak Allah, sebagaimana yang
termaktub dalam al-Quran:

ِ ٍ
ِ َّ ُ سً ُق
ب
َ ين أَ ْشَُْكوا لَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما أَ ْشَْْكنَا َوََّل آبَ ُاؤنَا َوََّل َحَّْْمنَا ِم ْن َش ْيء َك َذل
َ ك َك َّذ
ََ
َ ول الذ
ِ َّ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُِ ْم َح ََّّت َذاقُوا بَأْ َسنَا قُ ْل َى ْل ِعْن َد ُك ْم ِم ْن ِعلْ ٍم َ تُ ْخ ِْ ُجوهُ لَنَا إِ ْن تَتَّبِعُو َن إََِّّل الظَّ َّن
َ الذ
.)138 :صو َن (اْلنعام
ُ َُْْوإِ ْن أَنْتُ ْم إََِّّل ََت
―Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: ‗Jika
Allah menghendaki, niscaya kami dan demikian juga bapak-bapak kami
tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan sesuatu
apapun‘. Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah
mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami.‖( alAn‘âm: 148).
Perkataan orang-orang musyrik ―Jika Allah menghendaki, niscaya
kami tidak mempersekutukan-Nya‖ benar dari sisi maknanya, karena jika
Allah berkehendak menjadikan manusia mendapat petunjuk semua, maka
Dia bisa melakukannya. Tapi Allah Swt telah menciptakan untuk kita
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ikhtiar (kemampuan memilih). Dalam lingkup ikhtiar ini, segala sesuatu
tidak keluar dari kehendak Allah yang universal (kauniyyah), tapi ketika
seseorang memilih kebaikan sesungguhnya ia masuk dalam kehendak
syar‘iyyah Allah. Sebagaimana diketahui disana ada perbedaan antara
iradah syar‘iyyah dengan iradah kauniyyah. Jadi, kekafiran seseorang
bukan bentuk murka Allah atau paksaan Allah kepada yang bersangkutan,
melainkan hal itu terjadi karena potensi ikhtiar (kemampuan memlilih)
yang telah diberikan kepada manusia yang dengannya ia bebas
menentukan, tentunya dengan konsekuensi yang ditanggungnya. Demikian
tutur Mutawalli Sya‘rawi ketika menafsirkan ayat di atas.59
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BAB III
PENAFSIRAN NURCHOLISH MAJDID TENTANG AYAT-AYAT
PLURALISME AGAMA

A. Biografi Singkat Nurcholish Madjid
Nurcholish lahir dari keluarga pesantren NU (Nahdlatul Ulama) yang
berafiliasi politik kepada Masyumi. Ia lahir dari ayah H. Abdul Madjid dan
ibu Hj. Fathonah pada Jumat Legi, tanggal 17 Maret 1939. H. Abdul Madjid
adalah santri dari tokoh pendiri NU, KH. Hasyim Asy‘ari, pengasuh
Pesantren Tebuireng ]ombang. Perjodohan Abdul Madjid dengan istrinya,
Fathonah (putri Kiai Abdullah Sajad, pendiri Pesantren Gringging, Kediri,
Jawa Timur) juga atas inisiatif KH. Hasyim Asy'ari, setelah sebelumnya
berpisah dari istri pertamanya, Halimah, karena tidak dikaruniai anak setelah
12 tahun menikah. Halimah adalah cucu KH. Hasyim Asy'ari yang
dinikahkan dengan H. Abdul Madjid atas inisiatif KH. Hasyim Asy'ari
juga.60
Kedekatan keluarga Nurcholish dengan pesantren NU menjadikan
keluarga tersebut memasukkan Nurcholish ke Pesantren Darul Ulum, Rejoso,
setelah menamatkan Sekolah Rakyat (SR) pada 1953. Pesantren ini diasuh
oleh Kiai Romli Tamim yang tidak lain adalah teman dekat H. Abdul Madjid
ketika menjadi santri Hadratush Shaykh. Nurcholish langsung diterima di
kelas

enam

tingkat

Ibtidaiyah.

60

Pada

1954

Nurcholish

Ahmad Gaus AF, Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 2-3.
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melanjutkan pada tingkat Tsanawiyah. Pada l955 -menjelang pemiluketegangan politik terjadi di desa-desa di Jombang. Partai-partai kaum santri
yang diwakili oleh NU dan Masyumi berusaha menarik dukungan dari
kantong-kantong Islam di Jombang. NU telah keluar dari Masyumi dalam
Muktamar Palembang pada 1952 dengan aroma konflik yang tidak bisa
ditutup-tutupi. Ketegangan tersebut dirasakan oleh Nurcholish yang belajar di
pesantren Darul Ulum akibat ayahnya yang masih berafiliasi dengan
Masyumi. Di pesantren tersebut Nurcholish sering disindir oleh anak-anak
NU sehingga ia merasa tidak betah. Nurcholish menceritakan apa yang
dirasakannya kepada ayahnya. H. Abdul Madjid menganggap persoalan
tersebut serius sehingga mendorongnya untuk menarik anaknya dari
Pesantren Darul Ulum dan memindahkannya ke Pesantren Gontor,
Ponorogo.61
Di pesantren Gontor tidak ada isu konflik NU-Masyumi. Di antara
alasannya adalah kitab-kitab yang diajarkan di sini tidak bersifat monolitik.
Salah satu kitab fikih yang diajarkan adalah Bideyah al-Mujtahid karya Ibn
Rushd, sebuah kitab fikih berwawasan perbandingan. Kitab ini mulai
dipelajari di kelas lima. Selain itu, tradisi dan motto pondok juga dapat
menjadi alasannya. Pondok ini memiliki Panca ]iwa Pondok, yaitu
keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwwah Islamiyah, dan jiwa bebas,
yang menjadi dasar tradisinya. Pondok juga memiliki motto-yaitu berbudi
tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas-yang
61
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menjadi dasar falsafah pendidikannya. Berdasarkan tradisi dan motto
tersebut, para santri dibebaskan untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri
pada mazhab likih. Pondok bertujuan mencetak lulusannya menjadi
pemimpin yang dapat menyelesaikan perbedaanperbedaan (khilafiah) dan
sekaligus perekat dari perbedaan tersebut. Tinjauan ini menjadi cerminan dari
adanya sikap terbuka dan jiwa yang bebas.62
Setelah menamatkan pendidikan pesantren di Gontor, Nurcholish
melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada saat itu
keterlibatan Nurcholish dalam persoalan keumatan dan kebangsaan mulai
menemukan momentumnya ketika ia bergabung dengan Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) yang memiliki aflliasi kultural dengan Masyumi.
Pada 1963 HMI dianggap melakukan kegiatan yang bersifat kontrarevolusi
sehingga beberapa organisasi underbouw PKI mendesak Presiden Soekarno
untuk membubarkan HMI. Situasi tersebut menuntut pimpinan PB HMI
untuk mengadakan ―adaptasi nasional‖ agar tidak dibubarkan oleh
Pemerintah. Pada awalnya Nurcholish menentang upaya adaptasi tersebut
karena dianggap menjilat penguasa. Pada perkembangan selanjutnya, sikap
menentang tersebut berubah melunak. Melunaknya sikap tersebut terlihat
pada kongres HMI di Solo pada 1966 ketika muncul protes terhadap
pernyataan Mar‘ie Muhammad -salah seorang pengurus PB HMI- tentang
perlunya hukuman berat kepada Kasman Singodimejo, salah seorang anggota
Masyumi, sebuah partai Islam yang telah dibubarkan oleh Pemerintah, yang
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menentang revolusi yang sedang diwacanakan oleh Soekarna. Pada saat
itulah, Nurcholish tampil memberikan klarifikasi tentang perlunya ‖adaptasi
nasional‖ yang saat itu digagas oleh PB HMI di bawah kepemimpinan
Sulastomo, dan akhirnya dapat meredam amarah para peserta kongres.
Kongres ini berujung pada terpilihnya Nurcholish menjadi ketua PB periode
1966-1969.63
Pada awal 1970-an Nurcholish mengemukakan gagasan pembaharuan
Islam, yang kemudian dikenal dengan gagasan ‖sekularisasi‖ dan ‖Islam Yes,
Partai Islam No.‖64 Gagasan pembaharuan tersebut-bila dilihat dari konteks
kehidupan sosiopolitik Indonesia yang plural -sebenarnya memperlihatkan
keprihatinan Nurcholish tentang kesadaran umat Muslim yang kurang
terhadap pluralisme, terutama di bidang sosial dan politik. Pada umumnya,
umat Islam -terutama aktivis orpol dan ormas- pada masa itu berpandangan
bahwa partai politik Islam merupakan satu-satunya saluran yang dapat
digunakan untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat Islam.
Atau dengan ungkapan yang lebih tegas lagi, keberadaan partai politik Islam
merupakan representasi ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran
agamanya dalam bidang sosial-politik. Dengan demikian, Islam sebagai
agama identik dengan partai politik Islam. Pandangan umum umat Islam
inilah yang bagi Nurcholish mencerminkan kesadaran yang kurang tentang
63

Ibid., 39-41.
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ajaran pluralisme dalam Islam. Bagi Nurcholish, partai politik Islam hanyalah
salah satu dari beberapa saluran-bukan satu-satunyayang mungkin bagi umat
Islam dalam mengartikulasikan aspirasi politiknya. Kesadaran umat Islam
yang dianggap ‖membeku‖ itu, menurut Nurcholish, harus diperbarui dengan
metode ‖sekularisasi‖ istilah yang kemudian memicu polemic tajam
sepanjang hidup Nurcholish.65
Sekularisasi, menurutnya, adalah upaya untuk menduniawikan nilainilai yang bersifat duniawi dan tidak cenderung untuk mengukhrawikannya.
Gagasan ini merupakan kritik terhadap kecenderungan umat Islam yang
mengukhrawikan pemikiran politik Islam yang ada pada saat itu. Dengan
sekularisasi, Nurcholish mengajak umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam
rangka merumuskan nilai-nilai baru yang dapat menjawab persoalan yang
sedang dihadapi oleh umat Islam. Gagasan sekularisasi ini disampaikan
dalam konteks penolakan Pemerintahan Soeharto selaku penguasa Orde Baru
untuk merehabilitasi Masyumi. Penolakan tersebut berimplikasi pada adanya
hambatan psikologis kaum muda Muslim, terutama anggota-anggota HMI yang dianggap memiliki hubungan emosional dengan Masyumi- untuk
melibatkan diri dalam pemerintahan. Dengan demikian, gagasan sekularisasi
Nurcholish bisa dianggap sebagai upaya menghilangkan hambatan psikologis
tersebut.
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Pada awal tahun l990-an66 Nurcholish mengemukakan kembali gagasan
pluralismenya dalam bentuk kritik terhadap kecenderungan fundamentalis
dan kultus dalam kehidupan keagamaan secara umum, dan umat Muslim
secara

khusus. Gejala

fundamentalisme

dan kultusisme

keagamaan

merupakan ekses modernisasi dan teknikalisasi kehidupan manusia yang
menyebabkan terjadinya alienasi psikologis dan dislokasi sosial. Nurcholish
mengingatkan

bahwa

fundamentalisme

dan

kultusisme

merupakan

manifestasi keberagamaan yang semu dan palsu. Pada konteks inilah,
Nurcholish mengemukakan gagasan tentang toleransi dan kesadaran
pluralisme religius sebagai solusi terhadap gejala fundamentalisme dan
kultusisme pada masa modern.67
Pada akhir tahun 1990-an-khususnya pasca reformasi 1998, Nurcholish
mengemukakan kembali gagasan pluralisme agamanya sebagai respons
terhadap terjadinya konflik dan kekerasan yang bersifat massif di Indonesia.68
Konflik-konflik yang terjadi banyak diwarnai oleh sentimen kesukuan dan
keagamaan. Gejala konflik kesukuan dan keagamaan yang paling menonjol
dan mengakibatkan banyak korban jiwa terjadi di Sambas, Kalimantan Barat antara suku Melayu dan Dayak versus suku Madura 69- dan di Poso dan
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Ambon, Sulawesi Utara -antara umat Islam dan Kristen.70 Sekali lagi,
dalam konteks konflik komunal dan keagamaan tersebut, Nurcholish
mengemukakan kembali keyakinannya pada paham toleransi dan pluralisme
sebagai solusi terhadap konflik tersebut. Sayangnya, kesejatian paham
toleransi dan pluralisme belum disadari oleh kebanyakan umat beragama di
Indonesia. Dalam ungkapannya:
Berkenaan dengan masalah pluralisme, kita dapatkan kenyataan bahwa
masyarakat kita masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan
kurang sejati. Istilah ‖pluralisme‖ sudah menjadi barang harian dalam
wacana umum nasional kita. Namun dalam masyarakat ada tandatanda
bahwa orang memahami pluralisme hanya sepintas lalu, tanpa makna
yang lebih mendalam, dan yang lebih penting, tidak berakar dalam
ajaran kebenaran.71
Di tempat lain, ia mengungkapkan keprihatinannya tentang tidak
dipahaminya pandangan positif-optimis terhadap penganut agama lain oleh
umat Islam. Demikian katanya,
…sudah tentu terdapat kelompok-kelompok Islam yang tidak merasa
begitu kenal dengan pandangan positifoptimis terhadap kaum agama
lain seperti itu, baik karena kebetulan tidak mengetahui adanya firman
tersebut, atau tidak memahaminya, atau terkalahkan oleh expediency
sosiologis-psikologisnya kemudian tidak mau menerima makna terang
firman itu dan bersandar kepada tafsiran yang mencoba
memodifikasinya. Masalah ini dalam Umat Islam adalah sebuah

telah berlangsung selama ll kali sejak tahun 1962 yang berakhir pada tahun 1999. Konflik pada
tahun 1999 terjadi secara bersamaan antara suku Melayu dan Dayak dengan suku Madura. Konflik
tersebut berakhir dengan terusirnya orang-orang Madura dari Sambas. Lihat Parsudi Suparlan,
‖Konflik antar suku bangsa Melayu dan Dayak dengan Madura di Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat,‖ dalam Konflik Etna Religius Indonesia Kontemporer, ed. Moh. Soleh Isre (Jakarta:
Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI. 2003), 201
70
Kerusuhan Ambon bermula pada 19 Januari 1999 sementara kerusuhan Poso berawal
dari peristiwa yang terjadi pada 26 Desember 1998. Lihat Muh. Nahar Nahrawi, ―Akar Sosio
Religius dan Solusi Konflik di Poso (Urbanisasi dan Segregasi serta Upaya Reintegrasi),‖ dalam
Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, ed. Moh. Soleh Isre (Jakarta: Balitbang Agama dan
Diklat Keagamaan Depag R1, 2003), . 137.
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kerumitan tersendiri, sama dengan kerumitan serupa di semua
kelompok agama.72
Dalam konteks keprihatinannya tersebut, uraian-uraian Nurcholish
dalam berbagi karya tulisnya merupakan upayanya memberikan penjelasan
yang mendalam tentang pluralisme.

B. Karya-Karya Nurcholish Madjid
Banyak sekali karya-karya Nurcholish Madjid diantara karyanya yang
telah dibukukan sebagai berikut:
1) Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987); 2)
Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah
Keimanan, Kemanusiaan, dan Keindonesiaan (Jakarta: Paramadina, 1992); 3)
Pikiran-Pikiran Nurcholish 'Muda': Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan
(Bandung: Mizan, 1993); 4) Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1994); 5) Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1994); 6)
Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam
dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995); 7) Islam Agama Kemanusiaan,
Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta: Paramadina,
1995); 8) Bilik-BiIik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta:
Paramadina, 1997); 9) Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam
Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1997); 10) Kaki Langit
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Peradaban Islam (Jakarta: Paramadina, 1997); 11) Dialog Keterbukaan:
Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Jakarta:
Paramadina, 1998); 12) Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, KolomKolom di Tabloid Tekad (Jakarta: Paramadina, 1999); 13) Cita-Cita Politik
Islam Era Reformasi (]akarta: Paramadina, 1999); 14) Kehampaan Spiritual
MasyarakatModern (Jakarta: Media Cita, 2000); 15) Atas Nama Pengalaman
Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi (Jakarta: Paramadina, 2002); 16)
Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan
Masyarakat (Jakarta: Paramadina, 2004); 17) Indonesia Kita (Jakarta:
Gramedia. Universitas Paramadina, PMKI, 2004); dan 18) Budhy Munawar
Rachman (peny.), Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Jakarta: Mizan, 2006). 4
iilid.73

C. Penafsiran Nurcholish Madjid tentang Ayat-ayat Pluralisme Agama
Nurcholish menuangkan gagasan

pluralisme agamanya

dengan

permisalan roda yang memiliki jari yang banyak, dan masing-masing bertemu
di titik tengah bulatan yang disebut sebagai titik ‗transcendent‘. Berikut
pernyataannya:
―Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat
inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis.
Sebagai contoh, filsafat perennial yang belakangan banyak dibicarakan
dalam dialog antaragama di Indonesia merentangkan pandangan
pluralis dengan mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya
merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda,
pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai
73
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agama. Filsafat perennial juga membagi agama pada level esoteric
(batin) dan eksoterik (lahir). Satu agama berbeda dengan yang lain
dalam level eksoterik, tetapi relatif sama dalam level esoteriknya. Oleh
karena itu, ada istilah ‗Satu Tuhan Banyak Jalan‘.‖74
Beliau menguatkan dengan mengutip beberapa ayat dari al-Quran yang
akan dibahas pada bab ini. Penjelasan Nurcholish tentang pluralisme tidak
hanya menerima teori tersebut dibidang agama saja, tetapi sejauh
pengetahuan penulis bahwa Nurcholish juga membahas wilayah pluralisme
lebih luas yaitu ia juga menerima teori pluralisme disemua bidang kenyataan:
ontologis-kosmologis, sosiologis, politik, dan budaya di dalam karyakaryanya.
Diantara ayat-ayat yang dipandang oleh Nurcholish sebagai dasar dan
argumen paham pluralisme agama sebagai sunnatullah yaitu:
1. Surah al-Maidah ayat 48

ِ
ِ
ِ َ ًَوأَنْزلْنَا إِل
ِ
ِ َني ي َديِْو ِمن الْ ِكت
اح ُك ْم بًَْ نَ ُُ ْم
ْ ِاب ب
ْ َ اب َوُم ًَُْمنًا َعلًَْو
ْ َ َ
َ اْلَ ّْق ُم
َ َك الْكت
َ َْ َص ّْدقًا ل َما ب
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا َولَ ْو
ً َُ ِبَا أَنَْزَل اللَّوُ َوََّل تَتَّبِ ْع أ َْى َواءَ ُى ْم َع َّما َجاءَ َك م َن ا ْْلَ ّْق ل ُك ٍّل َج َعلْنَا مْن ُك ْم ش ْْ َع ًة َومْن
ِ ْ ًَشاء اللَّو َْلعلَ ُكم أ َُّم ًة و ِاح َد ًة ولَ ِكن لًِب لُوُكم ِِف ما آتَا ُكم َاستَبِ ُقوا ا ْْل
ات إِ ََل اللَِّو َم ِْْجعُ ُك ْم
ْ ْ
َ ْ َ َْ ْ َ
َ ْ ََ ُ َ
َ َْ
َِ
َج ًًعا َ ًُنَبّْئُ ُك ْم ِِبَا ُكْنتُ ْم َِ ًِو ََتْتَلُِو َن
Dan Kami ( Tahan ) menurunkan kepada engkau (Muhammad) kitab suci
(Al-Qur'an ) sebagai pendukung kebenaran kitab suci yang ada
sebelumnya, dan untuk menopang kitab suci itu. Maka jalankanlah hukum
(ajaran kebijakan) antara mereka sesuai dengan yang diturunkan Allah,
dan janganlah mengikuti keinginan mereka untuk menjauhi kebenaran
yang telah datang kepadamu. Untuk masing-masing diantara kamu (umat
manusza) Kami buatkan shir'ah (jalan menuju kebenaran) dan minhdj
(metode pelaksanaannya). Seandainya Allah menghendaki tentulah Dia
jadikan kamu sekalian (umat manusia) menjadi umat yang tunggal. Tetapi
(dibuat bermacam-macam ) agar Dia menguji kamu sekalian berkenaan
dengan hal-hal (jalan dan metode) yang telah dianugerahkan kepada
kamu itu. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian menuju kepada
74
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kebaikan. Dan hanya kepada Allah tempat kembalimu. Kelak Dia akan
menjelaskan kepadamu tentang hal-hal yang pernah kamu perselisihkan.
Berikut penafsiran Nurcholish terhadap ayat di atas:
Inti agama (Arab: din) dari seluruh rasul adalah sama (QS. 42:13),
dan umat serta agama mereka itu seluruhnya adalah umat serta
agama yang tunggal (QS. 21:92; 23:52). Kesamaan dan kesatuan
semua agama para nabi juga ditegaskan oleh Nabi s.a.w. sambil
digambarkan bahwa para nabi itu adalah satu saudara lain ibu,
namun agama mereka satu dan sama. Salah satunya adalah hadis
Bukhari, Rasulullah bersabda, "Aku lebih berhak atas Isa putera
Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah satu ayah dari ibu
yang berbeda-beda dan agama mereka adalah satu.‖
Sementara din atau inti agama itu sama, kepada setiap golongan dari
kalangan umat manusia Allah menetapkan syir‘ah (jalan) dan minhaj
(cara) yang berbeda-beda, sebab Allah tidak menghendaki umat
manusia itu satu dan sama semua dalam segala hal. Allah
menghendaki agar mereka saling berlomba-lomba menuju kepada
berbagai kebaikan. Seluruh umat manusia akan kembali kepada
Allah dan kelak Dialah yang akan membeberkan hakikat perbedaan
antara manusia itu (QS. 5:48).
Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa untuk setiap umat telah
ditetapkan Allah upacara-upacara keagamaan atau mansak (jamak:
manasik) mereka yang harus mereka laksanakan (QS. 22:34 dan 68).
Berkaitan dengan ini adalah keterangan dalam alQur'an bahwa setiap
golongan atau umat mempunyai wijhah (titik ‖orientasi‖, tempat
mengarahkan diri), yang dilambangkan dalam konsep tentang tempat
suci seperti Makkah dengan Masjid Haram dan Ka'bahnya untuk
kaum Muslim. Umat manusia tidak perlu mempersoalkan adanya
wz'j/m/z untuk masing-masing golongan itu, dan yang penting ialah
semuanya berlomba-lomba menuju berbagai kebaikan. Di mana pun
manusia berada, Allah akan mengumpulkan semua mereka menjadi
satu (jami‘an).
Penjelasan tersebut menegaskan prinsip-prinsip hubungan
antaragama yang dapat diturunkan dari al-Qur'an, yang menegaskan
adanya pluralitas agama. Bahkan al-Qur'an (2: 148 dan 4: 48)
menegaskan pluralitas itu dalam ‖berlomba-lomba dalam berbuat
kebajikan, koeksistensi damai, dan keadilan, serta perlakuan yang
sama.‖75
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Nurcholish Madjid juga menjelaskan ayat di atas dengan mengutip
penafsiran Muhammad Assad, yang dalam terjemahan Nurcholish adalah
sebagai berikut, 76
Pernyataan ‖masing-masing dari kamu‖ di atas menunjuk kepada
berbagai komunitas yang membentuk umat manusia secara
keseluruhan. Kata shir'ah (atau shari'ah) secara harfiah berarti ‖jalan
menuju ke sumber air‖ (dari mana manusia dan binatang
memperoleh unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hidup mereka),
dan dalam al-Quran digunakan untuk menunjuk ke sistem hukum
yang harus ada untuk mencapai kebaikan sosial dan spiritual sebuah
komunitas. Kata minhaj, pada sisi lain, menunjuk kepada ‖jalan yang
terbuka,‖ khususnya dalam pengertian abstrak: yakni, ‖jalan hidup.‖
Kata shir'ah dan minhaj lebih terbatas dalam maknanya
dibandingkan dengan kata din. Kata terakhir ini mencakup
pengertian bukan saja hukum-hukum yang berkaitan dengan agama
tertentu, melainkan juga kebenaran Spiritual yang pokok dan tidak
berubah yang, menurut al-Quran, didakwahkan oleh setiap utusan
Allah. Sementara itu, batang tubuh hukum-hukum khusus (shir‘ah
atau shari‗ah) yang disampaikan lewat para utusan itu, dan jalan
hidup (minhaj) yang mereka rekomendasikan, beragam
kandungannya, sesuai dengan kebutuhan mendasar waktu yang
bersangkutan dan perkembangan kultural yang mencirikan masingmasing komunitas.‖Kesatuan dalam keragaman‖ ini berkali-kali
ditekankan dalam Al-Qur'an, misalnya, dalam kalimat pertama surah
al-Baqarah ayat 148:

ِ ْ ولِ ُك ٍّل ِوجُةٌ ىو مولًُّْا َاستَبِ ُقوا
َِ ات أَين ما تَ ُكونُوا يأْ ِت بِ ُكم اللَّو
َج ًًعا إِ َّن اللَّ َو
ُ ُ
ْ َ َُ َُ َ ْ
َ َ ْ َْ ًَْاْل
َ
َ
َْعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌي
―Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (senam) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas
segala sesuatu.‖
Dari penafsiran Nurcholish di atas dapat difahami bahwa adanya titik
pusat yang mempertemukan ajaran-ajaran antar agama kepada tuhan yang
76
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satu. Menitikberatkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan,
koeksistensi damai, dan keadilan, serta perlakuan yang sama.
2. Surah al-Baqarah ayat 62.
Menurut Nurcholish, al-Quran berpandangan bahwa setiap sistem
keyakinan, selagi dapat menuntun kepada keyakinan tentang Tuhan dan
hari akhirat dan tindakan kebajikan, dapat mengantarkan pemeluknya
kepada ganjaran Tuhan, yaitu kebahagiaan surgawi tanpa ada rasa takut
dan sedih hati Pandangan ini didasarkan pada al-Baqarah ayat: 62,77

ِ َّ إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا والَّ ِذين ىادوا والنَّصارى و
ِْ ني َم ْن َآم َن بِاللَِّو َوالًَْ ْوِم ْاٌ ِخ
َ الصابِئ
َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ
ِ وع ِمل
ف َعلًَْ ُِ ْم َوََّل ُى ْم ََْيَزنُو َن
ٌ َج ُُْى ْم ِعْن َد َرِّّْبِ ْم َوََّل َخ ْو
ْ صاْلًا َ لَ ُُ ْم أ
َ َ ََ
―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi,
orang-orang Nashrani dan orang-orang Shâbiîn78, siapa saja
diantara mereka yang beriman kepada Allah, hari kemudian dan
beramal saleh, bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati.‖
Menurut Nurcholish, ayat di atas secara spontan memberi petunjuk
bahwa orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sabian asalkan percaya kepada
Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada hari kemudian, dan berbuat baik,
akan ‖masuk surga‖ dan ‖terbebas dari neraka.‖ Ayat ini, bagi Nurcholish
77
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lebih jauh, menimbulkan kontroversi di antara ahli tafsir. Bagi sebagian
ahli tafsir, ayat tersebut tidak dapat direkonsiliasikan dengan logika
pandangan bahwa semua orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad
adalah ‖kafir,‖ dan orang kafir ‖tidak akan masuk surga‖ dan ‖tidak
terbebas dari neraka.‖79
Terhadap kontroversi penafsiran di atas, Nurcholish cenderung
memilih penafsiran Muhammad Asad dan Abdullah Yusuf Ali. Demikian
komentar Nurcholish,
Jadi, dengan kata-kata lain, menurut Muhammad Asad, firman Allah
itu diturunkan untuk menegaskan bahwa siapa pun dapat
memperoleh ―keselamatan‖ (salvation), asalkan dia beriman kepada
Allah, kepada Hari Kemudian dan berbuat baik, tanpa memandang
apakah dia itu keturunan Nabi Ibrahim seperti kaum Yahudi (dan
Kaum Quraisy di Makkah) atau bukan. Ini tentu saja sejalan dengan
penegasan Tuhan kepada Nabi Ibrahim sendiri, ketika Nabi itu
dinyatakan akan diangkat oleh-Nya untuk menjadi pemimpin umat
manusia, dan ketika Ibrahim bertanya, dengan nada memohon,
‖Bagaimana dengan anak turunku (apakah mereka juga akan
diangkat menjadi pemimpin umat manusia?‖ Maka Allah menjawab,
―Perjanjian-Ku ini tidak berlaku untuk mereka yang zalim!‖
(penulis-baca QS. al-Baqarah (2): 124). Jadi keselamatan tidaklah
didapat oleh manusia karena faktor keturunan, tetapi oleh siapa saja
berdasarkan iman kepada Allah, Hari Kemudian, dan perbuatan atau
prestasi yang saleh, suatu prinsip yang banyak sekali mendapat
tekanan dalam Kitab Suci.80
Bila dilihat dalam konteks pemikirannya secara lebih luas,
kecenderungan pemilihan Nurcholish terhadap penafsiran Abdullah Yusuf
Ali dan Muhammad Asad menemukan titik pijak, yaitu pada penafsirannya
atas Q.S. Alu ‗Imran (3): 19 dan 85, ‖Sesungguhnya agama di sisi Allah
ialah al-islam,‖ dan ―Dan barangsiapa menganut agama selain sikap pasrah
79
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(al-islam) itu, ia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang
yang merugi.‖ Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya,
Nurcholish memaknai al-islam dalam makna genetiknya, yaitu sikap
pasrah dan tunduk kepada Allah. Al-islam secara inklusif merupakan
karakteristik semua agama yang benar, tentu termasuk agama yang dibawa
oleh Nabi Muhammad saw., yang menjadikan al-islam sebagai inti ajaran
dan namanya (proper name). Dengan demikian, dua ayat Q.S. Alu 'Imran
(3): l9 dan 85 tidak menghapus kandungan Q.S. al-Baqarah (2): 62 (juga
ayat dengan redaksi yang hampir identik pada QS. al-Maidah ayat 69),
justru malah memperkuat kandungannya. Kenyataan ini, dengan demikian,
menunjukkan bahwa Nurcholish cenderung menggunakan metode tafsir
al-ayah bi‘l-ayah (persesuaian ayat dengan ayat yang lain) daripada
naskh.
3. Surah al-Maidah ayat 69

ِ الصابِئو َن والنَّصارى من آمن بِاللَِّو والًْ وِم ا ٌْ ِخ ِْ وع ِمل ص
ِ َّ
ِ َّ ِ
اْلًا
ُ ين َى
َ َ ََ
َْ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ ادوا َو
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّن الذ
ف َعلًَْ ُِ ْم َوََّل ُى ْم ََْيَزنُو َن
ٌ َ ََل َخ ْو

―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan
orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar
saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.‖
Siapa saja di antara mereka yang beriman sepenuh hati kepada
keesaan Allah dan Hari "Kiamat (yakni tanggung jawab moral individual)
dan melakukan amal baik, maka ‖tiada rasa takut pada mereka dan tidak
pula mereka bersedih hati.‖
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Berdasarkan ayat ini, bagi Nurcholish, kemajemukan dalam
pandangan dan cara hidup manusia tidak perlu dirisaukan dan sebaliknya
digunakan sebagai titik pijak untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik
dan bahwa Tuhanlah yang akan menjelaskan alasan adanya perbedaanperbedaan tersebut saat manusia kembali kepada-Nya. Dengan ungkapan
lain, Tuhan tidak menghendaki terjadinya susunan monolitik masyarakat
manusia karena diperlukan adanya kompetisi sehat sesama mereka guna
mencapai kebaikan sebanyak-banyaknya. Hal ini ditegaskan dalam surah
al-Baqarah ayat 148.81
Nurcholish berpandangan bahwa kenyataan bahwa al-Quran adalah
wahyu terakhir dan Muhammad adalah nabi penutup memiliki implikasi
terhadap sifat keterbukaan ajaran Islam. Demikian ungkapan Nurcholish,
Implikasi bahwa al-Qur'an menyeru kepada akal, dan karenanya
tidak ada dogma yang harus diterima tanpa sikap kritis, ialah bahwa
al-Quran terbuka bagi setiap orang yang akan mencoba untuk
menangkap pesan-pesan llahi di dalamnya. Keterbukaannya bagi
setiap orang itu benar-benar sejalan dengan tekanan atas adanya
tanggung jawab pribadi setiap orang kepada Allah kelak di akhirat,
yang ajaran ini sendiri membawa konsekuensi tidak dibenarkannya
sistem perantaraan bagi seseorang kepada Allah melalui lembagalembaga keagamaan seperti kependetaan. Setiap orang adalah
pendeta untuk dirinya sendiri, dalam arti bahwa dia sendirilah yang
mampu membawa jiwanya untuk mendekat kepada Allah, bukan
orang lain.‖82
Dengan
ungkapan
mengungkapkan:
81

yang

lebih

tegas,

Nurcholish

Dikutip Muh Tasrif, Konsep Pluralisme Dalam Al-Qur‘an Telaah Penafsiran
Nurcholish Madjid atas Ayat-Ayat tentang Pluralisme, (Disertasi Program Doktoral UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2012), 143 Budhy Munawar-Rachman Madjid (peny.), Ensiklopedi
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Dengan berakhirnya kemungkinan ada Nabi dan Kitab suci serta
agama sesudah Nabi Muhammad, al-Quran dan agama Islam, maka
manusia tinggal harus mengembangkan apa yang telah diwariskan
itu, dalam semangat persamaan hak dan kewajiban, dan dengan
penuh rasa tanggung jawab pribadi kepada Allah di akhirat. Dan
dengan begitu pula maka manusia terbebas dari keharusan tunduk
tidak semestinya kepada sesamanya, dan terbebas pula dari godaan
cultic dan mitologi. Jalan lurus terbentang di hadapannya, dan
tinggallah ia harus menempuhnya sesuai dengan kemampuannya.
Maka konsep Nabi Muhammad sebagai penutup segala Nabi terkait
erat dengan semangat ajaran Tauhid.83
Dengan demikian, berdasarkan pemikiran seperti di atas, dapat
ditafsirkan bahwa Nurcholish melihat keimanan kepada Nabi Muhammad
saw. sebagai syarat keselamatan -seperti disebut dalam Q.S. al-Baqarah
(2): 89-93 dan hadis Abu Hurayrah- dapat dimaknai sebagai iman yang
terbuka dan tidak bersifat sektarian. Dengan kata lain, iman kepada
Muhammad saw. bagi non-Muslim dapat diartikan sebagai keimanan
kepada kebenaran yang dibawanya, dengan meneladani perilaku baiknya,
tanpa harus meninggalkan identitas agama masing-masing. Inilah makna
keterbukaan dan kebebasan individu dalam menganut suatu ajaran agama.
Kebebasan individu itu merupakan implikasi dari paham tawhid.
Kebebasan tersebut akan menghilangkan dari dirinya sendiri setiap
halangan untuk melihat yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai
salah. Bentuk-bentuk subyektivisme, baik yang positifataupun yang
negatif, yaitu perasaan senang ataupun benci kepada sesuatu atau
seseorang, tidak akan menjadikan pandangannya kabur dan kehilangan
wawasan tentang apa yang sungguh-sungguh benar atau salah dan yang
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baik atau buruk. Orang seperti itu mampu mengalahkan kekuatan tiranik
(taghut), terutama kecenderungan tiranik diri sendiri pada saat ia menjadi
sombong karena merasa tidak perlu kepada orang lain, seperti ditegaskan
Q.S. al-‗Alaq (96): 6-7, ―Ingatlah bahwa sesungguhnya manusia itu pasti
bertindak tiranik karena melihat dirinya berkecukupan‖ (yakni, merasa
tidak perlu kepada orang lain, alias sombong). Orang yang terbebas itu
juga selalu sanggup kembali kepada yang benar, tanpa terlalu peduli dari
mana datangnya kebenaran itu. Untuk itulah, ia termasuk yang
mendapatkan ‖kabar gembira‖ (kebahagiaan) dan dinamakan ulu al-albab,
mereka yang berakal pikiran atau kaum terpelajar. Hal ini ditegaskan
dalam QS. al-Zumar (39): 17-18, demikian,
―Dan mereka yang menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan tiranik
(taghut) untuk tidak menyembah (tunduk) kepadanya serta kembali
kepada Allah (Kebenaran), untuk mereka adalah kabar gembira.
Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku! Yaitu
mereka yang (suka) mendengarkan perkataan (al-qawl, bisa berarti
pendapat atau buah pikiran), kemudian mengikuti yang terbaik
daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh
Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal pikiran.‖
Sebutan

‖mengikuti

yang

terbaik

daripadanya,‖

menurut

Nurcholish,84 menunjukkan adanya acuan kepada sikap kritis dan
pertimbangan matang sehingga pengikatan itu pun dapat sepenuhnya
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bahkan ketika mendengar hal-hal
dari yang dipercaya sebagai sumber kebenaran pun, orang-orang yang bertawhid tidaklah tunduk secara membabi buta, tetapi tetap kritis dan
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berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Hal ini ditegaskan dalam Q.S.
al-Furqan (25): 73, ―Dan (kaum beriman) itu ialah mereka yang apabila
diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidak tunduk begitu saja
seperti orang-orang yang tuli dan buta.‖
Sikap kritis tersebut, menurut Nurcholish,85 juga terkait dengan
semangat Ketuhanan atau rabbaniyyah atau ribbiyyah yang dapat
mengangkat harkat dan martabat manusia dari kejatuhannya. Dengan
semangat ini, manusia dapat terselamatkan dari kehinaan akibat
kelemahan-kelemahannya. Semangat rabbaniyyah ditegaskan dalam Q.S.
Alu-Imran (3): 79, yang terjemahnya demikian:
―Tidak sepatutnya bagi seorang manusia yang diberi Allah kitab
suci, hikmah dan nubuat, berkata kepada manusia: ‖Jadilah kamu
sekalian orang-orang yang menghamba kepadaku, dan bukan
kepada Tuhan.‖ Melainkan (ia akan berkata), ‖Jadilah kamu
sekalian orang-orang rabbaniyyin (orang-orang yang bersemangat
ketuhanan), dengan mengajarkan kitab suci dan dengan mendalami
sendiri kitab suci itu.‖
Dengan demikian, uraian di atas menunjukkan bahwa, menurut
Nurcholish, keabsahan dan keselamatan para penganut agama-agama tidak
dapat bersifat taken for granted karena identitas keagamaannya, baik
dalam agama Islam sendiri atau non-Islam. Keselamatan didapatkan
seseorang bukan atas dasar identitas agama tertentu, tetapi atas dasar iman
yang benar kepada Tuhan dan tindakan atau amal yang saleh, yang
didasari sikap kritis dan jujur dalam mencari dan menemukan kebenaran,
baik berasal dari agama sendiri atau pun dari sumber lain. Untuk itulah,
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pluralisme keagamaan yang digagas Nurcholish dapat disebut dengan
pluralisme keagamaan kritis (critical religious pluralism)86 Paham
pluralisme keagamaan kritis inilah yang tercermin dalam sikap dan
pandangan Nurcholish terhadap agamanya sendiri, Islam, dan agama nonIslam.
Dalam karyanya yang lain, Nurcholish mendefinisikan pluralisme
menurutnya, sebuah keniscayaan Tuhan (hukum alam atau ―sunnatullah‖)
yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan.87 Pluralisme
yang memandang suatu sistem nilai secara positif-optimis terhadap
kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan
berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.88 Baginya, pluralisme
bukan sekedar sebatas memahami kemajemukan, namun juga suatu
keharusan bagi keselamatan manusia.89
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BAB IV
KRITIK TERHADAP PANDANGAN NURCHOLISH MADJID TENTANG
PLURALISME AGAMA

A. Definisi Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid
Pada bab II dijelaskan tentang definisi dan sejarah pluralisme agama
yang intinya sebagai sebuah ide atau gagasan pluralisme agama lahir dan
berkembang di Barat yang menuai kritik dari berbagai kalangan terhadap
sikap eksklusivisme Gereja Katolik yang memicu banyak sikap intoleran.
Sehingga untuk mendefinisikannya tidak cukup memahaminya saja dalam
makna kamus, melainkan harus menelusuri siapa penggagas tersebut.
Diantara tokoh pluralisme agama yang dianggap cukup representatif dalam
mendefinisikan pluralisme agama adalah John Hick, Ninian Smart, Anne
Schimmel, Karl Rahner, dan Hans Kung.
Kesimpulan definsi dari pluralisme agama jika dirangkai pluralisme dan
agama sebagai predikatnya maka berdasarkan pemahaman tersebut 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 cirri-ciri spesifik atau ajaran
masing-masing agama.90
Terminologi ―pluralisme agama‖, dalam perjalanannya, ternyata
mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari definisinya semula
(dictionary definision). Pluralisme agama tidak sebatas koeksistensi antar
90
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agama dengan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama, melainkan
-lebih dari itu- pembenaran atas semua perbedaan tersebut, karena semua
agama pada titik yang paling dalam Hakikat Yang Sama Definisi ―pluralisme
agama‖ ini, bisa dilihat dari pernyataan John Hick, salah seorang pemikir
Barat yang sangat peduli dalam mengkampanyekan pluralisme agama, ketika
mengatakan:
―…pluralism is the view that the great world faith embody different
perceptions and conceptions of, and correspondingly different
responses to, the realor the Ultimate from within major variant
cultural ways of being human; and that within each of them the
transformation of human existence from self-centeredness to Reality
human centerednessis manifestly taking place –and taking place, so
far as human observation can tell, to much the same extent.‖ John
Hick, Problem of religion Pluralism.91
(suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi
dan konsepsi yang berbeda tenatng, dan secara bertepatan
merupakan respons yang beragam terhadap, Yang Real atau Yang
Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia bervariasi; dan
bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri menuju
pemusatan Hakikat terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing
pranata cultural manusia tersebut –dan terjadi, sejauh yang dapat
diamati, sampai pada batas yang sama).
Dengan kata lain, agama—menurut John Hick—adalah merupakan
―manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu‖. Maka semua agama sama
dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Perbedaan antar agama hanya
pada sisi ‗kulit‘ dan hal bukan sesuatu yang esensi, karena semuanya
bermuara pada Hakikat Yang Satu.
Dari definisi yang dituangkan oleh para pluralisme agama dapat
disimpulakan bahwa pluralisme agama adalah sebuah faham yang
91
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menyatakan bahwa agama-agama di dunia ini pada hakikatnya menuju
kesatuan yang sama, adapun perbedaan antar agama pada tataran kulitnya
saja. Dengan kata lain pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua
agama sama, dalam arti tidak boleh ada satu agama yang merasa paling benar
daripada agama yang lainnya.
Adapun definisi pluralisme agama menurut Nurcholish Madjid
sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelum ini adalah:
Sementara din atau inti agama itu sama, kepada setiap golongan dari
kalangan umat manusia Allah menetapkan syir‘ah (jalan) dan minhaj
(cara) yang berbeda-beda, sebab Allah tidak menghendaki umat
manusia itu satu dan sama semua dalam segala hal. Allah
menghendaki agar mereka saling berlomba-lomba menuju kepada
berbagai kebaikan. Seluruh umat manusia akan kembali kepada
Allah dan kelak Dialah yang akan membeberkan hakikat perbedaan
antara manusia itu (QS. 5:48).
Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa untuk setiap umat telah
ditetapkan Allah upacara-upacara keagamaan atau mansak (jamak:
manasik) mereka yang harus mereka laksanakan (QS. 22:34 dan 68).
Berkaitan dengan ini adalah keterangan dalam alQur'an bahwa setiap
golongan atau umat mempunyai wijhah (titik ‖orientasi‖, tempat
mengarahkan diri), yang dilambangkan dalam konsep tentang tempat
suci seperti Makkah dengan Masjid Haram dan Ka'bahnya untuk
kaum Muslim. Umat manusia tidak perlu mempersoalkan adanya
wz'j/m/z untuk masing-masing golongan itu, dan yang penting ialah
semuanya berlomba-lomba menuju berbagai kebaikan. Di mana pun
manusia berada, Allah akan mengumpulkan semua mereka menjadi
satu (jami‘an).
Penjelasan tersebut menegaskan prinsip-prinsip hubungan
antaragama yang dapat diturunkan dari al-Qur'an, yang menegaskan
adanya pluralitas agama. Bahkan al-Qur'an (2: 148 dan 4: 48)
menegaskan pluralitas itu dalam ‖berlomba-lomba dalam berbuat
kebajikan koeksistensi damai, dan keadilan, serta perlakuan yang
sama.‖92
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Dari definisi di atas penulis mendapati bahwa pandangan cak nur
tentang pluralisme agama tidak jauh beda dengan para penggagas pluralisme
agama.

B. Kritik Terhadap Penafsiran Nurcholish Madjid Atas Ayat-Ayat
Pluralisme Agama
Setelah

mengemukakan

gagasannya

tentang

pluralisme

agama

sebagaimana di atas, Nurcholish Madjid menyitir beberapa ayat al-Quran
sebagai justifikasi atas gagasan tersebut. Berikut adalah kritik penulis
terhadap penafsiran Nurcholish Madjid:
1. Kritik Penafsiran di Surah al-Baqarah ayat 62.
Pada al-Baqarah ayat 62, Menurut Nurcholish, secara spontan
memberi petunjuk bahwa orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sabian
asalkan percaya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada hari
kemudian, dan berbuat baik, akan ―masuk surga‖ dan ―terbebas dari
neraka‖. Ayat ini, bagi Nurcholish lebih jauh, menimbulkan kontroversi di
antara ahli tafsir. Bagi sebagian ahli tafsir, ayat tersebut tidak dapat
direkonsiliasikan dengan logika pandangan bahwa semua orang yang
ingkar kepada Nabi Muhammad adalah ―kafir,‖ dan orang kafir ―tidak
akan masuk surga‖ dan ―tidak terbebas dari neraka.‖93
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Terhadap kontroversi penafsiran di atas, Nurcholish cenderung
memilih penafsiran Muhammad Asad dan Abdullah Yusuf Ali. Berikut
komentar Nurcholish,
Jadi, dengan kata-kata lain, menurut Muhammad Asad, firman Allah
itu diturunkan untuk menegaskan bahwa siapa pun dapat
memperoleh ‖keselamatan‖ (salvation), asalkan dia beriman kepada
Allah, kepada Hari Kemudian dan berbuat baik, tanpa memandang
apakah dia itu keturunan Nabi Ibrahim seperti kaum Yahudi (dan
Kaum Quraisy di Makkah) atau bukan. Ini tentu saja sejalan dengan
penegasan Tuhan kepada Nabi Ibrahim sendiri, ketika Nabi itu
dinyatakan akan diangkat oleh-Nya untuk menjadi pemimpin umat
manusia, dan ketika Ibrahim bertanya, dengan nada memohon,
‖Bagaimana dengan anak turunku (apakah mereka juga akan
diangkat menjadi pemimpin umat manusia?‖ Maka Allah menjawab,
―Perjanjian-Ku ini tidak berlaku untuk mereka yang zalim!‖
(penulis-baca QS. al-Baqarah (2): 124). Jadi keselamatan tidaklah
didapat oleh manusia karena faktor keturunan, tetapi oleh siapa saja
berdasarkan iman kepada Allah, Hari Kemudian, dan perbuatan atau
prestasi yang saleh, suatu prinsip yang banyak sekali mendapat
tekanan dalam Kitab Suci.94
Bila dilihat dalam konteks pemikirannya secara lebih luas,
kecenderungan pemilihan Nurcholish terhadap penafsiran Abdullah Yusuf
Ali dan Muhammad Asad menemukan titik pijak, yaitu pada penafsirannya
atas Q.S. Alu ‗Imran (3): 19 dan 85, ‖Sesungguhnya agama di sisi Allah
ialah al-islam,‖ dan ―Dan barangsiapa menganut agama selain sikap pasrah
(al-islam) itu, ia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang
yang merugi.‖ Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya,
Nurcholish memaknai al-islam dalam makna genetiknya, yaitu sikap
pasrah dan tunduk kepada Allah. Al-islam secara inklusif merupakan
karakteristik semua agama yang benar, tentu termasuk agama yang dibawa
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oleh Nabi Muhammad saw., yang menjadikan al-islam sebagai inti ajaran
dan namanya (proper name). Dengan demikian, dua ayat Q.S. Alu 'Imran
(3): l9 dan 85 tidak menghapus kandungan Q.S. al-Baqarah (2): 62 (juga
ayat dengan redaksi yang hampir identik pada QS. al-Maidah ayat 69),
justru malah memperkuat kandungannya. Kenyataan ini, dengan demikian,
menunjukkan bahwa Nurcholish cenderung menggunakan metode tafsir
al-ayah bi‘l-ayah (persesuaian ayat dengan ayat yang lain) daripada naskh.
Sepakatnya Nurcholish dengan penafsiran Muhammad Asad dan
Abdullah Yusuf Ali dapat diambil kesimpulan bahwa Nurcholish
mengakui keberadaan dan kebenaran agama-agama selain Islam atas
keselamatannya baik dunia dan akhirat kelak dengan syarat mengimani
Allah dan hari akhir juga beramal baik.
Kesimpulan tersebut

sangat

bertentangan dengan penafsiran

kebanyakan ulama tafsir dalam penafsirannya memahami sebuah ayat
tidak bisa di pisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya (al-sibâq) dan
sesudahnya (al-lihâq)—atau yang biasa disebut munasabah (korelasi)—
serta ayat-ayat lain yang berkaitan dengannya, dan yang lebih penting dari
itu, dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan atau yang lebih dikenal
dengan asbâb al-nuzûl.
Berkaitan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah/2 ayat 62,
pada ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 40 sampai 60, Allah swt. Menyeru
kepada kaum Yahudi yang hidup bersama Nabi Muhammad saw. untuk
mempercayai

dan

mengikutinya,

dan

tidak

mencampuradukkan
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kebenaran—yang terkandung dalam Taurat—dengan kebatilan95 dan
jangan sampai mereka menjadi orang yang hipokrit, menyuruh orang lain
berbuat baik namun melupakan dirinya sendiri.96 kemudian Allah swt.
mengingatkan mereka atas apa yang telah dianugerahkan kepada nenek
moyang mereka.

97

Bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, kenikmatan tersebut
dibalas dengan kemaksiatan; mulai dari menyembah sapi, menolak
keimanan kepada Allah kecuali setelah melihat-Nya dengan kasat
mata,melanggar janji yang mereka ikrarkan, tidak puas dengan kebaikan
yang diberikan lalu menggantinya dengan yang buruk, mengubah pesan
dan ajaran para nabinya bahkan sampai pada tahap membunuhnya. 98
Di tengah kebobrokan moral dan akidah, Bani Israil masih
mengklaim bahwa merekalah satu-satunya bangsa pilihan Tuhan (Q.S alMaidah/5: 18), tidak ada yang bisa masuk surge kecuali mereka. Kaum
Nasrani pun tidak mau kalah, baginya surga, hanya monopoli mereka (Q.S
al-Baqarah/2: 111). Ketika bangsa Yahudi mengklaim bahwa merekalah
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اط ِل
َ َ ُ
َ ُ
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َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ
َ
ِ
ِالْاكِع
َّ
ني
ع
م
ا
و
ع
ك
ار
و
ة
ا
ك
الز
ا
و
ت
آ
و
ة
َل
الص
ا
و
ًم
َق
أ
و
)(
ن
و
م
ل
ع
ت
م
ت
َن
أ
و
ق
ْل
ا
ا
و
م
ْت
ك
ت
و
َ َّ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َْ ُ ُ َ َ
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Ayatnya sebagai berikut:

ِ َّ الص ِِب و
ِِ
ِ
ِ ِ ْ اب أََ ََل تَ ْع ِقلُو َن () و
ني
َ الص ََلة َوإِن ََُّا لَ َكبِ َريةٌ إََِّّل َعلَى ا ْْلَاشع
َ ََّاس بِالِْ ِّْب َوتَنْ َس ْو َن أَنُْ َس ُك ْم َوأَنْتُ ْم تَ تْ لُو َن الْكت
َ ْ َّ استَعًنُوا ب
َ
َ أَتَأْ ُم ُْو َن الن
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Ayatnya sebagai berikut:

ِ ِ
ِ
ٍ ُْ َني () َواتَّ ُقوا يَ ْوًما ََّل ََْت ِزي نَ ُْس َع ْن ن
ِ ِ
َّ َ َين
ّْ ت َعلًَْ ُك ْم َوأ
َ ضلْتُ ُك ْم َعلَى الْ َعالَم
ُ ِت الَِِّت أَنْ َع ْم
ُس َشًْئًا َوََّل يُ ْقبَل
َ يَا بَِِن إ ْسَْائ
ٌ
َ ًل اذْ ُك ُْوا ن ْع َم
ِ
ِ
)( ص ُْو َن
َ َُ منْ َُا َش
َ ْاعةٌ َوََّل يُ ْؤ َخ ُذ منْ َُا َع ْد ٌل َوََّل ُى ْم يُن
98

Lebih detail tentang sejarah Yahudi dalam perspektif al-Quran dan sunnah, lihat:
Muhammad Sayyid Thanthawi, Banu Israil fi al-Quran wa al-Sunnah (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997
M), Abdurahman Hanbakah al-Maidani, Makayid al-Yahud ‗Ibra al-Tarikh (Damaskus: Dar alQolam, 2002 M)
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satu-satunya kaum yang mendapat petunjuk Allah, lagi-lagi kaum Nasrani
tidak mau kalah, klaim yang sama juga dilontarkan oleh mereka (Q.S alBaqarah/2: 135). Pada intinya, orang Yahudi memandang rendah orang
Nasrani, dan orang Nasrani pun memandang rendah orang Yahudi (Q.S alBaqarah/2: 113).
Maka ayat di atas (Q.S al-Baqarah/2: 62) datang untuk menjelaskan
sekaligus mematahkan anggapan kaum Yahudi juga kaum Nasrani dengan
menyatakan bahwa jaminan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah di
akhirat nanti tidak hanya monopoli kaum Yahudi naupun Nasrani, tetapi
kaum sebelum mereka (Shabiin) dan sesudahnya (Muslimin) selama
mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta—pada
saat yang sama—beramal baik. ―Tentu saja hal ini berlaku bagi orangorang yang hidup sebelum kedatangan Islam yang dibawa Nabi
Muhammad saw. sebagai bentuk keimanan yang final,‖ demikian tandas
Sayyid Quthb.99
Secara tersirat, penjelasan Sayyid Quthb di atas hampir mengamini
pendapat yang dinisbatkan oleh sahabat ‗Abdullah ibn ‗Abbas r.a. yang
mengatakan bahwa ayat di atas (Q.S al-Baqarah/2: 62) di-nasakh dan tidak
berlaku lagi setelah turun ayat 19 dan 85 Alu ‗Imran. 100 Sebenarnya,
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Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Quran, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), cet. 17, juz 1, 76.
Sebenarnya jika diteliti dengan seksama, tidak dijumpai ucapan ibn ‗Abbas yang
ekplisit mengatakan ayat tersebut di-nasakh, hanya sebagian ulama yang berkesimpulan demikian.
Lihat pendapat asli ibn ‗Abbas yang diriwayatkan oleh ibn Abu Hatim dari ayahnya, dari
Mu‘awiyah ibn Shalih , dari Ali ibn abu Thalhah, dari ibn ‗Abbas dalam Atsar no. 635 dalam
Tafsir Ibn Abu Hatim, Tafsir al-Quran al-‗Azhim Musnadan ‗an Rasulillah wa al-Shahabah wa alTabi‘in, (Riyadl: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1419 H), ed: ‗Asad Muhammad al-Thayyib,
cet. 2, vol. 1, 126.
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maksud nasakh dalam ucapan beliau, sebagaimana yang dituturkan oleh
Ibn Taymiyyah, adalah menolak sesuatu yang diduga bahwa ayat itu
secara lahir mendukung keselamatan semua pengikut agama-agama. Hal
itu disebabkan secara umum telah menjadi aksioma akidah Islam bahwa
orang yang mendustai salah satu rasul Allah adalah kafir,maka orang
tersebut tidak tercakup dalam pengertian ayat yang menyatakan: ―…siapa
saja yang berimn kepada Allah…dst…‖.101 Jadi makna nasakh dalam hal
ini secara eksplisit.
Pada kesimpulannya, ayat tersebut (Q.S al-Baqarah/2: 62) memberi
kabar gembira kepada pengikut setia para nabi, baik dari Yahudi, Nasrani,
maupun lainnya, bahwa murka dan siksa Allah tidak tertuju pada mereka
melainkan kepada yang telah menyalahgunakan ajaran-ajaran nabi mereka.
Jadi, jaminan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya
adalah berdasarkan substansi keimanan yang ada di hatinya, yang
kemudian direalisasikan dalam tindakan nyata, bukan atas dasar warna
kulit, suku, bangsa atau ras.
2. Kritik Penafsiran di Surah al-Maidah ayat 69
Pada surah al-Maidah ayat 69, Nurcholish menyimpulkan syarat
keselamatan bagi agama-agama selain Islam dengan menerjemahkan ayat
tersebut sebagai berikut, ―Siapa saja di antara mereka yang beriman
sepenuh hati kepada keesaan Allah dan Hari "Kiamat (yakni tanggung

101

Ibn Tymiyyah al-Haroni, Daqaiq al-Tafsir al-Jami‘ li Tafsir Ibn Tymiyyah,
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jawab moral individual) dan melakukan amal baik, maka ‖tiada rasa takut
pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.‖
Kemudian berdasarkan ayat ini, bagi Nurcholish, kemajemukan
dalam pandangan dan cara hidup manusia tidak perlu dirisaukan dan
sebaliknya digunakan sebagai titik pijak untuk berlomba-lomba dalam
berbuat baik dan bahwa Tuhanlah yang akan menjelaskan alasan adanya
perbedaan-perbedaan tersebut saat manusia kembali kepada-Nya. Dengan
ungkapan lain, Tuhan tidak menghendaki terjadinya susunan monolitik
masyarakat manusia karena diperlukan adanya kompetisi sehat sesama
mereka guna mencapai kebaikan sebanyak-banyaknya. Hal ini ditegaskan
dalam surah al-Baqarah ayat 148, ―Dan setiap umat mempunyai kiblat
yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam
kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan
kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.‖
Nurcholish berpandangan bahwa kenyataan bahwa al-Qur‘an adalah
wahyu terakhir dan Muhammad adalah nabi penutup memiliki implikasi
terhadap sifat keterbukaan ajaran Islam. Demikian ungkapan Nurcholish,
Implikasi bahwa al-Qur'an menyeru kepada akal, dan karenanya
tidak ada dogma yang harus diterima tanpa sikap kritis, ialah bahwa
al-Qur‘an terbuka bagi setiap orang yang akan mencoba untuk
menangkap pesan-pesan llahi di dalamnya. Keterbukaannya bagi
setiap orang itu benar-benar sejalan dengan tekanan atas adanya
tanggung jawab pribadi setiap orang kepada Allah kelak di akhirat,
yang ajaran ini sendiri membawa konsekuensi tidak dibenarkannya
sistem perantaraan bagi seseorang kepada Allah melalui lembagalembaga keagamaan seperti kependetaan. Setiap orang adalah
pendeta untuk dirinya sendiri, dalam arti bahwa dia sendirilah yang
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mampu membawa jiwanya untuk mendekat kepada Allah, bukan
orang lain.‖102
Dengan

ungkapan

yang

lebih

tegas,

Nurcholish

mengungkapkan:
Dengan berakhirnya kemungkinan ada Nabi dan Kitab suci serta
agama sesudah Nabi Muhammad, al-Qur‘an dan agama Islam, maka
manusia tinggal harus mengembangkan apa yang telah diwariskan
itu, dalam semangat persamaan hak dan kewajiban, dan dengan
penuh rasa tanggung jawab pribadi kepada Allah di akhirat. Dan
dengan begitu pula maka manusia terbebas dari keharusan tunduk
tidak semestinya kepada sesamanya, dan terbebas pula dari godaan
cultic dan mitologi. Jalan lurus terbentang di hadapannya, dan
tinggallah ia harus menempuhnya sesuai dengan kemampuannya.
Maka konsep Nabi Muhammad sebagai penutup segala Nabi terkait
erat dengan semangat ajaran Tauhid.103
Dengan demikian, berdasarkan pemikiran seperti di atas, dapat
ditafsirkan bahwa Nurcholish melihat keimanan kepada Nabi Muhammad
saw. sebagai syarat keselamatan -seperti disebut dalam Q.S. al-Baqarah
(2): 89-93 dan hadis Abu Hurayrah- dapat dimaknai sebagai iman yang
terbuka dan tidak bersifat sektarian. Dengan kata lain, iman kepada
Muhammad saw. bagi non-Muslim dapat diartikan sebagai keimanan
kepada kebenaran yang dibawanya, dengan meneladani perilaku baiknya,
tanpa harus meninggalkan identitas agama masing-masing. Inilah makna
keterbukaan dan kebebasan individu dalam menganut suatu ajaran agama.
Dapat dikatakan sebagai sebuah kampanye terhadap pluralisme
agama, dan dalam perjalanannya, tidak hanya pada tataran wacana bahkan
sudah pada tahap praktik, seperti doa bersama (common prayer), ikut
merayakan
102
103

hari

raya,

nikah

beda

agama,

Islam Universal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 28-29.
Ibid., 29-30.

yang

mendapatkan
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pembenarannya dari Nurcholish Madjid dan rekan-rekannya dalam buku
Fiqih Lintas Agama: ―Semua agama, dalam intinya yang paling dalam
adalah sama.‖104
Berkaitan dengan firman Allah dalam surat al-Ma‘idah ayat 69
penulis tidak setuju dengan penafsiran di atas, karena para ulama tafsir
menjelaskan bahwa

bukti konkret keimanan Ahli

Kitab adalah

pengejawantahan ajaran dan pesan nabi mereka yang tertuang dalam kitab
suci mereka, yang pada gilirannya akan mengantarkan mereka ke gerbang
keimanan kepada kenabian Muhammad. Oleh karena itu, di beberapa
ayatnya, al-Quran selalu menekankan bahwa keimanan Ahli Kitab tidak
dianggap

(keabsahannya)

kecuali

dengan

benar-benar

mengimplementasikan ajaran murni kitab suci mereka. Pesan itulah yang
mendahului firman Allah dalam surah al-Maidah 69.

ٍ
ِ
ِِ
ِ ِ
ًل َوَما أُنْ ِزَل إِلًَْ ُك ْم ِم ْن َربّْ ُك ْم
ُ قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَاب لَ ْستُ ْم َعلَى َش ْيء َح ََّّت تُق
َ ًموا الت َّْوَرا َة َو ْاْل ْْن
ِ ِ
ين
َ ّْك ِم ْن َرب
َ ًََْولًََ ِز َيد َّن َكثِ ًريا ِمْن ُُ ْم َما أُنْ ِزَل إِل
َ ِْ َس َعلَى الْ َق ْوم الْ َكا
َ ْك طُ ًَْْانًا َوُك ًُْْا َ ََل تَأ
―Katakanlah: ‗Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama
sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan alQuran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.‘‖ (Q.S al-Maidah: 68).
Ketika seorang ahli Kitab mempercayai nabinya sepenuh hati, secara
aksioma, dia harus tunduk dan patuh kepada syariat Muhammad yang
menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Ini bukan berarti syariat atau
ajaran tersebut belum atau tidak sempurna, melainkan syariat-syariat
tersebut sudah sempurna pada masa dan tempatnya. Dalam hal ini, Allah
104

Nurcholish Madjid dkk, Fiqih Lintas Agama (Jakarta: Paramadina, 2004), 88.
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swt. berfirman, ―Bagi setiap kaum, Kami berikan mereka syariat dan
jalan. Jika seandainya Allah berkehendak, niscaya ia menjadikan kalian
(wahai manusia) satu umat (dengan satu syariat)‖. Namun yang demikian
itu tidak sejalan dengan sunah-Nya yang bertahap dalam menurunkan
syariat-Nya (al-tadarruj fi al-tasyri‘) sesuai dengan perkembangan zaman.
Bukankah pakaian bayi lah dengan ukuran yang benar, baik dan
cocok untuk dikenakan bayi? Namun ketika bayi beranjak dewasa, ia
memerlukan pakaian lain yang sesuai dengan usianya. Demikian halnya
dengan syariat Allah merupakan ―pakaian‖ bagi setiap manusia, juga
mengalami perubahan dari masa ke masa, hingga Allah menjadikannya
universal dan abadi dengan di utusnya nabi akhir zaman.
Dalam konteks ini, Rasulullah saw., sebagaimana diriwayatkan
Imam Ahmad, bersabda di hadapan para sahabatnya, ―Seandainya Musa
hidup di tengah-tengah kalian, maka dia pasti mengikutiku (syariatku).‖105
Atas dasar inilah Rasulullah berdakwah, mengirim para utusannya ke
beberapa negeri tetangga untuk menyampaikan Islam. Kalau semua

105

Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnad, (Mesir: Muassasah al-Qurtubha, tt), jilid 3,
338. Riwayat lengkap dari hadis ini adalah: ―Janganlah kalian (wahai sahabatku) bertanya
sesuatu pada Ahli Kitab karena sesungguhnya mereka tidak akan memberimu petunjuk lantaran
kesesatan mereka, dikhawatirkan kalian akan membenarkan yang salah dan mendustakan yang
benar. Karena seandainya Musa hidup ditengah-tengah kalian, maka dia pasti mengikutiku
(syariatku).‖ Salahsatu perawi hadis ini, yaitu Mujalid, dinilai lemah (dla‘if), namun ada hadis lain
menguatkan hadis ini dengan redaksi yangb hampir sama melalui jalur Sofyan al-Tsauri dan
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Sesutu kepada Ahli Kitab) di bawah bab al-I‘tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah (Berpegang teguh
dengan al-Kitab dan al-Sunnah). Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Bi Syarhi Shahih alBukhari, tahqiq: Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (Beirut: dar al-Ma‘rifah, tanpa tahun) Jilid 13,
334.
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(syariat) agama sama, Rasulullah saw. sendiri mungkin tidak akan diutus
sebagai rasul.
3. Kritik Penafsiran di Surah al-Maidah ayat 48.
Berikut penafsiran Nurcholish terhadap ayat tersebut yang juga
memiliki faham bahwa inti dari semua agama adalah sama:
Inti agama (Arab: din) dari seluruh rasul adalah sama (QS. 42:13),
dan umat serta agama mereka itu seluruhnya adalah umat serta
agama yang tunggal (QS. 21:92; 23:52). Kesamaan dan kesatuan
semua agama para nabi juga ditegaskan oleh Nabi s.a.w. sambil
digambarkan bahwa para nabi itu adalah satu saudara lain ibu,
namun agama mereka satu dan sama. Salah satunya adalah hadis
Bukhari, Rasulullah bersabda, "Aku lebih berhak atas Isa putera
Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah satu ayah dari ibu
yang berbeda-beda dan agama mereka adalah satu.‖
Sementara din atau inti agama itu sama, kepada setiap golongan dari
kalangan umat manusia Allah menetapkan syir‘ah (jalan) dan minhaj
(cara) yang berbeda-beda, sebab Allah tidak menghendaki umat
manusia itu satu dan sama semua dalam segala hal. Allah
menghendaki agar mereka saling berlomba-lomba menuju kepada
berbagai kebaikan. Seluruh umat manusia akan kembali kepada
Allah dan kelak Dialah yang akan membeberkan hakikat perbedaan
antara manusia itu (QS. 5:48).
Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa untuk setiap umat telah
ditetapkan Allah upacara-upacara keagamaan atau mansak (jamak:
manasik) mereka yang harus mereka laksanakan (QS. 22:34 dan 68).
Berkaitan dengan ini adalah keterangan dalam alQur'an bahwa setiap
golongan atau umat mempunyai wijhah (titik ‖orientasi‖, tempat
mengarahkan diri), yang dilambangkan dalam konsep tentang tempat
suci seperti Makkah dengan Masjid Haram dan Ka'bahnya untuk
kaum Muslim. Umat manusia tidak perlu mempersoalkan adanya
wz'j/m/z untuk masing-masing golongan itu, dan yang penting ialah
semuanya berlomba-lomba menuju berbagai kebaikan. Di mana pun
manusia berada, Allah akan mengumpulkan semua mereka menjadi
satu (jami‘an).
Penjelasan tersebut menegaskan prinsip-prinsip hubungan
antaragama yang dapat diturunkan dari al-Qur'an, yang menegaskan
adanya pluralitas agama. Bahkan al-Qur'an (2: 148 dan 4: 48)
menegaskan pluralitas itu dalam ‖berlomba-lomba dalam berbuat
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kebajikan, koeksistensi damai, dan keadilan, serta perlakuan yang
sama.‖106
Penulis juga tidak setuju dengan penafsiran Nurcholis di surah alMaidah ayat 48 tersebut terutama dalam menafsirkan ayat, Nurcholish
dalam tulisannya bahwa, ―Din atau inti agama itu sama, kepada setiap
golongan dari kalangan umat manusia Allah menetapkan syir‘ah (jalan)
dan minhaj (cara) yang berbeda-beda, sebab Allah tidak menghendaki
umat manusia itu satu dan sama semua dalam segala hal. Allah
menghendaki agar mereka saling berlomba-lomba menuju kepada
berbagai kebaikan. Seluruh umat manusia akan kembali kepada Allah dan
kelak Dialah yang akan membeberkan hakikat perbedaan antara manusia
itu.‖ Dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad saw.
agar menghukumi Ahli Kitab -jika terjadi perselisihan di antara merekadengan apa yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad saw. (al-Quran).
Pada saat yang sama Allah melarang nabi saw. untuk tidak mengikuti
hawa nafsu Ahli Kitab yang telah mengubah kitab suci mereka.
Nurcholish Madjid juga menjelaskan ayat di atas dengan mengutip
penafsiran Muhammad Assad, yang dalam terjemahan Nurcholish adalah
sebagai berikut, 107
Pernyataan ‖masing-masing dari kamu‖ di atas menunjuk kepada
berbagai komunitas yang membentuk umat manusia secara
keseluruhan. Kata shir'ah (atau shari'ah) secara harfiah berarti ‖jalan
menuju ke sumber air‖ (dari mana manusia dan binatang
106

Nurcholish Madjid dkk, Fiqih Lintas Agama, (Jakarta: Paramadina, 2004), 20-21.
Dikutip dari Muh Tasrif, Konsep Pluralisme Dalam Al-Qur‘an Telaah Penafsiran
Nurcholish Madjid atas Ayat-Ayat tentang Pluralisme, (Disertasi Program Doktoral UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2012), 142-143. Lihat Nurcholish Madjid, ―Mencari Akar-Akar Islam,‖ 108109.
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memperoleh unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hidup mereka),
dan dalam al-Qur‘an digunakan untuk menunjuk ke sistem hukum
yang harus ada untuk mencapai kebaikan sosial dan spiritual sebuah
komunitas. Kata minhaj, pada sisi lain, menunjuk kepada ‖jalan yang
terbuka,‖ khususnya dalam pengertian abstrak: yakni, ‖jalan hidup.‖
Kata shir'ah dan minhaj lebih terbatas dalam maknanya
dibandingkan dengan kata din. Kata terakhir ini mencakup
pengertian bukan saja hukum-hukum yang berkaitan dengan agama
tertentu, melainkan juga kebenaran Spiritual yang pokok dan tidak
berubah yang, menurut al-Qur‘an, didakwahkan oleh setiap utusan
Allah. Sementara itu, batang tubuh hukum-hukum khusus (shir‘ah
atau shari‗ah) yang disampaikan lewat para utusan itu, dan jalan
hidup (minhaj) yang mereka rekomendasikan, beragam
kandungannya, sesuai dengan kebutuhan mendasar waktu yang
bersangkutan dan perkembangan kultural yang mencirikan masingmasing komunitas.‖Kesatuan dalam keragaman‖ ini berkali-kali
ditekankan dalam Al-Qur'an, misalnya, dalam kalimat pertama surah
al-Baqarah ayat 148:

ِ ْ ولِ ُك ٍّل ِوجُةٌ ىو مولًُّْا َاستَبِ ُقوا
َِ ات أَين ما تَ ُكونُوا يأْ ِت بِ ُكم اللَّو
َج ًًعا إِ َّن اللَّ َو
ُ ُ
ْ َ َُ َُ َ ْ
َ َ ْ َْ ًَْاْل
َ
َ
َْعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌي

―Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (senam) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas
segala sesuatu.‖
Dari penafsiran Nurcholish di atas dapat difahami bahwa adanya titik
pusat yang mempertemukan ajaran-ajaran antar agama kepada tuhan yang
satu. Karena penulis mengambil kesimpulan tersebut dari kalimat di atas,
―jalan menuju sumber air‖ Menitikberatkan untuk berlomba-lomba dalam
berbuat kebajikan, koeksistensi damai, dan keadilan, serta perlakuan yang
sama dan itulah yang berpengaruh bagi keselamatan semua agama.
Selanjutnya sudah di bahas di bab II bahwa harus dibedakan antara
kehendak dan ridha Allah Para ulama membedakan antara kehendak (aliradah) dan ridha Allah, kata ‖kehendak‖ bagi Allah bersifat lebih general
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yang mengandung unsur positif dan negatif, sedang kata ‖ridha‖ lebih
spesifik dan mengandung unsur positif saja yang membuat pelakunya
menjadi terpuji. Dalam hal ini, Fakhruddin al-Razi berkata:

"أنا نقول الكُْ بِرادة اهلل تعاَل وَّل نقول إنو بْضا اهلل ْلن الْضا عبارة عن املدح علًو
 ) أي89 :  { لََّق ْد َر ِض َي اهلل َع ِن املؤمنني } ( الُتح:  قال اهلل تعاَل، والثناء بُعلو
.108 "ميدحُم ويثِن علًُم
―Kami mengatakan (menegaskan) bahwa kekafiran adalah kehendak
Allah Ta‘ala, dan kami tidak mengatakan bahwa ia (kekafiran) adalah
ridla Allah, karena ridla adalah identik dengan pujian dan sanjungan,
sebagaimana firman Allah Swt: ‗Sungguh Allah telah meridhai kaum
mukminin‘.. (al-Fath: 18) yakni Dia (Allah) memuji mereka dan
menyanjung mereka.‖
Sedikit berbeda dengan Fakhruddin al-Razi, Ibnu Taimiyyah irâdah
(kehendak) Allah –berdasarkan ayat di atas- dibagi menjadi dua:
Pertama, al-Irâdah al-Kauniyyah, yaitu kehendak Allah secara
umum (universal) yang mencakup ketaatan dan kemaksiatan sekaligus;
adanya

baik-buruk,

iman-kufur,

surga

neraka,

dan

seterusnya,

sebagaimana dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya yang tersurat dalam
firman-Nya:

ِ ُوََّل ي ْن َُع ُكم ن
يد أَ ْن يُ ْْ ِويَ ُك ْم ُى َو َربُّ ُك ْم َوإِلًَْ ِو
ُ ُِْص َح لَ ُك ْم إِ ْن َكا َن اللَّوُ ي
ُ صحي إِ ْن أ ََرْد
ْ ْ ُ َ َ
َ ْت أَ ْن أَن
.)43: (ىود.تُْْ َجعُو َن

‖Dan tidaklah bermanfaat bagi kamu nasehatku jika aku hendak memberi
nasihat bagi kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia
adalah Tuhan kamu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.‖ (Hûd: 34)

Kedua, al-Irâdah al-Syar‘iyyah, yaitu kehendak Allah secara khusus
yang berhubungan dengan ketaatan saja: kebaikan, keimanan, kesyukuran

108

248.

Muhammad Fakhruddin al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1415 H), jld. 13,
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dan hal-hal yang terpuji lainnya, sebagaimana yang tersurat dalam firmanNya:

.)181:يد بِ ُك ُم الْعُ ْسْ (البقْة
ُ ُِْيد اللَّوُ بِ ُك ُم الًُْ ْسَْ َوََّل ي
ُ ُِْي
‖Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki
kesukaran bagi kamu‖ (al-Baqarah: 185),
dan firman-Nya:

ِ
ِ ِ يد اللَّو لًِب ّْني لَ ُكم وي ُ ِدي ُكم سنن الَّ ِذ
ِ
ًم
َ ُين م ْن قَ ْبل ُك ْم َويَت
ٌ ًم َحك
ٌ وب َعلًَْ ُك ْم َواللَّوُ َعل
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ُ ُِْي
)62:(النساء
―Allah hendak menerangkan kepada kamu, dan menunjukkan kepada
kamu jalan-jalan orang yang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak
menerima taubat kamu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu
bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya‖ (al-Nisâ`: 26) .109
Pembagian kehendak Allah menjadi dua sebagaimana di atas
berdasarkan firman Allah pada surah al-Zumar ayat 7:

ِ ِ ِ ِ ْ إِ ْن تَ ْكُْوا َِ َّن اللَّو َغ ِِن عْن ُكم وََّل ي
ضوُ لَ ُك ْم َوََّل تَ ِزُر
َ ْْ َضى لعبَاده الْ ُك َُْْ َوإِ ْن تَ ْش ُك ُْوا ي
َ ْ َ َ ْ َ ّّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ُدوِر
ُّ ًم بِ َذات
ْ َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ
ٌ ُخَْى ُمثَّ إ ََل َربّْ ُك ْم َم ْْجعُ ُك ْم َ ًُنَبّْئُ ُك ْم ِبَا ُكْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن إنَّوُ َعل
"Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak
memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika
kamu bersyukur, Dia meridhai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa
tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu
lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia
Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu). "
Dengan demikian, jika kita ingin memetakan pluralistas agama
dalam bingkai kehendak Ilahi (al-irâdah al-ilâhiyyah) di atas, dengan
mudah kita dapat menyimpulkan bahwa adanya pluralitas agama sudah
menjadi kehendak Allah (al-irâdah al-Kauniyyah) sebagaimana bunyi
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Ibnu Taimiyyah, Majmû‘ al-Fatâwâ (Al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ`, 2005 M), jld. 8, 198.
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surah al-Mâ`idah: 48 di atas, tapi Allah menghendaki (al-irâdah alsyar‘iyyah) atau meridhai hamba-hambaNya yang mengikuti satu
kebenaran dan kebenaran yang satu, yaitu (kebenaran) Islam yang dibawa
nabi akhir zaman, agama yang diridai-Nya, sebagaimana firman-Nya yang
turun di saat rasul-Nya menunaikan haji Wada‘:

ِ
ِ
ِ
ِْ ًت لَ ُكم
اْل ْس ََل َم ِدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم
ُ الًَْ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلًَْ ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
―…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).
Jadi, yang mengakui adanya pluralisme agama dengan dalih bahwa
hal tersebut sudah menjadi kehendak atau takdir Allah, tidak bisa
dibenarkan. Sikap semacam itu tidak jauh beda dengan kaum musyrik
yang salah-kaprah dalam memahami kehendak Allah, sebagaimana yang
termaktub dalam al-Qur‘an:

ِ ٍ
ِ َّ ُ سً ُق
ب
َ ين أَ ْشَُْكوا لَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما أَ ْشَْْكنَا َوََّل آبَ ُاؤنَا َوََّل َحَّْْمنَا ِم ْن َش ْيء َك َذل
َ ك َك َّذ
ََ
َ ول الذ
ِ َّ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُِ ْم َح ََّّت َذاقُوا بَأْ َسنَا قُ ْل َى ْل ِعْن َد ُك ْم ِم ْن ِعلْ ٍم َ تُ ْخ ِْ ُجوهُ لَنَا إِ ْن تَتَّبِعُو َن إََِّّل الظَّ َّن
َ الذ
.)138 :صو َن (اْلنعام
ُ َُْْوإِ ْن أَنْتُ ْم إََِّّل ََت
―Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: ‗Jika
Allah menghendaki, niscaya kami dan demikian juga bapak-bapak kami
tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan sesuatu
apapun‘. Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah
mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami.‖( alAn‘âm: 148).
Perkataan orang-orang musyrik ―Jika Allah menghendaki, niscaya
kami tidak mempersekutukan-Nya‖ benar dari sisi maknanya, karena jika
Allah berkehendak menjadikan manusia mendapat petunjuk semua, maka
Dia bisa melakukannya. Tapi Allah Swt telah menciptakan untuk kita
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ikhtiar (kemampuan memilih). Dalam lingkup ikhtiar ini, segala sesuatu
tidak keluar dari kehendak Allah yang universal (kauniyyah), tapi ketika
seseorang memilih kebaikan sesungguhnya ia masuk dalam kehendak
syar‘iyyah Allah. Sebagaimana diketahui disana ada perbedaan antara
iradah syar‘iyyah dengan iradah kauniyyah. Jadi, kekafiran seseorang
bukan bentuk murka Allah atau paksaan Allah kepada yang bersangkutan,
melainkan hal itu terjadi karena potensi ikhtiar (kemampuan memlilih)
yang telah diberikan kepada manusia yang dengannya ia bebas
menentukan, tentunya dengan konsekuensi yang ditanggungnya. Demikian
tutur Mutawalli Sya‘rawi ketika menafsirkan ayat di atas.110
Kesimpulan dari ketiga ayat yang dijadikan Nurcholish sebagai
argumen pluralisme agama, penulis berbeda pendapat bahwa ayat-ayat
tersebut tidak dapat dijadikan argumen sebagai dalil adanya pluralisme
agama dalam al-Quran. Sejalan dengan para mufassir sepakat bahwa ayatayat yang dijadikan argumen pengakuan faham pluralisme agama dalam
al-Quran tidaklah benar.

110

jld. 7, 298.

Muhammad Mutawalli Sya‘rawi, Tafsir al-Sya‘rawi (Kairo: Akhbar al-Yaum, 2000),
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mengkaji Pluralisme Agama dalam Al-Qur‘an (Telaah Kritis
Pemikiran Nurcholish Madjid) dengan memfokuskan pada penafsiran Nurcholish
Madjid terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang kedudukan Islam diantara
agama-agama lain. Penelitian ini menyimpukan:
1. Tidak ada satu ayatpun yang bisa dijadikan dalih bahwa semua agama benar
dalam arti mendukung gagasan pluralisme agama.
2. Berbeda dengan pandangan para mufasir Nurcholish Madjid cenderung
mengatakan bahwa semua agama sama. Adapun ayat-ayat yang dijadikan
argumen atas pendapatnya tersebut terdapat pada, Q.S. al-Baqarah:62, alMaidah: 69,48
3. Setelah menganalisa penafsiran Nurcholish Madjid dengan kaidah-kaidah
tafsir yang bersumber dari al-quran dan sunnah dan dirumuskan oleh para
ulama terbukti bahwa penafsiran tersebut tidak bisa dibenarkan dari kaidah
ilmiah.
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B. Saran
81 masalah merupakan suatu kewajaran,
1. Perbedaan pandangan dalam satu

selama perbedaan itu berada dalam pusaran furu‘ (cabang-cabang) agama.
Namun jika perbedaan pandangan itu sudah merambah pada tataran yang
prinsipil (ushul) agama, maka perbedaan tersebut tidak bisa dibenarkan.
Masalah tentang kebenaran agama Islam adalah sesuatu yang prinsip dalam
agama berdasarkan banyak dalih baik dari al-Quran maupun sunah. Oleh
karenanya segala penafsiran yang mendobrak prinsip tersebut tidak bisa
dibenarkan.
2. Sebagai seorang sarjana harus berhati-hati ketika memberikan wacana dalam
keilmuan. Harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, terlebih
dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam al-Quran. Sehingga tidak ada kesalahan
dalam memahaminya, yang nantinya keilmuan itu menajadi ilmu yang
bermanfaat bukan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat (jariyyat as-shu‘).
3. Tulisan ini merupakan usahamaksimal dari penulis. Penulis menyadari masih
banyak kekurangan dalam banyak hal baik yang bersifat teknis, metodologis,
maupun materi kajian. Maka dari itu, penulis menerima partisipasi aktif
pembaca baik kritik maupun saran kontruktif guna perbaikan kedepan.
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