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MUQODDIMAH 

Al fahmu (kefahaman) itu penting. Orang Arab musyrikin dulu tidak mau mengatakan kalimat 

Tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ), karena mereka faham dan tahu maksudnya. Mereka 

tahu dengan benar apa artinya. 

Bahkan Abu Tholib sendiri, orang kafir paman Nabi yang ―berjasa‖ membela dakwah Tauhid 

Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ), juga tidak mau mengatakan kalimat tersebut hingga akhir 

hayat beliau. Padahal beliau benar benar ―berjasa‖ membantu dakwah Tauhid, dan membela 

Rasulullah. 

Adapun kita, mudah mengatakan kalimat Tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ), namun 

kurang dalam memahami nya. 

Jika memahami saja kurang, apalagi mau untuk menunjukkan tanggung jawab atas konsekuensi 

kalimat Tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ) itu. 

Bahkan orang orang yang membenci dakwah Islam, yang membela penista agama, dan yang 

berfaham Pluralis pun juga seperti itu keadaan nya. Semoga Allah memudahkan kita untuk 

memahami kalimat tauhid Tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ) ini, dan menjalankan 

konsekuensi nya. 

Kitab Risalah Tauhid jilid 4 ini berfokus kepada membahas Pluralis Liberal, dengan faham 

Pluralisme nya. Metode pembahasan pada jilid 4 ini lebih banyak kepada rudud (bantahan-

bantahan) terhadap syubhat Pluralisme. Oleh karena itu, kami berharap dasar-dasar pemahaman 

yang sudah didapatkan dari Risalah Tauhid jilid 1 sampai 3 benar-benar telah difahami terlebih 

dahulu.  

Beberapa bagian dari tulisan ini juga direferensikan untuk membaca Risalah Tauhid jilid 1 

ataupun 3, guna pembahasan lebih lanjut. Ini dimaksudkan agar tidak memperpanjang 

pembahasan, dan tidak mengulangi apa yang telah dibahas pada jilid-jilid sebelumnya.  

Akhir kalam, semoga tulisan pada Risalah Tauhid jilid 4 ini mudah difahami dan bermanfaat 

bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 

 

 

Abu Maryam Kautsar Amru 

                                                                                                                   Jakarta, Desember 2016 
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IV. PENYIMPANGAN TAUHID PLURALIS LIBERAL 
 

A. PLURALIS LIBERAL 
 

B. SYUBHAT SECARA UMUM DALAM MASALAH TAUHID 
PERBANDINGAN PROPOSAL : 

HANYA MASALAH BEDA NAMA SAJA TAPI ESENSINYA SAMA  
1. Proposal Pluralis Liberal 
2. Proposal Musyrikin Quraisy 
3. Proposal Pluralis Liberal vs Proposal Musyrikin Quraisy 

 
C. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 1  

PENGANTAR TEORI AHLUL KITAB DAN TUHANNYA :  
MEMPERLUAS DEFINISI AHLUL KITAB DAN BERMAIN 
POLEMIK MENGENAI NAMA YHWH (YAHWEH) [ יהוה ] 

 
D. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 2 

TEORI SPEKULASI :  JUMLAH NABI DAN RASUL ITU ADA BANYAK, BISA JADI NABI 
DAN RASUL YANG TIDAK KITA KETAHUI ITU ADALAH ORANG 
YANG MENGAJARKAN AGAMA SELAIN ISLAM   

1. Bahwasanya semua Nabi dan Rasul itu ketika berdakwah mereka menyeru 

dengan menggunakan nama Allah ( ُللا ). Baik itu nabi yang Allah kisahkan 
di dalam Al-Qur’an, ataupun nabi yang tidak Allah kisahkan di dalam Al-
Qur’an. 

 
2. Salah satu hikmah dari mengapa ada Nabi dan Rasul yang Allah kisahkan 

dan yang tidak disebutkan kisahnya, adalah agar kita harus 
menverifikasinya dengan Al-Qur’an dulu sebagai justifikasinya. 

 
3. Ciri khas para Nabi Allah terdahulu selain dari Nabi dari Ahlul Kitab itu, 

jumlah pengikutnya sedikit. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama 
sekali. 

 
4. Pada zaman Nabi Ibrahim ‘alaihis salaam, hanya tinggal Nabi Ibrahim 

‘Alaihis salaam berserta keluarganya saja yang mengenal Allah (termasuk 
Nabi Luth berserta keluarganya yang sezaman dengan Nabi Ibrohim). 
Selain daripada itu semua adalah penyembah berhala dan pengikut 
agama Bathil. 
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5. Nabi Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam saja kadang bisa ragu 
dalam memverifikasi, apakah seseorang yang namanya jelas-jelas 
disebutkan di dalam Al-Qur’an sebagai seorang Nabi atau tidak. Maka 
bagaimana lagi dengan kita? 
 

6. Verifikasi yang membedakan antara Nabi Allah dan Nabi Palsu 
 

7. Nama tokoh pemuka atau pendiri agama yang terkenal itu bukan nama 
Nabi, dan demikian juga sebaliknya. Semua nabi itu beragama Islam dan 
mengajarkan syariat Islam sesuai dengan zamannya.  

 
8. Mengetahui nama nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al Qur’an dan 

As Sunnah itu tidak wajib dan tidak esensial. Allah hanya memerintahkan 
untuk mengimani secara umum 

 
E. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 3 

ABRAHAMIC FAITH :  NABI-NABI TERDAHULU MENGAJARKAN AQIDAH, NAMA 
AGAMA, DAN NAMA TUHAN YANG BERBEDA 
SEBAGAIMANA CONTOH YANG TERJADI DALAM AGAMA 
YAHUDI DAN AGAMA NASHRANI   

1. Agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Bukan suatu agama yang 
diistilahkan secara sejarah sebagai agama Yahudi dan agama Kristen. 

 
2. Variasi istilah “Ahlul Kitab” yang dipergunakan di dalam Al Qur’an, sesuai 

dengan konteksnya masing-masing. 
 

3. Agama yang dibawa oleh para Nabi itu semuanya Islam. Termasuk juga 
agama yang dijadikan Millah oleh Nabi Ibrahim. 
a. Penjelasan mengenai Diin, Millah Ibrahim, dan Muslim 

 
b. Allah subhaanahu wa ta’ala menjelaskan di dalam Al Qur’an, bahwa 

semua Nabi menyeru kepada Islam dan mengajak agar menjadi 
seorang muslim. 

 
c. Perbedaan Millah dan Diin 

a. Millah Ibrahim itu bukan Diin Ibrahim  
b. Antara Millah dan Diin 
c. Millah dan penggunaannya di dalam Al Qur’an 
d. Faedah perbedaan “cross section” antara kata Millah dan Diin 

 
4. Diturunkan kitab, bukan diturunkan agama! 

 
5. Asal nama Yahudi dan Nashara 

a. Yahudi  
a. Adakah nama agama Yahudi pada zaman Nabi Ya’qub hingga ke 

zaman Nabi Musa, sebagai starting point? 
b. Adakah nama agama Yahudi pada zaman Nabi Yoshua hingga ke 

zaman Nabi Sulaiman, sebagai starting point? 
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c. Adakah nama agama Yahudi pada zaman perpecahan kerajaan Bani 
Israil ini? 
a) Kerajaan Israil dan 10 suku bani Israil 
b) Kerajaan Yahuda, pembuangan, dan exodus Nabi Ezra 

d. Mulai munculnya istilah “Yahudi” sebagai starting point, untuk 
menyebut agama orang Yahuda pada masa pembuangan orang-
orang kerajaan Yahuda, hingga terjadinya exodus dengan dipimpin 
oleh Nabi Ezra 
a) Naiknya kedudukan orang Yahuda 
b) Pembuangan di Babel/Babilonia itu berakhir dengan 

dikalahkannya raja Babel oleh raja Koresy dari bangsa Persia  
e. Kesimpulan mengenai istilah “agama Yahudi” secara historis 
f. Perkataan mengenai istilah Yahudi menurut Nashara 
g. Perkataan mengenai istilah Yahudi menurut kamus internasional 
h. Perkataan mengenai istilah Yahudi menurut Islam 
i. Istilah Yahudi pada zaman Rasulullah hingga sekarang 

b. Nashara/Nashrani dan Kristen 
a. Asal usul istilah Nashrani dan Kristen menurut Kitab Perjanjian Baru 
b. Perbedaan asal etimologi bahasa “Kristen” dan “Nashara” 

a) Kristen 
b) Nashara 

c. Kesimpulan asal nama Yahudi dan Nashara 
 

F. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 4 
TEOLOGI INKLUSIF-PLURALIS DAN UNIVERSALISME ISLAM (FILSAFAT 
PERENNIAL): 

ISLAM ADALAH SUATU KATA YANG MEMILIKI MAKNA GENERIK “SIKAP 
PASRAH DAN TUNDUK KEPADA TUHAN” YANG MANA MAKNA INI JUGA 
ADA PADA AGAMA LAIN. 

1. Meniru siapakah Teologi Inklusif Pluralis ini? 
2. Logical Fallacy dan pemberian opsi yang salah 
3. Filsafat Perennial 
4. Universalisme Islam dan Islam Generik Wilfred Cantwell Smith 
5. Penisbatan Islam Generik kepada Ibnu Taimiyyah antara klaim dan fakta 
6. Rekonstruksi pemahaman Islam Generik 

a. Pengutipan QS Fushshilat : 41 dan Ali Imran : 83 
b. Pengutipan QS As Sajdah : 6-9, Al-Mu’minuun : 12-16, dan Al A’raf : 

172 
c. Pengutipan ayat-ayat berkenaan dengan para Nabi dan Ahlul Kitab 
d. Kesimpulan kutipan-kutipan ayat 

 
G. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 5 

TEOLOGI INKLUSIF-PLURALIS DAN UNIVERSALISME ISLAM (FILSAFAT 
PERENNIAL): 

KALIMATUN SAWA’ (PERKATAAN YANG SAMA) DAN PLURALISME 
1. Framing technique atas nama Kalimatun Sawa’ (titik temu) dalam QS Ali 

Imran : 64 
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2. Darimanakah sebenarnya pemahaman kalimatun sawa’ yang difahami 
dengan filsafat Perennial itu berasal? 

3. Pemahaman yang benar mengenai kalimatun sawa’ dalam QS Ali Imran : 
64 
a. Kalimatun Sawa’ 
b. Perbedaan penggunaan kata “ilaa” ( ) “ dengan kata “ ‘alaa ( إِلَىٰ   ( َعلَىٰ 

dalam perkataan kalimatin sawa’ 
c. Antara ajakan ke kalimatun sawa’, dan kalimatun sawa’ yang sama di 

antara muslimin dan Ahlul Kitab 

 
H. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 6 

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP QS. AL-BAQARAH: 62 DAN QS AL-MAIDAH: 69 
1. Memahami gaya bahasa (balaghoh) Al Qur’an yang digunakan, dalam 

menyampaikan maksud yang dikehendaki. 
2. Asbabun Nuzul turunnya QS Al Baqarah : 62 
3. Tanggapan terhadap time frame ayat dan jargon “Shohih likulli zaman wal 

makan” 
4. Praktek Ahlul Kitab terhadap ayat-ayat itu pada masa setelah Rasulullah 

diutus. 
 

I. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 7 
PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP QS. AL-HAJJ : 17 

1. Tiga golongan yang disebut dalam QS Al Hajj : 17 
2. Macam-macam pemisah dan perincian keputusan di antara 3 golongan itu  

 
J. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 8 

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP QS. AL-KAHFI : 29 
Lima penyebab utama penafsiran Pluralis Liberal terhadap masalah pilihan Iman 
dan Kafir, toleransi, dan penisbatannya kepada Allah : 

1. Tidak memahami gaya bahasa penyampaian (balaghoh) Al Qur’an pada 
ayat itu. Sehingga mentakwilkan gaya bahasa “kinayah” (sindiran) sebagai 
ajakan toleransi. 

2. Memahami konteks ayat hanya secara parsial, dan tidak berusaha untuk 
mengembalikannya kepada Integritas Al Qur’an bersama dengan ayat-
ayat lain. 
a. Integritas QS Al Kahfi : 29 
b. Integritas Al Qur’an dalam QS Al Kahfi : 29, dengan cara dihubungkan 

kepada ayat-ayat yang lain 
3. Tidak memahami perbedaan antara Irodah kauniyyah Allah yang telah 

ditakdirkan dan pasti terjadi, dan Irodah Syar’iyyah Allah yang Allah ridhoi 
dan cintai namun tidak pasti terjadi. 
a. Irodah Kauniyyah 
b. Irodah Syar’iyyah 

4. Menganggap kekafiran sebagai hal yang Allah ridhoi, atas nama 
sunnatulloh yang merupakan Irodah Kauniyah. Sehingga secara syariah 
dan aqidah ala Pluralis Liberal, kita digiring untuk memahami fakta itu 
sebagai bentuk “Toleransi Pluralisme” dengan cara meridhoi kekafiran 
atas nama Allah. 
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5. Menganggap bahwa Irodah Syar’iyyah Allah yang memerintahkan ummat 
Islam berdakwah untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya 
kepada seluruh manusia, memberantas kesyirikan dan kekafiran, dan 
mengajak orang untuk memeluk serta menegakkan Islam sebagai diinul 
haq; adalah hal sia-sia dan intoleran. 

 
K. SYUBHAT SECARA KHUSUS DALAM MASALAH TAUHID - 9  

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP KUMPULAN AYAT MENGENAI DAKWAH, 
TOLERANSI DALAM MUAMALAH, DAN IRODAH KAUNIYYAH ALLAH 
MENGENAI KEKAFIRAN 

1. Kumpulan ayat mengenai dakwah yang dibelokkan ke arah Pluralisme 
2. Kumpulan ayat mengenai ayat mengenai toleransi dalam masalah 

muamalah dengan tidak mencampur adukkan ke dalam masalah Aqidah, 
yang dibelokkan ke arah Pluralisme 

3. Kumpulan ayat mengenai irodah kauniyyah Allah akan kekafiran, yang 
dibelokkan ke arah Pluralisme 

 
L. PLURALISME DAN FIQIH LINTAS AGAMA 

1. Berdoa kepada Allah bersama-sama dengan pemeluk agama lain. Dengan 
anggapan bahwa kita berdo’a kepada Tuhan yang sama 

2. Mengikuti peribadahan agama lain, dengan anggapan bahwa kita 
beribadah kepada Tuhan yang sama  

3. Nikah beda agama 
4. Sekulerisasi masyarakat, Sekulerisasi politik, Sekulerisasi negara, dan 

penentangan formalisasi syariah Islam dalam hukum negara 
5. Pemimpin kafir  

 
M. CATATAN UMUM 

 
N. RUMUSAN KESIMPULAN RISALAH TAUHID JILID 4 

 
O. SUPLEMEN BACAAN  : AKAR PERMASALAHAN PLURALIS LIBERAL 

1. Ngaji Islam Liberal : Dasar-dasar berpikir Islam Liberal dan kenapa mereka 
tidak merasa bersalah dengan sikap mereka (1) 

2. Ngaji Islam Liberal : Dasar-dasar berpikir Islam Liberal dan kenapa mereka 
tidak merasa bersalah dengan sikap mereka (2) 

3. Root Cause infiltrasi Filsafat Liberalisme dan Filsafat Hermeneutika 
4. Hubungan pendapat Asyairoh mengenai Kalamullah, dan Filsafat Liberal 

serta Hermeneutika di dalam Islam 
5. Pluralisme pada abad modern ini berbeda dengan ajaran “Playing God” 

nya Ibnu Arobi yang kafir itu 
6. Jenis jenis filsafat yang digunakan Pluralis Liberal 
7. Belajar Sejarah : Sekilas mengenai infiltrasi Sekulerisme dalam Islam 
8. Sekilas pandang mengenai Sekulerisme, Demokrasi, Liberalisme, 

Pluralisme, dan Islam 
9. Pluralisme dan pengaruh kerusakannya terhadap AqidahWala’ dan Baro’ 
10. Old soldiers never dies : Tokoh-tokoh pelopor, pemikir, dan peletak 

pondasi Pluralisme Modern 
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O. SUPLEMEN BACAAN  : AKAR PERMASALAHAN PLURALIS LIBERAL 
11. Ciri-cirilulusan manakah yang biasanya orang Liberal itu? 
12. Bantahan perkataan “Tuhan tidak perlu dibela” 
13. Kita yang butuh 
14. Mengambil Pelajaran dari Konstitusi Turki 
15. Sedikit celotehan mengenai Erdogan dan Sekulerisme 
16. Demokrasi dan problematikanya 
17. Seputar hukum wadh’iyyah (buatan) : Langkah awal untuk memahami 

pengkafiran yang berujung kepada tindakan terorisme, pengeboman, dan 
pembunuhan kepada pemerintah dan rakyatnya 
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BAB IV. PENYIMPANGAN TAUHID  

PLURALIS LIBERAL 

A. PLURALIS LIBERAL 

Plural secara bahasa artinya adalah ―beragam‖ atau ―berbeda-beda‖ atau ―kemajemukan‖. 

Plural sendiri jika ditinjau dari aspek muamalah kemasyarakatan, maka hal itu disebut sebagai 

Pluralitas (keberagaman). Yakni dalam artian kita hidup berdampingan, dengan adanya 

pemeluk agama lain sebagai anggota masyarakat kita, yang harus kita hormati dalam 

bermuamalah dengannya sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam.  

Hal ini banyak diterangkan dalam kitab-kitab fiqh Islam, pada bahasan fiqh muamalat (interaksi 

sosial antar manusia). Dengan kata lain, pluralitas agama adalah hal yang diakui dan diatur 

dalam Islam. 

Adapun Plural jika ditinjau dari aspek -isme (ajaran atau pemahaman) dalam aqidah 

beragama, maka hal ini disebut sebagai Pluralisme agama. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pluralisme agama secara ringkas adalah “Suatu paham yang ingin menyamakan atau 

menganggap sama semua agama dan semua Tuhan dari masing-masing agama tersebut‖. 

Pluralisme agama ini sering juga disebut sebagai Wihdatul Adyan (Penyatuan agama-agama) 

atau At-ta‘addudiyyah Ad-Diiniyyah (Pluralisme Agama). 

MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan catatan akan pluralisme ini dalam fatwanya : 

“Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi 

menyamakan semua agama. Dalam pandangan pluralisme agama, semua agama adalah 

sama. Relativisme agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan keyakinan akidah.” 

Lebih lanjut MUI memberikan catatan : 

“Fatwa MUI menegaskan pula bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas 

agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama.  

Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga 

negara, termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan 

menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pluralitas agama 

merupakan hukum sejarah (sunnatullah) yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya 

dalam kehidupan kita sehari-hari.” 

Dan sebagai catatan Akhir, MUI memberikan penjelasan : 

―Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya 

paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak 
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absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim 

kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri tapi tetap berkomitmen saling 

menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para 

pemeluknya.‖ 

Lihat : 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-

Agama.pdf 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/12b.-Penjelasan-Tentang-Fatwa-Pluralisme-

Liberalisme-dan-Se.pdf 

Sehingga secara kesimpulan, pluralitas agama itu berbeda dengan pluralisme agama. 

Pluratitas agama itu adalah domain muamalah hubungan interaksi sosial kemasyarakatan, dan ini 

diakui dalam Islam serta diatur dalam syariat fiqh. 

Adapun pluralisme agama, maka ini adalah -isme dan aqidah yang menyimpang dalam Islam. 

Pluralisme adalah -isme yang berusaha merubah toleransi muamalah menjadi sinkretisme 

dan membatalkan semua sendiri-sendi Aqidah Tauhid. 

Orang-orang yang mendukung pluralisme agama umumnya disebut pluralis. Dan diberikan 

tambahan liberal juga, karena mereka ingin membebaskan diri dengan mendobrak batasan 

pluralitas agama yang diatur dalam Islam, menuju ke pluralisme agama yang bertentangan 

dengan aqidah Tauhid Islam.  

Oleh karena itu mereka disebut sebagai Pluralis Liberal. 

َُِي ٣ُثَ 
َزَٰ ًَ ِ كَََل ذَْوَشتَُٞٛا ۗ  َِْي ُدُذُٝد للاَّ َٕ ذِ ْْ ٣َرَّوُٞ ُ ِٚ َُِِّ٘اِط ََُؼَِّٜ ُ آ٣َاذِ ُٖ للاَّ ِّ٤  

―…Itulah batasan-batasan larangan (hukum) Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka 

bertakwa.‖ [QS. Al-Baqarah : 187] 
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B. SYUBHAT SECARA UMUM DALAM MASALAH TAUHID  

---------------- 

PERBANDINGAN PROPOSAL : HANYA MASALAH BEDA NAMA SAJA, TAPI 

ESENSINYA SAMA 

---------------- 

1. Proposal Pluralis Liberal 

Secara garis besar, orang-orang Pluralis Liberal mempunyai pemahaman Tauhid menyimpang 

karena beranggapan,   

―ilah (Tuhan) sesembahan agama lain itu sebenarnya Allah juga, sebagaimana yang 

disembah oleh kaum Muslimin. Hanya beda nama saja―. 

Atas dasar itulah mereka ingin menyatukan berbagai macam agama dan berbagai macam ilah. 

Mereka (Pluralis Liberal) berkata : 

―…… Tuhan dan ajaran atau kebenaran yang satu yang diyakini pemeluk Islam itu bersifat 

universal. Karena itu, Tuhan dan ajaran-Nya serta kebenaran itu mungkin juga diperoleh 

pemeluk agama lain dan rumusan konseptual yang berbeda. Konsekuensi dari rumusan di 

atas bahwa Tuhannya pemeluk agama lain, sebenarnya itulah Tuhan Allah yang 

dimaksud dan diyakini pemeluk Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini pemeluk 

agama itu pula sebenarnya yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh pemeluk Islam.‖ 

Mereka juga berkata : 

―….Tuhan yang Maha Tunggal itu adalah Tuhan yang diyakini pemeluk semua 

agama di dalam beragam nama dan sebutan. Surga dan penyelamatan Tuhan itu adalah 

surga dan penyelamatan bagi semua orang di semua zaman dalam beragam agama, 

beragam suku bangsa, dan beragam paham keagamaan. Melalui cara ini, kehadiran Nabi 

Isa a.s. atau Yesus, Muhammad saw., Buddha Gautama, Konfusius, atau pun nabi dan rasul 

agama-agama lain, mungkin menjadi lebih bermakna bagi dunia dan sejarah 

kemanusiaan…‖ 

Bahkan sebagian Pluralis Liberal pernah menulis perkataan :  

―Dengan nama Allah, Tuhan Pengasih, Tuhan Penyayang, Tuhan segala agama―. 

Proposal aqidah semacam itu, selalu mereka propagandakan dengan berlindung di balik nama 

toleransi dan perdamaian. Sedangkan acuan mereka dalam berkata dan berkeyakinan hanyalah 

berdasarkan prasangka belaka. 
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2. Proposal Musyrikin Quraisy 

Sekarang mari kita coba bandingkan proposal aqidah mereka dengan proposal aqidah kaum 

kafir-musyrikin Quraisy. 

Rasululloh shalalloohu ‗alaihi wa sallam pernah mendapati ―ajakan toleransi‖ dari kaum 

musyrikin Quraisy, dengan cara : 

1. Saling bergantian dalam ibadah 

2. Saling bergantian dalam penyembahan 

3. Dan saling bergantian dalam memahami masalah ilahiyyah (ketuhanan) dengan kaum 

kafir musyrikin Quraisy.  

 

[Yakni dengan cara bergantian dalam memahami masalah ilahiyyah.  

Satu waktu menggunakan pemahaman kalimatut Tauhid laa ilaaha illallooh dan berbagai 

konsekuensinya, sebagaimana yang kami jelaskan dalam Risalah Tauhid jilid 1.  

Dan di waktu yang lain, menggunakan pemahaman bahwa kesyirikan itu adalah suatu hal 

yang dilegalkan Allah. Orang musyrikin itu mengakui dan mengenal Allah, namun 

mereka juga menganggap kesyirikan itu adalah suatu hal yang dilegalkan Allah. Inilah 

konsep ilahiyyah menurut mereka] 

Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan proposal sebagai berikut : 

Nabi Muhammad beribadah kepada Allah dan ilah-ilah orang kafir quraisy (yang diklaim 

sebagai sosok yang dekat dengan Allah, atau yang memiliki bagian sifat ilahiyyah yang 

integral dengan Allah) itu pada satu tahun bersama-sama dengan mereka.  

Dan sebagai timbal baliknya, mereka akan bergiliran menyembah beribadah kepada Allah 

saja secara murni, bersama-sama dengan Nabi Muhammad pada tahun yang lain.  

Dan demikian seterusnya secara bergiliran. 

Lebih jauh akan proposal Musyrikin Quraiys ini, maka mari kita lihat riwayat-riwayat Asbabun 

Nuzul QS Al Kafirun berikut ini : 

Riwayat Pertama 

Diriwayatkan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan 

menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan 

akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata: 

―Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan 

memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya, atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama 

setahun.‖  
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Nabi saw menjawab: ―Aku akan menunggu wahyu dari Rabb-ku.‖ 

Ayat ini (QS Al-Kafirun :1-6) kemudian turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai 

perintah untuk menolak tawaran kaum kafir.  

Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-

orang bodoh yang menyembah berhala. 

ُش٢ِّٗٝ أَْػثُُذ  ُٓ ِ ذَؤْ ٤َْش للاَّ ـَ َْ أَكَ َٕ هُ ُِِٞٛ َُْجا َا ا أ٣َُّٜ  

Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang 

yang tidak berpengetahuan?" [QS. Az-Zumar : 64] 

[Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Ibnu Abbas.] 

Riwayat Kedua 

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw : 

―Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun, 

kami akan mengikuti (cara) agamamu selama setahun pula.‖ Maka turunlah Surat Al 

Kafirun. 

[Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang 

bersumber dari Juraij.] 

Riwayat Ketiga 

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah, al-‗Ashi bin Wa-il, al-

Aswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata:  

―Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami 

akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan 

engkaulah pemimpin kami.‖ Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. Al Kafirun:1-6) 

[Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa‘id bin Mina.] 

Atas proposal aqidah itu, maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun yang dengan tegas 

menyatakan bahwa : 

1. Ilah selain Allah, yang disembah oleh orang Arab Jahiliyyah itu bukanlah Allah walaupun ilah 

itu diklaim sebagai sosok yang dekat dengan Allah, atau yang diklaim memiliki bagian sifat 

ilahiyyah yang integral dengan Allah. 
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2. Allah adalah ilah satu-satunya yang disembah dan diibadahi oleh kaum Muslimin. Dan ini 

berbeda dengan ilah-ilah selain Allah, yang disembah bersamaan dengan menyembah Allah 

(baca : syirik) oleh kaum Musyrikin itu. 

3. Dan cara beragama kaum kafir Quraisy itu adalah suatu agama sendiri, yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan agama kaum muslimin. Apalagi sangkut paut dengan masalah kesamaan 

Tuhan yang disembah namun hanya berbeda nama saja. 

ا ػَ  َٓ اَل أََٗا َػاتٌِذ  َٝ ا أَْػثُُذ  َٓ  َٕ ْْ َػاتُِذٝ ْٗرُ اَل أَ َٝ  َٕ ا ذَْؼثُُذٝ َٓ َٕ اَل أَْػثُُذ  اكُِشٝ ٌَ ُْ َا ا َْ ٣َا أ٣َُّٜ ْْ َػاتِ هُ ْٗرُ اَل أَ َٝ  ْْ ْْ ثَْذذُ ٌُ ْْ ِد٣ُ٘ ٌُ ا أَْػثُُذ َُ َٓ  َٕ ُذٝ

 ِٖ ٢َُِ ِد٣ َٝ  

Katakanlah: ―Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah/beribadah kepada apa 

yang kamu sembah/ibadahi. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah/ibadahi. 

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah/ibdahi, dan kamu tidak 

pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan 

untukkulah, agamaku‖. [QS. Al-Kafirun : 1-6] 

*** 

Kata-kata yang disebutkan dalam QS Al-Kafirun diatas, disebutkan dengan menggunakan kata-

kata ―orang-orang Kafir  (  َٕ اكُِشٝ ٌَ ُْ  ,atau Infidel (one without faith) dalam bahasa inggris ‖(  ا

walaupun orang-orang yang mengajukan proposal itu adalah orang musyrikin Mekkah yang 

mengenal dan mengakui Allah juga. 

Oleh karena itu, hal ini memberikan empat faedah kepada kita  : 

1. Ayat ini ditujukan untuk semua orang kafir. Baik itu adalah orang kafir yang mengenal dan 

mengakui Allah, seperti halnya Ahlul Kitab dan Musyrikin Mekkah. Ataupun orang-orang 

kafir yang tidak mengenal dan tidak mengakui Allah, seperti halnya penyembah berhala, 

aliran kepercayaan, dan agama-agama hasil kebudayaan lainnya (Baca : agama non wahyu). 

Sehingga tidak benar, jika dikatakan orang kafir itu hanya ditujukan kepada orang yang tidak 

mengenal dan tidak mengakui Allah saja. 

2. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kemusyrikan dapat membatalkan pengenalan dan 

pengakuan seseorang terhadap Allah. Sehingga dia disebut sebagai kafir, sebagaimana halnya 

kaum musyrikin Quraisy yang mengenal Allah. 

3. Bahwasanya penyembahan dan peribadahan hanyalah haq Allah semata saja. Tidak boleh 

dicampur dengan ilah yang lain walau dengan alibi ―juga mengenal dan mengakui Allah―. 

Jika dicampur saja tidak boleh, maka menyerahkan dan menyamakan penyembahan dan 

ibadah kepada selain Allah tentu lebih tidak boleh. 
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4. Kata-kata ―Diin‖ (Agama) di dalam surat ini, tidak terlepas dengan kata-kata ―ilah (Tuhan) 

yang disembah/diibadahinya‖ (Ta‘buduun). Sehingga masalah Agama (Diin) dan Tuhan (ilah) 

yang disembah/diibadahi itu tidak dapat dipisahkan. 
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3. Proposal Pluralis Liberal vs Proposal Musyrikin Quraisy 

Faedah yang bisa kita ambil dari QS Al-Kafirun tadi adalah : 

Syubhat filsafat relativisme yang diusung oleh Pluralis Liberal, untuk membedakan antara 

―memutlakkan Tuhan sebagai kebenaran yang absolut‖ dan ―agama sebagai kebenaran 

yang relatif‖, adalah hal yang salah dan telah dibantah sendiri oleh Allah dalam surat ini. 

Kata-kata ―Diin‖ (Agama) di dalam surat Al-Kafirun, tidak terlepas dengan kata-kata ―ilah 

(Tuhan) yang disembah/diibadahinya‖ (Ta‘buduun). Sehingga masalah Agama dan Tuhan 

yang disembah/diibadahi itu tidak dapat dipisahkan. 

Kaum Pluralis Liberal sebenarnya ingin berkata ―Karena Tuhan adalah kebenaran yang absolut 

sedangkan agama adalah kebenaran yang relatif, maka agama apapun tidak masalah‖. Akan 

tetapi QS Al-Kafirun ternyata membantah hal tersebut, karena ―Tuhan‖ dan ―Agama‖ adalah dua 

hal yang tak terpisahkan. 

Perlu dicamkan juga bahwa alibi berlindung dibalik klaim ―pengikut agama lain itu juga 

mengenal dan mengakui Allah‖, tidak akan memberikan manfaat jika tidak disertai dengan 

keikhlasan tauhid yang benar. Betapa banyak ahlul kitab yang mengenal dan mengakui Allah, 

namun mereka dikafirkan oleh Allah. 

ئَِك ُهْم َشر   َم َخالِِديَن فِيَها ۚ أُولََٰ ِِ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي َناِر َجَهنَّ ِريَّ ََ   اْل

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik 

(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-

buruk makhluk. [QS. Al-Bayyinah : 6] 

Jika ―proposal aplikasi‖ kaum Musyrikin Quraisy adalah untuk saling bergantian dalam 

beribadah, maka proposal orang-orang Pluralis Liberal jauh lebih berbahaya dari itu. Yakni 

dengan : 

―Beribadah dan menyembah secara bersama-sama dengan semua pemeluk agama lain. 

Dengan beranggapan dan mengakui bahwa ilah (Tuhan) sesembahan agama lain itu 

sebenarnya Allah juga, sebagaimana yang disembah oleh kaum Muslimin. Hanya beda 

nama dan beda cara saja, namun tujuan akhirnya sama…..“ 

Membandingkan dua proposal ini, antara proposal Pluralis liberal dan proposal Musyrikin 

Quraisy. Maka kita faham bahwa kaum Kafir Musyrikin Quraisy ternyata jauh lebih cerdas dan 

jauh lebih bisa lebih memahami konteks permasalahan, dibandingkan dengan para pluralis 

liberal.  
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Keunggulan pemahaman kaum Kafir Musyrikin Quraisy ini, terangkum dalam 5 point sebagai 

berikut : 

1. Kaum Kafir Musyrikin Quraisy memahami bahwa ilah-ilah yang mereka sembah dan yang 

mereka ibadahi selain Allah itu, bukanlah Allah. Kaum musyrikin Quraisy mengenal dan 

mengakui Allah, oleh karena itu mereka bisa membedakannya.  

Hanya saja karena alasan tradisi nenek moyang, mereka mensyirikkan-Nya dalam peribadahan 

dengan ilah-ilah lain yang dibuat-buat. Dan mereka meng-klaim bahwa ini adalah kesyirikan 

yang diperbolehkan Allah. 

2. Kaum kafir Quraisy tidak pernah mengatakan bahwa Latta, Uzza, Manat, dan Hubal yang 

mereka sembah dan ibadahi di samping Allah itu, adalah Allah dalam nama yang lain. Mereka 

mengakui bahwa itu adalah ilah yang berbeda dengan Allah. 

Hanya saja mereka menganggap bahwa itu adalah ilah-ilah yang diaku sebagai putri-putri Allah, 

atau manifestasi patung orang yang dekat kepada Allah. Yang mana mereka beranggapan : 

a. ilah tersebut nanti akan memberikan kepada mereka wasilah untuk menyampaikan doanya 

kepada Allah agar dikabulkan. 

b. ilah tersebut berwenang untuk memberikan bantuan kepada dirinya, karena dianggap sudah 

diberikan hak prerogratif oleh Allah. Baik itu diberikan hak prerogratif untuk memberikan 

rizqy, melancarkan kelahiran, menolak bala, dan lain-lain. 

Dua anggapan kaum musyrikin ini tampak jelas dari ayat-ayat berikut ini : 

ِْ٘زٌس  ُٓ  ْْ ْٕ َجاَءُٛ َػِجثُٞا أَ َزا ََُش٢ٌْء ُػَجابٌ َٝ ََٰٛ َّٕ اِدًذا ۖ اِ َٝ ًٜا 
ََ ا٥َُِْٜحَ اََُِٰ اٌب أََجَؼ زَّ ًَ َزا َعاِدٌش  ََٰٛ َٕ اكُِشٝ ٌَ ُْ ٍَ ا هَا َٝ  ۖ ْْ ُْٜ٘ ِٓ  

“Dan mereka [orang-orang musyrik Quraisy] merasa keheranan terhadap seorang pemberi 

peringatan yang muncul dari kalangan mereka. Orang-orang kafir itu pun berkata: ‗Dia ini 

adalah penyair lagi tukang dusta. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah (sesembahan-

sesembahan) ini menjadi satu ilah saja? Tentu saja ini adalah perkara yang sangat 

mengherankan‘.” (QS. Shaad: 4-5) 

 َٕ ٣َْؼثُُذٝ َْ أَذَُ٘ثِّ  َٝ ِ ۚ هُ َْ٘ذ للاَّ ُئاَلِء ُشلََؼاُإَٗا ِػ ََٰٛ َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ  ْْ ْ٘لَُؼُٜ اَل ٣َ َٝ  ْْ ُٛ ا اَل ٣َُؼشُّ َٓ  ِ ِٕ للاَّ ْٖ ُدٝ اِخ ِٓ َٝ ا َٔ ُْ ك٢ِ اُغَّ ا اَل ٣َْؼَِ َٔ َ تِ َٕ للاَّ ُئُٞ

 َٕ ًُٞ ا ٣ُْشِش َّٔ ذََؼا٠ََُٰ َػ َٝ اَل ك٢ِ اْْلَْسِع ۚ ُعْثَذاَُٗٚ  َٝ  

Dan mereka beribadah/menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat 

mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka 

berkata: ―Mereka itu adalah pemberi syafa´at kepada kami di sisi Allah‖. Katakanlah: 

―Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan 

tidak (pula) dibumi?‖ Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka 

mempersekutukan (itu). [QS. Yunus : 18] 
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ُْ اُزَّ  ٌُ َٰٟ أََُ َ٘اجَ اُصَّاُِصَحَ اْْلُْخَش َٓ َٝ  َٰٟ ُُْؼضَّ ا َٝ َخ  ُْ اَُلَّ ْْ أَكََشأ٣َْرُ ْٗرُ َٞٛا أَ ُٔ ٤ْرُ َّٔ اٌء َع َٔ ٢َِٛ ااِلَّ أَْع  ْٕ َٰٟ اِ حٌ ِػ٤َض َٔ َِْي اًِرا هِْغ ْٗص٠ََٰ ذِ
َُُٚ اْْلُ َٝ ُش  ًَ

َُوَ  َٝ ْٗلُُظ ۖ  ٟ اْْلَ َٞ ْٜ ا ذَ َٓ َٝ  َّٖ َٕ ااِلَّ اُظَّ ْٕ ٣َرَّثُِؼٞ ٍٕ ۚ اِ ِْطَا ْٖ ُع ِٓ ُ تَِٜا  ٍَ للاَّ َْٗض ا أَ َٓ  ْْ ًُ آتَاُإ ْٖ َستِّ َٝ ِٓ  ْْ َٰٟ ْذ َجاَءُٛ َُُْٜذ ُْ ا ِٜ  

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Laata dan al Uzzaa, 

dan Manaat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?  

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang 

demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.  

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya;  

Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain 

hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan 

sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. [QS. An-Najm : 

19-23] 

3. Bahkan lebih jauh dari ini, Allah subhaanahu wa ta‘aala sudah memperingatkan akan 

kebathilan ilah-ilah yang diaku-aku dan dihubung-hubungkan dengan Allah. 

 ُْ ٤ٌِ َُْذ َُْؼِض٣ُض ا ُ ا َٞ للاَّ ُٛ َْ ًََلَّ ۚ تَ اَء ۖ  ًَ ِٚ ُشَش ْْ تِ َُْذْورُ َٖ أَ َْ أَُس٢َِٗٝ اَُِّز٣  هُ

Katakanlah: ―Perlihatkanlah kepadaku ilah-ilah/tuhan-tuhan yang kamu hubung-

hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu-Nya, sekali-kali tidak mungkin! 

Sebenarnya Dialah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS. Saba‘ : 27] 

Jikalau hanya sekedar ilah yang dihubung-hubungkan dengan Allah saja telah dinyatakan 

kebatilannya. Maka bagaimana lagi dengan ilah-ilah yang tidak ada hubungan dengan Allah 

sama sekali? Yang mana oleh Pluralis Liberal diaku-aku ada hubungan dengan Allah, atau 

bahkan yang dianggap sebagai Allah dengan nama lain?  

Tentu hal ini lebih batil. 

Orang musyrikin Quraisy yang mengenal Allah saja dikafirkan dan disyirikkan, padahal mereka 

menghubung-hubungkan ilah mereka dengan Allah.  

Demikian juga para Ahlul Kitab (terutama Nashrani) yang nyata-nyata mengenal Allah, yang 

wahyu kitab suci turun kepada mereka, dan juga para Nabi diutus kepada mereka; juga 

dikafirkan dan disyirikkan karena mengaku-aku membuat ilah trinitas yang dihubung-hubungkan 

kepada Allah. 

Maka bagaimana lagi dengan ilah-ilah agama-agama lain, yang sama sekali tidak ada sangkut 

pautnya dengan Allah? Bagaimana mungkin malah justru lebih dihubung-hubungkan kepada 

Allah? 
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Inilah langkah-langkah dan tipu daya syaithon yang keji kepada manusia, agar mengatakan hal-

hal yang tidak diketahui terhadap Allah. Agar mengatakan hal-hal yang penuh prasangka dan 

mengada-ada terhadap Allah.  

 ْْ ٌُ َُ ُ ِٕ ۚ اَِّٗٚ ٤ْطَا اِخ اُشَّ َٞ اَل ذَرَّثُِؼٞا ُخطُ َٝ ا ك٢ِ اْْلَْسِع َدََلاًل ؽ٤َِّثًا  َّٔ ِٓ ُِٞا  ًُ َا اَُّ٘اُط  ِٞء  ٣َا أ٣َُّٜ ْْ تِاُغُّ ًُ ُش ُٓ ا ٣َؤْ َٔ ٌٖ اَِّٗ ث٤ِ ُٓ  ٌّٝ َػُذ

ْٕ ذَوُُُٞٞا َػ٠َِ أَ َٝ ُْلَْذَشاِء  ا َٝ  َٕ ٞ ُٔ ا اَل ذَْؼَِ َٓ  ِ للاَّ  

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu 

berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. 

[QS. Al Baqarah : 168-169] 

4. Kaum Kafir Musyrikin Quraisy membagi giliran peribadahan dan penyembahan, karena 

mereka mengetahui bahwa itu adalah ilah yang berbeda. Mereka tahu bahwa yang mereka 

ibadahi bukanlah Allah. Karena kalau mereka mengakui bahwa antara Allah dan ilah-ilah 

yang mereka sembah itu adalah hal yang sama, maka kenapa harus digilir bergantian? 

Adapun Pluralis Liberal, mereka jauh lebih tidak memahami permasalahan dibandingkan kaum 

Musyrikin Quraisy.  

Karena tidak memahami duduk permasalahannya, maka mereka pun mengajukan proposal agar 

―langsung‖ saja ilah/Tuhan berbagai macam agama itu dianggap sebagai ilah/Tuhan yang sama. 

Sehingga para Pluralis Liberal, mengambil langkah pendekatan yang berbeda dibandingkan 

kaum Musyrikin Quraisy. Yakni dengan membolehkan agar langsung saja beribadah bersama-

sama dengan penganut agama lain. Karena toh esensi Tuhan yang dituju sebenarnya sama. Dan 

fenomena ibadah lintas agama inilah yang sedang populer terjadi belakangan ini. 

5. Sebagai kesimpulan, Pluralis Liberal berbuat lebih jauh dari apa yang dilakukan Musyrikin 

Quraisy, dengan menganggap semua ilah itu adalah Allah namun hanya berbeda nama saja. 

Dan kesalahan fatal ini tidak pernah dilakukan oleh Musyrikin Quraisy sekalipun. 

Mafhum dari point ini adalah jika semua ilah itu essensinya sama, Allah. Namun hanya berbeda 

nama saja. Maka Rasulullaah shalalloohu ‗alaihi wa sallam tentu sudah berbuat kesalahan, 

dengan menolak proposal dari kaum Kafir Musyrikin Quraisy. 

Termasuk juga sia-sia dan tidak bermanfaat semua perjuangan dakwah, hijrah, dan jihad 

Rasulullaah shalalloohu ‗alaihi wa sallam selama fase Makkah dan Madinah.  

Kalau semua Tuhannya dianggap sama, ngapain juga harus dakwah, hijrah, dan jihad?…. 
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C. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID - 1 

---------------- 

PENGANTAR TEORI AHLUL KITAB DAN TUHANNYA : 

MEMPERLUAS DEFINISI AHLUL KITAB DAN BERMAIN POLEMIK 

MENGENAI NAMA YHWH (YAHWEH) [ יהוה ]  

---------------- 

Sebagian dari Pluralis Liberal mencoba mengambil syubhat untuk pengabsahan ―beda nama 

Tuhan tapi hakekatnya sama‖, dengan menggunakan kekeliruan pemahaman sebagian ummat 

Kristen yang muncul baru-baru saja pada beberapa abad belakangan ini, sebagai justifikasinya. 

Mereka berpura-pura bersikap sebagai penengah dan juru damai, dengan menganggap bahwa 

YHWH [ יהוה ] Yahweh atau Jehovah yang diakui oleh sebagian ummat Kristen itu adalah Allah 

juga sama seperti yang diibadahi oleh Yahudi dan Islam. 

Mereka menolak anggapan sebagian ummat Kristen, yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen 

itu berbeda dengan Tuhan nya Islam, yang beralasan bahwa dari namanya saja sudah jelas beda. 

Disini tampak bahwa Pluralis Liberal ingin muncul sebagai pahlawan yang mendamaikan 

berbagai fihak.  

Hanya saja bedanya, pluralis liberal mendamaikan dengan mengambil dasar acuan pluralisme 

agama yang menganggap semua agama benar. Berargumentasi dengan mengambil asumsi bahwa 

ini hanya masalah beda nama, namun esensi sama. 

Pluralis liberal berkata, 

―.... ―Yang Satu‖ itu tidaklah penting. Yang Satu itu dapat dinamai Allah, God, Lord, 

Yahweh, The Real, The Eternal One, dan sebagainya.‖  

―Tuhan selalu diterima beragam umat beragama melalui berbagai nama. Oleh orang Islam, 

Ia disebut Allah, dan oleh orang Kristen Dia disebut Allah yang mewujudkan diri-Nya 

dalam bentuk Yesus. Oleh orang Yahudi, Ia disebut Yahweh. Jadi pada esensinya Tuhan 

itu satu, tapi kita memberi-Nya sekian banyak nama,‖ 

―Nama-nama itu mungkin penting, tapi ia juga sekadar piranti menuju pada Yang Satu, 

Yang Esensi itu sendiri. Karena itu, jangan sekali-kali mengklaim bahwa Islam adalah satu-

satunya jalan menuju Tuhan. Islam hanyalah satu di antara sekian banyak jalan menuju 

Tuhan. Jangan pula kita tertipu oleh nama Tuhan itu sendiri, karena nama adalah simbol, 

sekadar alat bantu untuk menuju Yang Esensial itu sendiri.‖ 

*** 

Pendekatan lain yang mereka lakukan adalah cara memperluas pengertian Ahlul Kitab, dari asal 

kata ―Ahlul‖ dan ―Kitab‖ yang dipakai. Yang kemudian meramunya dengan mengkutip-kutip 
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―contoh spekulasi Ahlul Kitab‖ dari beberapa mufassir, yang dilakukan dengan tanpa 

menggunakan argumentasi dalil yang tegas. 

Pluralis Liberal berkata, 

―Secara bahasa, ahlul kitab adalah orang yang mempunyai kitab. Artinya orang yang 

mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang Nabi. Secara singkat, ahlul 

kitab bisa diartikan orang yang mempercayai salah satu nabi dan percaya kepada kitab suci, 

entah itu Yahudi atau Nashrani‖ 

Mereka berkata lebih lanjut, 

―Sebenarnya kalau kita melihat kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah Islam, pengertian 

ahlul kitab tersebut tidak terbatas pada Yahudi dan Nashrani. Mengapa yang popular adalah 

Yahudi dan Nashrani, karena kedua agama ini memiliki penganut yang cukup besar. 

Padahal, asalkan sudah percaya kepada nabi dan percaya adanya kitab suci yang 

diturunkan kepada salah satu nabi, itu sudah bisa disebut ahlul kitab‖ 

Dan ketika mendefinisikan ―Nabi‖ mereka berkata, 

―Kalau dalam konteks Indonesia, agama Budha, agama Hindu, atau agama Konghucu, 

agama Shinto, menurut Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya, Al Manar, juga disebut 

Ahlul Kitab. Alasannya karena ada kitab sucinya. Dan tentu saja, kitab suci tersebut dibawa 

oleh seorang nabi. Pengertian nabi di sini diartikan sebagai pembawa pesan moral‖.   

Asumsi ini kemudian digiring untuk memperluas definisi ―Ahlul Kitab‖, sehingga dianggap 

bisa disematkan kepada semua penganut agama yang memiliki kitab. Yang mana semuanya pun 

bisa diklaim sebagai ―penganut agama yang berbeda namun memiliki Tuhan yang sama‖. 

*** 

Wacana dan asumsi yang kita sebutkan di atas, terus dijadikan dasar acuan oleh Pluralis Liberal 

dalam memahami semua agama dalam konteks Pluralisme.  

Terlepas itu adalah agama yang pernah mendapatkan wahyu dari Allah seperti Yahudi, Kristen, 

dan Islam. Yang mana ini lazim disebut sebagai ―agama samawi‖. 

Ataukah itu adalah agama hasil kebudayaan, tradisi, dan filsafat yang tidak mendapatkan Wahyu 

dari Allah; yang lazim disebut sebagai ―agama ardhi‖.  

Baik pengikut ―agama samawi‖ ataupun ―agama Ardhi‖, semua dianggap sebagai ahlul Kitab 

yang memperoleh kitab suci yang dibawa oleh seorang Nabi, menurut definisi Pluralis Liberal.  

Konsekuensinya, semua yang dianggap sebagai ahlul Kitab itu dianggap mempunyai Tuhan yang 

sama, hanya namanya saja yang berbeda. Semuanya dianggap sama kebenaran agamanya, hanya 

berbeda rumusan konseptualnya saja. 
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Syubhat-syubhat masalah YHWH [ יהוה ] dan penggiringan ―peluasan definisi Ahlul Kitab‖ 

yang mengada-ada ini, sebenarnya telah kami jelaskan panjang lebar pada tulisan kami yang 

sebelumnya. Yakni dalam Risalah Tauhid Jilid 3 yang sebelumnya. 

Hendaklah merujuk ke ebook kami itu lagi untuk bantahan kesalahan dari Pluralis Liberal, dalam 

masalah pengertian ahlul Kitab ini. Atau bisa juga melihat versi web melalui link berikut : 

―Risalah Tauhid (Bagian 3) : Ismul A‘dzom Allah (  ُللا ) dan Ahlul Kitab― 

*** 

Secara kesimpulan Ahlul Kitab itu hanya terbatas kepada Yahudi, Nashrani, dan Shobi‘un saja. 

Adapun yang lain-lain hanyalah ―spekulasi‖ saja.  

Bahkan pada hakekatnya sebagian mufassir yang ber-spekulasi itu, sebenarnya tidak pernah 

bermaksud untuk mempromosikan Pluralisme. Sekali lagi, sebagian mufassir yang ber-spekulasi 

itu sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk mempromosikan Pluralisme. 

Mereka hanya berspekulasi karena melihat sesuatu yang bisa ―dipersepsikan sebagai jejak-jejak 

Tauhid‖ di dalam kitab-kitab itu. Selain daripada banyaknya kesyirikan dan ajaran menyimpang 

yang ada di dalamnya.  

Akan tetapi sayangnya, spekulasi itu dijadikan ―senjata‖ oleh Pluralis Liberal untuk membangun 

pondasi agama di atas dasar spekulasi. 

Berspekulasi bahwa ini termasuk nabi atau bukan saja sebenarnya ―dihindari‖ oleh Rasulullah, 

sebagaimana yang akan kami sebutkan hadits dan penjelasannya di topik selanjutnya. Apalagi 

menjadikan spekulasi itu, sebagai dasar dari pondasi agama atas nama pluralisme.   

*** 

Yang tersisa dari syubhat perluasan definisi Ahlul Kitab ini adalah klaim, bahwa semua yang 

membawa ―Kitab yang dianggap suci‖ itu adalah Nabi Utusan Allah. Terlepas apakah itu ―nabi‖ 

yang membawa kitab suci agama samawi yang mendapatkan Wahyu dari Allah. Ataupun ―nabi‖ 

kitab suci pengikut agama ardhi yang tidak mendapatkan Wahyu dari Allah. 

Syubhat seputar masalah ―Nabi‖ ini akan kami jelaskan pada topik berikutnya. 

 

 

 

 

 

https://kautsaramru.wordpress.com/2014/07/04/risalah-tauhid-bagian-3/
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D. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID - 2  

---------------- 

TEORI SPEKULASI :  JUMLAH NABI DAN RASUL ITU ADA BANYAK, BISA JADI 

NABI DAN RASUL YANG TIDAK KITA KETAHUI ITU 

ADALAH ORANG YANG MENGAJARKAN AGAMA 

SELAIN ISLAM   

---------------- 

Para Pluralis Liberal itu sebenarnya hendak bermain teori spekulasi dan ―memancing di air 

keruh‖, atas nama hadits berikut ini : 

Dalam riwayat Abu Umamah disebutkan, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam: ―Berapa jumlah persis para nabi.‖  

Beliau menjawab: 

َغحَ َػشَ  ْٔ َخ َٝ ائٍَح  ِٓ ْٖ َرَُِي شَََلُز  ِٓ  َُ ُع ُْلًا اُشُّ َٕ أَ ِػْشُشٝ َٝ أَْستََؼحٌ  َٝ ٍُْق  ائَحُ أَ ا َؿل٤ًِشآِ ًّٔ َش َج  

―Jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantara mereka adalah rasul. Banyak sekali.” (HR. 

Ahmad no. 22288 dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani dalam al–Misykah). 

Dari hadits itu mereka membuat syubhat argumentasi, bahwa karena jumlah Nabi dan Rasul itu 

ada banyak, maka bisa saja para nabi dan rasul yang kita tidak tau itu adalah orang yang 

mengajarkan agama selain Islam. 

Ini lagi-lagi adalah kerancuan dan kesalahan fatal dari Pluralis Liberal. 

Karena tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak mendakwahkan agama Islam. Mereka semua 

mendakwahkan agama Islam.  

Agama Islam itu bukan muncul setelah diutusnya Nabi Muhammad shalalloohu ‗alaihi wa 

sallam. Akan tetapi, seluruh Nabi dan Rasul yang mendakwahkan Tauhidullah agar Allah 

sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan yang diibadahi. Mereka mendakwahkan agama Islam 

secara umum. 

Hal ini akan kami jelaskan pada point syubhat khusus yang ketiga di tulisan kita ini, pada point 

(E) setelah ini, mengenai ―Abrahamic Faith‖. Silakan ―melompat‖ dulu ke point (E) tersebut 

jika anda menginginkan. Namun jika anda ingin sabar dan ingin membaca secara berurutan, 

maka mari kita lanjutkan lagi pembahasan syubhat khusus yang kedua pada point (D) ini. 

*** 

Mengenai nama para nabi dan rasul yang tidak disebutkan, maka Allah subhaanahu wa ta‘ala 

memang berfirman bahwa ada Nabi yang Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Qur‘an, dan ada 

juga Nabi dan Rasul yang tidak Allah kisahkan di dalam Al-Qur‘an.  
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Adapun yang umumnya kita ketahui di masyarakat Indonesia, hanya 25 nama yang terdiri dari 

Nabi dan Rasul. Yang mana nama-nama itu berdasarkan nama yang disebutkan dalam Al-Qur‘an 

dan As-Sunnah Shohihah. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

اَُّ٘ث٤ِِّ  َٝ َد٤َْ٘ا ا٠ََُِٰ ٍُٗٞح  ْٝ ا أَ َٔ ًَ َد٤َْ٘ا ا٤ََُِْي  ْٝ ِػ٤َغ٠َٰ اَِّٗا أَ َٝ اْْلَْعثَاِؽ  َٝ ٣َْؼوَُٞب  َٝ اِْعَذاَم  َٝ  ََ اِػ٤ َٔ اِْع َٝ  َْ ٤ِٛ َد٤َْ٘ا ا٠ََُِٰ اِْتَشا ْٝ أَ َٝ  ۚ ِٙ ْٖ تَْؼِذ ِٓ  َٖ ٤

 َُ ْٖ هَْث ِٓ ْْ َػ٤ََِْي  ُسُعًَل هَْذ هََظْظَ٘اُٛ َٝ َٝد َصتًُٞسا  ُٝ آذ٤ََْ٘ا َدا َٝ  ۚ َٕ ا َٔ ُع٤َِْ َٝ  َٕ َٛاُسٝ َٝ ٣َُُٞٗظ  َٝ َب  أ٣َُّٞ ُسُعًَل َُ َٝ َٝ ْْ َػ٤ََِْي ۚ   ْْ َْٗوُظْظُٜ
ا ًٔ ٤ِِ ٌْ َٞع٠َٰ ذَ ُٓ  ُ َْ للاَّ َِّ ًَ َٝ  

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 

memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah 

memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma´il, Ishak, Ya´qub dan anak cucunya, Isa, 

Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Dan (Kami 

telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu 

dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan 

Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. [QS. An-Nisaa : 163-164] 

 ًَ ا  َٓ َٝ ْْ َْٗوُظْض َػ٤ََِْي ۗ  َُ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ْٖ هََظْظَ٘ا َػ٤ََِْي  َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ْٖ هَْثَِِي  ِٓ َِْ٘ا ُسُعًَل  َُوَْذ أَْسَع ْٕ ٣َؤْذِ َٝ ٍٍ أَ َٕ َُِشُعٞ ِٕ ا ٢َ تِآ٣ٍَح ااِلَّ تِبِْر

 َٕ ْثِطُِٞ ُٔ ُْ َخِغَش َُٛ٘اَُِي ا َٝ َُْذنِّ  ِ هُِؼ٢َ تِا ُش للاَّ ْٓ ِ ۚ كَبَِرا َجاَء أَ  للاَّ

Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka 

ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami 

ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan 

dengan seizin Allah; maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) 

dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. [QS. 

Al-Mu‘min : 78] 

**** 

Untuk membantah jebakan ―bola liar‖ teori spekulasi, nama-nama nabi dan Rasul yang tidak kita 

ketahui. Agar tidak ―dimanfaatkan‖ oleh Pluralis Liberal guna membenarkan dugaan faham 

mereka. Maka ada 8 point pemahaman, cara memverifikasi kenabian, dan bantahan yang saling 

melengkapi dalam pembahasan ini. 
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1. Bahwasanya semua Nabi dan Rasul itu ketika berdakwah mereka menyeru dengan 

menggunakan nama Allah (ُُللا ). Baik itu nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur‘an, 

ataupun nabi yang tidak Allah kisahkan di dalam Al-Qur‘an.  

Point ini berdasarkan firman Allah, 

 ُ ْٖ ََٛذٟ للاَّ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٔ اْجرَِ٘ثُٞا اُطَّاُؿَٞخ ۖ كَ َٝ  َ ِٕ اْػثُُذٝا للاَّ ٍح َسُعٞاًل أَ َّٓ
َِّ أُ ًُ َُوَْذ تََؼْصَ٘ا ك٢ِ  َٝ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ََلَُحُ ۚ كَِغ٤ُشٝا   ِٚ اُؼَّ َدوَّْد َػ٤َِْ

 َٖ ت٤ِ زِّ ٌَ ُٔ ُْ َٕ َػاهِثَحُ ا ا ًَ ٤َْق  ًَ ْٗظُُشٝا   ك٢ِ اْْلَْسِع كَا

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

―Sembahlah Allah (saja) (ُُللا ), dan jauhilah Thaghut itu‖, maka di antara umat itu ada 

orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang 

telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). [QS. An-Nahl : 36] 

Sehingga berdasarkan ayat itu, orang-orang yang ingin memaksakan spekulasi ada Nabi dan 

Rasul yang berdakwah dengan menggunakan nama Tuhan selain Allah itulah yang harus dituntut 

dalilnya. Dan memang tidak pernah ada dalilnya, kecuali dipaksa-paksakan saja. 

Karena ayat itu sangat jelas, dan mencakup semua Nabi dan Rasul yang Allah ceritakan ataupun 

yang Allah tidak kisahkan di dalam Al-Qur‘an.  

Ayat itu sangat jelas menyebutkan bahwa mereka berdakwah dengan menggunakan nama 

Allah (ُُللا ), dan bukan menggunakan nama selainnya. 

Ini adalah bentuk verifikasi awal kenabian yang sangat kuat, dan tidak terbantahkan. 
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2.  Salah satu hikmah dari mengapa ada Nabi dan Rasul yang Allah kisahkan dan yang 

tidak disebutkan kisahnya, adalah agar kita harus menverifikasinya dengan Al-Qur‘an 

dulu sebagai justifikasinya. 

Cara menverifikasinya jelas, yakni dengan syarat : 

a. Nama ilah yang diseru adalah harus Allah, dengan berdasarkan QS. An-Nahl : 36 seperti yang 

kami jelaskan pada point nomor satu sebelumnya. 

 ُ ْٖ ََٛذٟ للاَّ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٔ اْجرَِ٘ثُٞا اُطَّاُؿَٞخ ۖ كَ َٝ  َ ِٕ اْػثُُذٝا للاَّ ٍح َسُعٞاًل أَ َّٓ
َِّ أُ ًُ َُوَْذ تََؼْصَ٘ا ك٢ِ  ََلَُحُ ۚ كَِغ٤ُشٝا َٝ ِٚ اُؼَّ ْٖ َدوَّْد َػ٤َِْ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  

 َٖ ت٤ِ زِّ ٌَ ُٔ ُْ َٕ َػاهِثَحُ ا ا ًَ ٤َْق  ًَ ْٗظُُشٝا   ك٢ِ اْْلَْسِع كَا

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

―Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu‖, maka di antara umat itu ada orang-

orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah 

pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). [QS. An-Nahl : 36] 

b. Wahyu atau kitab suci pedomannya harus terverifikasi sebagai wahyu yang Allah turunkan, 

dengan berdasarkan Al-Qur‘an ataupun riwayat yang shohih. Hal ini berdasarkan firman 

Allah : 

 ٌُ ِٚ ۖ كَاْد ً٘ا َػ٤َِْ ِٔ ٤َْٜ ُٓ َٝ ٌِرَاِب  ُْ َٖ ا ِٓ  ِٚ َٖ ٣ََذ٣ْ ا ت٤َْ َٔ هًا ُِ َظذِّ ُٓ َُْذنِّ  ٌِرَاَب تِا ُْ َُْ٘ا ا٤ََُِْي ا َْٗض أَ اَل َٝ َٝ  ۖ ُ ٍَ للاَّ َْٗض ا أَ َٔ ْْ تِ ا ْْ ت٤ََُْٜ٘ َّٔ ْْ َػ اَءُٛ َٞ ْٛ ذَرَّثِْغ أَ

َُْذنِّ  َٖ ا ِٓ  َجاَءَى 

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan 

apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 

terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa 

yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu…. [QS. Al-Maidah :48] 

Setelah memahami dua point tersebut, maka kita bisa mengetahui, bahwa jika kita membuka 

kitab Perjanjian Lama yang dipegang oleh Yahudi dan Nashrani, maka kita akan menemukan 

nama-nama Nabi yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur‘an. 

Namun nama nabi tersebut terverifikasi sebagai Nabi Allah yang tidak disebutkan kisahnya 

dalam Al-Qur‘an, dengan berdasarkan dua kriteria tersebut yang tidak bias dan tidak spekulatif.  

Nabi dari bani Israil memang banyak jumlahnya, karena memang salah satu keutamaan bani 

Israil adalah selalu diringi silih berganti oleh para Nabi, untuk membimbing dan memimpin 

mereka.  

Oleh karena itu wajar jika mereka mempunyai nabi yang banyak. 
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Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam bersabda, 

« َِّ ًُ ْٗث٤َِاُء،  ُْ اْلَ ََ ذَُغُٞعُٜ اَْٗد تَُ٘ٞ اِْعَشائ٤ِ ًَ َٕ صُُشٝ ٌْ ُٕ ُخَِلَاُء ك٤ََ ٌُٞ َع٤َ َٝ ُ الَ َٗث٢َِّ تَْؼِذ١،  اَِّٗٚ َٝ  ، ا َََِٛي َٗث٢ٌِّ َخَِلَُٚ َٗث٢ٌِّ َٔ» 

―Adalah dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi mereka 

meninggal, niscaya ia digantikan oleh nabi lainnya. Adapun setelah aku meninggal tidak 

aka nada seorang nabi pun, namun akan ada para khalifah dan jumlah mereka banyak.‖ 

(HR. Bukhari no. 3455 dan Muslim no. 1842 dari Abu Hurairah) 

Inilah penjelasan dan cara menverifikasi nama-nama Nabi, yang tidak Allah sebutkan kisahnya 

di dalam Al-Qur‘an. 

Kalau ditanyakan, ―Itukan hanya menjelaskan nabi-nabi dari bani Israil. Bagaimana dengan nabi-

nabi yang bukan berasal dari bani Israil?‖ 

Kita jawab, ―Sabar mas. Hal itu akan kami terangkan pada point selanjutnya‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

27 
 

3. Ciri khas para Nabi Allah terdahulu selain dari Nabi dari Ahlul Kitab itu, jumlah 

pengikutnya sedikit. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali.  

Hal ini sebagaimana yang rasulullaah shalalloohu ‗alaihi wa sallam sebutkan sendiri dalam 

hadits yang shohih berikut ini. 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‗Anhu, dari Nabi Shalallahu ‗Alaihi Wassalam bahwasanya 

beliau berkata: 

“Ditampakkan beberapa umat kepadaku, maka ada seorang nabi atau dua orang nabi 

yang berjalan dengan diikuti oleh antara 3-9 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak 

punya pengikut seorangpun, sampai ditampakkan kepadaku sejumlah besar.”  

Aku pun bertanya ―apakah ini? Apakah ini ummatku?‖  

Maka ada yang menjawab: ‗Ini adalah Musa dan kaumnya,‘ lalu dikatakan, ‗Perhatikanlah 

ke ufuk.‘  

Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk kemudian dikatakan kepadaku, 

‗Lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit.‘  

Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, ‗Inilah 

ummatmu, di antara mereka akan ada yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 

orang‘.  

Kemudian Nabi Shalallahu ‗Alaihi Wassalam masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para 

shahabat. Maka para shahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu. Mereka 

berkata, ‖Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya maka 

kitalah mereka itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita 

dilahirkan di masa jahiliyah.‖  

Maka sampailah hal itu kepada Nabi Shalallahu ‗Alaihi Wassalam, lalu beliau keluar dan 

berkata, ―Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah (dimanterai), tidak meramal 

nasib dan tidak minta di-kai (pengobatan dengan besi panas), dan hanya kepada Allahlah 

mereka bertawakkal.‖ [HR. Bukhari 8270] 

Dari hadits ini, maka bagaimana mungkin Pluralis Liberal menganggap bahwa semua pendiri 

agama itu adalah seorang Nabi yang tidak disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur‘an? Sedangkan 

ajaran dan pengikutnya masih ada hingga zaman sekarang ini. 

Padahal jelas disebutkan oleh Rasulullah, bahwa pengikut nabi tersebut hanya 3-9 orang saja. 

Bahkan ada Nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Maka bagaimana mungkin ajaran 

Nabi itu masih bertahan hingga zaman ini? 
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Agar lebih jelas, ada empat golongan nabi dan pengikutnya dalam hadits tersebut : 

a. Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali 

b. Nabi yang pengikutnya hanya 3-9 saja 

c. Nabi yang pengikutnya sangat banyak sekali, yakni nabi Musa dan kaumnya 

d. Nabi yang pengikutnya paling banyak hingga memenuhi ufuk. Dalam hadits lain disebut 

dengan Sawaadun ‗Adziim (kelompok hitam yang sangat besar). Yakni Nabi Muhammad 

dan kaumnya. 

Pluralis Liberal mencoba berspekulasi, bahwa golongan nabi yang pengikutnya 3-9 itulah nama 

Nabi yang tidak ketahui. Yang ―mungkin‖ mengajarkan agama selain Islam. Mereka tentu tidak 

bisa berspekulasi dengan golongan Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali, tentu saja. 

Kita jawab bahwa ini adalah spekulasi yang absurd. Tiga sampai Sembilan pengikut itu hanya 

mencukupi untuk satu masa saja. Maka dari itu tidak mungkin ajaran para Nabi itu bertahan 

sampai sekarang, apalagi pengikutnya. 

Sebab kalau benar pengikutnya ada sampai sekarang, maka tentu jumlahnya lebih dari 9 orang. 

Apalagi kisah yang Rasulullah sebutkan adalah peristiwa di padang mahsyar setelah hari kiamat.  

Jadi hingga sampai hari kiamat itu jumlah pengikutnya hanya 3-9 orang saja. Sedangkan Pluralis 

Liberal menginginkan agama-agama ardhi non samawi yang jumlah pengikutnya ribuan hingga 

jutaan itu, dianggap sebagai Ahlul Kitab? 

Sungguh suatu spekulasi yang absurd. 
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4. Pada zaman Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam, hanya tinggal Nabi Ibrahim ‗Alaihis salaam 

berserta keluarganya saja yang mengenal Allah (termasuk Nabi Luth berserta 

keluarganya yang sezaman dengan Nabi Ibrohim). Selain daripada itu semua adalah 

penyembah berhala dan pengikut agama Bathil. 

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini, 

Dalam hadits shohih yang panjang riwayat imam Al-Bukhari rohimahulloh, dari Abu 

Hurairah yang berkata Nabi Shallallahu ‗alaihi wa Salam bersabda, 

―Ibrahim berhijrah bersama Sarah. Keduanya masuk ke sebuah desa yang terdapat seorang 

raja atau seorang yang sombong. Dikatakan kepadanya, ‗Ibrahim datang bersama seorang 

wanita yang sangat cantik.‘ 

Maka dia bertanya kepada Ibrahim, ‘Wahai Ibrahim, siapa wanita yang bersamamu?‘ 

Ibrahim menjawab, ‘Saudara perempuanku.‘ 

Kemudian Ibrahim kembali kepada Sarah dan berkata, ‘Jangan mendustakan ucapanku aku 

telah mengatakan kepada mereka kalau kamu adalah saudaraku. Demi Allah, di bumi ini 

tidak ada orang yang beriman selain diriku dan dirimu.‘ 

Maka Ibrahim mengirim Sarah kepadanya. Dia bangkit kepada Sarah. Sarah bangkit 

berwudhu dan shalat. Sarah berkata, ‘Ya Allah, jika aku beriman kepada-Mu dan kepada 

Rasul-Mu, dan menjaga kehormatanku kecuali kepada suamiku, maka janganlah Engkau 

membiarkan orang kafir menguasaiku.‘ Maka nafas raja sombong itu menyempit dan dia 

hampir tercekik sampai dia memukulkan kakinya ke bumi.‖……..(hingga akhir hadits) 

[HR. Bukhari, dalam Kitabul Buyu‘, bab membeli hamba sahaya dari kafir harbi, 

menghibahkannya dan memerdekakannya, 4/410, no. 2217] 

Key point di sini adalah di perkataan Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam ―Demi Allah, di bumi ini 

tidak ada orang yang beriman selain diriku dan dirimu.―. 

Oleh karena itu, memang semenjak zaman Nabi Ibrohim, semua Nabi dan ajaran agama yang 

shohih, yang menyembah Allah semata dan tidak mensyirikkan-Nya dengan suatu apapun, harus 

terverifikasi dan terkoneksi kepada Nabi Ibrohim ‗alaihis salaam. 

Tidak mungkin ada ajaran Nabi sebelum Nabi Ibrohim ‗alaihis salaam yang bisa terkoneksi 

kepada kita pada zaman ini, karena adanya missing link ini. 
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5.  Nabi Muhammad shalalloohu ‗alaihi wa sallam saja kadang bisa ragu dalam 

memverifikasi, apakah seseorang yang namanya jelas-jelas disebutkan di dalam Al-

Qur‘an sebagai seorang Nabi atau tidak. Maka bagaimana lagi dengan kita? 

Ini sebagaimana yang kita dapatkan dari kisah kaum Tubba‘ yang menisbatkan namanya kepada 

seseorang yang bernama Tubba‘, dan kisah Dzulqarnain, yang jelas-jelas disebutkan di dalam 

Al-Qur‘an. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman,  

 َٖ ٤ ِٓ ْجِش ُٓ اُٗٞا  ًَ  ْْ ُ ْْ ۖ اَِّٜٗ َ٘اُٛ ٌْ َِْٛ ْْ ۚ أَ ِٜ ْٖ هَْثِِ ِٓ  َٖ اَُِّز٣ َٝ ُّ ذُثٍَّغ  ْٞ ّْ هَ ْْ َخ٤ٌْش أَ  أَُٛ

Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba´ dan orang-orang 

yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka 

adalah orang-orang yang berdosa. [QS. Ad Dukhan : 37] 

ِػ٤ذِ  َٝ ََ كََذنَّ  ُع زََّب اُشُّ ًَ  ٌَّ ًُ ُّ ذُثٍَّغ ۚ  ْٞ هَ َٝ ِح  ٌَ أَْطَذاُب اْْل٣َْ َٝ  

Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba´ semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka 

sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. [QS. Qaaf : 14] 

ًشا ًْ ُْ٘ٚ ِر ِٓ  ْْ ٌُ َْ َعؤَْذُِٞ َػ٤َِْ ِٖ ۖ هُ ُْوَْش٤َْٗ ْٖ ِر١ ا ٣َْغؤَََُُٞٗي َػ َٝ  

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: ―Aku 

akan bacakan kepadamu cerita tentangnya‖. [QS. Al-Kahfi : 83] 

Untuk kisah yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Qur‘an saja, yakni kaum Tubba‘ yang 

menisbatkan namanya kepada seseorang yang bernama Tubba‘, dan Dzulqarnain. Rasulullaah 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam bersabda, 

ػٖ أت٢ ٛش٣شج هاٍ : هاٍ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ : ٓا أدس١ ذثغ أٗث٤ا ًإ أّ ال ٝ ٓا أدس١ را اُوش٤ٖٗ أٗث٤ا ًإ أّ 

 ال ٝ ٓا أدس١ اُذذٝد ًلاساخ ْلِٜٛا أّ ال

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, ―Aku tidak tahu 

secara pasti apakah Tuba‘ itu seorang nabi ataukah bukan. Aku juga tidak tahu secara pasti 

apakah Dzulqarnain itu seorang nabi ataukah bukan. Aku juga tidak tahu secara pasti 

apakah hudud (potong tangan untuk pencuri dan semisalnya) itu menghapus dosa ataukah 

tidak?‖ 

[HR Hakim no 104. al Hakim mengatakan, ―Hadits ini adalah hadits yang shahih sesuai 

dengan kriteria Bukhari dan Muslim dan aku tidak mengetahui adanya cacat padanya‖. 

Penilaian Hakim ini disetujui oleh Adz Dzahabi dan al Albani dalam Silsilah Shahihah jilid 

5 hal 251 no 2271]. 
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6.  Verifikasi yang membedakan antara Nabi Allah dan Nabi Palsu 

Dengan menggabungkan pemahaman dan penjelasan pada point verifikasi nomer 1 hingga 5 

sebelumnya. Maka semata-mata klaim bahwa ada ―jejak-jejak Tauhid‖, tapi tidak terverifikasi 

bahwa : 

a. Bahwa yang ditauhidkan dan nama Ilah satu-satunya yang disembah adalah Allah (ُُللا ) 

b. Wahyu atau kitab suci pedomannya harus terverifikasi sebagai wahyu yang Allah 

turunkan, dengan berdasarkan Al-Qur‘an ataupun hadits yang shohih. 

c. Mempunyai link kepada jalur Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam yang kredible, dan tidak 

hanya berdasarkan prasangka. Karena link nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim ‗alaihis 

salaam itu telah terputus sebagaimana keterangan point nomer 4 sebelumnya. 

Maka jika tiga syarat tersebut ternyata tidak terpenuhi, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia 

adalah Nabi Allah. Apalagi mengatakan dan memastikan bahwa ajaran agama yang diwariskan 

dan pengikutnya ada sampai sekarang itu, juga merupakan agama yang Allah turunkan. 

Sebagaimana inilah yang diinginkan oleh Pluralis Liberal itu. 

Kalau hanya sekadar klaim ―jejak Tauhid‖ tapi tidak memenuhi tiga syarat verifikasi itu, maka 

bahkan para pembohong, Nabi Palsu, dan Dajjal pun juga bisa mengaku-aku sebagai Nabi.  

Sedangkan kita tau bahwa Dajjal sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad shalalloohu ‗alaihi 

wa sallam hingga sekarang. 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu ‗anhu pada waktu 

khutbahnya pada waktu terjadi gerhana matahari yang terjadi pada zamannya, Rasulullah 

Shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda : 

 ٍُ ا ُس اُذَّجَّ َٞ ُْ اْْلَْػ اتًا آِخُشُٛ زَّ ًَ  َٕ اَػحُ َدر٠َّ ٣َْخُشَض شَََلشُٞ ُّ اُغَّ ِ اَل ذَوُٞ للاَّ َٝ  ُ اَِّٗٚ َٝ  

Demi Allah, tidak akan datang kiamat sehingga muncul tigapuluh orang pembohong besar, 

dan yang terakhir dari mereka adalah (dajjal) yang buta sebelah matanya, sang pembohong 

besar.‖ [HR. Ahmad, dari Samurah bin Jundub] 

Beliau Shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda: 

اَػحُ َدر٠َّ ٣ُْثَؼَس َدجَّ  ُّ اُغَّ ِ الَ ذَوُٞ ٍُ للاَّ ُ َسُعٞ ُْ أََّٗٚ ْْ ٣َْضُػ ُُِّٜ ًُ  َٖ ْٖ شَََلش٤ِ ِٓ َٕ هَِش٣ثًا  اتُٞ زَّ ًَ  َٕ اُُٞ  

―Tidak akan datang hari kiamat sehingga dibangkitkan pembohong – pembohong besar 

yang jumlahnya mendekati tigapuluh orang, masing – masing mengaku sebagai Rasul 

Allah.‖ [HSR. Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab: ‗Alamatan-Nubuwwah; Muslim, Kitab 

Al-Fitan wa Asyroth As-Sa‘ah, dari Abu Hurairah] 

Maka dari itu kriteria spekulasi Nabi dari syubhat Pluralis Liberal itu memang absurd. Pluralis 

Liberal tidak mempunyai standart untuk membedakan mana Nabi Allah yang asli ataupun Nabi 
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palsu. Mereka bersikap seenaknya saja bahwa semua agama yang mempunyai kitab suci itu 

adalah Ahlul kitab, yang mempunyai Nabi nya sendiri. 

Bagaimana mereka tahu itu Nabi asli atau Nabi palsu, jikalau tidak ada standart verifikasinya?  

Bahkan karena absurdnya teori spekulasi mereka, mereka sampai membolehkan pemahaman 

Mirza Ghulam Ahmad dari Ahmadiyah yang mengaku-aku sebagai Nabi setelah Rasulullah 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam.  

Sudah merupakan fakta bahwa Pluralis Liberal itu adalah pembela aliran Ahmadiyah dengan 

nabi palsunya itu. 
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7.  Nama tokoh pemuka atau pendiri agama yang terkenal itu bukan nama Nabi, dan 

demikian juga sebaliknya. Semua nabi itu beragama Islam dan mengajarkan syariat 

Islam sesuai dengan zamannya.  

Sebenarnya kepentingan spekuasi, mencoba mencari tahu nama Nabi yang tidak disebutkan 

dalam Al-Qur‘an dan As- Sunnah, dengan tidak perlu melakukan verifikasi sesuai dengan 6 point 

diatas. Itu hanyalah syubhat demi kepentingan dari Pluralis Liberal saja. 

Berbagai macam ―spekulasi‖ mereka munculkan, guna mengklaim bahwa itu adalah nama Nabi 

yang tidak disebutkan dalam Al-Qur‘an. Untuk digiring bahwa agama dan ajarannya pun, 

sebenarnya mempunyai akar yang sama dengan Islam. 

Sehingga akibatnya, agama samawi hendak disamakan dengan agama ardhi non samawi. Agama 

yang berasal dari Wahyu Allah, hendak disamakan dengan agama yang bukan berasal dari 

Wahyu Allah. 

Atau bahkan jangankan nama Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur‘an. Nama nabi yang 

disebutkan dalam Al-Qur‘an pun, kadang juga diklaim sebagai nama pemuka agama dan pendiri 

agama dari suatu agama tertentu selain Islam! 

Demikian ke-absurd-an para Pluralis Liberal itu. 

Padahal, jangankan nama para nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur‘an.  

Nama para Nabi dari para Ahlul Kitab yang jelas-jelas terverifikasi di dalam Al-Qur‘an dan 

jejak-jejak ajarannya masih ada hingga saat ini. Yakni jejak dalam agama Yahudi dan agama 

Kristen.  

Tidak otomatis bisa langsung dianggap bahwa ajaran dan agama yang diklaim atas nama mereka 

(Nabi Musa dan Nabi Yesus (Isa)) pada zaman sekarang ini, terverifikasi sebagai suatu agama 

dengan nama yang lain (agama Yahudi dan agama Kristen), yang hakikatnya sama dengan 

agama Islam.  

Tidak bisa langsung dianggap, bahwa itulah ―nama agama‖ yang Allah turunkan.  

Kasus ini adalah mengenai nama ―agama Yahudi‖, dan nama ―agama Nashrani‖. Benarkah itu 

nama agama yang diturunkan Allah? 

Hal ini akan kami bahas panjang lebar dalam point (E) setelah ini, mengenai syubhat khusus 

yang ketiga mengenai ―Abrahamic Faith‖ 
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8.  Mengetahui nama nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al Qur‘an dan As Sunnah 

itu tidak wajib dan tidak esensial. Allah hanya memerintahkan untuk mengimani secara 

umum. 

Dari 7 point penjelasan kami sebelumnya, jinaklah ―bola liar‖ yang digunakan Pluralis Liberal 

dalam berbagai macam teori spekulasinya itu. 

Harus diakui, banyak sekali teori spekulasi akan berbagai nama pemuka dan pendiri agama yang 

ajaran agamanya masih ada pengikutnya hingga saat ini, yang diaku-aku sebagai seorang Nabi 

utusan Allah. Inilah jebakan syubhat Pluralis Liberal. 

Allah hanya memberitahu bahwa ada nabi yang dikisahkan dan nabi yang tidak dikisahkan di 

dalam Al-Qur‘an. Dan Allah serta rasul-Nya hanya mewajibkan untuk beriman kepada para 

Nabi-nabi-Nya secara umum saja.  

Itu saja, tidak lebih. 

Jikalau mengetahui nama Nabi yang tidak Allah sebutkan itu penting, atau bahkan WAJIB 

hukumnya, maka mengapa Allah dan Rasul-Nya tidak memperinci semua nama 124.000 nabi 

dan 313 rasul itu? 

Bahkan kalau memang hal itu wajib, bermanfaat dalam menambah keimanan kaum muslimin, 

dan merupakan amal sholeh. Maka ini berarti Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam telah 

berdosa dan dzolim kepada ummatnya, karena beliau sendiri tidak tahu secara pasti mengenai 

apakah Tubba‘ dan Dzulqarnain itu adalah seorang Nabi atau bukan.  

Rasulullah dianggap telah meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya untuk diketahui. 

Rasulullaah shalalloohu ‗alaihi wa sallam bersabda, 

ػٖ أت٢ ٛش٣شج هاٍ : هاٍ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ : ٓا أدس١ ذثغ أٗث٤ا ًإ أّ ال ٝ ٓا أدس١ را اُوش٤ٖٗ أٗث٤ا ًإ أّ 

 ال ٝ ٓا أدس١ اُذذٝد ًلاساخ ْلِٜٛا أّ ال

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, ―Aku tidak tahu 

secara pasti apakah Tuba‘ itu seorang nabi ataukah bukan. Aku juga tidak tahu secara pasti 

apakah Dzulqarnain itu seorang nabi ataukah bukan. Aku juga tidak tahu secara pasti 

apakah hudud (potong tangan untuk pencuri dan semisalnya) itu menghapus dosa ataukah 

tidak?‖ 

[HR Hakim no 104. al Hakim mengatakan, ―Hadits ini adalah hadits yang shahih sesuai 

dengan kriteria Bukhari dan Muslim dan aku tidak mengetahui adanya cacat padanya‖. 

Penilaian Hakim ini disetujui oleh Adz Dzahabi dan al Albani dalam Silsilah Shahihah jilid 

5 hal 251 no 2271]. 

Dan terlebih lagi, pola pandang Pluralis Liberal dalam memakai ―jebakan jumlah Nabi‖ dan 

―klaim ala Pluralis Liberal‖ bahwa berbagai nama pemuka dan pendiri agama itu adalah nabi. 
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Sebanrnya tidaklah menambah keimanan dan keyakinan Tauhid yang benar terhadap Allah. 

Bahkan justru merusaknya dan menghancurkannya. 

Mengetahui nama Nabi dan rasul yang tidak Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur‘an itu 

bukan hal yang esensial, apalagi jika digunakan hanya untuk sekedar ―berspekulasi‖ dengannya.  

Bukti akan hal ini terdapat dalam contoh ―kisah nabi‖ yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur‘an, 

yang Allah tidak sebutkan ―siapa nama‖ nabi tersebut hingga akhir kisahnya. 

Mari kita lihat kisah Nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Qur‘an, namun tidak Allah sebutkan 

namanya itu. 

 ِٖ ُْ اْش٤َْ٘ ِٜ َِْ٘ا ا٤َُِْ َٕ اِْر أَْسَع ْشَعُِٞ ُٔ ُْ ُْوَْش٣َِح اِْر َجاَءَٛا ا صًََل أَْطَذاَب ا َٓ  ْْ اْػِشْب َُُٜ َٝ ْْ ٌُ ْصَٗا تِصَاٍُِس كَوَاُُٞا اَِّٗا ا٤َُِْ ا كََؼضَّ َٔ تُُٞٛ زَّ ٌَ كَ

ِزتُ  ٌْ ْْ ااِلَّ ذَ ْٗرُ ْٕ أَ ْٖ َش٢ٍْء اِ ِٓ  ُٖ ََٰٔ ْد ٍَ اُشَّ َْٗض ا أَ َٓ َٝ ْصَُِ٘ا  ِٓ ْْ ااِلَّ تََشٌش  ْٗرُ ا أَ َٓ َٕ هَاُُٞا  ْشَعُِٞ ُٓ َٝ  َٕ ْشَعُِٞ ُٔ َُ ْْ ٌُ ُْ اَِّٗا ا٤َُِْ َا ٣َْؼَِ َٕ هَاُُٞا َستُّ٘ ا ٞ َٓ
 َٔ َ٤َُ َٝ  ْْ ٌُ َّ٘ َٔ ْ٘رَُٜٞا ََُْ٘شُج ْْ ذَ َُ ْٖ ْْ ۖ َُُئِ ٌُ ُٖ هَاُُٞا اَِّٗا ذََط٤َّْشَٗا تِ ث٤ِ ُٔ ُْ ُْثَََلُؽ ا ْٖ َػ٤ََِْ٘ا ااِلَّ ا ْْ ۚ أَئِ ٌُ َؼ َٓ  ْْ ًُ ٌْ هَاُُٞا ؽَائُِش َّ٘ا َػَزاٌب أ٤َُِ ِٓ  ْْ ٌُ َّ٘ غَّ

َجاءَ  َٝ  َٕ ْغِشكُٞ ُٓ  ٌّ ْٞ ْْ هَ ْٗرُ َْ أَ ْْ ۚ تَ ْشذُ ًِّ ْْ أَْجًشا ُر ٌُ ُ ْٖ اَل ٣َْغؤَُ َٓ َٖ اذَّثُِؼٞا  ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ِّ اذَّثُِؼٞا ا ْٞ ٍَ ٣َا هَ ٌَ ٣َْغَؼ٠َٰ هَا ِذ٣َِ٘ح َسُج َٔ ُْ ْٖ أَْهَظ٠ ا ِٓ 

ْٕ ٣ُشِ  ِٚ آَُِٜحً اِ ْٖ ُدِٝٗ ِٓ َٕ أَأَذَِّخُز  ِٚ ذُْشَجُؼٞ ا٤َُِْ َٝ ا ٢َُِ اَل أَْػثُُذ اَُِّز١ كَطََش٢ِٗ  َٓ َٝ  َٕ ْٜرَُذٝ ُٓ  ْْ ُٛ َٝ ِٕ ِٖ َػ٢ِّ٘  ْد ـْ ُٖ تُِؼشٍّ اَل ذُ ََٰٔ ْد اُشَّ

ََ اْدخُ  ِٕ ه٤ِ ُؼٞ َٔ ْْ كَاْع ٌُ ُْ٘د تَِشتِّ َٓ ٍٖ ا٢ِِّٗ آ ث٤ِ ُٓ  ٍٍ ِٕ ا٢ِِّٗ اًِرا َُل٢ِ َػََل ْ٘وُِزٝ اَل ٣ُ َٝ ْْ َش٤ُْئًا  َٕ َشلَاَػرُُٜ ٞ ُٔ ٢ ٣َْؼَِ ِٓ ْٞ ٍَ ٣َا ٤ََُْد هَ َُْجَّ٘حَ ۖ هَا َِ ا
َجَؼ٢َِِ٘  َٝ ا َؿلََش ٢ُِ َست٢ِّ  َٔ ْٕ تِ َٖ اِ ِْ٘ض٤ُِ ُٓ َّ٘ا  ًُ ا  َٓ َٝ اِء  َٔ َٖ اُغَّ ِٓ ٍْ٘ذ  ْٖ ُج ِٓ  ِٙ ْٖ تَْؼِذ ِٓ  ِٚ ِٓ ْٞ َُْ٘ا َػ٠ََِٰ هَ َْٗض ا أَ َٓ َٝ  َٖ ٤ ِٓ َش ٌْ ُٔ ُْ َٖ ا اَْٗد ااِلَّ  ِٓ ًَ

اُٗ  ًَ ٍٍ ااِلَّ  ْٖ َسُعٞ ِٓ  ْْ ِٜ ا ٣َؤْذ٤ِ َٓ ُِْؼثَاِد ۚ  َٕ ٣َا َدْغَشجً َػ٠َِ ا ُذٝ ِٓ ْْ َخا اِدَذجً كَبَِرا ُٛ َٝ َٕ َط٤َْذحً  ِْٜضئُٞ ِٚ ٣َْغرَ ٞا تِ  

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para 

Nabi yang diutus datang kepada mereka. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua 

orang utusan nabi, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan 

(utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan (nabi) itu berkata: ―Sesungguhnya kami adalah 

orang-orang di utus kepadamu‖. 

Mereka menjawab: ―Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha 

Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka‖. 

Mereka berkata: ―Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang 

diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah 

Allah) dengan jelas‖. Mereka menjawab: ―Sesungguhnya kami bernasib malang karena 

kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam 

kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami‖. 

Para utusan nabi itu berkata: ―Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika 

kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang 

melampui batas‖. 

Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: ―Hai 

kaumku, ikutilah para utusan nabi itu.  Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; 

dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah 

(Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan 

dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang 

Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaÂ´at mereka tidak 

memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? 
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Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya 

aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku.‖ 

Dikatakan (kepadanya): ―Masuklah ke surga‖. Ia berkata: ―Alangkah baiknya sekiranya 

kamumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan 

menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan‖. 

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun 

dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan 

satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Alangkah besarnya 

penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka 

melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. [QS. Yaasiiin : 13-30] 

Dari hal ini maka jelas, teori spekulasi akan berbagai nama pemuka dan pendiri agama itu 

hanyalah demi untuk mendukung kepentingan Pluralisme saja.  

Bukan bertujuan untuk mematuhi perintah Allah. Bukan bertujuan agar bertambah keimanan 

tauhid kita yang benar, kepada Allah semata. 

Maka dari itulah Allah subhaanahu wa ta‘ala hanya menceritakan kisah beberapa nabi dalam QS 

Yaasiin : 13-30 tersebut saja. Dan tidak menyebutkan siapa nama Nabi tersebut, karena hal itu 

tidak esensial. 
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E. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID - 3 

---------------- 

ABRAHAMIC FAITH :  NABI-NABI TERDAHULU MENGAJARKAN AQIDAH, 

NAMA AGAMA, DAN NAMA TUHAN YANG BERBEDA 

SEBAGAIMANA CONTOH YANG TERJADI DALAM 

AGAMA YAHUDI DAN AGAMA NASHRANI   

---------------- 

Syubhat ini konsekuensi dari syubhat mengenai Ahlul Kitab sebelumnya. Suatu syubhat itu 

memang akan senantiasa memunculkan syubhat yang lainnya. 

Guna membenarkan faham Pluralisme, Pluralis Liberal mencoba memberikan logika analogi 

seperti yang terjadi pada ―perpecahan agama-agama samawi‖. Yang mana semua agama samawi 

itu berakar kepada millah Nabi Ibrahim (Abrahamic Faith).  

Baik itu agama Yahudi yang diklaim dibawa oleh Nabi Musa ‗alaihis salaam, agama Nashara 

yang diklaim dibawa Nabi ‗Isa ‗alaihis salaam, dan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam. Adanya tiga agama yang berasal dari sumber yang sama ini, 

diklaim sebagai bukti dan pengakuan akan Pluralisme agama.  

Argumentasi Abrahamic Faith ini kemudian ―diupgrade secara spekulatif‖, bahwa ini juga 

berlaku kepada agama-agama selain dari ketiga agama besar itu. Terlepas dari kategorisasi 

―agama samawi‖ dan ―agama ardhi‖.  

Semua agama bisa dispekulasikan sebagai Nabi yang membawa kitab sucinya masing-masing, 

menurut Pluralis Liberal. Yang bisa jadi agama tersebut sebenarnya mempunyai akar sejarah 

kepada millah Ibrahim, sebagaimana yang terjadi pada sejarah agama Yahudi, agama Kristen, 

dan agama Islam. 

Pluralis Liberal berkata, 

―Konsekuensinya, Islam tidak hanya mempunyai keterkaitan sejarah, tetapi juga titik-titik 

temu (adanya common platform) dengan agama Yahudi dan Kristiani yang berasal dari 

leluhur yang sama, yakni millah Ibrahim. Dengan titik temu ini, Islam memberi landasan 

teologis bagi para pemeluknya untuk menerima pluralisme, yaitu suatu konsep 

keberagamaan mengenai keberadaan agama-agama lain, dan perlunya mengadakan 

hubungan yang baik dengan pemeluknya‖.  

―Ritual haji mestinya membuat umat Islam ingat kembali Ibrahim sebagai bapak tiga 

agama monoteis itu. Ritual ini seharusnya mengingatkan bahwa agama mereka bersumber 

dari ―nenek moyang teologis‖ yang sama dengan dua agama besar lain: Yahudi dan 

Kristen. Karena itu, sudah semestinya ritual haji membuat umat Islam mengulurkan tangan 

dialog kepada dua agama itu.‖ 

―Ajaran agama Islam, Kristen dan Yahudi adalah sama karena berasal dari  nabi yang sama 

yaitu Ibrahim/Abraham.‖ 
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Menjawab kerancuan ini, maka kita perlu untuk menjelaskan pondasi pemahaman yang benar 

bahwa : 

1. Agama yang Allah turunkan kepada semua Nabi itu semua adalah Islam, terutama kepada 

Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam.  

2. Penjelasan terperinci mengenai Millah Ibrahim, atau yang lebih suka mereka sebut 

―Abrahamic faith‖, dengan Diinul Islam. Atau secara ringkas pengertian, korelasi, 

persamaan, dan perbedaan antara ―Millah‖ dan ―Diin‖ 

Setelah itu, maka kita baru akan bisa memahami hubungan ―agama Yahudi‖ dan ―agama 

Nashrani‖, dengan ―agama Islam‖. 

Penjelasan pondasi-pondasi dan hubungan antara agama Islam dengan agama Yahudi dan 

Nashrani ini, akan kita jelaskan pada point-point berikut ini. 
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1. Agama yang ada di sisi Allah itu hanya agama Islam. Bukan suatu agama yang 

diistilahkan secara sejarah dengan nama agama Yahudi dan agama Kristen. 

Penting bagi kita memahami kesinambungan risalah di antara para Nabi Allah, terutama antara 

Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan menghindari kesalah fahaman di 

dalam topik ini. Yang mana pondasi pemahaman pokok yang benar dalam hal ini adalah , 

a. Pondasi Risalah Tauhid yang disampaikan oleh para Nabi itu selalu sama dan 

berkesinambungan.  

b. Yang berbeda dalam risalah kenabian hanyalah kekhususan aturan syariat dan kitab suci 

yang diturunkan kepada mereka. Bukan agamanya yang berbeda. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala menjelaskan hal ini dalam dua ayat-Nya sebagai berikut : 

 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َِْ٘ا  ٍَّ َجَؼ ٌُ َْٜ٘اًجا ُِ ِٓ َٝ ِشْشَػحً   

―……Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan syariat dan jalan yang 

terang… [QS. Al-Maidah : 48] 

 ِٕ َٚ ااِلَّ أََٗا كَاْػثُُذٝ ُ اَل اََُِٰ ِٚ أََّٗٚ ٍٍ ااِلَّ ُِٗٞد٢ ا٤َُِْ ْٖ َسُعٞ ِٓ ْٖ هَْثَِِي  ِٓ َِْ٘ا  ا أَْسَع َٓ َٝ  

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan 

kepadanya: ―Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah 

olehmu sekalian akan Aku‖. [QS. Al-Anbiyaa‘ : 25] 

Dari hal itu, lebih lanjut Allah subhaanahu wa ta‘aala menegaskan dalam firman-Nya, bahwa 

agama dan nama agama yang diturunkan Allah itu hanya Islam saja.  

Allah subhaanahu wa ta‘aala memberikan validasi pengesahan itu dalam satu rangkaian ayat 

yang juga ditujukan kepada para Ahlul Kitab, yang mengaku beragama Yahudi dan Nashrani. 

Dan puncaknya, Allah memerintahkan Rasulullah dan para pengikutnya untuk berdakwah 

kepada Ahlul Kitab mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

ِ اْْلِْسََلُم ۗ َوَما اْختَ  يَن ِعنَد َّللاَّ ِ إِنَّ الدِّ ْيَنُهْم ۗ َوَمن َيْكفُْر َِآَياِت َّللاَّ ََ ْغًيا  ََ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم  ََ َ َسِريُ  لََف الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب إَِّلَّ ِمن   َفِّنَّ َّللاَّ

  اْلِحَسابِ 

 ُ َعِن ۗ َوقُْل لِلَِّذيَن أ ََ ِ َوَمِن اتَّ وَك َفقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي ّلِِلَّ َما َفِّْن َحاج  يَن أَأَْسلَْمُتْم ۚ َفِّْن أَْسلَُموا َفَقِد اْهَتَدْوا ۖ َوإِْن َتَولَّْوا َفِّنَّ يِّ وُتوا اْلِكَتاَب َواْْلُمِّ

ادِ  ََ ِصيٌر َِاْلِع ََ  ُ ََلُغ ۗ َوَّللاَّ ََ  َعلَْيَك اْل

Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang 

telah diberi Kitab (Uutul Kitaab) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 

karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.  
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Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku 

menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". 

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab (Uutul Kitaab) dan 

kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam".  

Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka 

berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah 

Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. [QS. Ali Imran : 19 – 20] 

Berpijak dari QS Ali Imran : 19-20 itu, jika benar ada agama lain yang sah disisi Allah selain 

Islam, yakni agama Yahudi dan Nashrani sebagaimana yang dikehendaki oleh Pluralis Liberal. 

Maka mengapa Allah subhaanahu wa ta‘ala melibatkan Ahlul Kitab dalam konteks ayat ini? Apa 

perlunya? 

Rasulullaah shalalloohu ‗alaihi wa sallam juga bersabda:   

اِدذٌ   َٝ  ْْ ِد٣ُُٜ٘ َٝ ْْ َشر٠َّ  َٜاذُُٜ َّٓ ٍخ أُ جٌ َُِؼَلَّ َٞ ْٗث٤َِاُء اِْخ  اْْلَ

“Para nabi bersaudara seayah beda ibu dan agama mereka satu.” [Shahih al-Bukhari (no. 

3443), Shahih Muslim (no. 2365)]  

Maka dari itu pondasi risalah kenabian itu satu dan berkesinambungan, yakni dakwah Tauhid. 

Inilah yang disebut dengan agama Islam secara umum (QS Al Anbiya : 25). Adapun aturan 

syariat untuk tiap-tiap ummat dan tiap masa bisa berbeda, sesuai syariat yang dibawa tiap-tiap 

Nabi. Inilah yang disebut dengan agama Islam secara khusus (QS Al Maidah : 48). 

Semua risalah agama yang dibawa oleh para Nabi itu dinamakan Islam. Dan hanya Islam lah 

agama dan nama agama yang Allah turunkan secara berkesinambungan di semua para Nabi.  

*** 

Munculnya klaim istilah ―agama Yahudi‖ dan ―agama Kristen‖, maka itu sebenarnya hanyalah 

istilah ―agama sejarah‖. Bukan agama ataupun nama agama yang Allah turunkan. 

Kenapa?  

Karena Allah subhaanahu wa ta‘ala dengan tegas menyatakan di dalam QS At Taubah : 29 

bahwa Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nashara, tidak beragama dengan agama yang benar. Maka 

bagaimana mungkin kita berkata bahwa agama yang dikatakan Allah sebagai agama tidak benar 

itu, sebagai suatu nama agama yang Allah turunkan sebelumnya?  

Ini adalah hal yang kontradiktif dan pemahaman yang salah.  
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Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َٝ َسُعُُُٞٚ  َٝ  ُ َّ للاَّ ا َدشَّ َٓ  َٕ ٞ ُٓ اَل ٣َُذشِّ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ اَل تِا َٝ  ِ َٕ تِاَّللَّ ُٞ٘ ِٓ َٖ اَل ٣ُْئ َٖ أُٝذُٞا هَاذُِِٞا اَُِّز٣ َٖ اَُِّز٣ ِٓ َُْذنِّ  َٖ ا َٕ ِد٣ اَل ٣َِذ٣ُ٘ٞ

 َٕ ْْ َطاِؿُشٝ ُٛ َٝ ْٖ ٣ٍَذ  ُِْجْض٣َحَ َػ ٌِرَاَب َدر٠ََّٰ ٣ُْؼطُٞا ا ُْ  ا

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka ( َُُِمَهُالَِّذيَهُأُوتُىاُاْلِكتَبة  ,( َوََلُيَِديىُىَنُِديَهُاْلَحقِّ

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. [QS. 

At Taubah : 29] 

Selain itu sebagai penguat dan pengingat kembali, dalam QS Ali Imran : 19 tadi dengan jelas 

menyebutkan bahwa agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Sebab jika tidak, dan dianggap 

bahwa Yahudi dan Nashrani juga merupakan nama agama yang diturunkan Allah, maka 

mengapa kelanjutan ayatnya dalam QS Ali Imran : 20 mengajak Ahlul Kitab (Yahudi dan 

Nashrani) untuk masuk Islam?  

Ini adalah hal yang kontradiktif. 

Adapun yang benar, istilah Yahudi dan Nashara itu hanya istilah sejarah yang kemudian berubah 

menjadi nama agama. Atau agama sejarah tepatnya. Sebagaimana ini yang akan kita jelaskan 

secara panjang lebar –insya Allah-, pada pembahasan selanjutnya di point nomer 5. 

*** 

Pemahaman pada point pertama ini hendaknya kita pegang erat, dan fahami dengan benar 

terlebih dahulu.  

Sebab jika kita salah memahami, maka kita akan beranggapan bahwa seakan-akan Allah telah 

membohongi kita dengan QS. Ali Imran ayat 19 – 20. Seakan-akan kita beranggapan, 

―Tidak benar Allah mengatakan bahwa agama yang Allah turunkan itu hanya agama Islam. 

Sedangkan sejarah mengatakan muncul agama Yahudi dan agama Nashara juga‖. 

Dan dalam kaitan dengan firman Allah QS At Taubah : 29, jangan sampai kita beranggapan : 

―Tidak benar jika Allah menganggap bahwa Ahlul Kitab Yahudi dan Nashrani itu 

beragama dengan agama yang tidak benar. Jika begitu, kenapa Allah menurunkan agama 

Yahudi dan agama Nashrani sebelum Islam?‖ 

Terakhir jangan juga beranggapan, bahwa rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam telah 

membohongi kita, dengan perkataan beliau ( ٌاِدذ َٝ  ْْ ِد٣ُُٜ٘ َٝ  ) ―Dan agama mereka satu‖ ketika 

menjelaskan agama semua para Nabi itu. 
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2. Variasi istilah ―Ahlul Kitab‖ yang dipergunakan di dalam Al Qur‘an, sesuai dengan 

konteksnya masing-masing. 

Dalam Al-Qur‘an, Allah subhaanahu wa ta‘ala menyebutkan nama agama yang dibawa oleh para 

Nabi itu adalah Islam. Allah tidak menyebutkan nama agama yang dibawa nabi Musa itu dengan 

nama agama Yahudi, dan juga nama agama yang dibawa nabi Isa (Yesus) itu dengan nama 

agama Nashara. 

Nama Yahudi dan Nashara memang disebutkan di dalam Al Qur‘an. Namun Allah tidak pernah 

berfirman untuk menetapkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu namanya Yahudi, 

dan agama yang dibawa Nabi Isa itu adalah Nashara. 

Ini adalah dua hal berbeda yang harus kita fahami terlebih dahulu. 

Untuk justifikasi dan memahami ini lebih luas, mari kita lihat daftar kata yang digunakan di 

dalam Al Qur‘an, dalam konteks pembahasan Ahlul Kitab. Variasi kata Ahlul Kitab yang 

digunakan di dalam Al Qur‘an, kembali kepada 8 istilah berikut ini :  

1. Ahlul Kitab 

2. Uutul Kitab 

3. Yahudi 

4. Nashara 

5. Bani Israil (QS Al Baqarah : 40, 47, 83, dan 122. QS Al Maidah : 12, dan 32) 

6. Ahlul Injil (QS Al Maidah : 47) 

7. Uutuu nashiiban minal kitaab ―Memperoleh bagian dari Al Kitab‖ (QS Ali Imran : 23) 

8. Aaatainaahumul kitaab ―Kami datangkan kepada mereka Al Kitab‖ (QS Al Baqarah : 

121, Al Qoshshosh : 52, dan Al Ankabut : 47) 

Kedelapan kata itu di dalam Al Qur‘an, digunakan secara bergantian dengan mengacu kepada 

arti yang sama (yakni : Ahlul Kitab) pada konteks yang berbeda-beda.  

Jenis kata pada point nomer 1 sampai 4 (Ahlul Kitab, Uuutul Kitab, Yahudi, dan Nashara), 

adalah jenis kata yang paling umum digunakan di dalam Al Qur‘an.  

Sedangkan jenis kata pada point nomer 6 sampai 8, hanya beberapa kali saja digunakan.  

Jenis kata nomer 5 ―Bani Israil‖, merupakan jenis kata yang paling generik dari Ahlul Kitab. 

Terkadang kata ―Bani Israil‖ digunakan di dalam Al Qur‘an, dalam konteks kisah Bani Israil 

(dalam cerita mereka pada masa lalu dengan Nabi mereka). Dan kadang juga digunakan sebagai 

pengganti variasi istilah ―Ahlul Kitab‖ pada masa sekarang, dimulai sejak Rasulullah diutus, 

sebagaimana yang sekarang kita bahas. 

Ada catatan menarik, bahwa Al Qur‘an pernah memakai istilah ―Yahudi‖, ―Nashara‖, 

―Aaatainaahumul kitaab‖, dan ―Bani Israil‖ dalam tiga ayat yang berurutan : Dalam QS Al 

Baqoroh : 120 dipergunakan istilah ―Yahudi‖ dan ―Nashara‖. Kemudian pada ayat berikutnya 

QS Al Baqoroh : 121 dipergunakan istilah ―Aaatainaahumul kitaab‖. Dan terakhir dalam QS Al 

Baqoroh : 122 dipergunakan istilah ―Bani Israil‖. 
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Delapan buah variasi kata ―Ahlul Kitab di dalam Al Qur‘an itu, digunakan untuk 5 buah konteks 

sebagai berikut: 

1. Digunakan untuk menyebut pengertian agama historis yang dipeluk oleh Ahlul Kitab secara 

umum, yakni ―agama Yahudi‖ dan ―agama Nashara‖. Yang mana ini disebutkan dalam 

konteks mencela Ahlul Kitab, atau yang menyebutkan penyimpangan yang dilakukan Ahlul 

Kitab, atau yang menyebutkan permusuhan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. 

 

Seperti yang tersebut dalam, 

QS Al Baqarah  : 101, 105, 109, 111, 113, 120, 135, 140, 144-146. 

QS Ali Imran  : 19-20, 23, 65, 67, 69-72, 75, 98-100, 187  

QS An Nisaa  : 44, 46-47, 51, 123, 153, 160, 171. 

QS Al-Maidah  : 14-15, 18-19, 41, 51, 59, 64, 68, 77, 82 

QS At Taubah  : 29 – 30 

QS Al Hadid : 16 

QS Al Jumuah  : 6 

QS Al Bayyinah : 1, 4, 6 

2. Digunakan dalam konteks untuk menerangkan cara dakwah kepada Ahlul Kitab, dan 

mengingatkan nikmat serta perjanjian Allah kepada mereka yang terdahulu 

Seperti yang tersebut dalam, 

QS Al Baqarah  : 40, 47, 83, 122 

QS Ali Imran  : 64 

QS Al Ankabut : 46 

3. Digunakan dalam konteks nama agama yang dipeluk Ahlul Kitab, dan sekaligus sebutan bagi 

pengikutnya yang berusaha berpegang teguh dengan ajaran Taurat dan Injil yang murni. 

Yang ketika sampai dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah, sebagai kesinambungan 

risalah kenabian kepada mereka, dan mereka kemudian : 

- Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan tauhid 

- Membenarkan wahyu ayat-ayat Allah yang diberikan kepada nabi Muhammad shalalloohu 

‗alaihi wa sallam (Al Qur‘an) 

- Membenarkan risalah kenabian Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam 

- Dan masuk Islam menjadi pengikut dan ummat Nabi Muhammad. 

Seperti yang tersebut dalam,  

QS Ali Imran   : 113-115, 199 

QS An Nisaa   : 159 

QS Al Maidah   : 69, 82-86 

QS Al Qoshshosh  : 52-53 

4. Digunakan sebagai hukum khusus boleh menikahi wanita ahlul Kitab, dan memakan hewan 

sembelihannya.  

Hanya ada satu ayat saja yang menyebutkan hal ini, yakni QS Al Maidah : 5 

5. Digunakan untuk menerangkan hukum-hukum khusus, baik yang diturunkan kepada orang 

Yahudi ataupun Kristen.  

Ada tiga ayat yang menyebutkan ini, yakni QS Al Maidah : 32, 47, dan QS Al An‘am : 146  
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Ayat-ayat yang kami sebut pada list di atas, hanya terbatas pada ayat-ayat yang ―secara literal‖ 

tercantum 8 variasi kata Ahlul Kitab di dalam ayat itu saja.  

Adapun ayat-ayat yang sebenarnya ―secara kontekstual‖ juga membahas 8 variasi kata Ahlul 

Kitab, namun tidak menyebutkan 8 variasi itu ―secara literal‖ karena sudah tercakup dalam 

pengertian rangkaian ayat sebelumnya atau sesudahnya. Sengaja tidak kami sebutkan agar tidak 

memperpanjang list.  

Seperti misal QS Al Baqarah : 80, Al Maidah : 72 -73, Al Maidah : 116-117, atau ayat 

mubahalah dalam QS Ali Imran : 61, dan masih banyak lagi yang semisal; yang ―secara 

kontekstual‖ berbicara mengenai Ahlul Kitab. 
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3. Agama yang dibawa oleh para Nabi itu semuanya Islam. Termasuk juga agama yang 

dijadikan Millah oleh Nabi Ibrahim. 

a. Penjelasan mengenai Diin, Millah Ibrahim, dan Muslim 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

 ْْ ٌُ َِّحَ أَت٤ِ ِٓ ْٖ َدَشٍض ۚ  ِٓ  ِٖ ٣ ْْ ك٢ِ اُذِّ ٌُ ََ َػ٤َِْ ا َجَؼ َٓ َٝ  ْْ ًُ َٞ اْجرَثَا ُٛ ۚ ِٙ ِ َدنَّ ِجَٜاِد ُِٛذٝا ك٢ِ للاَّ ْٖ َجا ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ُْ ا ًُ ا َّٔ َٞ َع ُٛ ۚ َْ ٤ِٛ  اِْتَشا

 ْْ ٌُ ٤ًِٜذا َػ٤َِْ ٍُ َش ُعٞ َٕ اُشَّ ٌُٞ َزا ٤َُِ ك٢ِ ََٰٛ َٝ  َُ َٞ هَْث ُٛ ِ ٞا تِاَّللَّ ُٔ اْػرَِظ َٝ اجَ  ًَ آذُٞا اُضَّ َٝ ََلجَ  ٞا اُظَّ ُٔ ٌُُٞٗٞا ُشََٜذاَء َػ٠َِ اَُّ٘اِط ۚ كَؤَه٤ِ ذَ َٝ
َْ اَُِّ٘ظ٤شُ  ِْٗؼ َٝ  َٰ٠َُ ْٞ َٔ ُْ َْ ا ْْ ۖ كَِْ٘ؼ ًُ اَل ْٞ َٓ  

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah 

memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama (Islam) 

suatu kesempitan.  

(Ikutilah) Millah orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-

orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu 

menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, 

maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. 

Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 

[QS. Al Hajj : 78] 

Dalam QS. Al Hajj : 78 di atas disebutkan tiga istilah : 

i. Ad Diin 

Yang dimaksud dengan ―Diin‖ dalam perkataan ‗alaikum fid diin ( ِٖ ٣ ْْ ك٢ِ اُذِّ ٌُ  pada ( َػ٤َِْ

konteks ayat ini adalah Diinul Islam (agama Islam). Karena ayat itu memang ditujukan 

kepada Rasulullah Shalalloohu ‗alaihi wa sallam dan para pengikutnya.  

Dan kami kira Pluralis liberal pun juga tidak akan menyangkal, bahwa agama yang 

diturunkan kepada rasulullah itu adalah agama Islam. Bukan agama Yahudi, dan juga 

bukan agama Kristen. 

ii. Millah Ibrohim 

Millah dalam perkataan ―Millata abiikum Ibroohiim‖ ( َْ ٤ِٛ ْْ اِْتَشا ٌُ َِّحَ أَت٤ِ ِٓ  ) ―Millah orang 

tuamu Ibrohim‖, berfungsi sebagai penjelas kata Ad-Diin yang berarti Islam pada kalimat 

sebelumnya, atau berfungsi memerintahkan mengikuti Millah Ibrahim sebagai kewajiban 

pengikut agama Islam.  

iii. Muslim  

Muslim dalam perkataan ―Huwa sammaakumul muslimiina min qoblu‖ ( َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ُْ ا ًُ ا َّٔ َٞ َع ُٛ

 َُ ْٖ هَْث ِٓ  ), Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, yang 

mana Muslim adalah sebutan dari pemeluk agama Islam. 
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Korelasi dari ketiga kata ini, yakni ―Ad Diin‖, ―Millah‖, dan ―Muslim‖; sangat terang 

menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh seluruh Nabi itu adalah Islam. Yang dibawa secara 

berkesinambungan hingga sampai ke Nabi Muhammad shalalloohu ‗alaihi wa sallam. Maka dari 

itulah mereka disebut sebagai ―pemeluk agama Islam‖ alias seorang Muslim. 

Lebih lanjut Allah subhaanahu wa ta‘ala juga berfirman, 

 َْ ٤ِٛ َٕ ك٢ِ اِْتَشا ٞ َْ ذَُذاجُّ ٌِرَاِب ُِ ُْ ََ ا ْٛ ْْ كِ ٣َا أَ ُئاَلِء َداَجْجرُ ََٰٛ ْْ ْٗرُ َٕ َٛا أَ ِٙ ۚ أَكَََل ذَْؼوُِِٞ ْٖ تَْؼِذ ِٓ َُ ااِلَّ  ِْٗج٤ اْْلِ َٝ َساجُ  ْٞ ِْٗضَُِد اُرَّ
ا أُ َٓ ا َٝ َٔ ٤

 َٕ ٞ ُٔ ْْ اَل ذَْؼَِ ْٗرُ أَ َٝ  ُْ ُ ٣َْؼَِ للاَّ َٝ  ۚ ٌْ ِْ ِٚ ِػ ْْ تِ ٌُ ا ٤ََُْظ َُ َٔ َٕ ك٤ِ ٞ َْ ذَُذاجُّ ٌْ كَِِ ِْ ِٚ ِػ ْْ تِ ٌُ َُ   ًَ ا  َٓ َٕ ا ًَ  ْٖ ٌِ
ََُٰ َٝ اَل َْٗظَشا٤ًِّٗا  َٝ ُْ ٣َُِٜٞد٣ًّا  ٤ِٛ َٕ اِْتَشا ا

َزا اَُّ٘  ََٰٛ َٝ َٖ اذَّثَُؼُٞٙ  َْ ََُِِّز٣ ٤ِٛ ٠َُ اَُّ٘اِط تِبِْتَشا ْٝ َّٕ أَ َٖ اِ ٤ ًِ ْشِش ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  َٕ ا ًَ ا  َٓ َٝ ا  ًٔ ْغِِ ُٓ َٖ َد٤ِ٘لًا  ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢ُُِّ ا َٝ  ُ للاَّ َٝ ُ٘ٞا ۗ  َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ ث٢ُِّ   

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan 

Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah 

kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka 

kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui.  

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia 

adalah seorang yang lurus dan muslim ( َكبَنَُحىِيفًبُُمْسلًِمب ) dan sekali-kali bukanlah dia 

termasuk golongan orang-orang musyrik.  

Sesungguhnya orang yang paling dekat (utama) kepada Ibrahim ( َْ ٤ِٛ ٠َُ اَُّ٘اِط تِبِْتَشا ْٝ َّٕ أَ  ialah ( اِ

orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang 

beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang 

beriman. [QS. Ali Imran : 65-68] 

Ayat di atas jelas menerangkan bagi kita bahwa Allah subhaanahu wa ta‘ala membantah klaim 

―Millah Ibrahim‖ yang diaku-aku oleh Yahudi dan Nashara. Sehingga jika QS Ali Imran : 65-68 

ini difahami dengan korelasi penjelasan QS Al Hajj : 78 sebelumnya, maka makin jelas bahwa 

yang berhak menyandang Millah Ibrahim itu hanya agama Islam saja. 

Sehingga bagaimana mungkin Pluralis Liberal mengatakan, bahwa agama yahudi dan agama 

Nashrani juga merupakan agama pecahan dari Abrahamic faith (Millah Ibrahim) sebagaimana 

agama Islam? 

Jika benar ―Millah Ibrahim‖ itu hanyalah suatu istilah ―generic dalam agama‖ yang bisa 

terpecah-pecah menjadi berbagai nama agama, seperti Agama Yahudi, Agama Kristen, dan 

Agama Islam; maka tentu Allah tidak perlu berfirman dalam QS Ali Imran : 65-68 guna, 

a. Menyanggah klaim dari Yahudi dan Nashara terhadap Nabi ibrahim. 

b. Untuk kemudian menetapkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya yang beriman 

itulah, yang paling mengikuti Millah Ibrahim tersebut ( َزا ََٰٛ َٝ َٖ اذَّثَُؼُٞٙ  َْ ََُِِّز٣ ٤ِٛ ٠َُ اَُّ٘اِط تِبِْتَشا ْٝ َّٕ أَ اِ

ُ٘ٞا َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ  .(اَُّ٘ث٢ُِّ 
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b. Allah subhaanahu wa ta‘ala menjelaskan di dalam Al Qur‘an, bahwa semua Nabi 

menyeru kepada Islam dan mengajak agar menjadi seorang muslim. 

Dari penjelasan sebelumnya, terang bagi kita bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Muslim, 

dan beragama Islam. Dan demikian juga para Nabi yang lain. 

Maka dari itu setiap kata ―muslim‖ yang diserukan oleh seorang Nabi di dalam Al Qur‘an, maka 

itu bermakna :  

- Agama nabi tersebut adalah Islam 

- Nabi tersebut menyeru kepada agama Islam 

- Dan nabi tersebut menyeru agar seseorang menjadi Muslim (pemeluk agama Islam). 

Tidak mungkin kita katakan, bahwa perkataan para Nabi tersebut berarti menyeru kepada agama 

selain islam. Itu adalah hal yang mustahil, walaupun itulah yang diinginkan oleh Pluralis Liberal. 

Berikut akan kami sebutkan ayat-ayat di dalam Al-Qur‘an, yang menerangkan bahwa agama 

para nabi itu adalah Islam, dan mereka menyeru kepada kaumnya agar menjadi seorang Muslim. 

i. Nabi Nuh ‗Alaihis Salaam 

٤ًِِش١ تِآ٣َاِخ  ذَْز َٝ  ٢ ِٓ وَا َٓ  ْْ ٌُ ثَُش َػ٤َِْ ًَ  َٕ ا ًَ  ْٕ ِّ اِ ْٞ ِٚ ٣َا هَ ِٓ ْٞ ٍَ ُِوَ ْْ َٗثَؤَ ٍُٗٞح اِْر هَا ِٜ َُ َػ٤َِْ اْذ ُِْد َٝ ًَّ َٞ ِ ذَ ِ كََؼ٠َِ للاَّ ْْ للاَّ ًُ َش ْٓ ُؼٞا أَ ِٔ كَؤَْج

ْْ كَ  ٤َُّْرُ َٞ ْٕ ذَ ِ ِٕ كَب ِْ٘ظُشٝ اَل ذُ َٝ َّْ اْهُؼٞا ا٢ََُِّ  حً شُ َّٔ ْْ ُؿ ٌُ ْْ َػ٤َِْ ًُ ُش ْٓ ْٖ أَ ٌُ َّْ اَل ٣َ ْْ شُ ًُ اَء ًَ ُشَش َٝ ۖ ِ ْٕ أَْجِش١َ ااِلَّ َػ٠َِ للاَّ ْٖ أَْجٍش ۖ اِ ِٓ  ْْ ٌُ ُْرُ ا َعؤَ َٔ
ْغِِ  ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  َٕ ٞ ًُ ْٕ أَ ْشُخ أَ ِٓ أُ َٝ َٖ ٤ ِٔ  

Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada 

kaumnya: ―Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku 

(kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu 

bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). 

Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan 

janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.  

 

Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. 

Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk 

golongan orang-orang muslim  ( َُِمهَُُاْلُمْسلِِميه )―. [QS. Yunus : 71-72] 

ii. Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam, Nabi Isma‘il ‗Alaihis Salaam, Nabi Ishaq ‗Alaihis Salaam, 

Nabi Ya‘qub ‗Alaihis Salaam, dan seluruh anak keturunan mereka 

٤غُ  ِٔ َْٗد اُغَّ َّ٘ا ۖ اََِّٗي أَ ِٓ  َْ َا ذَوَثَّ َُ َستَّ٘ اِػ٤ َٔ اِْع َٝ ُْث٤َِْد  َٖ ا ِٓ اِػَذ  َٞ ُْوَ ُْ ا ٤ِٛ اِْر ٣َْشكَُغ اِْتَشا ٣َّرَِ٘ا  َٝ ْٖ ُرسِّ ِٓ َٝ ِٖ ََُي  ٤ْ َٔ ْغِِ ُٓ َِْ٘ا  اْجَؼ َٝ َا  ُْ َستَّ٘ َُْؼ٤ِِ ا

حً َُ  َٔ ْغِِ ُٓ حً  َّٓ
ُْ أُ ِد٤ اُب اُشَّ َّٞ َْٗد اُرَّ ذُْة َػ٤ََِْ٘ا ۖ اََِّٗي أَ َٝ َ٘ا  ٌَ َ٘اِع َٓ أَِسَٗا  َٝ َي   

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah 

bersama Ismail (seraya berdoa): ―Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui‖.  
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Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang muslim (ُُِمْسلَِميْه ) yang tunduk 

patuh  kepada Engkau, dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat muslim ( ًُةًُُمْسلَِمة  أُمَّ

) yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-

tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [QS. Al-Baqarah : 127-128] 

 

* 

 َُُٚ ٍَ َّٕ اِْر هَا ٣َْؼوُُٞب ٣َا ت٢ََِّ٘ اِ َٝ  ِٚ ُْ ت٤َِ٘ ٤ِٛ ٠َٰ تَِٜا اِْتَشا طَّ َٝ َٝ  َٖ ٤ ِٔ َُْؼاَُ ُد َُِشبِّ ا ْٔ ٍَ أَْعَِ ْْ ۖ هَا َٖ كَََل َستُُّٚ أَْعِِ ٣ ُْ اُذِّ ٌُ َ اْططَل٠ََٰ َُ للاَّ

 َٔ ُْ ْْ ُشََٜذاَء اِْر َدَؼَش ٣َْؼوَُٞب ا ْ٘رُ ًُ  ّْ َٕ أَ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ  ْْ ْٗرُ أَ َٝ َّٖ ااِلَّ  ٞذُ ُٔ َٚ ذَ اََُِٰ َٝ ََٜي 
ْٖ تَْؼِذ١ هَاُُٞا َْٗؼثُُذ اََُِٰ ِٓ  َٕ ا ذَْؼثُُذٝ َٓ  ِٚ ٍَ ُِث٤َِ٘ ُخ اِْر هَا ْٞ

 َٕ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ  َُُٚ ُٖ َْٗذ َٝ اِدًذا  َٝ ًٜا 
اِْعَذاَم اََُِٰ َٝ  ََ اِػ٤ َٔ اِْع َٝ  َْ ٤ِٛ  آتَائَِي اِْتَشا

―Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya: ―Tunduk patuhlah (Berislamlah,  َأ ْْ ْعِِ  ) !‖ Ibrahim 

menjawab: ―Aku tunduk patuh ( berislam,  ُد ْٔ  kepada Rabb semesta alam‖.Dan Ibrahim ( أَْعَِ

telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya (Ismail dan Ishaq), demikian pula 

Ya´qub (anak dari Ishaq). (Ibrahim berkata):  

―Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu ( ُ  ًُ َُُاْصطَفَ ُللاَّ إِنَُّ

يهَُ َُُوأَْوتُمُُْ ) maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam ,( لَُكمُُُالدِّ إَِلَّ

 ‖ ( ُمْسلُِمىنَُ

 

Adakah kamu hadir ketika Ya´qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada 

anak-anaknya: ―Apa yang kamu sembah sepeninggalku?‖ Mereka menjawab: ―Kami akan 

menyembah ilah-mu dan ilah bapak-bapakmu (  َآتَائِي َٚ اََُِٰ َٝ ََٜي 
 ,Ibrahim, Ismail dan Ishaq ,( اََُِٰ

(yaitu) Ilah Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya sebagai 

seorang Muslim ( ََُووَْحُهُلَهُُُمْسلُِمىن ) ―. [QS. Al-Baqarah : 131-133] 

 

* 

 َّٕ َٖ اِ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  َٕ ا ًَ ا  َٓ َٝ ا  ًٔ ْغِِ ُٓ َٕ َد٤ِ٘لًا  ا ًَ  ْٖ ٌِ
ََُٰ َٝ اَل َْٗظَشا٤ًِّٗا  َٝ ُْ ٣َُِٜٞد٣ًّا  ٤ِٛ َٕ اِْتَشا ا ًَ ا  ٠َُ اَُّ٘اِط تِبِْتشَ َٓ ْٝ َٖ اذَّثَُؼُٞٙ  أَ َْ ََُِِّز٣ ٤ِٛ ا

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢ُُِّ ا َٝ  ُ للاَّ َٝ ُ٘ٞا ۗ  َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ َزا اَُّ٘ث٢ُِّ  ََٰٛ َٝ  

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah 

seorang yang lurus dan muslim ( َكبَنَُحىِيفًبُُمْسلًِمب ) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk 

golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim 

ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang 

beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang 

beriman. [QS. Ali Imran : 67-68] 

iii. Nabi Yusuf ‗alaihis salaam 

 َٝ َْٗد  اْْلَْسِع أَ َٝ اِخ  َٝ ا َٔ َِ اْْلََداِد٣ِس ۚ كَاِؽَش اُغَّ ٣ِٝ
ْٖ ذَؤْ ِٓ ر٢َِ٘  ْٔ َػَِّ َٝ ِِْي  ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ٢ِ َسبِّ هَْذ آذ٤َْر٢َِ٘  كَّ٘ َٞ ا٥ِْخَشِج ۖ ذَ َٝ ٤َْٗا  ٢ِّ٤ُِ ك٢ِ اُذُّ

 َٖ اُِِذ٤ ُِْذْو٢ِ٘ تِاُظَّ أَ َٝ ا  ًٔ ْغِِ ُٓ  

Ya Rabb-ku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan 

dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta´bir mimpi.  
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(Engkaulah) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di 

akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam ( تََىفَّىِيُُمْسلًِمب ) dan gabungkanlah aku 

dengan orang-orang yang saleh. [QS. Yusuf : 101] 

 

iv. Nabi Musa ‗alaihis salaam dan kaum pengikutnya yang awal 

 ْْ ْ٘رُ َٓ ْْ آ ْ٘رُ ًُ  ْٕ ِّ اِ ْٞ َٞع٠َٰ ٣َا هَ ُٓ  ٍَ هَا َٝ َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٓ  ْْ ْ٘رُ ًُ  ْٕ ُِٞا اِ ًَّ َٞ ِٚ ذَ ِ كََؼ٤َِْ تِاَّللَّ  

Berkata Musa: ―Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah 

kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar adalah muslimin ( َُإِنُُُْكْىتُمُُُْمْسلِِميه )―. [QS. Yunus 

: 84] 

 

* 

ْ٘وِ  ا ذَ َٓ َٝ ِٔ ْغِِ ُٓ َا  كَّ٘ َٞ ذَ َٝ َا أَْكِشْؽ َػ٤ََِْ٘ا َطْثًشا  ا َجاَءْذَ٘ا ۚ َستَّ٘ َّٔ َا َُ َّ٘ا تِآ٣َاِخ َستِّ٘ َٓ ْٕ آ َّ٘ا ااِلَّ أَ ِٓ  ُْ َٖ ٤  

Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-

ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami‖. (Mereka berdoa): ―Ya Rabb 

kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan 

muslim ( ََُوتََىفَّىَبُُمْسلِِميه ) ―. [QS. Al-A‘raaf : 126] 

 

v. Nabi Sulaiman ‗Alaihis Salaam dan pengikutnya 

ُد َٗلْ  ْٔ َٖ هَاَُْد َسبِّ ا٢ِِّٗ ظََِ ٤ ِٔ َُْؼاَُ ِ َسبِّ ا َٕ َّلِلَّ ا َٔ َغ ُع٤َِْ َٓ ُد  ْٔ أَْعَِ َٝ ِغ٢   

―……Berkatalah Balqis: ―Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap 

diriku dan aku berserah diri (menjadi muslim) bersama Sulaiman ( َُأَْسلَْمتَُُُمعَُُُسلَْيَمبن 

) kepada Allah, Tuhan semesta alam‖.[QS. An-Naml : 44] 

 

vi. Nabi Isa ‗alaihis Salaam dan Kaum Hawariyyun pengikut Nabi Isa 

 ِ َْٗظاُس للاَّ ُٖ أَ َٕ َْٗذ اِس٣ُّٞ َٞ َُْذ ٍَ ا ِ ۖ هَا َْٗظاِس١ ا٠َُِ للاَّ ْٖ أَ َٓ  ٍَ ْلَش هَا ٌُ ُْ ُْ ا ُْٜ٘ ِٓ ا أََدظَّ ِػ٤َغ٠َٰ  َّٔ اْشَٜذْ كََِ َٝ  ِ َّ٘ا تِاَّللَّ َٓ َٕ   آ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ تِؤََّٗا   

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: ―Siapakah 

yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?‖ Para 

hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: ―Kamilah penolong-penolong (agama) 

Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah 

orang-orang muslim ( َُبِأَوَّبُُمْسلُِمىن ) .‖ [QS. Ali Imran : 52] 

 

* 

اْشَٜذْ  َٝ َّ٘ا  َٓ تَِشُع٢ُِٞ هَاُُٞا آ َٝ ُ٘ٞا ت٢ِ  ِٓ ْٕ آ َٖ أَ اِس٤ِّ٣ َٞ َُْذ َد٤ُْد ا٠َُِ ا ْٝ اِْر أَ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ َا  تِؤََّٗ٘  

Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia (Hawariyyin) : 

―Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku‖. Mereka menjawab: Kami telah 

beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang 

muslim ( ََُواْشَهدُُْبِأَوَّىَبُُمْسلُِمىن )―. [QS. Al-Maidah : 111] 
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Dari hal ini kita faham bahwa para rasul dan para Nabi tersebut bukan membawa agama yang 

berbeda-beda. Akan tetapi mereka hanya membawa Kitab Suci yang berbeda-beda, dan syari‘at 

yang berbeda-beda. Adapun untuk agama dan nama agamanya sama. 

Sekedar pemahaman sederhana saja, banyak dari ummat Islam yang bernama Musa atau 

menamai anak laki-lakinya dengan nama Musa. Bahkan Imam At-Tirmidzi rohimahulloh, imam 

ahlul hadits penulis kitab sunan At-Tirmidzi, memberi nama anaknya dengan nama Isa sehingga 

beliau bergelar Abu Isa. 

Jika Nabi Musa ‗alaihis salaam dan Nabi Isa ‗alaihis salaam bukan Nabi Islam, maka tidak 

mungkin ummat Islam memberikan nama anaknya dengan nama Musa dan Isa. 
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c. Perbedaan Millah dan Diin 

i. Millah Ibrahim itu bukan Diin Ibrahim  

Sebagian orang salah mengartikan ―Millah Ibrahim‖ dengan ―Agama Ibrahim‖. Sehingga 

berlanjut memahami dari ―Agama Ibahim‖ itu, kemudian bergulir dan muncul Agama Yahudi, 

Agama Kristen, dan Agama Islam. 

Padahal jelas kata-kata yang digunakan di dalam Al Qur‘an adalah ―Millah‖, bukan ―Diin‖. 

Kalau begitu apa bedanya ―Millah‖ dengan ―Diin‖ ? 

Kenapa kadang dua kata ini disebutkan bersamaan dalam satu ayat, seperti misal dalam QS Al 

Hajj : 78 yang telah kita jelaskan dulu? Dan kenapa juga kadang disebutkan sendirian saja tanpa 

berpasangan? 

Sebelum melanjutkan ke bahasan itu lebih jauh, perlu kita tekankan dulu bahwa pemahaman 

―Agama Ibrahim yang kemudian bergulir dan muncul Agama Yahudi, Agama Kristen, dan 

Agama Islam‖ itu salah. 

Yang benar adalah ―Agamanya Nabi Ibrahim‖ itu adalah ―Agama Islam‖, dan inilah yang 

kemudian diwasiatkan dan diteruskan kepada nabi-nabi selanjutnya. Terutama nabi-nabi dari 

keturunan Nabi Ibrahim. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

َُٓٞع٠ َٝ  َْ ٤ِٛ ِٚ اِْتَشا ٤َْ٘ا تِ طَّ َٝ ا  َٓ َٝ َد٤َْ٘ا ا٤ََُِْي  ْٝ اَُِّز١ أَ َٝ ِٚ ًُٗٞدا  ٠ تِ طَّ َٝ ا  َٓ  ِٖ ٣ َٖ اُذِّ ِّٓ  ْ ٌُ اَل  َشَشَع َُ َٝ  َٖ ٣ ٞا اُذِّ ُٔ ْٕ أَه٤ِ ِػ٤َغ٠ أَ َٝ
هُٞا  ٖ ٤ُِ٘٣ذَرَلَشَّ َٓ  ِٚ ِْٜذ١ ا٤َُِْ َ٣ َٝ ٖ ٣ََشاء  َٓ  ِٚ ُ ٣َْجرَث٢ِ ا٤َُِْ ِٚ للاَّ ْْ ا٤َُِْ ا ذَْذُػُٞٛ َٓ  َٖ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ ثَُش َػ٠َِ ا ًَ  ِٚ ةُ ك٤ِ  

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama (ُِيه -apa yang telah diwasiatkan ( الدِّ

Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami 

wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu:  

―Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.‖  

Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah 

menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada 

(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). [QS Asy-Syuro : 13] 

Perhatikan bahwa ayat tersebut menggunakan kata ―Diin‖ dan bukan ―Millah‖. Sehingga Diin 

(agama) yang dipeluk oleh Nabi Nuh itu sama dengan apa yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim, Nabi 

Musa, dan Nabi Isa. 

Dan perkataan ―bagi kamu‖ (ٌُْ َُ ) pada ayat di atas maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam dan pengikut beliau. 
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Faedah dari ayat di atas adalah : 

1. Ayat tersebut jelas menerangkan menggunakan kata Ad Diiin ( َٖ ٣  sebagai kata yang ( اُذِّ

menerangkan agama. Bukan Millah. 

2. Ayat tersebut jelas memerintahkan untuk berpegang teguh dengan agama tersebut, dan 

melarang untuk berpecah belah. ( اَل  َٝ  َٖ ٣ ٞا اُذِّ ُٔ ْٕ أَه٤ِ ِٚ أَ هُٞا ك٤ِ ذَرَلَشَّ  )  

3. Dan ayat ini tegas menyebutkan nama mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, 

Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad selaku para Nabi yang khusus diberikan perintah agar 

berpegang teguh dengan agama tersebut, dan dilarang untuk berpecah belah. ( ِٚ ٤َْ٘ا تِ طَّ َٝ ا  َٓ َٝ
ِػ٤َغ٠ َٝ َٞع٠  ُٓ َٝ  َْ ٤ِٛ  ( اِْتَشا

Maka dari itu jika benar bahwa Nabi Ibrahim membawa suatu agama sendiri, dan kemudian 

berpecah belah menjadi agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, serta agama Kristen yang 

dibawa Nabi Isa; Maka ketiga Nabi itu tentu harus dianggap berkhianat terhadap perintah Allah 

tersebut. 

Akan tetapi itu hanyalah khayalan yang diharapkan oleh para Pluralis Liberal. Faktanya Nabi 

Nuh itu beragama Islam, Nabi Ibrahim itu beragama Islam, Nabi Musa itu beragama Islam, Nabi 

Isa itu beragama Islam, dan Nabi Muhammad juga beragama Islam. Demikianlah juga semua 

Nabi dan Rasul. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

 ِٖ ِد٣ َٝ  َٰٟ َُُْٜذ ََ َسُعَُُٞٚ تِا َٞ اَُِّز١ أَْسَع ٤ًِٜذاُٛ ِ َش ل٠ََٰ تِاَّللَّ ًَ َٝ  ۚ ِٚ ِِّ ًُ  ِٖ ٣ َِٜشُٙ َػ٠َِ اُذِّ َُْذنِّ ٤ُُِْظ ا  

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar ( ِٖ ِد٣

َُْذنِّ   .agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi ( ا

[QS Al Fath : 28] 

Jika agama yang benar ―Diinul Haq‖ ( َُِّْذن ِٖ ا  dalam ayat ini, dimaknai semua agama yang ( ِد٣

berbeda-beda yang dibawa oleh masing-masing Rasul. Sebagaimana yang dikendaki oleh 

Pluralis Liberal. Maka agama batil yang akan dikalahkan oleh agama yang haq ini hanyalah 

khayalan belaka. Karena semua dianggap agama itu dianggap haq, tidak ada yang batil. 

Tidak akan ada beda antara agama samawi yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan agama 

Ardhi yang berasal dari pemikiran, kebudayaan, dan filsafat manusia. Semua adalah agama yang 

haq, dan tidak ada yang batil. 

Akan tetapi yang benar agama yang haq itu hanya satu, yakni Diinul Islam (agama Islam). Maka 

dari itu ayat tersebut menggunakan kata ―Diinul Haq‖ yang menunjukkan mufrod (singular), dan 

tidak menggunakan kata ―Adyaanul Haq‖ (Agama-agama yang benar) yang menunjukkan jamak 

sebagaimana yang diinginkan oleh Pluralis Liberal. 
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ii. Antara Millah dan Diin 

Sekarang mari kita kembali kepada perbedaan antara ―Millah‖ dan ―Diin‖. Secara umum ada 

―cross section‖ yang meng mengandung perbedaan di dalam kata Millah dan Diin tersebut. Hal 

tersebut adalah : 

1. Kata ―Millah‖ dan ―Diin‖ dari satu sisi sebenarnya memiliki arti yang sama, yakni agama. 

Akan tetapi jika ditinjau dari sisi yang lain, kata ―Millah‖ itu bisa mencakup pengertian 

aturan, ajaran, filosofi, pandangan hidup, dan keyakinan.  

Sedangkan kata ―Diin‖ tidak bisa mencakup pengertian aturan, ajaran, keyakinan sebelum hal 

tersebut tersebut berubah menjadi suatu agama, atau bagian dari agama.  

2. Kata ―Diin‖ selain diartikan sebagai agama, sebenarnya juga bisa digunakan dalam konteks 

hari Kiamat. Sebagaimana dalam QS Al Fatihah : 4 yang berarti hari pembalasan, dan ayat-

ayat lain yang serupa.  

Ada juga arti-arti lain dari kata Diin, selain yang bermakna agama. Seperti Diin yang 

bermakna ketaatan, sebagaimana dalam QS Al Baqarah : 193, Al A‘raaf : 29, Yunus : 22, An 

Nahl : 52, dan ayat-ayat lain yang serupa. 

Akan tetapi khusus dalam pembahasan ―Diin‖ dan ―Millah‖ ini, kita tidak akan melebar 

kesitu. 

3. Walau Diin dan Millah mempunyai arti yang cenderung sama, namun dalam cara peng-

idhofah-annya (penyandaran) di dalam Al Qur‘an, Al-Qur‘an membedakannya sebagai 

berikut : 

a. Peng-idhofahan kepada nama Nabi, hanya dilakukan dengan menggunakan kata Millah. 

Sedangkan kata Diin tidak pernah diidhofahkan kepada nama seorang Nabi pun. (baca : 

Tidak pernah ada istilah Diinu Ibrohim, Diinu Musa, Diinu Isa, dan Diinu Muhammad di 

dalam Al Qur‘an) 

b. Peng-idhofahan kata Millah kepada Nabi, hanya digunakan kepada Nabi Ibrahim saja. 

Tidak kepada nabi-nabi yang lain.  

Kata ―Millah Rasulillah‖ yang mengacu kepada Nabi Muhammad, hanya disebutkan di 

dalam hadits saja. Tidak di dalam Al Qur‘an. ( Lihat hadits dalam masalah bacaan doa 

ketika memasukkan mayat ke dalam liang lahat.) 

Selain dari hadits Rasulullah, kata ―Millah Muhammad‖ juga pernah digunakan oleh 

Sahabat Ibnu Mas‘ud Rodhiyalloohu ‗anhu ketika mengingkari orang yang berdzikir 

berjamaah dengan suara keras.   

c. Millah di dalam Al Qur‘an, bisa di-idhofah-kan (disandarkan) kepada Nabi Ibrahim 

ataupun kepada agama orang kafir. Namun kata Millah tidak pernah disandarkan kepada 

Allah (baca : tidak pernah ada istilah millatulloh di dalam Al Qur‘an).  
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d. Diin hanya di-idhofahkan kepada Isim Allah ( ُللا )  yakni Diinullooh alias Islam. Atau di-

idhofah-kan kepada isim dhomir (kata ganti) dengan pengertian agama kafir. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

ِٚ ٣ُشْ  ا٤َُِْ َٝ ْشًٛا  ًَ َٝ ًػا  ْٞ اْْلَْسِع ؽَ َٝ اِخ  َٝ ا َٔ ٖ ك٢ِ اُغَّ َٓ  َْ َُُٚ أَْعَِ َٝ  َٕ ٞ ـُ ِ ٣َْث ِٖ للاَّ ٤َْش ِد٣ ـَ َٕ أَكَ َجُؼٞ  

―Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah (ُِ  padahal ,( ِديِهُللاَّ

apa yang ada dilangit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun 

terpaksa dan hanya kepada-Nya-lah mereka dikembalikan ?‖ [Ali ‗Imran: 83] 

ْْ أَ  ا أُٝذ٤ِرُ َٓ  ََ ْص ِٓ ْٕ ٣ُْئذ٠ََٰ أََدٌذ  ِ أَ َٰٟ َُٛذٟ للاَّ َُُْٜذ َّٕ ا َْ اِ ْْ هُ ٌُ ْٖ ذَثَِغ ِد٣َ٘ َٔ ُ٘ٞا ااِلَّ ُِ ِٓ ِ اَل ذُْئ ََ ت٤َِِذ للاَّ ُْلَْؼ َّٕ ا َْ اِ ۗ  هُ ْْ ٌُ َْ٘ذ َستِّ ْْ ِػ ًُ ٞ ْٝ ٣َُذاجُّ
 ٌْ اِعٌغ َػ٤ِِ َٝ  ُ للاَّ َٝ ْٖ ٣ََشاُء ۗ  َٓ  ِٚ  ٣ُْئذ٤ِ

Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu (ُِْديىَُكم , 

yakni agama Ahlul Kitab).  

Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan 

(janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang 

diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan 

hujjahmu di sisi Tuhanmu".  

Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui" [QS Ali Imran : 73] 
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iii. Millah dan penggunaannya di dalam Al Qur‘an 

Untuk pembahasan yang lebih spesifik khusus mengenai kata ―Millah‖, maka istilah ini di dalam 

Al Qur‘an bisa di-idhofahkan atau untuk mengacu kepada Nabi Ibrahim (Millah Ibrahim). Dan 

juga bisa untuk mengacu kepada agamanya orang kafir, baik dengan diidhofahkan ataupun tidak. 

Perincian akan hal itu adalah sebagai berikut : 

1. Di-idhofah-kan (disandarkan) kepada Nabi Ibrahim atau dalam konteks mengacu kepada Nabi 

Ibrahim dengan tanpa di-idhofahkan. Istilah Millah dalam konteks ini disebutkan sebanyak 8 

kali. 

Tersebut dalam : QS Al Baqarah : 130, Al Baqarah : 135, Ali Imran : 95, An-Nisa : 125, Al 

An‘am : 161, Yusuf : 38, An-Nahl : 123, dan Al Hajj : 78.  

 

2. Di-idhofah-kan (disandarkan) kepada selain agamanya Nabi Ibrahim, yakni kepada agama 

kaum kafir atau agama Yahudi atau agama Nashrani, total sebanyak 7 kali. 

 

QS Al-A‘raf ayat 88 dan 

QS Al-A‘raf ayat 89  

 

QS. Ibrahim : 13 

 

QS. Shaad : 7  

 

 

 

QS. Al Baqarah : 120  

 

QS. Al Kahfi : 20 

Merujuk kepada agama orang kafir dalam kisah Nabi 

Syu‘aib  

 

Merujuk kepada agama orang kafir 

 

Merujuk kepada agama terakhir yang diketahui oleh kaum 

musyrikin Quraisy sebelum datangnya Nabi Muhammad, 

yakni agama Kristen 

 

Merujuk kepada agama Yahudi dan agama Nashara 

 

Merujuk kepada agama orang kafir 
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iv. Faedah perbedaan ―cross section‖ antara kata Millah dan Diin 

Fungsi dan pemakaian yang berbeda antara kata Ad-Diin dan Millah di dalam Al-Qur‘an ini, 

memberikan kita faedah sebagai berikut : 

1. Diin yang haq di sisi Allah itu hanyalah Islam, sedangkan millah yang diikuti oleh para Nabi 

lainnya itu hanyalah millah nabi Ibrahim saja. 

 

2. Nabi Ibrahim itu beragama Islam, sebagaimana seluruh nabi lainnya termasuk nabi Musa dan 

Nabi Isa juga. 

 

3. Konteks Millah Nabi Ibrahim yang dimaksud di dalam Al Qur‘an, adalah mengacu kepada 

pokok-pokok ajaran Tauhid yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Bukan aturan syariat perintah 

khusus diterima oleh Nabi Ibrahim, seperti meninggalkan Hajar di padang pasir, membangun 

Ka‘bah, ataupun menyembelih anak beliau Nabi Ismail ‗alaihis salaam. 

 

4. Di dalam Al Quran tidak ada istilah ―Millah Musa‖ yang berarti agama Yahudi, ataupun 

―Millah Isa‖ yang berarti agama Nashrani, karena baik Nabi Musa ataupun Nabi Isa itu 

mengikuti Millah ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Dengan kata lain mereka beragama Islam. 

 

5. Yahudi dan Nahrani memakai istilah Millah di dalam QS Al Baqarah : 120, dengan 

pengertian Millah yang menentang petunjuk Allah. Sehingga merupakan kesalahan jika 

Yahudi itu dianggap identik dengan Millah Musa, dan Nashrani itu identik dengan Millah 

Isa. Sebab Nabi Musa dan Nabi Isa tidak pernah menentang petunjuk yang datang dari Allah. 

 

6. Di antara kalangan Yahudi dan Nashrani sendiri selalu berebut klaim, bahwa Nabi Ibrahim 

itu adalah seorang Yahudi atau Nabi Ibrahaim itu adalah seorang Nashrani. Dengan kata lain 

yahudi dan nashrani berebut klaim bahwa Millah Ibrahim itu adalah Millah Yahudi, atau 

Millah Ibrahim itu adalah Millah Nashrani.  

 

Akan tetapi Allah membatalkan semua klaim itu dalam QS Ali Imran : 65-68, menetapkan 

Rasulullah dan para Sahabat-nya sebagai pengikut Nabi Ibrahim yang sah, dan menyebutkan 

ciri khas millah Ibrahim dengan beraqidah tauhid murni dan tidak mensekutukan Allah 

dengan segala sesuatu apapun.  

 

7. Kata Millah ketika disandingkan dengan kata Diin, maka kata Millah lebih mengacu kepada 

arti syariat atau pokok ajaran, sedangkan arti kata diin lebih mengacu kepada agama. Ini 

seperti contoh yang ada dalam QS Al Hajj : 78 

 

Namun ketika disebutkan sendirian, maka baik istilah Diin dan Millah, dua-duanya 

mencakup pengertian agama dan syariat. 

 

8. Ketika kata Millah Ibrahim ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, maka ini 

menujukkan bahwa pokok-pokok syariat tauhid yang diajarkan nabi Muhammad itu 

mengikuti pokok-pokok syariat tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam. 
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9. Kata Millah kadang merupakan sinonim dari kata Diin, dan kadang juga memiliki pengertian 

yang berbeda sesuai dengan konteks dan pemakaiannya. 

 

10. Perintah Allah untuk mengikuti Millah Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al 

Baqarah : 130 dan 135, Ali Imran : 95, An-Nisa : 125, Al An‘am : 161, Yusuf : 38, An-Nahl : 

123, dan Al Hajj : 78; berarti perintah Allah untuk mengikuti contoh ajaran tauhid Nabi 

Ibrahim sebagai inti dari agama Islam. Bukan berarti nabi Ibrahim memiliki suatu agama 

sendiri selain Islam. 

*** 

Pemakaian kata Diin dan Millah yang digunakan secara ―cross section‖ di dalam Al Qur‘an ini, 

sebenarnya ingin dimanfaatkan oleh Pluralis Liberal untuk menjustifikasi faham Pluralisme 

mereka melalui slogan yang mereka sebut Abrahamic Faith, Abrahamin Religion, atau persatuan 

agama-agama Ibrahim. 

Akan tetapi sayangnya, pembahasan terperinci mengenai pemakaian kata Diin dan Millah di 

dalam Al Qur‘an sebagaimana yang telah kita bahas membatalkan keinginan spekulasi mereka.  

Pengkelabuan ini biasanya hanya berlaku bagi orang yang tidak memahami duduk permasalahan 

dan perbedaan antara istilah Diin dan Millah. Baik itu dalam masalah pemakaiannya ataupun 

masalah kontekstualnya. 

Faham Pluralisme yang membeda-bedakan agama yang dibawa oleh para Nabi, sebenarnya 

bukanlah sikap orang yang beriman. Ini bertentangan langsung dengan firman Allah subhaanahu 

wa ta‘ala 

 ِٚ ْٖ ُسُعِِ ِٓ َٖ أََدٍذ  ُم ت٤َْ  اَل ُٗلَشِّ

(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang 

lain) dari rasul-rasul-Nya"... [QS Al Baqarah : 285] 
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4. Diturunkan Kitab, bukan diturunkan agama! 

Allah subhaanahu wa ta‘aala sering menyebut Yahudi dan Nashrani dengan ―orang yang Allah 

turunkan kepada mereka Kitab‖. Baik itu Ahlul kitab, Uutul Kitab, Uutuu nashiiban minal 

kitaab, ataupun Aaatainaahumul kitaab.  

Allah subhaanahu wa ta‘aala tidak pernah berfiman, bahwa mereka adalah orang yang Allah 

turunkan agama Yahudi kepada mereka dengan perantara Nabi Musa. Dan orang yang Allah 

turunkan agama Nashara kepada mereka, dengan perantara Nabi ‗Isa. 

Mari kita perhatikan hal ini dengan benar. 

Perkataan ―orang yang diturunkan Kitab‖ dengan ―orang yang diturunkan agama‖ itu hal 

yang berbeda dan sangat jauh konteksnya. Oleh karena itu Allah berfirman : 

ْْ تِ  ُ حً ََُؼَِّٜ َٔ َسْد َٝ ًُٛذٟ  َٝ َِّ َش٢ٍْء  ٌُ ذَْلِظ٤ًَل ُِ َٝ  َٖ ا َػ٠َِ اَُِّز١ أَْدَغ ًٓ ا َٔ ٌِرَاَب ذَ ُْ َٞع٠ ا ُٓ َّْ آذ٤ََْ٘ا  ًِرَاٌب شُ َزا  ََٰٛ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ ٣ُْئ ِٜ ِِوَاِء َستِّ

ثَاَسٌى كَاذَّثُِؼُٞٙ  ُٓ َُْ٘اُٙ  َْٗض َّ٘  أَ ًُ  ْٕ اِ َٝ ْٖ هَْثَِِ٘ا  ِٓ  ِٖ ٌِرَاُب َػ٠ََِٰ ؽَائِلَر٤َْ ُْ ٍَ ا ِْٗض
ا أُ َٔ ْٕ ذَوُُُٞٞا اَِّٗ َٕ أَ ٞ ُٔ ْْ ذُْشَد ٌُ اذَّوُٞا ََُؼَِّ َٝ ْْ ِٜ ْٖ ِدَساَعرِ ا َػ

 َٖ اك٤ِِِ ـَ َُ 

Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk 

menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman 

(bahwa) mereka akan menemui Tuhan mereka.  

Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan 

bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) 

mengatakan: ―Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum 

kami (yakni Yahudi dan Nashrani), dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa 

yang mereka baca. [QS. Al-An‘am : 154-156] 

Allah juga berfirman mengenai Nabi Ibrahim abul anbiyaa‘ (Bapaknya para Nabi), yang diklaim 

oleh orang Yahudi sebagai orang Yahudi, dan yang di klaim oleh orang Nashara sebagai orang 

nashara, 

ِٙ ۚ أَ  ْٖ تَْؼِذ ِٓ َُ ااِلَّ  ِْٗج٤ اْْلِ َٝ َساجُ  ْٞ ِْٗضَُِد اُرَّ
ا أُ َٓ َٝ  َْ ٤ِٛ َٕ ك٢ِ اِْتَشا ٞ َْ ذَُذاجُّ ٌِرَاِب ُِ ُْ ََ ا ْٛ ا ٣َا أَ َٔ ْْ ك٤ِ ُئاَلِء َداَجْجرُ ََٰٛ ْْ ْٗرُ َٕ َٛا أَ كَََل ذَْؼوُِِٞ

ِٚ ِػِْ  ْْ تِ ٌُ َُ َٕ ٞ ُٔ ْْ اَل ذَْؼَِ ْٗرُ أَ َٝ  ُْ ُ ٣َْؼَِ للاَّ َٝ  ۚ ٌْ ِْ ِٚ ِػ ْْ تِ ٌُ ا ٤ََُْظ َُ َٔ َٕ ك٤ِ ٞ َْ ذَُذاجُّ َٕ   ٌْ كَِِ ا ًَ  ْٖ ٌِ
ََُٰ َٝ اَل َْٗظَشا٤ًِّٗا  َٝ ُْ ٣َُِٜٞد٣ًّا  ٤ِٛ َٕ اِْتَشا ا ًَ ا  َٓ

٠َُ اَُّ٘اِط تِبِْتشَ  ْٝ َّٕ أَ َٖ اِ ٤ ًِ ْشِش ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  َٕ ا ًَ ا  َٓ َٝ ا  ًٔ ْغِِ ُٓ َٖ َد٤ِ٘لًا  ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢ُُِّ ا َٝ  ُ للاَّ َٝ ُ٘ٞا ۗ  َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ َزا اَُّ٘ث٢ُِّ  ََٰٛ َٝ َٖ اذَّثَُؼُٞٙ  َْ ََُِِّز٣ ٤ِٛ ا  

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan 

Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah 

kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka 

kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui.  

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia 

adalah seorang yang lurus dan muslim ( َكبَنَُحىِيفًبُُمْسلًِمب ) dan sekali-kali bukanlah dia 
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termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada 

Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-

orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang 

yang beriman. [QS. Ali Imran : 65-68] 

Dari hal ini, dan juga dengan penjelasan pada point-point sebelumnya, maka terang bagi kita 

bahwa Ahlul Kitab Yahudi dan Nashrani itu hanyalah golongan yang pernah diturunkan wahyu 

berupa Kitab suci dari Allah kepada mereka.  

Bukan suatu golongan yang Allah yang turunkan agama yang berbeda bagi mereka.  

Adapun agama disisi Allah hanya Islam saja, dan ini adalah agama dari semua Nabi-Nabi Allah 

yang berkesinambungan. Yang berbeda dari para Nabi itu, hanyalah kekhususan aturan syariat 

dan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. 
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5. Asal Nama Yahudi dan Nashrani 

Jika ada orang bertanya,  

―Kalau semua Nabi itu membawa agama Islam dan beragama Islam. Menyeru kepada 

Islam dan mengajak untuk menjadi Muslim (pemeluk agama Islam). Maka darimana asal 

nama Yahudi dan Nashrani itu datang ? Bukankah Allah juga menyebutkan nama Yahudi 

dan Nashrani dalam Al-Qur‘an?‖. 

Secara ringkas kita jawab, Yahudi dan Nashrani itu sebenarnya hanya ―nama julukan historis‖ 

bagi orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Yang mana nama julukan itu dimulai pada 

―starting point‖ di masa tertentu, dan berkelanjutan hingga sekarang.  

Mereka tidak pernah disebut dengan nama itu, yakni nama Yahudi dan Nashrani, sejak dari 

awal hingga akhir diturunkannya Kitab Taurat dan Injil kepada mereka.  

Sekali lagi. Mereka tidak pernah disebut dengan nama Yahudi dan Nashrani, sejak dari 

awal hingga akhir diturunkannya Kitab Taurat dan Injil kepada mereka.   

Dari starting point itu dan seiring dengan berjalannya waktu, julukan itu akhirnya berubah 

menjadi nama agama oleh anggapan kebanyakan orang. Atau dianggap sebagai identitas suatu 

agama. 

*** 

Adapun kitab wahyu tersebut, Taurat dan Injil, tidak pernah menyebutkan nama Yahudi dan 

Nashrani sebagai nama agamanya.  

Para Nabi pembawa kitab tersebut juga tidak pernah berkata, ―Jadilah kamu orang yang 

beragama Yahudi‖ atau ―Masuklah kamu ke dalam agama Yahudi‖ bagi Nabi Musa ‗alaihis 

salaam yang membawa kitab taurat.  

Dan juga Nabi ‗Isa ‗alaihis salaam yang membawa kitab Injil, tidak pernah berkata ―Jadilah 

kamu orang yang beragama Nashrani‖ atau ―Masuklah kamu ke dalam agama Nashrani‖. 

Berikut di bawah akan kami terangkan perincian asal mula ―starting point‖ adanya nama Yahudi 

dan Nashrani tersebut, dengan melalui kitab-kitab sejarah selain Taurat dan Injil, yang dijadikan 

sebagai kitab yang dikumpulkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 

Ingat, Taurat itu hanya bagian dari Perjanjian Lama. Tidak mencakup semua Perjanjian Lama. 

Taurat itu adalah panteteukh atau 5 kitab awal dari Perjanjian Lama saja. 

Demikian juga Injil. Injil itu hanya 4 kitab kanonik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan 

Injil Yohannes saja. Injil hanya bagian dari Perjanjian Baru saja. Tidak mencakup semua 

Perjanjian Baru.   
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a. Yahudi 

i. Adakah nama agama Yahudi pada zaman Nabi Ya‘qub hingga ke zaman Nabi Musa, 

sebagai starting point? 

Nama Yahudi sendiri sebenarnya berasal dari Yehuda/Yahuda/Judah, yang merupakan nama 

salah seorang anak dari 12 anak Nabi Ya‘qub. Nabi Ya‘qub sendiri mempunyai gelar ―Israel‖ 

yang berarti ―hamba Allah‖.  

Anak keturunan nabi Ya‘qub (Israel) disebut sebagai bani Israel, sedangkan salah satu nama 

suku bani Israel itu bernama suku Yehuda/Yahuda dengan nisbat kepada Yehuda/Yahuda anak 

nabi Ya‘qub. 

Oleh karena itulah nabi Ya‘qub tidak pernah dikatakan beragama Yahudi, atau tidak pernah 

berkata ―Jadilah kamu orang yang beragama Yahudi‖ atau ―Masuklah kamu ke dalam agama 

Yahudi‖ kepada anak-anaknya. Sedangkan Yahuda sendiri adalah nama dari anaknya.  

Lihat : kisah-kisah Nabi Yaqub di Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian, mulai dari pasal 

28 : 10 hingga pasal 37 : 2 

* 

Dalam kisah keturunan bani Israil, setelah melewati kisah Nabi Yusuf yang membawa Nabi 

Ya‘qub (Israel) dan seluruh saudaranya pindah ke mesir. Sehingga di Mesir lah sebenarnya 

keturunan bani Israil mulai berkembang.  

Maka dilanjutkan dengan sejarah jatuhnya kekuasaan raja-raja Hyksos (yang dulu pernah 

mengangkat nabi Yusuf sebagai pejabat negara) oleh raja-raja fir‘aun. Maka mulailah keturunan 

bani Israil diperbudak oleh para Fir‘aun. 

Nabi Yusuf ‗alaihis salaam sendiri sebelumnya juga tidak pernah dikatakan beragama Yahudi, 

tidak pernah berkata ―Jadilah kamu orang yang beragama Yahudi‖ atau ―Masuklah kamu ke 

dalam agama Yahudi‖ kepada orang yang didakwahinya.  

Bagaimana mungkin, sedangkan Yahuda itu adalah saudara Nabi Yusuf sendiri?   

Dan dia jugalah (Yahuda) yang bersekongkol dengan saudara-saudaranya yang lain, untuk 

membuang Nabi Yusuf ‗alaihis salaam ke dalam sumur karena dengki terhadap beliau  

Lihat : kisah-kisah Nabi Yaqub, berikut Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, di Perjanjian 

Lama dalam kitab Kejadian, mulai dari pasal 37 : 2 hingga pasal 50 : 6 

* 

 

Sejarah perbudakan bani Israil oleh Fir‘aun ini berlanjut hingga muncul nabi Musa dari suku 

Levi. Suku Levi adalah penisbatan kesukuan kepada seseorang yang bernama Levi, salah satu 

saudara Yehuda. Levi adalah anak dari nabi Ya‘qub (Israel) juga.  
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Nabi Musa dari suku Levi inilah yang kemudian membebaskan bani Israel, dari perbudakan dan 

kedzoliman Fir‘aun. Nabi Musa lah yang membawa bani Israel keluar dan berpindah tempat dari 

Mesir (exodus), dengan melewati Laut Merah. 

Setelah Nabi Musa menemani bani Israil yang ―nomaden‖ di padang pasir selama 40 tahun. 

Yang mana peristiwa nomaden ini terjadi karena hukuman Allah, sebagai akibat ―kekurang 

ajaran‖ bani Israil terhadap perintah Allah. Maka pada masa nomaden ini tampuk kepemimpinan 

Nabi musa berakhir, dan diestafetkan kepada Nabi Yoshua (Yusya‘ bin Nun) murid dari nabi 

Musa.  

Selama tampuk kepemimpinan Nabi Yoshua ini, bani Israil akhirnya berhasil dalam jihad 

peperangannya, dan mempunyai tempat tinggal di tanah Kanaan (Palestina). 

Dalam rangkaian kisah yang panjang ini, lagi-lagi kitab perjanjian lama juga tidak pernah 

menyebutkan perkataan bahwa Nabi Musa ‗alaihis salaam itu beragama Yahudi.  

Tidak pernah disebutkan bahwa Nabi Musa berkata, ―Jadilah kamu orang yang beragama 

Yahudi‖, atau ―Masuklah kamu ke dalam agama Yahudi‖ kepada bani Israel yang didakwahinya.  

Bagaimana mungkin, sedangkan Nabi Musa ‗alaihis salaam sendiri dari suku Levi. Bukan dari 

suku Yahuda.  

Lihat kisah-kisah Nabi Musa di Perjanjian Lama dalam : Kitab Keluaran, Kitab 

Bilangan, dan Kitab Ulangan. 

* 

Semua kitab di Perjanjian Lama yang memberikan kita perincian mengenai kisah dan perkataan 

dari Nabi Ya‘qub (Israel), Nabi Yusuf, dan Nabi Musa ‗alaihis salaam itu;  hanya memberikan 

kita perincian kisah mengenai: 

1. Kisah Nabi Ya‘qub (Israel) ‗alahis salaam mulai dari awal hingga ketika sudah berserta 

anak-anaknya 

2. Kisah Nabi Yusuf ‗alaihis salaam, pertikaiannya dengan saudaranya, dan kisah ketika di 

Mesir. 

3. Kisah Nabi Musa ‗alaihis salaam, mulai dari kelahirannya, perseteruan dengan fir‘aun, 

exodus dengan membawa bani Israil keluar dari mesir, membina Bani Israil dalam masa 

nomaden, hingga meninggalnya beliau. 

4. Perintah Allah untuk mentauhidkannya (meng-esa-kannya); hukum-hukum Allah, 

syari‘at, dan aturan untuk bani Israel yang disampaikan melalui para Nabi tersebut. 

Istilah ―agama Yahudi‖ dan starting pointnya masih a-historis (tidak ada bukti sejarahnya), 

sejak dari zaman Nabi Ya‘qub hingga sampai zaman Nabi Musa ini.  
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ii. Adakah nama agama Yahudi pada zaman Nabi Yoshua hingga ke zaman Nabi 

Sulaiman, sebagai starting point? 

Lalu bagaimanakah istilah ―Yahudi‖ itu bisa ada, sedangkan kitab-kitab Taurat (Panteteukh, 5 

buah kitab awal yang ada dalam perjanjian lama) tidak menyebutkan nama ―agama Yahudi‖ atau 

istilah ―Yahudi‖ tersebut?  

Untuk menjawab itu, mari kita ikuti kelanjutan kisah dari bani Israil pasca meninggalnya Nabi 

Musa ‗alaihis salaam, yang diestafetkan kepada Nabi Yoshua. 

Nabi Yoshua sebagai penerus Nabi Musa ‗alaihis salaam membagi daerah taklukan di Palestina 

menjadi 12 wilayah untuk 12 suku bani Israil, yang mana masing-masing wilayah dipimpin oleh 

para Hakim.  

Setelah berlalu sekitar 2 abad dari era kepemimpinan para Hakim, didorong oleh lemahnya 

pertahanan dan keamanan dari masing-masing wilayah Bani Israil terhadap serangan bangsa lain. 

Termasuk juga didorong adanya konflik perang bersaudara antar suku bani Israil yang berbeda 

wilayah. Maka bani Israil pun akhirnya sepakat untuk mengangkat seorang raja, dan mengganti 

sistem pemerintahan para Hakim di masing-masing wilayah menjadi sistem kerajaan tunggal. 

Lihat : Perjanjian Lama dalam Kitab Yoshua, Kitab Hakim-Hakim, dan Kitab Samuel. 

Urgensi pentingnya kekuatan pemerintahan di bawah pimpinan seorang raja ini, juga dilatar 

belakangi terampasnya kotak Tabut dari bani Israel ketika kalah berperang. 

Setelah nabi Samuel ‗alaihis salaam berdo‘a, Allah menunjukkan Thalut (Saul) sebagai raja 

pertama Bani Israil. Setelah Raja Thalut menjabat selama beberapa lama, suksesi kerajaan bani 

Israil pun akhirnya bergulir kepada Nabi Daud ‗alaihis salaam sebagai raja kedua.  

Nabi Daud ini berasal dari suku Yehuda, dan suksesi pergantian raja ini dilakukan dengan 

pendukung utama dari suku Yehuda. 

Sebelumnya memang sempat terjadi konflik antara Raja Thalut dengan Nabi Daud, mengenai 

masalah suksesi kepemimpinan. Hingga nabi Daud pun sempat melarikan diri sementara ke 

Hebron yang merupakan wilayah suku Yehuda dan menjadi raja disana. Hingga kemudian Nabi 

Daud pun akhirnya berhasil menyelesaikan masalah suksesi itu, dan menjadi raja bani Israil 

sepenuhnya. Maka secara otomatis setelah itu, pusat kerajaan Nabi Daud pun berpindah dari dari 

Hebron ke Yerusalem dengan didukung suku Yehuda sebagai pendukung utamanya. Kerajaan 

bani Israil mengalami kejayaannya pada masa Raja Nabi Daud, dan puncaknya pada Raja Nabi 

Sulaiman ‗alaihis salaam yang merupakan anak dari Nabi Daud.  

Kisah hingga zaman Nabi Sulaiman ini juga sama sekali tidak pernah ada perkataan ataupun 

tulisan, ―Jadilah kamu orang yang beragama Yahudi‖, atau ―Masuklah kamu ke dalam agama 

Yahudi‖. Maka dari itu, istilah ―agama Yahudi‖ itu masih a-historis (tidak ada sejarahnya) 

hingga zaman Nabi Sulaiman ini.  
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iii. Adakah nama agama Yahudi pada zaman perpecahan kerajaan Bani Israil ini? 

Kisah lebih lanjut, sayangnya suksesi dari puncak kejayaan masa Raja Nabi Sulaiman itu 

tampaknya tidak berlangsung baik. Terjadi perseteruan mengenai pewaris kerajaan pasca Nabi 

Sulaiman, dan kerajaan Bani Israil pun akhirnya pecah menjadi dua yakni : 

1. Kerajaan bani Israel di bagian Utara tanah Kanaan (Palestina) yang disebut dengan nama 

―Kerajaan Israel‖, yang beribukota di Samaria 

2. Kerajaan bani Israel di bagian Selatan tanah kanaan (Palestina) yang disebut dengan 

nama ―Kerajaan Yehuda/Yahuda‖, yang beribukota di Yerusalem. 

Kerajaan Israel sendiri didukung oleh 10 suku bani Israil, dengan dipimpin oleh Yerobeam bin 

Nebat dari suku Efraim.  

Sedangkan kerajaan Yahuda didukung oleh 2 suku bani Israil yang tersisa (suku Yahuda dan 

suku Benyamin), dipimpin oleh Rehabeam anak dari Nabi Sulaiman, dengan suku Yahuda 

sebagai pendukung utama nya. 

Lihat : Perjanjian Lama dalam Kitab Raja-Raja dan Kitab Tawarikh. 

Selama berjalan, kerajaan Yahuda akhirnya juga didukung oleh suku Levi yang merupakan suku 

ke-13 yang tidak mempunyai kekuasaan dari 12 wilayah Tanah Kanaan (Palestina) yang dipecah. 

Suku Levi tidak mempunyai wilayah dikarenakan Nabi Yosua dulu memberikan tugas khusus 

bagi mereka, untuk melayani masalah keagamaan di ke 12 wilayah. Dengan imbalan 10% dari 

masing-masing hasil bumi 12 tanah Kanaan, yang dihuni ke 12 suku tersebut.  

Suku Levi ini mulanya tersebar di 12 wilayah suku lainnya, karena tugas mereka memang 

khusus hanya untuk masalah keagamaan saja. 

Suku Levi lebih memilih mendukung kerajaan Yahuda, karena kerajaan Israil melakukan banyak 

kedzoliman dengan memasukkan berhala dan melakukan kesyirikan di kerajaannya. 
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a) Kerajaan Israil dan 10 suku bani Israil 

Kerajaan Israil akhirnya ditakdirkan Allah, dihancurkan dengan diserang oleh kerajaan Assyiria. 

Perjanjian Lama, Kitab Raja-raja 1 pasal 14 : 15 mencatat, 

14:15 Kemudian TUHAN akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti 

gelagah di air dan Ia akan menyentakkan mereka dari pada tanah yang baik ini yang 

telah diberikan-Nya kepada nenek moyang mereka; Ia akan menyerakkan mereka ke 

seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala 

mereka dan dengan demikian menyakiti hati TUHAN. 

Pada mulanya Kerajaan Israel hanya dijadikan kerajaan taklukan oleh Raja Assyiria, untuk 

diwajibkan membayar upeti. Namun Kerajaan Israel akhirnya memberontak, walau akhirnya 

dapat dipadamkan.  

Akibat dari pemberontakan ini, 10 suku bani Israel yang berdiam di wilayah kerajaan Israel 

dibuang dari Tanah Kanaan (Palestina) ke Asyur. Tanah Kanaan (Palestina) kekuasaan Kerajaan 

Israel pun menjadi kosong, dan digantikan oleh orang-orang penyembah berhala dari wilayah 

kekuasaannya yang lain atas perintah raja Asyur. 

Perjanjian Lama, Kitab Raja-raja 2 mencatat, 

17:24 Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan 

Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang 

Israel; maka orang-orang itupun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. 

18:11 Raja
 
 Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan 

menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan 

di kota-kota orang Madai, 

Singkat cerita 10 suku keturunan dari bani Israil itu hilang, dan tidak ada penerusnya lagi setelah 

dibuang ke Asyur. Maka terputuslah garis keturunan dari 10 suku bani Israil itu. 

Banyak ―teori spekulatif‖ mengenai bangsa-bangsa yang ―diduga‖ keturunan dari 10 suku bani 

Israil yang hilang itu.  

Namun teori dan dugaan itu, tidak pernah bisa membuktikan ―silsilah garis keturunan‖ bani Israil 

yang resmi hingga ke pemuka 10 suku bani Israil. Padahal menurut tradisi Bani Israil dan 

Perjanjian Lama, pembuktian silsilah garis keturunan itu sangat penting dan harus dijaga karena 

mereka adalah keturunan dari para Nabi. 

Sebagai contoh lihat :  
Perjanjian Lama kitab Tawarikh 1 pasal 1 :1 hingga pasal 9: 34, yang menyebutkan secara 

rinci silsilah garis keturunan dari Nabi Adam hingga Nabi Ya‘qub, berikut juga kedua belas 

anaknya yang merupakan pemuka suku bani Israil. Lihat Tawarikh pasal 1 :1 hingga pasal 

9: 34. 
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Tradisi ini pun bahkan juga diikuti oleh Yesus, yang merupakan bani Israil dari keturunan suku 

Yahudi, sebagaimana keterangan dalam Perjanjian Baru.  

Lihat : Kitab Matius Pasal 1 : 1-17 dan kitab Lukas Pasal 3: 23-38. 

Oleh karena itu sebagai kesimpulan, 10 suku bani Israel dari kerajaan Israel itu terputus 

garis silsilah keturunannya dan hilang dari sejarah peradaban dunia. 

Kerajaan Israel sendiri berdiri selama sekitar 200 tahun dengan pergiliran 20 orang raja.  

Kitab Raja-Raja dalam Perjanjian Lama mencatat ke 20 nama raja-raja kerajaan Israel itu dengan 

nama :  

Yerobeam (I), Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahazia, Yoram (raja Israel), 

Yehu, Yoahas, Yoas, Yerobeam (II), Zakharia, Salum, Menahem, Pekahya, Pekah, dan 

Hosea. 

Para Nabi bani Israil yang mendampingi sejarah kerajaan Israel adalah :  

Nabi Elia, Nabi Elisa bin Safat, Nabi Mikha, Nabi Yunus, Nabi Amos, dan Nabi Hosea. 

* 

Hingga kehancuran kerajaan Israel ini sama sekali tidak pernah ada perkataan ataupun tulisan, 

―Jadilah kamu orang yang beragama Yahudi‖, atau ―Masuklah kamu ke dalam agama Yahudi‖.  

Maka dari itu, istilah ―agama Yahudi‖ itu masih a-historis (tidak ada sejarahnya) hingga 

zaman kehancuran kerajaan Israel ini.  
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b) Kerajaan Yahuda, Pembuangan, dan Exodus Nabi Ezra 

Kerajaan Yahuda, walau hanya didukung 2 suku bani Israil (Suku Yahuda dan suku Benyamin) 

plus suku Levi yang bergabung belakangan. Namun sejarah kerajaan Yahuda jauh lebih stabil 

dan jauh lebih lama dibandingkan kerajaan Israil. 

Kerajaan Yahuda bertahan sekitar 135 tahun lebih lama dibandingkan kerajaan Israil (sehingga 

total 335 tahun), dengan pergiliran 20 orang raja. 

Kitab Raja-Raja dan Kitab Tawarikh dalam Perjanjian Lama, mencatat 20 nama raja-raja 

Kerajaan Yahuda tersebut dengan nama :  

Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram (raja Yahuda), Ahazia, Atalya (Ratu), Yoas, 

Amazia, Uzia/Azarya, Yotam, Ahas, Hizkia, Menasye, Amon, Yosia, Yoahas, Yoyakim, 

Yoyakhin/Yekonia, Zedekia. 

Para Nabi bani Israil yang mendampingi sejarah kerajaan Yahuda adalah :  

Nabi Obaja, Nabi Yoel, Nabi Mikha (dia juga mendampingi kerajaan Israil), Yesaya, 

Nahum, Zefanya, dan Nabi Yeremia. 

Pada akhirnya kerajaan Yahuda pun durhaka terhadap Allah dan menyembah berhala. Maka 

kerajaan Yahuda pun ditakdirkan Allah, dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babel/Babilonia. 

Berikut saya kutipkan ayat yang berkaitan dengan Raja Zedekia, raja terakhir dari kerajaan 

Yahuda, dari kitab 2 Raja-Raja : 

Pasal 24 menyebutkan, 

24:18 Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun 

lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, 

dari Libna. 

24:19 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. 

24:20 Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, 

yakni bahwa Ia sampai membuang mereka dari hadapan-Nya. Zedekia memberontak 

terhadap raja Babel. 

25:1 Maka pada tahun kesembilan dari pemerintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, 

pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala 

tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan 

tembok pengepungan sekelilingnya. 

25:2 Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang kesebelas zaman raja Zedekia. 
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Pasal 25 dari kitab 2 Raja-raja, menyebutkan akhir dari kerajaan Yahuda dengan pembuangan, 

25:8   Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu–itulah tahun kesembilan belas 

zaman raja Nebukadnezar, raja Babel–datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan 

pengawal, pegawai raja Babel, ke Yerusalem. 

25:9   Ia membakar rumah TUHAN, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem; semua 

rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. 

25:10 Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada 

bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. 

25:11 Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang 

ke pihak raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan 

oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. 

25:12 Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan 

pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. 

25:13 Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah TUHAN dan kereta penopang dan 

―laut‖ tembaga yang ada di rumah TUHAN dipecahkan
 
 oleh orang Kasdim dan 

tembaganya diangkut mereka ke Babel. 

25:14 Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas 

tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian, diambil mereka, 

25:15 juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas 

maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. 

25:16 Adapun kedua tiang, ―laut‖ yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo 

untuk rumah TUHAN, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 

25:17 Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari 

tembaga; tinggi ganja itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas 

ganja itu sekeliling, semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, 

disertai jala-jala. 

25:18 Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, 

imam tingkat dua dan ketiga orang penjaga pintu. 

25:19 Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, 

dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima 

tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan enam puluh orang dari 

rakyat negeri yang terdapat di kota itu. 

25:20 Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka 

kepada raja Babel, di Ribla. 

25:21 Lalu raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. 

Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya.  

Peristiwa penting dari hancurnya kerajaan Yahuda yang beribukota di Yerusalem oleh 

Babilonia/Babel ini adalah : 

1. Dihancurkannya Baitullah Haikal Sulaiman yang berada di Yerusalem. 

2. Dibuangnya seluruh rakyat kerajaan Yahuda yang berasal dari suku Yahuda, suku 

Benyamin, dan suku Levi yang mendukungnya ke Babilonia. 
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Hingga kehancuran kerajaan Yahuda ini sama sekali tidak pernah ada perkataan ataupun tulisan, 

―Jadilah kamu orang yang beragama Yahudi‖, atau ―Masuklah kamu ke dalam agama Yahudi‖.  

Maka dari itu, istilah ―agama Yahudi‖ itu masih a-historis (tidak ada sejarahnya) hingga 

zaman kehancuran kerajaan Yahuda  ini.  
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iv. Mulai munculnya istilah ―Yahudi‖ sebagai starting point, untuk menyebut agama orang 

Yahuda pada masa pembuangan orang-orang kerajaan Yahuda, hingga terjadinya 

exodus dengan dipimpin oleh Nabi Ezra 

Sekedar catatan awal. 

Bahasa yang digunakan dalam kitab perjanjian Lama mulai di kitab Raja-Raja dan Tawarikh 

pasca perpecahan kerajaan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, mulai memberikan pembedaan 

gaya bahasa.  

Yakni menyebut ―Orang Israel atau Israel‖ untuk merujuk kepada orang dari kerajaan 

Israel, dan ―Orang Yahuda atau Yahuda‖ untuk merujuk orang dari kerajaan Yahuda. 

Pembuangan suku bani Israil dari kerajaan Yahuda ini, berbeda dengan suku bani Israil dari 

kerajaan Israil terdahulu. Pembuangan ―Yahuda‖ ini tidak berakhir dengan terputusnya garis 

silsilah suku bani Israil yang mendukung kerajaan Yahuda.  

Garis silsilah suku bani Israil yang terdiri dari suku Yahuda, suku Benyamin, dan suku Levi tetap 

bersambung dan exist di dalam sejarah. 

Hal ini dikarenakan 2 hal sebagai berikut : 

a) Naiknya kedudukan orang Yahuda  

Yakni naik karena pengakuan atas keilmuan Nabi Daniel oleh raja Nebukadnezar di Babilonia, 

sehingga beliau dan teman-temannya naik kasta dan menjadi orang penting di pemerintahan 

walau sebelumnya adalah orang buangan. 

Kitab Daniel menulis, 

1:5 Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur 

yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun, dan sesudah itu 

mereka harus bekerja pada raja. 

1:6 Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, 

Misael dan Azarya. 

1:7 Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya 

Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya 

dinamainya Abednego. 

Kedekatan dengan raja, walau hanya masih sebagai pelayan, dimanfaatkan untuk 

memperlihatkan kepiawaian Nabi Daniel dan teman-temannya dalam masalah pemerintahan. 

Hingga jadilah mereka orang penting dalam pemerintahan Babilonia, dan terangkatlah juga 

derajat orang Yehuda. 
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Kitab Daniel menulis, 

1:18  Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa 

menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan 

Nebukadnezar. 

1:19  Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati 

yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah mereka itu 

pada raja. 

1:20  Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan 

raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada 

semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 

1:21  Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. 

Dikatakan juga dalam kitab Daniel, bahwa Nabi Daniel menempati posisi sebagai orang ketiga 

dalam posisi pemerintahan kerajaan Babel. 

5:29  Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan 

pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di 

dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 
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b) Pembuangan di Babel/Babilonia itu berakhir dengan dikalahkannya raja Babel oleh 

raja Koresy dari bangsa Persia.  

Sesudah meninggalnya Belsyazar raja terakhir dari Babilonia karena dibunuh dalam usaha 

penaklukan dan perebutan kekuasaan, maka beralihlah kekuasaan Babilonia kepada raja Koresy 

dari Persia. 

Dalam penaklukannya, raja Koresy ternyata memerintahkan agar orang Yahuda yang ada di 

babilonia untuk kembali ke tanah Kanaan (Palestina). Raja Koresy memperbolehkan rakyat 

Yahuda untuk exodus kembali mendiami tanah Kanaan (Palestina), dengan perjalanan exodus 

dipimpin oleh Nabi Ezra. 

Mulai dari kisah ini, Perjanjian Lama selalu memakai ―orang Yehuda‖ dan ―Israil‖ sebagai kata 

ganti satu sama lain. Dan tentu saja, term ―orang Yehuda‖ dan ―Israil‖ yang dimaksud adalah 

merujuk kepada kerajaan Yahuda. 

Kitab Ezra menulis, 

1:1 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati 

Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, 

sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman 

ini: 

1:2 ―Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan 

kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan 

rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. 

1:3 Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia 

berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah 

TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. 

1:4 Dan setiap orang yang tertinggal, di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong 

oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping 

persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem.‖ 

1:5 Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, 

serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan 

Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah TUHAN yang ada di Yerusalem. 

Kitab Ezra juga menulis, 

2:1 Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni 

para tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang 

kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. 

2:2 Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, 

Mordekhai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang 

bangsa Israel: 
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Pada starting point ini, istilah ―Yahudi‖ untuk merujuk kepada Orang Yahuda dan seluruh suku 

bani Israil yang tersisa, sudah mulai terdengar dalam sejarah.  

Ke-eksklusifan istilah Yahudi ini, juga dikuatkan oleh kebijaksanaan Nabi Ezra terhadap suku 

bani Israil yang tersisa untuk memurnikan keturunan suku bani Israil. Pemurnian suku bani Israil 

yang tersisa, dilakukan dengan pelarangan dan peng-kutuk-an pernikahan dengan orang asing 

non bani Israil.  

Maka dari itu istilah Yahudi semakin sering digunakan. 

Lihat : Kitab Ezra Pasal 9 :1-4 dan Pasal 10 :1-44. 

*** 

Istilah Yahudi itu sendiri, pertama kali muncul (walau belum begitu popular) sejak : 

a.  Zaman Nabi Daniel pada waktu raja Nebukadnezar, sebagai nama julukan dan panggilan. 

Kitab Daniel menulis : 

3:8   Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. 

3:9   Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: ―Ya raja, kekallah hidup tuanku! 

3:10 Tuanku raja telah mengeluarkan titah, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi 

sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-

bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu, 

3:11 dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian 

yang menyala-nyala. 

3:12 Ada beberapa orang Yahudi, yang kepada mereka telah tuanku berikan 

pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrakh, Mesakh dan Abednego, orang-

orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya raja: mereka tidak memuja dewa 

tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. 

b. Zaman Ratu Ester yang akhirnya menjadi ratu Persia, setelah Nebukadnezar dari Babel 

dikalahkan oleh Persia. 

Kitab Ester menulis, 

2:5 Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi, yang bernama Mordekhai 

bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin 
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2:6 yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan 

Yekhonya, raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh raja 

Nebukadnezar, raja Babel. 

2:7 Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu 

tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu 

bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai. 

Sehingga starting point muncul istilah generic ―Yahudi‖ sebagai suatu entitas khusus tersendiri 

bagi seluruh keturunan bani Israil, dimulai ketika kerajaan Yahuda dikalahkan dan orang-

orangnya dibuang. 

Adapun istilah Yahuda pada waktu masih ada perpecahan antara kerajaan Israil dan kerajaan 

yahuda, masih merupakan istilah yang mengacu kepada faksi kerajaan. Masih belum merupakan 

istilah generik yang berlaku bagi semua keturunan bani Israil.  
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v. Kesimpulan mengenai istilah ―agama Yahudi‖ secara historis 

Jadi secara kesimpulan, starting point istilah generic Yahudi dimulai pada masa pembuangan 

orang-orang kerajaan Yahuda. Istilah Yahudi inilah yang akhirnya menjadi ―istilah julukan‖, 

bagi agamanya orang Yahuda.  

Kalau begitu apa nama agama orang Yahudi itu sebenarnya?  

Tentu saja agama mereka Islam, karena inilah agama yang dibawa oleh Nabi-nabi mereka 

sebelumnya sebagaimana yang telah kami jelaskan. 

Adapun istilah ―agama Yahudi‖ itu hanya istilah agama historis saja. Bukan nama resmi dari 

suatu agama yang diturunkan Allah kepada nabi Musa ‗alaihis salaam, yang disertai dengan 

perantaraan kitab Taurat.  
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vi. Perkataan mengenai istilah Yahudi menurut Nashara 

Dalam Perjanjian Baru di Kitab Roma, Paulus yang merupakan orang Yahudi dari Tarsus 

mendefinisikan Yahudi sebagai : 

2:17 Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum 

Taurat, bermegah dalam Allah, 

2:18 dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu 

mana yang baik dan mana yang tidak, 

2:19 dan yakin, bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di 

dalam kegelapan, 

2:20 pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum 

Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.  

Lebih lanjut lagi Paulus berkata dalam kitab Roma, 

2:28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang 

disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. 

2:29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat 

ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya 

datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. 

Dalam Kitab yang lain dalam Perjanjian Baru, yakni Kitab Galatia, Paulus berkata : 

2:15 Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari 

bangsa-bangsa lain. 

Dari kutipan Paulus tadi, maka Yahudi memang dibagi dari dua sisi : 

a. Yahudi karena sebab keturunan 

b. Yahudi karena sebab berpegang kepada hukum-hukum Taurat. 

Dari definisi ini, maka sebenarnya Yesus sendiripun (nabi Isa) sebenarnya juga adalah seorang 

Yahudi. Dan pada dasarnya, memang Yesus itu adalah nabi keturunan Yahudi dan Yesus juga 

berpegang kepada hukum Taurat sembari menambahkannya dengan Injil. 
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vii. Perkataan mengenai istilah Yahudi menurut kamus internasional 

Encyclopedia of Brittanica dalam keyword ―Jew‖ menulis : 

Jew, Hebrew Yĕhūdhī, or Yehudi,  any person whose religion is Judaism. 

In the broader sense of the term, a Jew is any person belonging to the worldwide group 

that constitutes, through descent or conversion, a continuation of the ancient Jewish 

people, who were themselves descendants of the Hebrews of the Old Testament.  

In ancient times, a Yĕhūdhī was originally a member of Judah—i.e., either of the tribe of 

Judah (one of the 12 tribes that took possession of the Promised Land) or of the subsequent 

Kingdom of Judah (in contrast to the rival Kingdom of Israel to the north).The Jewish 

people as a whole, initially called Hebrews (ʿIvrim), were known as Israelites (Yisreʾelim) 

from the time of their entrance into the Holy Land to the end of the Babylonian Exile (538 

bc).  

Thereafter, the term Yĕhūdhī (Latin: Judaeus; French: Juif; German: Jude; and English: 

Jew) was used to signify all adherents of Judaism, because the survivors of the Exile 

(former inhabitants of the Kingdom of Judah) were the only Israelites who had retained 

their distinctive identity. (The 10 tribes of the northern kingdom of Israel had been 

dispersed after the Assyrian conquest of 721 bc and were gradually assimilated by other 

peoples). 

The term Jew is thus derived through the Latin Judaeus and the Greek Ioudaios from the 

Hebrew Yĕhūdhī. The latter term is an adjective occurring only in the later parts of the Old 

Testament and signifying a descendant of Yehudhah (Judah), the fourth son of Jacob, 

whose tribe, together with that of his half brother Benjamin, constituted the Kingdom of 

Judah. 

Lihat : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/303358/Jew 

Encyclopedia of Brittanica dalam keyword ―Judaism‖ juga menulis : 

Judaism, the religion of the Jews. It is the complex phenomenon of a total way of life for 

the Jewish people, comprising theology, law, and innumerable cultural traditions. 

Lihat : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/307197/Judaism 
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viii. Perkataan mengenai istilah Yahudi menurut Islam 

Menurut Islam, istilah Yahudi dengan pengertian menunjuk kepada suatu nama agama itu 

sebenarnya berasal dari nama suku. Bukan nama agama yang diturunkan oleh Allah.  

Ini karena syariat Nabi Musa dan nabi-nabi bani Israel yang terdahulu itu, memang khusus 

diturunkan untuk bani Israil saja. Sehingga syariat agama yang diajarkan nabi Musa dan nabi-

nabi bani Israel itu memang syariat yang tertutup dan eksklusif untuk bani Israil. 

Rasulullah Shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda mengenai ―ke-eksklusifan‖ syariat Nabi-nabi 

sebelumnya: 

حً  َّٓ تُِؼْصُد ا٠َُِ اَُّ٘اِط َػا َٝ حً  ِٚ َخاطَّ ِٓ ْٞ َٕ اَُّ٘ث٢ُِّ ٣ُْثَؼُس ا٠َُِ هَ ا ًَ َٝ  

Dan semua nabi (sebelumku) diutus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada 

seluruh manusia. [HSR. Al-Bukhari no: 335; Muslim no: 521; An-Nasai no: 432, dari Jabir 

bin Abdullah] 

Sebagai syariat yang ―tertutup‖, maka ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa dan nabi-

nabi bani Israel itu memang bukan agama yang bersifat ―missionaris‖. Bukan syariat dakwah, 

yang menyuruh untuk mengajak seluruh umat manusia, masuk ke dalam agamanya.  

Karena ke-eksklusifan ini, maka secara historis ―syariat bani Israel‖ ini lambat laun disebut 

sebagai ―agama Yahudi‖. Julukan ini awalnya diberikan oleh orang-orang non Yahudi, untuk 

merujuk kepada ―ajaran agama‖ yang dianut oleh orang Yahudi.  
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ix. Istilah Yahudi pada zaman Rasulullah hingga sekarang 

Dalam aktual aplikasi dan perkembangan agama Yahudi : 

1. Istilah ―Yahudi‖ sudah menjadi ―Agama Yahudi‖ 

2. Orang Yahudi sendiri sudah tidak asli garis keturunan bani Israilnya karena adanya kawin 

campur dengan wanita non Yahudi [Lihat Kitab Ezra] 

3. Dan ada juga orang non bani Israil (goyim) yang memeluk Agama Yahudi dengan 

berpegang kepada Taurat. 

Merujuk pada hal itu, pengikut agama Yahudi akhirnya dibagi menjadi 3 kelas : 

1. Yahudi yang murni garis keturunannya dari Ayah dan Ibu yang berdarah bani Israil dari 

suku yang tersisa, maka dia terkategori Yahudi Kelas Satu 

2. Yahudi yang garis keturunannya campuran karena menikah dengan ibu yang non bani 

Israil, maka dia terkategori Yahudi Kelas Dua 

3. Yahudi yang tidak memiliki garis keturunan bani Israil dari suku yang tersisa sama 

sekali, namun dia berpegang kepada Taurat dan hukum-hukum bani Israil, maka dia 

terkategori Yahudi Kelas Tiga. 

Yahudi sendiri pada dasarnya adalah ajaran agama yang mengajarkan untuk bagaimana menjadi 

bani Israil yang baik. Yang ta‘aat terhadap aturan syari‘at yang Allah turunkan secara khusus 

untuk bani Israil. 
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b. Nashara/nashrani dan Kristen 

i. Asal usul istilah Nashrani dan Kristen menurut Kitab Perjanjian Baru 

Asal mula istilah Nashrani/Nashara dan Kristen ini jauh lebih simple keterangannya, 

sebagaimana yang tertera dengan jelas di dalam Perjanjian Baru, dibandingkan dengan asal mula 

istilah Yahudi dalam Perjanjian Lama. 

Nabi Isa atau Yesus sendiri jelas tidak pernah menyebutkan bahwa nama agamanya adalah 

Nashrani atau Kristen, ataupun mengatakan bahwa ia mendakwahkan ajaran agama Nashrani 

atau Kristen.  

Empat Injil kanonik yang diterima oleh semua ummat Nashrani dalam Perjanjian Baru; yakni 

Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohannes; semuanya sama sekali tidak pernah 

menyebutkan hal itu. 

Istilah ―Kristen‖ dan ―Nashrani‖ hanya disebutkan 4 kali yakni,  

1. Perjanjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 11 : 26 (istilah Kristen) 

2. Perjanjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 26 : 28 (istilah Kristen) 

3. Perjanjanjian Baru, Petrus 1 pasal 4 : 16. (istilah Kristen) 

4. Perjanjian Baru,  Kisah Para Rasul pasal 24 : 5. (Istilah Nashrani)  

Istilah Kristen dan Nashrani ini secara total hanya pernah disebutkan 4 kali saja di dalam 

Perjanjian Baru, dan itu semua bukan merupakan perkataan Yesus. Dan juga tidak dalam konteks 

kisah yang dialami oleh Yesus itu sendiri. 

Berikut perinciannya : 

1. Kitab Kisah Para Rasul, pada bagian yang mengisahkan mengenai Barnabas dan Saulus, 

disebutkan, 

11: 26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil 

mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama 

kalinya disebut Kristen. 

2. Kitab Kisah Para Rasul, pada bagian yang mengisahkan dialog Saulus dengan Raja Agripa 

atas dakwaan para pemuka Agama Yahudi di pengadilan pemerintah. 

Yang mana Saulus sebelumnya disidang oleh Feliks, dan berada di penjara selama 2 tahun. 

Hingga kemudian Feliks sebagai wali negeri Kaisarea, diganti oleh Festus. Kasus Saulus 

inipun akhirnya dilaporkan oleh Festus kepada Raja Agripa, karena Saulus minta untuk naik 

banding ke Kaisar. 

Di dalam kisah itu disebutkan perkataan, 

26:28 Jawab Agripa: ―Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen! “ 
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3. Kitab Petrus, yang mana ini merupakan bagian dari isi surat terbuka Petrus kepada kepada 

orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia,
 
 Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. 

4:16  Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan 

hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus
 
 itu. 

4. Kitab Kisah Para Rasul, yang mengisahkan Saulus menghadapi sidang atas dakwaan para 

pemuka Agama Yahudi di hadapan wali negri Kaisarea yang bernama Feliks. Ini sebagai 

terusan atas dakwaan di Yerusalem yang dikisahkan dalam pasal 21 sampai 23. Paulus 

dipindahkan ke Kaisarea dan menghadapi sidang : 

24:5   Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang 

menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi
  
 di seluruh dunia yang 

beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. 

*** 

Kristen 

Dari sini terang bagi kita, bahwa asal mula nama Kristen itu adalah ―julukan nama‖ dari 

penduduk Anthiokia terhadap pengikut ajaran kristus. Disinilah starting point-nya.  

Kristus sendiri adalah nama lain dari Yesus, yang berarti ―yang diurapi‖. Sedangkan Kristen 

adalah nama bagi pengikut Kristus. 

Istilah Kristen ini secara sejarah, bukan muncul diprakasai oleh orang yang mengikuti Yesus 

Kristus. Yakni dengan menamakan diri mereka sebagai ―Kristen‖ atau pengikut Kristus. Yesus 

sendiri juga tidak pernah menyebut nama agamanya sebagai Kristen. Akan tetapi orang lainlah 

yang memberikan julukan historis bagi pengikut Yesus Kristus, dengan istilah Kristen. Yang 

mana istilah ini lama kelamaan berubah menjadi nama agama.  

Yesus sendiri memang mempunyai nama lain Kristus, yang berarti ―yang diurapi, sebagaimana 

yang tersebut dalam Matius 1 : 16, Matius 27 : 17, dan Matius 27 : 22  

Akan tetapi Yesus tidak pernah berkata, jadilah kamu Kristen. Apalagi mengatakan bahwa nama 

agamanya itu adalah agama Kristen. 

Nashrani 

Adapun istilah Nasrani, disebut oleh orang Yahudi sebagai ―julukan nama‖ untuk sekte sesat. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul Pasal 24 : 5 yang telah kita sebutkan 

tadi.  

Julukan nama ini, seiring dengan berjalannya waktu, dijadikan sebagai ―julukan agama‖. 
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Julukan nama Nashrani ini memang dijadikan ―julukan sekte‖ tersendiri oleh orang Yahudi, 

karena ajaran Yesus memang berkenaan dengan ajaran ke-Yahudi-an. Dengan kata lain boleh 

diistilahkan sebagai ajaran Yahudi sekte Nashrani. 

Penamaan sekte Nashrani oleh orang Yahudi itu wajar, karena Yesus memang diutus sebagai 

Nabi dan Rasul bagi bani Israil yang tersisa (Yahudi), untuk menegakkan hukum-hukum Yahudi 

(hukum Taurat) yang banyak diselewengkan oleh para pemuka Yahudi. 

Orang Yahudi menolak dengan kuat ajaran Nabi ‗Isa ‗alaihis salaam atau Yesus ini, dan 

menyebutnya sebagai suatu sekte ajaran Yahudi tersendiri yang dianggap sesat dan tertolak. 

Yang mana sekte itu disebut dengan Nashrani. 

Adapun istilah Nashrani ini maksudnya adalah mengacu kepada kota Nazaret, yakni karena 

Yesus itu berasal dari kota Nazaret di Palestina. Maka dari itulah orang Yahudi mengatakan 

―Sekte Nashrani‖ untuk mengacu kepada ajaran Yesus yang berasal dari Nazaret. 

Kuatnya penolakan orang yahudi kepada ajaran Yesus yang berasal dari nazaret ini (baca : 

Nashrani), berujung kepada laporan blasphemy (penistaan agama) kepada pemerintah Romawi 

bahwa Yesus telah menyesatkan ummat Yahudi.  

Setelah itu pemerintah Romawi pun akhirnya menangkap Yesus, dan melakukan pengadilan 

sebanyak 3 kali melalui pelaporan yang berbeda-beda. Yesus lolos tidak bersalah pada 2 

pengadilan sebelumnya, hingga pada pengadilan yang ketiga terkahir, dengan hasutan para 

pendeta Yahudi, akhirnya pengadilan Romawi memutuskan Yesus bersalah dan menyalibnya.  

Hal yang sama juga terjadi terhadap Saulus atau Paulus, orang Yahudi dari Tarsus yang menjadi 

pengikut Yesus di kemudian hari. Orang Yahudi menolak dengan kuat ajaran dan ajakan dakwah 

yang dilakukan Saulus hingga dia diadukan ke pemerintah sebagaimana pasal-pasal yang sudah 

kita kutip tadi. 

Karena hal ini, maka dijadikanlah Kristen atau Nashrani itu sebagai suatu ―Julukan sekte 

sesat‖ oleh orang yahudi. Kemudian menjadi ―julukan agama‖ tersendiri yang terpisah 

dari nama agama Yahudi. 
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ii. Perbedaan asal etimologi bahasa ―Kristen‖ dan ―Nashara‖ 

Adapun untuk pandangan dari segi etimologi bahasa, Islam hanya mengakui julukan nama 

―Nashara‖ atau ―Nashrani‖ di dalam Al-Qur‘an dan As-Sunnah sebagai ―julukan agama‖. 

Sedangkan julukan nama ―Kristen‖ hanya disebut sebagai nama gelar atau julukan bagi Nabi Isa 

‗alaihis salaam, bukan disebut sebagai julukan agama. 

a) Kristen 

Istilah ―Kristen‖ berarti pengikut kristus. Sedangkan kristus itu berasal dari bahasa Yunani kuno 

―Χριστός, atau dibaca Christós‖ yang berarti ―yang diurapi‖. Ini karena Yesus memang diurapi 

mengunakan minyak sebagai suatu bentuk pemberkatan. Lihat Matius 26 : 6-7, Markus 14 : 3, 

Yohannes 12 : 1-3 

Christós ini juga berarti  ַיח  dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Arab disebut (Māšîaḥ) ָמשִׁ

sebagai Al-Masih ( ِغ٤خُ ا َٔ ُْ  ). 

 َْ ْش٣َ َٓ  ُٖ ِغ٤ُخ ِػ٤َغ٠ اْت َٔ ُْ ُٚ ا ُٔ ُْ٘ٚ اْع ِٓ ٍح  َٔ ِِ ٌَ ُشِى تِ َ ٣ُثَشِّ َّٕ للاَّ ُْ اِ ْش٣َ َٓ حُ ٣َا  ٌَ ََلئِ َٔ ُْ َٖ  اِْر هَاَُِد ا ت٤ِ وَشَّ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ َٝ ا٥ِْخَشِج  َٝ ٤َْٗا  ِج٤ًٜا ك٢ِ اُذُّ َٝ  

(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: ―Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan 

kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) 

daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di 

akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah) [QS. Ali Imran : 45] 

Al-Masih ini adalah gelar bagi nabi Isa, karena dia dapat menghapuskan penyakit dengan 

sentuhannya dan bahkan hingga menghidupkan orang mati dengan izin Allah. 

ر٢ِ َػ٤َِْ  َٔ ًُْش ِْٗؼ َْ اْر ْش٣َ َٓ  َٖ ُ ٣َا ِػ٤َغ٠ اْت ٍَ للاَّ اِْر اِْر هَا َٝ ًَْٜل ۖ  ًَ َٝ ِْٜذ  َٔ ُْ ُْ اَُّ٘اَط ك٢ِ ا ِِّ ٌَ ُْوُُذِط ذُ اَُِذذَِي اِْر أ٣ََّْذذَُي تُِشِٝح ا َٝ َػ٠ََِٰ  َٝ َي 

٤َُْٜئَِح اُط٤َِّْش تِبِرْ  ًَ  ِٖ َٖ اُط٤ِّ ِٓ اِْر ذَْخُُِن  َٝ  ۖ ََ ِْٗج٤ اْْلِ َٝ َساجَ  ْٞ اُرَّ َٝ حَ  َٔ ٌْ ُِْذ ا َٝ ٌِرَاَب  ُْ رَُي ا ْٔ ُُ ك٤َِػَِّ ْ٘لُ ذُْثِشُة ٢ِٗ كَرَ َٝ ُٕ ؽ٤ًَْشا تِبِْر٢ِٗ ۖ  ٌُٞ َٜا كَرَ

َْ٘ي اِْر  ََ َػ لَْلُد ت٢َِ٘ اِْعَشائ٤ِ ًَ اِْر  َٝ ذ٠ََٰ تِبِْر٢ِٗ ۖ  ْٞ َٔ ُْ اِْر ذُْخِشُض ا َٝ اْْلَْتَشَص تِبِْر٢ِٗ ۖ  َٝ  َٚ َٔ ًْ ْْ اْْلَ ُْٜ٘ ِٓ لَُشٝا  ًَ  َٖ ٍَ اَُِّز٣ َاِخ كَوَا ُْث٤َِّ٘ ْْ تِا ِجُْئرَُٜ

َزا ااِلَّ ِعذْ  ََٰٛ ْٕ ٌٖ اِ ث٤ِ ُٓ ٌش   

(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: ―Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku 

kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu 

dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan 

(ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah 

pula) diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-

Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) 

dengan seizin-Ku.  

Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam 

kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) 

di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-

Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka 

membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan 
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yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata: ―Ini tidak lain melainkan sihir 

yang nyata‖. [QS. Al-Maidah : 110] 

Karena Nabi Isa ‗alaihis salaam diberikan Allah mukjizat dapat menyembuhkan penyakit dan 

menghidupkan orang mati, maka jika atas alasan ini Kristus yang berarti Almasih ini dianggap 

berarti ―Tuhan‖, maka inilah salah satu penyimpangan Ahlul Kitab Nashara. 

Dari penjelasan di atas jelas bahwa julukan historislah yang akhirnya membuat istilah  

―Pengikut Kristus/Al-Masih yang biasa disebut Kristen‖, berubah menjadi nama ―Agama 

Kristen‖. 

Ini sebenarnya serupa dengan istilah Yahudi yang telah kita jelaskan sebelumnya, hanya berbeda 

penyebabnya saja.  
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b) Nashara 

Untuk istilah ―Nashara‖ maka ini ada 2 pendapat yang saling menguatkan 

1. Nashara ini merupakan ―julukan pengikut‖ yang berasal dari kata Nashrulloh (penolong 

Allah) atau Anshorulloh (para penolong Allah. Bentuk jamak). 

 ِ َْٗظاُس للاَّ ُٖ أَ َٕ َْٗذ اِس٣ُّٞ َٞ َُْذ ٍَ ا ِ ۖ هَا َْٗظاِس١ ا٠َُِ للاَّ ْٖ أَ َٓ  ٍَ ْلَش هَا ٌُ ُْ ُْ ا ُْٜ٘ ِٓ ا أََدظَّ ِػ٤َغ٠َٰ  َّٔ َٝ كََِ  ِ َّ٘ا تِاَّللَّ َٓ َٕ  آ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ اْشَْٜذ تِؤََّٗا   

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: ―Siapakah 

yang akan menjadi penolong-penolongku untuk Allah?‖ Para hawariyyin (sahabat-sahabat 

setia) menjawab: ―Kamilah Anshoorulooh [penolong-penolong Allah,  ُِ  kami , [ أَْوَصبُرُللاَّ

beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang 

yang berserah diri. [QS. Ali Imran : 52] 

Dari ayat inilah nama ―julukan pengikut‖ diambil dan menjadi ―Nashara‖. Dan ini hanyalah 

―julukan pengikut‖, bukan ―julukan agama‖ apalagi ―nama agama‖ yang Allah turunkan. 

Hanya saja di kemudian hari, nama julukan historis akhirnya membuat istilah : ―julukan bagi 

penolong dakwah Yesus atau yang disebut Nashara‖ berubah menjadi nama ―Agama 

Nashara‖. Dan Allah hanya menurunkan kitab wahyu kepada mereka oleh karena itu mereka 

disebut Ahlul Kitab, bukan menurunkan agama yang bernama Nashara ataupun Kristen. 

2. Ada juga yang mengatakan bahwa istilah Nashara ini berasal dari nisbat nama kota An-

Naashirah ( Bahasa Arab,  الىبصزة ) atau Nazaret (Bahasa Ibrani, נְָצַרת ), karena Nabi Isa 

‗alaihis salaam atau Yesus itu berasal dari kota ini. Sehingga dalam literatur bible, nama 

Yesus sering juga disebut sebagai nama Yesus of Nazaret. 

***  

Karena dekatnya pengucapan kata nashrulloh (penolong Allah) dan Naashiroh (atau Nazaret) ini, 

maka dua hal tersebut sebenarnya saling menguatkan dan dapat dikatakan : 

Penolong Allah (Nashrulloh) yang menolong dakwah Yesus yang berasal dari Nazaret, 

yang merupakan pengikut yang setia. Inilah yang disebut sebagai Nashara. 

Dan lama kelamaan sebutan pengikut setia yang menolong dakwah Yesus ini, berubah menjadi 

istilah nama agama secara historis. 
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c. Kesimpulan asal nama Yahudi dan Nashara 

Istilah Yahudi, Kristen (atau Nashara) adalah ‗julukan historis‖ yang kemudian berubah menjadi 

―nama agama‖. Dan julukan historis ini bukanlah nama Agama yang Allah turunkan.  

Julukan historis itu sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai :  

Penganut syariat Allah, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi bani Israil yang terdahulu, 

melalui kitab Taurat dan Injil. 

Sehingga melalui pengertian yang tepat ini, istilah Yahudi didefinisikan sebagai : 

Penganut syariat aturan Allah, yang turunkan kepada nabi Musa yang terdahulu melalui 

kitab Taurat. Dan ini sama sekali bukanlah istilah ―nama agama‖ yang Allah turunkan, 

maka hal ini boleh. Dan ini disebut juga Ahlul Kitab. 

Dan istilah Kristen dan Nashara, didefinisikan dengan : 

Penganut syariat aturan Allah, yang turunkan kepada nabi Isa yang terdahulu melalui kitab 

Injil. Dan ini sama sekali bukanlah istilah ―nama agama‖ yang Allah turunkan, maka hal ini 

boleh. Dan ini juga disebut Ahlul Kitab. 

*** 

Dari sinilah maksud semua istilah Yahudi, Nashara, Ahlul Kitab, Uutul Kitab, dan semua 

variasinya sebagaimana yang terlah kita sebut sebelumnya itu kembali.  

Dan sekali lagi penting untuk dicatat, bahwa semua Ahlul Kitab semenjak diutusnya Rasulullah 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam dinyatakan oleh Allah tidak beragama dengan agama yang haq.  

Sehingga bagaimana mungkin Pluralis Liberal berkata, Allah menurunkan agama Yahudi dan 

agama Nashrani disamping agama Islam? 

 َٝ َسُعُُُٞٚ  َٝ  ُ َّ للاَّ ا َدشَّ َٓ  َٕ ٞ ُٓ اَل ٣َُذشِّ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ اَل تِا َٝ  ِ َٕ تِاَّللَّ ُٞ٘ ِٓ َٖ اَل ٣ُْئ َٖ أُٝذُٞا اَل ٣َ هَاذُِِٞا اَُِّز٣ َٖ اَُِّز٣ ِٓ َُْذنِّ  َٖ ا َٕ ِد٣ ِذ٣ُ٘ٞ

 َٕ ْْ َطاِؿُشٝ ُٛ َٝ ْٖ ٣ٍَذ  ُِْجْض٣َحَ َػ ٌِرَاَب َدر٠ََّٰ ٣ُْؼطُٞا ا ُْ  ا

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka ( َُُِمَهُالَِّذيَهُأُوتُىاُاْلِكتَبة  ,( َوََلُيَِديىُىَنُِديَهُاْلَحقِّ

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. [QS. 

At Taubah : 29] 
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Dr. Mohammad Azizan Sabjan berkata, 

―Dengan demikian, Yahudiyah dan Nashraniyah sesungguhnya bukanlah agama samawi. 

Keduanya bukanlah penerus dari tradisi Ibrahim atau berasal dari dua nabi; Musa dan Isa.  

Sejatinya kedua agama ini tak lebih dari sekedar ―agama budaya‖ (culture religion) yang 

dimodifikasi berdasarkan ajaran Kitab Suci yang telah mengalami reduksi dan berbagai 

distorsi, lalu dinisbatkan kepada para Nabi.‖ 

[Konsep Ahli Kitab Dalam Tradisi Islam, Jurnal Pemikiran & Peradaban Islam Islamia I. 

No. 4, hal. 75-76] 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata : 

Pengertian Islam secara umum adalah beribadah kepada Allah dengan syari‘at-Nya sejak 

masa Allah mengutus para Rasul hingga tegaknya hari kiamat. Pengertian Islam inilah yang 

dimaksud oleh Allah dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa syari‘at-syari‘at 

terdahulu semuanya juga disebut berislam kepada Allah ‗azza wa jalla, seperti firman Allah 

yang menceritakan tentang Ibrahim,  

ًِ لَكَ  ًِ ُمْسلَِم تَِنا أُمَّ يَّ َنا َواْجَعْلَنا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمْن ُذرِّ ََّ  َر

―Wahai Rabb kami jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepada-Mu dan juga anak 

keturunan Kami sebagai umat yang muslim kepada-Mu.‖ (QS. Al-Baqarah : 128). 

Adapun Islam dalam pengertian yang lebih khusus semenjak pengutusan Nabi 

shallallahu ‗alaihi wa sallam adalah hanya mencakup agama yang dibawa oleh Muhammad 

shallallahu ‗alaihi wa sallam. Hal itu disebabkan agama yang beliau ajarkan menjadi 

penghapus seluruh agama terdahulu.  

Sehingga siapa saja (orang sesudah beliau) yang mengikuti beliau, menjadi orang muslim. 

Dan siapa saja yang menentang beliau, maka dia bukanlah muslim.  

Maka para pengikut rasul terdahulu adalah orang muslim di masa rasul mereka. Orang 

Yahudi adalah kaum muslimin di masa Musa ‗alaihis salam. Begitu pula orang Nasrani 

adalah kaum muslimin di masa Isa ‗alaihis salam.  

Adapun ketika Muhammad shallallahu ‗alaihi wa sallam telah diutus kemudian mereka 

mengingkari risalah beliau maka mereka bukan lagi kaum muslimin. 

Agama Islam dalam pengertian inilah agama yang sekarang diterima di sisi Allah dan akan 

bermanfaat bagi pemeluknya.  
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Allah ‗azza wa jalla berfirman,  

ِ اْْلِْسََلمُ  يَن ِعْنَد َّللاَّ  إِنَّ الدِّ

―Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam.‖ (QS. Ali-‘Imraan : 19).  

Dan Allah juga berfirman,  

 َٖ َُْخاِعِش٣ َٖ ا ِٓ َٞ ك٢ِ ا٥ِْخَشِج  ُٛ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  ََ ْٖ ٣ُْوثَ ِّ ِد٣ً٘ا كََِ ْعََل ْٖ ٣َْثرَِؾ َؿ٤َْش اْْلِ َٓ َٝ  

―Dan barangsiapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan 

di akhirat dia akan termasuk golongan yang menderita kerugian.‖ (QS. Ali-‘Imraan : 85).  

Seperti inilah keislaman yang dianugerahkan Allah kepada Muhammad shallallahu ‗alaihi 

wa sallam beserta umatnya.  

Allah ta‘ala berfirman, 

 ْْ ٌُ ُد َػ٤َِْ ْٔ َٔ أَْذ َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِد٣َ٘ ٌُ ُِْد َُ َٔ ًْ َّ أَ ْٞ َّ ِد٣ً٘ا٤َُْ ْعََل ُْ اْْلِ ٌُ َسِػ٤ُد َُ َٝ ر٢ِ  َٔ ِْٗؼ  

‖Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan Aku telah cukupkan nikmat-

Ku atasmu. Dan Aku pun ridha Islam sebagai agama bagimu.‖ (QS. Al-Maa‘idah : 3). 

[Syarh Tsalatsatil Ushul, hal. 20-21] 
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F. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID - 4 

----------------  

TEOLOGI INKLUSIF-PLURALIS DAN UNIVERSALISME ISLAM (FILSAFAT 

PERENNIAL) 

ISLAM ADALAH SUATU KATA YANG MEMILIKI MAKNA GENERIK 

―SIKAP PASRAH DAN TUNDUK KEPADA TUHAN‖ YANG MANA 

MAKNA INI JUGA ADA PADA AGAMA LAIN. 

---------------- 

1. Meniru siapakah Teologi Inklusif-Pluralis ini? 

Istilah Teologi itu sebenarnya adalah suatu istilah filsafat, yang lazim digunakan dalam agama 

Kristen. Teologi berasal dari kata ―Theos‖ yang berarti Tuhan, dan ―Logos‖ yang berarti firman 

atau ucapan atau secara practical sering diartikan ―ilmu‖.  

Sehingga Teologi artinya adalah Ilmu akan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah tuhan. 

Bisa juga diartikan Ilmu mengenai masalah pokok-pokok agama. 

Islam tidak mengenal istilah Teologi. Istilah yang masyhur digunakan di dalam terminologi 

Islam adalah Aqidah. 

Apa bedanya?  

Perbedaannya adalah pada arti, jiwa, semangat, dan pola pandang dalam memahami Tuhan dan 

agama. 

Pluralis Liberal umumnya lebih suka memakai istilah Teologi dan hal-hal yang berbau filsafat, 

dibandingkan memakai terminology Islam. Demikian juga dengan istilah Teologi Inklusif-

Pluralis ini, sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut. 

***  

Adapun Inklusif artinya terbuka, dengan pengertian bersedia untuk menerima segala macam 

masukan atau pemahaman yang berasal dari luar dirinya.  

Dalam kaitannya dengan istilah Teologi Inklusif-Pluralis, Islam dipandang sebagai suatu agama 

yang terbuka dan mau untuk menerima pandangan agama lain sebagai keyakinan beragamanya, 

yang juga sama sama diakui kebenarannya sama seperti Islam itu sendiri.   

Secara historis, pola pandang ini mencoba meniru perubahan pola pandang Gereja Katolik pada 

konsili Vatikan II tahun 1965. Gereja Katolik merubah dogma extra ecclesium mulla salus 

(Tidak ada keselamatan di luar gereja) yang semula bersikap eksklusif sectarian, menjadi terbuka 

(inklusif). Yang mau menerima kehadiran gereja atau individu lain yang berada di luar jaringan 

gereja Katolik, yang diakui sebagai hal yang sama-sama kudus dan benar seperti halnya gereja 

Katolik dan jaringan gereja-nya itu. 
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Sikap gereja Katolik yang mau merubah dogma-nya itu tercermin pada dokumen Lumen 

Gentium, pada bab pertama yang berjudul ―Misteri Gereja‖. Kalimat terkenal yang ada di dalam 

bab itu adalah, 

―Gereja itu, yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai sebuah perhimpunan hidup dalam 

Gereja Katolik, yang dipimpin oleh pengganti Santo Petrus dan oleh para Uskup yang 

berada dalam satu persekutuan dengan dia, walaupun, di luar persekutuan itu pun 

terdapat banyak unsur-unsur yang kudus dan kebenaran, yang sesungguhnya merupakan 

karunia-karunia khas bagi Gereja Kristus dan mendorong ke arah kesatuan katolik".  

Kunci pokok dari kejadian historis ini, gereja Katolik mau menerima bahwa ada kebenaran dan 

keselamatan di luar dari dogma eksklusif extra ecclesium mulla salus (Tidak ada keselamatan di 

luar gereja) mereka. 

Jiwa, semangat, dan pola pandang Teologis Inklusif inilah, yang digunakan Pluralis Liberal 

untuk mendorong umat Islam agar mau menerima dan membenarkan keselamatan yang ada di 

luar agama mereka. Atau singkatnya, agar mau menerima Pluralisme. 

Islam dipandang sebagai agama yang eksklusif, karena beranggapan tidak ada keselamatan di 

luar agama Islam. Ini yang ingin dirubah oleh Pluralis Liberal, dan dari sinilah jiwa Pluralisme 

Islam tersebut berasal. 

Berkata Pluralis Liberal, 

―Semua agama sama. Semua menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar. 

Pemahaman serupa terjadi di Kristen selama berabad-abad. Tidak ada jalan keselamatan di 

luar Gereja. Baru pada 1965 Masehi, Gereja Katolik merevisi paham ini. Sedangkan Islam, 

yang berusia 1423 tahun dari hijrah Nabi, belum memiliki kedewasaan yang sama seperti 

Katolik‖ 

Sebagian Pluralis Liberal juga ada yang menarik lebih jauh hingga ke tahun 1522, dengan 

mengambil jiwa dari Reformasi Protestan yang akhirnya membelah Kristen menjadi Kristen 

Protestan dan Kristen Katolik. Namun semangat Pluralisme Reformasi Protestan ini sebenarnya 

lebih ke arah semangat Liberalisme dibandingkan Pluralisme. 

Liberalisme memang merupakan ―starter kit‖ dari Pluralisme. Akan tetapi tidak semua orang 

Liberal itu pasti Pluralis. Karena ada juga orang-orang Liberal yang hanya fokus ke dalam 

masalah liberalisasi hukum-hukum Islam, dan tidak pernah menyentuh permasalahan Pluralisme 

dalam wacananya.  

Berkata Pluralis Liberal, 

―Islib (Islam Liberal) butuh pendasaran keilmuan pada teologi liberal yang akar-akarnya 

dapat dilacak pada dua momentum besar dalam sejarah barat: Reformasi Protestan dan 

Pencerahan. Inilah dua momentum menentukan dalam perjalanan Barat menuju kemajuan 

dan peradaban tinggi.‖ 
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―Reformasi Protestan juga mewarisan pelajaran berharga tentang pentingnya Islib (Islam 

Liberal) memerankan diri sebagai ―komunitas wacana‖ untuk menarik gerbong reformasi 

Islam di Indonesia‖ 

―Islib (Islam Liberal) memang perlu dinisbatkan pada Reformasi Protestan karena inilah 

gerakan keagamaan yang menandai perubahan ke arah subyektivitas diri yang otonom.‖ 

***  

Adapun sejarah pemikiran Islam itu sendiri, terutama yang mengacu kepada Rasulullah dan para 

Sahabatnya. Hal-hal yang disebut Teologi Inklusif-Pluralis ini tidak pernah ada hingga muncul 

pada abad ke 20.  

Bahkan Al Hallaj, Ibnu Arabi, dan Ar Rumi sufi yang sering dijadikan inspirasi oleh para 

Pluralis, pun sebenarnya memiliki faham yang beda jika dibandingkan dengan Pluralisme 

Modern yang ada sekarang. Hal ini akan kami jelaskan pada bab suplemen bacaan, karena 

bahasan itu ada pada tulisan kami yang lain. 

Adapun kalau ―meramu-ramu‖, cherry picking mengambil perkataan sana-sini dari tulisan 

Ulama yang kiranya bisa dipelintir untuk membenarkan Pluralisme, maka itu ―ya‖ dan ―benar‖. 

Itulah yang dilakukan oleh Pluralis Liberal.  

Namun jika menisbatkan ulama klasik yang dikutip perkataannya, secara langsung diklaim 

sebagai seorang Pluralis Liberal, sebagaimana Pluralisme Modern yang ada pada zaman ini. 

Maka hal itu tidak pernah berani dilakukan oleh Pluralis Liberal sekalipun. 

Karena mereka faham, ulama yang perkataannya diambil sebagai bahan ramuan oleh Pluralis 

Liberal itu, tidak memiliki faham Pluralisme sebagaimana yang ada pada mereka. 

Maka dari itu, sebagaimana pengakuan dari Pluralis Liberal sendiri yang telah kami kutip di atas. 

Akar sejarah Teologi Inklusif-Pluralis ini memang meniru dari momentum yang terjadi di dalam 

dunia Kristen. Dan dari sinilah jiwa mereka berasal, yakni dengan meniru Liberalisasi Reformasi 

Protestan dan revisi dogma extra ecclesium mulla salus (Tidak ada keselamatan di luar gereja) 

sebagai jiwa dari Pluralisme. 

Inilah juga bedanya antara istilah Aqidah atau I‘tiqod, dengan istilah Teologi. Aqidah itu artinya 

Aqd, ikatan atau perjanjian. Yang mana ikatan kita mengenai Allah itu haruslah berdasarkan atas 

keterangan wahyu yang Allah turunkan.  

Sedangkan Teologi hanyalah berdasarkan pemikiran, filsafat, momentum kejadian, dan analisa 

sosiolgi yang dikatakan oleh manusia. Wahyu hanya dianggap sebagai ―supporter‖ saja, bukan 

sebagai penentu utama 

Beda antara orang yang mendasarkan diri secara murni kepada firman Allah, dengan orang yang 

mendasarkan diri bergantung kepada hasil pemikiran manusia. Di sisi lain, setting sejarah dan 

teologi Kristen jauh berbeda jika dibandingkan dengan setting sejarah dan aqidah Islam. 

Sehingga ―not apple to apple‖. 
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2. Logical Fallacy dan pemberian opsi yang salah 

Gagasan ―Teologi Inklusif‖ sebagai anti tesa ―Teologi Eksklusif‖ ini sebenarnya kalau ditengok 

lebih lanjut, akan kembali kepada logical fallacy ―Black or White‖ atau ―with me or against me‖. 

Yang dimaksud adalah penggiringan wacana bahwa seakan-akan hanya ada dua wacana dalam 

memahami Islam, dengan berdasarkan dua pilihan yang mereka tawarkan. Yang mana wacana 

ini secara practical akan melahirkan opsi ―Islam Inklusif‖ dan ―Islam Eksklusif‖. 

Teknik framing dua opsi ini sebenarnya cukup manjur untuk menggiring opini masyarakat, yang 

kurang kritis dalam berpikir dan memerlukan perbaikan dalam masalah Aqidah Islam di sana-

sini. Belum lagi ini didukung black campaign bahwa yang dinamakan ―Islam Eksklusive‖ itu 

tidak toleran, teroris, memecah belah persatuan, dan ―flowery words‖ lainnya. 

Padahal jika ditilik lebih jauh, opsi ini sebenarnya bukanlah opsi yang disebutkan di dalam Al 

Qur‘an dalam memahami Islam. Opsi yang di sebutkan di dalam Al Qur‘an adalah : 

1. Mengikuti wahyu yang Allah turunkan dalam memahami Islam 

2. Atau menolak, enggan, atau melanggar wahyu yang Allah turunkan 

Demikianlah opsi yang Allah berikan sejak zaman Nabi Adam ‗alaihis salaam hingga Rasulullah 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam diutus sebagai Nabi yang terakhir. Jadi bukan opsi pembagian 

umum antara ―Islam Inklusif‖ dan ―Islam Eksklusif‖. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

اَل  َٝ  ْْ ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ ْٖ ذَثَِغ َُٛذا١َ كَََل َخ َٔ ٢ِّ٘ ًُٛذٟ كَ ِٓ  ْْ ٌُ ا ٣َؤْذ٤ََِّ٘ َّٓ ٤ًؼا ۖ كَبِ ِٔ َْٜ٘ا َج ِٓ ْٛثِطُٞا  َِْ٘ا ا َٕ هُ ْْ ٣َْذَضُٗٞ ُٛ   

تُٞا تِآ زَّ ًَ َٝ لَُشٝا  ًَ  َٖ اَُِّز٣ َٝ َٕ ْْ ك٤َِٜا َخاُُِذٝ ُئَِي أَْطَذاُب اَُّ٘اِس ۖ ُٛ ٣َاذَِ٘ا أََُُٰٝ  

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang 

petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada 

kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". Adapun orang-orang 

yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. [QS Al Baqarah : 38-39] 

 ْٖ ِٓ ْْ اَل ذَْوَ٘طُٞا  ِٜ َٖ أَْعَشكُٞا َػ٠ََِٰ أَْٗلُِغ َْ ٣َا ِػثَاِد١َ اَُِّز٣ ُْ  هُ ِد٤ لُُٞس اُشَّ ـَ ُْ َٞ ا ُٛ ُ ٤ًؼا ۚ اَِّٗٚ ِٔ َُٗٞب َج لُِش اُزُّ ـْ َ٣ َ َّٕ للاَّ ِ ۚ اِ ِح للاَّ َٔ َسْد  

 َٕ َْ٘ظُشٝ َّْ اَل ذُ َُْؼَزاُب شُ ُْ ا ٌُ ْٕ ٣َؤْذ٤َِ َِ أَ ْٖ هَْث ِٓ ٞا َُُٚ  ُٔ أَْعِِ َٝ  ْْ ٌُ أ٤َِٗثُٞا ا٠ََُِٰ َستِّ َٝ  

 ْْ ٌُ ٍَ ا٤َُِْ ِْٗض ا أُ َٓ  َٖ اذَّثُِؼٞا أَْدَغ َٝ َٕ ْْ اَل ذَْشُؼُشٝ ْٗرُ أَ َٝ رَحً  ـْ َُْؼَزاُب تَ ُْ ا ٌُ ْٕ ٣َؤْذ٤َِ َِ أَ ْٖ هَْث ِٓ  ْْ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ  

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-

dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan 

kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab 

kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). Dan ikutilah sebaik-baik apa yang 
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telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, 

sedang kamu tidak menyadarinya. [QS Az Zumar : 53-55] 

Kalau ditanyakan apa bedanya pembagian itu, dengan pembagian ―Islam Inklusif‖ dan ―Islam 

Eksklusif‖? 

Tentu saja beda. Orang yang berdosa melanggar wahyu Allah itu, lebih luas dibandingkan 

dengan pembagian Islam Inklusif dan Islam Eksklusif yang sempit itu. Bahkan orang yang kafir 

dan mendustakan wahyu Allah pun, bisa termasuk dalam kategori ini.  

Dosa dan pengingkaran terhadap perintah dan larangan yang Allah wahyukan itu, tingkatnya 

memang berbeda-beda. Mulai dari yang pendosa tingkat paling bawah, hingga orang kafir yang 

paling dzolim pun bisa termasuk orang yang melanggar dan menolak wahyu Allah. 

Sedangkan pembagian Islam Inklusif dan Islam Eksklusif hanya melahirkan pembagian bahwa 

orang yang dikategorikan sebagai Islam Eksklusif saja yang bersalah, berdosa, dan tidak toleran. 

Sedangkan Islam Inklusif dan juga agama-agama kafir, dianggap sebagai satu kelompok yang 

pandai dalam menghargai, toleran, dan benar dalam beragama. 

Maka dari itu, adanya istilah Islam Inklusif dan Islam Eksklusif itu adalah suatu pembagian yang 

tidak adil, dan menyimpang dari apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Yang benar adalah 

pembagian umum antara orang-orang yang menerima dan mengikuti apa-apa yang Allah dan 

rasul-Nya berikan. Dan orang-orang yang menolak atau melanggar dari apa-apa yang Allah dan 

rasul-Nya berikan. 

Topik ini memang sengaja kami tuliskan secara tersendiri, agar kita tidak terjebak kepada logical 

Fallacy dan framing yang dipropagandakan oleh Pluralis liberal.  
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3. Filsafat Perennial  

Akar sejarah Teologi Inklusif-Pluralis ini memang meniru dari momentum yang terjadi di dalam 

dunia Kristen, sedangkan akar pemikirannya kembali kepada apa yang disebut sebagai filsafat 

Perennial. 

Filsafat Perennial ini muncul pertama kali pada abad 15 M, sedikit mendahului sebelum terjadi 

Reformasi Protestan. Agostino Steuco, orang Italia, sang pencetus istilah filsafat Perennial yang 

pertama kali, juga termasuk yang dituduh pendukung Reformasi Protestan. 

Filsafat Perennial ini adalah salah satu jenis filsafat agama yang meyakini, bahwa dalam 

setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal yang 

merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius.  

Keyakinan Perennial inilah yang kemudian mendasari adanya Pluralisme modern pada hari ini. 

Dari sinilah istilah ―Teologi Inklusif‖ dan ―Universalisme Islam‖ muncul, sebagai nama lain dari 

filsafat Perennial dalam wacana Pluralisme modern. 

Sebagian Pluralis Liberal mencoba memberikan justifikasi bahwa hal ini sesuai dengan hadits 

Rasulullah, 

َٞ أََدنُّ تَِٜا َجَذَٛا كَُٜ َٝ ، كََذ٤ُْس  ِٖ ِٓ ْئ ُٔ حُ َػاَُّحُ اُ َٔ ٌْ حُ اُِذ َٔ ِِ ٌَ  اُ

Kalimat hikmah itu adalah suatu yang hilang dari seorang mukmin, maka dimana saja ia 

mendapatkannya maka ia lebih berhak atasnya. [Hr. Tirmidzi dan selainnya] 

Akan tetapi sayang hadits itu lemah dari berbagai macam jalannya. Untuk takhrij lebih lanjut 

akan kelemahan hadits ini, lihat : http://umar-arrahimy.blogspot.co.id/2015/03/takhrij-hadits-

hikmah-milik-orang.html  

Adapun maknanya shohih hanya jika sesuai dengan nash Al Qur‘an dan As Sunnah saja.  

Lajnah Ad-Daimah ditanya tentang hadits ini, dan setelah menghukumi hadits Abu 

Hurairah radhiyallahu „anhu sebagai hadits yang sangat lemah, mereka berkata: 

 

ذ٘اك٢ ٗظٞص اُشش٣ؼح ستٔا ذلٞٙ تٜا  إٔ أٌُِح أُل٤ذج اُر٢ الٝأٓا ٓؼ٠٘ اُذذ٣س كرشٜذ ُٚ ػٔٞٓاخ اُ٘ظٞص، ٝٛٞ 

ٖٓ ٤ُظ ُٜا تؤَٛ، شْ ٝهؼد ا٠ُ أِٜٛا، كَل ٣٘ثـ٢ ُِٔئٖٓ إٔ ٣٘ظشف ػٜ٘ا، تَ اْل٠ُٝ االعرلادج ٜٓ٘ا ٝاُؼَٔ تٜا ٖٓ 

 ؿ٤ش اُرلاخ ا٠ُ هائِٜا.

Adapun makna hadits ini, maka dikuatkan oleh keumuman nahs (Al-Qur‘an dan Hadits), 

yaitu bahwasanya kalimat (ucapan) yang bermanfaat yang tidak bertentangan dengan nash 

syari‘at lainnya, yang terkadang diucapkan oleh orang yang bukan ahlinya kemudian 

diterima oleh ahlinya, maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk 

meninggalkannya, bahkah seutamanya ia mengambil manfaat dari ucapan tersebut dan 

mengamalkannya tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. [Fatawa Al-Lajnah Ad-

Daimah 26/357] 

http://umar-arrahimy.blogspot.co.id/2015/03/takhrij-hadits-hikmah-milik-orang.html
http://umar-arrahimy.blogspot.co.id/2015/03/takhrij-hadits-hikmah-milik-orang.html
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Lihat : 

http://alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10414&PageNo=1&BookID=3

&languagename=  

Jadi hal ini tidaklah ―seliar‖ yang diinginkan Pluralis Liberal, yang menganggap bahwa agama 

lain itu juga benar, dan merupakan jalan lain menuju ke Tuhan yang sama sebagaimana Islam. 

Tidak ―seliar‖ apa yang diinginkan filsafat Perennial.  

Bagaimana mungkin? sedangkan Allah jelas menegaskan bahwa agama yang benar di sisi Allah 

itu hanya Islam dan semua nabi itu beragama Islam sebagaimana yang telah kami terangkan 

sebelumnya. 

Aisyah rodhiyalloohu ‗anha pernah bertanya kepada Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa 

sallam, 

"Wahai Rasulullah! Ibnu Juz'an dahulu di masa jahiliyyah selalu menjaga hubungan 

silaturrahmi dan memberi makan fakir miskin. Apakah itu berguna baginya di akhirat?"  

Beliau menjawab: "Tidak akan berguna baginya. Karena ia tidak pernah mengucapkan: "Ya 

Allah, ampunilah dosa-dosaku di Hari Pembalasan nanti." (HR. Imam Muslim dalam 

Shahih-nya 214) 

Dari hadits itu jelas bahwa titik tolak penilaian terhadap agama seseorang itu, kembali kepada 

keimanan dan agama yang benar. Adapun kebaikan dan amal sholeh yang sesuai dengan syariat 

yang dilakukan oleh orang kafir, tidak serta merta membenarkan keyakinan beragamanya 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10414&PageNo=1&BookID=3&languagename
http://alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10414&PageNo=1&BookID=3&languagename
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4. Universalisme Islam dan Islam Generik Wilfred Cantwell Smith 

Pada bahasan syubhat khusus yang ke 2 dan ke 3 sebelumnya, kita telah membuktikan bahwa 

agama di sisi Allah itu hanya Islam dan semua Nabi itu membawa agama Islam. Berikut juga 

telah kita bahas masalah Millah Ibrahim, Ahlul Kitab, dan asal mula istilah sejarah agama 

Yahudi dan agama Kristen. 

Setelah kita melihat konsep Abrahamic Faith yang dicoba ditawarkan Pluralis Liberal, ternyata 

kandas di tengah jalan. Maka dengan berbekal senjata baru filsafat Perennial, Pluralis Liberal 

mencoba untuk bermain kata dengan istilah ―Islam‖ itu sendiri. 

Pluralis Liberal beranggapan bahwa istilah Islam itu harus dikembalikan kepada pengertian asal 

secara bahasa, yakni ―berserah diri‖ atau ―sikap tunduk dan pasrah kepada Tuhan‖. Membatasi 

Islam hanya dengan pengertian itu saja, dan mengabaikan pengertian Islam secara istilah yang 

berupa agama yang berdasarkan atas wahyu yang diturunkan oleh Allah subhaanahu wa ta‘aala. 

Wahyu atau bukan wahyu, dibawa oleh Nabi atau bukan oleh Nabi, bukan merupakan komponen 

yang menentukan dalam masalah agama menurut Pluralis Liberal. Kebenaran universal yang ada 

pada di setiap agama lah yang dianggap yang paling menentukan bagi Pluralis Liberal. 

Dan kebenaran universal islam yang dimaksud oleh Pluralis Liberal, adalah pada pengertian 

―berserah diri‖ atau ―sikap tunduk dan pasrah kepada Tuhan‖ yang merupakan asal bahasa dari 

Islam itu sendiri.  

Inilah maksud dari Islam adalah suatu kata yang memiliki makna generic ―sikap pasrah dan 

tunduk kepada Tuhan‖, yang mana makna ini juga ada pada agama lain. Islam bukanlah suatu 

nama tersendiri yang diberikan Allah untuk menamakan agamanya, tapi lebih ke moral 

normative yang juga ada pada agama-agama lain. 

Berkata Pluralis Liberal dalam kutipan yang panjang, dalam buku yang berjudul ―Islam, Doktrin, 

dan Peradaban‖ [Paramadina, cet IV, 1999] 

―Yang pertama-tama menjadi sumber ide tentang universalisme Islam ialah pengertian 

―Islam‖ itu sendiri. Sikap pasrah kepada Tuhan tidak saja merupakan ajaran Tuhan 

kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam 

manusia itu sendiri, sebagaimana telah disinggung di atas. Dengan kata lain, ia diajarkan 

sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia 

selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh, apalagi dipaksakan, dari luar. Sikap keagamaan 

hasil paksaan dari luar tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar 

dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan. 

Karena sikap pasrah kepada Tuhan Yang Mahaesa itu merupakan tuntutan alami manusia, 

maka agama (Arab : ٖاُذ٣ , secara harfiah antara lain berarti ―ketundukan‖, ―kepatuhan‖ 

atau ―ketaatan‖) yang sah tidak lain dari sikap pasrah kepada Tuhan (al-islam). Maka 

tidak ada agama tanpa sikap itu, yakni keagamaan tanpa kepasrahan kepada Tuhan 

adalah tidak sejati. 
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Karena prinsip-prinsip itu maka semua agama yang benar pada hakekatnya adalah ―al-

islam‖, yakni semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan 

Yang Maha Esa. Dalam Kitab Suci berulang kali kita dapati penegasan bahwa agama para 

nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad s.a.w. adalah semuanya ―al-islam‖, karena inti 

semuanya adalah ajaran tentang sikap pasrah kepada Tuhan. Atas dasar inilah maka agama 

yang dibawa oleh nabi Muhammad disebut agama Islam, karena ia secara sadar dan dengan 

penuh deliberasi mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan, sehingga agama Nabi 

Muhammad merupakan ―Al Islam‖ par excellence, namun bukan satu-satunya, dan 

tidak unik dalam artian berdiri sendiri, melainkan tampil dalam rangkaian agama-

agama al-islam yang lain.‖ [hal 450 -451] 

Kemudian dikatakan, 

―Di bawah cahaya prinsip dan pengertian itulah seharusnya kita membaca dan 

memahami Kitab Suci al-Qur‘an, khususnya berkenaan dengan kata-kata ―islam‖ atau ―al-

islam‖ dan segenap derivasinya sebagai seperti kata-kata ―muslim‖ sebagai kata benda 

pelaku (participle) atau kata sifat dari ―islam‖, dan seterusnya.‖ [hal.450] 

Dilanjutkan kemudian membahas Abrahamic Faith, 

―Jadi, agama-agama Yahudi dan Nasrani berpangkal kepada ―al-islam‖, karena 

merupakan kelanjutan agama Nabi Ibrahim. Tapi tidaklah berarti Ibrahim seorang 

Yahudi dan Nasrani, melainkan seorang yang pasrah kepada Tuhan (muslim). Sebab 

mengatakan Ibrahim seorang Yahudi atau Nasrani akan merupakan anakronisme, karena 

Ibrahim muncul jauh sebelum agama-agama itu.‖ 

―Bahwa agama ―Yahudi‖ itu pada dasarnya mengajarkan ―al-islam‖, ditegaskan 

dalam penuturan al-Qur‘an mengenai fungsi Kitab Suci Tawrat yang diturunkan kepada 

Nabi Musa untuk anak keturunan Israil: 

ُْ تَِٜا ٌُ ٌُٗٞسۚ  ٣َْذ َٝ َساجَ ك٤َِٜا ًُٛذٟ  ْٞ َُْ٘ا اُرَّ َْٗض ًِرَاِب  اَِّٗا أَ  ْٖ ِٓ ا اْعرُْذلِظُٞا  َٔ اْْلَْدثَاُس تِ َٝ  َٕ تَّا٤ُِّٗٞ اُشَّ َٝ َٖ َٛاُدٝا  ٞا َُِِِّز٣ ُٔ َٖ أَْعَِ َٕ اَُِّز٣ اَُّ٘ث٤ُِّٞ

ِٚ ُشََٜذاَء ۚ اُٗٞا َػ٤َِْ ًَ َٝ  ِ  للاَّ

―Sesungguhnya Kami (Tuhan) telah menurunkan Tawrat, di dalamnya ada petunjuk dan 

cahaya, dengan dengan Kitab Suci itu para nabi yang pasrah (aslamtu, ber-―islam‖), serta 

para pendeta (rabbi) dan para sarjana agama (al-ahbar) menjalankan hukum untuk mereka 

yang menganut agama Yahudi, berdasarkan kitab Allah yang mereka diwajibkan 

memeliharanya, dan mereka itu semua-nya menjadi saksi...[QS. Al Maidah : 44]‖  

[Hal. 456 – 457] 

Sebelum saya lanjutkan kutipannya, perlu saya sebutkan bahwa kutipan QS Al Maidah : 44 itu 

sebenarnya dipotong dan tidak utuh. Sebab kalau tidak dipotong dan diteruskan, ayat tersebut 

justru menyebutkan bahwa ―idealita‖ dan ―kewajiban‖ yang ada pada awal QS Al Maidah 

yang justru dilanggar oleh orang Yahudi itu sendiri.  
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Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman melanjutkan firman-Nya dalam QS Al Maidah : 44, yang 

dipotong oleh Pluralis Liberal tadi, 

 ُ ٍَ للاَّ َْٗض ا أَ َٔ ْْ تِ ٌُ ْْ ٣َْذ َُ ْٖ َٓ َٝ ً٘ا ه٤ًََِِل ۚ  َٔ اَل ذَْشرَُشٝا تِآ٣َاذ٢ِ شَ َٝ  ِٕ ْٞ اْخَش َٝ ا اَُّ٘اَط  ُٞ َٕ كَََل ذَْخَش اكُِشٝ ٌَ ُْ ُْ ا ُئَِي ُٛ
  كَؤََُُٰٝ

....Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan 

janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang 

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-

orang yang kafir. [QS Al Maidah : 44] 

Maka dari itu QS Al Maidah : 44 sebenarnya mengandung 2 bagian. Satu bagian awal yang 

menerangkan idealita atau kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dan satu bagian 

akhir yang menerangkan fakta bahwa orang Yahudi tersebut ternyata melanggar dan tidak 

pasrah dan berserah diri kepada Allah (tidak melakukan ―al-islam‖), sebagaimana yang digaung-

gaungkan oleh Pluralis Liberal tersebut. 

Bahkan jika kita lihat ayat sebelumnya, yakni QS Al Maidah : 43. Allah subhaanahu wa ta‘ala 

dengan jelas menyebutkan pelanggaran mereka, dan mengatakan bahwa mereka bukan orang 

yang beriman. 

ُئِ 
ا أََُُٰٝ َٓ َٝ َُِي ۚ 

ْٖ تَْؼِذ َرَٰ ِٓ  َٕ ْٞ َُّ َٞ َّْ ٣َرَ ِ شُ ُْ للاَّ ٌْ َساجُ ك٤َِٜا ُد ْٞ ُْ اُرَّ َْ٘ذُٛ ِػ َٝ ََٞٗي  ُٔ ٌِّ ٤َْق ٣َُذ ًَ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َي تِا  

Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka 

mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling 

sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. 

[QS Al Maidah : 43] 

Maka bagaimana mungkin Pluralis Liberal itu bisa menganggap bahwa agama Yahudi itu juga 

al-Islam? 

Kita lanjutkan lagi kutipan dari perkataan Pluralis Liberal tersebut, 

―Karena merupakan inti semua agama yang benar, maka ―al-islam‖ atau pasrah 

kepada Tuhan adalah pangkal adanya hidayah Ilahi kepada seseorang. Maka ―al-

islam‖ menjadi landasan universal kehidupan manusia, berlaku untuk setiap orang, di setiap 

tempat dan waktu.‖ [hal. 458] 

―Oleh karena ―al-islam‖ merupakan titik temu semua ajaran yang benar, maka di 

antara sesama penganut yang tulus akan ajaran itu pada prinsipnya harus dibina hubungan 

dan pergaulan yang sebaik-baiknya, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti jika salah satu 

dari mereka bertindak zalim terhadap yang lain.‖ [hal. 459] 
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Dan pada bagian pengantar buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ tersebut, disebutkan 

penekanan sebagai berikut, 

‖Jadi Pluralisme sesugguhnya adalah sebuah Aturan Tuhan (sunnat Allah, ―sunnatullah‖) 

yang tidak akan berubah, sehigga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari.‖[bagian 

Pengantar, hal, lxxi] 

Lebih lanjut Pluralis Liberal lainnya, selaku murid dan penjelas dari guru Pluralis Liberal yang 

kita kutip tulisannya dalam ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ berkata, 

―Dalam konteks inilah, sikap pasrah menjadi kualifikasi signifikan pemikiran teologi 

inklusif Cak Nur. Bukan saja kualifikasi seorang yang beragama Islam, tetapi ‗muslim itu 

sendiri (secara generic) juga dapat menjadi kualifikasi bagi penganut agama lain, 

khususnya para penganut kitab suci, baik Yahudi maupun Kristen. 

Maka konsekuensi secara teologis bahwa siapa pun di antara kita –baik sebagai orang 

Islam, Yahudi, Kristen, maupun Shabi‘in-, yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan 

Hari Kemudian, serta berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan ... 

(QS. 2 : 62, 5 : 69) 

Dengan kata lain, sesuai firman Tuhan ini, terdapat jaminan teologis bagi umat 

beragama, apa pun ‗agama‘-nya, untuk menerima pahala (surga) dari Tuhan. Bayangkan 

berapa inklusifnya pemikiran teologi Cak Nur ini.‖ 

[Sukidi, ―Teologi Inklusif Cak Nur, Jakarta: Kompas, 2001, hal. 21-22] 

Menjawab pemahaman ―Islam Generik‖ itu, maka kita katakan bahwa hal itu bertentangan 

dengan pengertian Islam dan risalah kenabian, sebagaimana yang kita jelaskan dalam bantahan 

syubhat khusus point nomer 2 dan 3 tadi. Dan juga bertentangan dengan praktek dakwah yang 

dilakukan oleh Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam beserta para sahabatnya. 

Sebab jika dikatakan Islam itu hanya sekedar pasrah secara bahasa saja, dibatasi hanya pada 

pengertian umum itu saja, dan tidak hubungannya dengan verifikasi kebenaran apakah yang 

dijadikan dasar dari agama itu adalah benar-benar bersumber wahyu dari Allah. Serta tidak ada 

verifikasi bukti, bahwa Rasul yang membawa dan yang diikuti itu benar-benar diutus oleh Allah. 

Maka kita katakan : 

1. Bahwasanya orang-orang Musyrikin dulu juga pasrah terhadap ajaran yang diaku-aku 

berasal dari Allah, yang mereka dapatkan dari kebudayaan warisan nenek moyang 

mereka. 

Al-Qur‘an mengabadikan ―kepasrahan‖ orang-orang Musyrikin tersebut. 

اَل  َٝ َّٕ ِزَب ۚ اِ ٌَ ُْ ِ ا ٌّ ُِرَْلرَُشٝا َػ٠َِ للاَّ َزا َدَشا ََٰٛ َٝ  ٌٍ َزا َدََل ِزَب ََٰٛ ٌَ ُْ ُْ ا ٌُ ُِْغَ٘رُ ا ذَِظُق أَ َٔ ِزَب اَل ذَوُُُٞٞا ُِ ٌَ ُْ ِ ا َٕ َػ٠َِ للاَّ َٖ ٣َْلرَُشٝ اَُِّز٣

 َٕ  ٣ُْلُِِذٞ
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Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara 

dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah 

beruntung. [QS. An Nahl : 116] 

 ُ ٍَ للاَّ َْٗض ا أَ َٓ ُْ اذَّثُِؼٞا  َُُٜ ََ اَِرا ه٤ِ ِؼ٤شِ  َٝ ْْ ا٠ََُِٰ َػَزاِب اُغَّ ُٕ ٣َْذُػُٞٛ ٤ْطَا َٕ اُشَّ ا ًَ  ْٞ َُ َٝ ِٚ آتَاَءَٗا ۚ أَ َجْذَٗا َػ٤َِْ َٝ ا  َٓ َْ َٗرَّثُِغ  هَاُُٞا تَ  

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka 

menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak 

kami mengerjakannya". Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) 

walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? 

[QS Luqman : 21] 

2. Bahkan Abu Tholib, paman Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam, juga ―pasrah‖ 

meninggal di atas kebudayaan warisan nenek moyang yang diaku-aku berasal ajaran dari 

Allah itu. 

Hendaklah diingat bahwa orang-orang Musyrikin Quroisy itu bukanlah orang yang tidak 

mengenal Allah. Bahkan mereka sangat mengenal Allah, mengklaim bahwa ajaran nenek 

moyang itulah yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dan bahkan pasrah di atas 

agama itu. Namun hal tersebut tidak menjadikan mereka muslim hanya berbekal dengan 

sekedar pasrah saja. 

3. Jika ditarik lebih jauh, maka orang-orang Arab Musyrikin itu juga kembali kepada Nabi 

Ismail ‗alaihis salaam sebagai nenek moyang mereka. Tapi faktanya, klaim bahwa 

mereka mengikuti nenek moyang mereka ternyata dibatalkan di dalam Al Qur‘an. 

4. Orang-orang Kristen juga ―pasrah‖ terhadap Allah yang mereka fahami sesuai dengan 

ajaran mereka. Bahkan saking ngeyelnya orang Kristen terhadap kepasrahan mereka di 

atas pemahaman yang diaku-aku berasal dari Allah. Rasulullah sampai diturunkan ayat 

tantangan mubahalah kepada orang Kristen itu, untuk saling sumpah laknat dan 

mendoakan kebinasaan kepada Allah, akan siapa saja yang mempunyai ―Aqidah atau 

I‘tiqod‖ yang batil mengenai Nabi Isa (Yesus) yang diaku-aku sebagai Allah itu. 

Untuk saling sumpah laknat dan mendoakan kebinasaan, akan siapa saja yang 

mempunyai ―Teologi‖ yang batil mengenai Allah (menurut istilah yang disukai Pluralis 

Liberal) 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َٖ ِٓ ا َجاَءَى  َٓ ْٖ تَْؼِذ  ِٓ  ِٚ َي ك٤ِ ْٖ َداجَّ َٔ َّْ  كَ ْْ شُ ٌُ ْٗلَُغ أَ َٝ ْٗلَُغَ٘ا  أَ َٝ  ْْ ًُ َِٗغاَء َٝ َِٗغاَءَٗا  َٝ  ْْ ًُ أَْتَ٘اَء َٝ ا َْٗذُع أَْتَ٘اَءَٗا  ْٞ َْ ذََؼاَُ ِْ كَوُ ِْ ُِْؼ َْ  ا ِٜ َْٗثرَ

 َٖ اِرت٤ِ ٌَ ُْ ِ َػ٠َِ ا َْ َُْؼََ٘د للاَّ  كََْ٘جَؼ

 ُ ٍٚ ااِلَّ للاَّ ْٖ اََُِٰ ِٓ ا  َٓ َٝ َُْذنُّ ۚ  ُْوََظُض ا َٞ ا َزا َُُٜ ََٰٛ َّٕ ُْ اِ ٤ٌِ َُْذ َُْؼِض٣ُض ا َٞ ا َُُٜ َ َّٕ للاَّ اِ َٝ  ۚ  

 َٖ ْلِغِذ٣ ُٔ ُْ ٌْ تِا َ َػ٤ِِ َّٕ للاَّ ا كَبِ ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ِ  كَب
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اَل ُٗشْ  َٝ  َ ْْ أاَلَّ َْٗؼثَُذ ااِلَّ للاَّ ٌُ ت٤ََْ٘ َٝ اٍء ت٤َََْ٘٘ا  َٞ ٍح َع َٔ ِِ ًَ ا ا٠ََُِٰ  ْٞ ٌِرَاِب ذََؼاَُ ُْ ََ ا ْٛ َْ ٣َا أَ ِٚ َش٤ُْئًا هُ ْٖ ِشَى تِ ِٓ اَل ٣َرَِّخَز تَْؼُؼَ٘ا تَْؼًؼا أَْستَاتًا  َٝ
 َٕ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ ا كَوُُُٞٞا اْشَُٜذٝا تِؤََّٗا  ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ِ ِ ۚ كَب ِٕ للاَّ  ُدٝ

Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan 

kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan 

anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; 

kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah 

ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. 

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesunguhnya Allah Maha 

Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. 

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang 

tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan 

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan 

sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah 

kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 

(kepada Allah)". [QS Ali Imran : 61-64] 

5. Salman Al Farisi dan ‗Adi bin Hatim dulu juga adalah orang Kristen. Maka jika benar 

―al-Islam‖ yang berarti pasrah itu juga ada dalam agama Kristen, maka kenapa mereka 

harus repot-repot berpindah memeluk agama Islam, meninggalkan agama Kristen, dan 

menjadi Sahabat Rasulullah? 

6. Bahkan dalam surat dakwah yang Rasulullah berikan kepada Kaisar Heraklius yang 

beragama Kristen di Romawi itu. Rasulullah mengatakan ―ُْأَْسلِْمُتَْسلَم  Aslim Taslam‖, 

masuk Islam lah kamu maka kamu akan selamat. (sebagaimana yang tersebut dalam 

hadits shohih riwayat Bukhori)  

Jika benar ―al-Islam‖ yang berarti hanya pasrah saja sesuai dengan makna generic-nya itu 

juga ada dalam agama Kristen. Maka kenapa Rasulullah menyuruhnya masuk Islam, 

bahkan hingga berperang dengan Romawi sebagaimana yang terjadi dalam perang 

Tabuk. Yang bertempat di Tabuk, perbatasan paling luar antara Arab dan Romawi.  

Yang mana perjalanan ke Tabuk ditempuh dengan perjalanan selama 15 hari. Dan 

ditunggu di Tabuk untuk bersiap berperang melawan Romawi yang Kristen selama 19 

atau 20 hari. Hingga kemudian pulang lagi ke Madinah dengan menempuh perjalanan 

selama 15 hari. 

Di mana makna kalimat ―pasrah‖ sebagai bukti keislaman orang Kristen? Jika mereka 

benar orang Islam yang ―Pasrah‖, kenapa harus diperangi dan harus capek-capek berjalan 

berhari-hari untuk berperang di kondisi padang pasir dan musim yang panas? 
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7. Adapun untuk Yahudi, maka itu sudah kita bahas dalam pembahan QS Al Maidah : 45 

yang dipotong tadi. 

8. Sahabat Abdullah bin Salam adalah seorang pemuka dan rahib Yahudi yang sangat 

memahami Taurat dan kitab-kitab Yahudi. Jika pengertian ―pasrah‖ dalam al-islam sudah 

ada di dalam agama Yahudi, maka kenapa Abdullah bin Salam mau masuk Islam dan 

membenarkan kenabian Rasulullah Shalalloohu ‗alaihi wa sallam. 

Sementara Yahudi yang lain memusuhi dan tidak mengakui kenabian Rasulullah 

shalallohu ‗alaihi wa sallam. Bahkan sampai ada Yahudi yang berusaha meracuni dan 

menyihir rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam. 

Apakah memusuhi, tidak mengakui kenabian Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam, 

berusaha meracuni dan menyihir itu adalah bukti sikap pasrah Yahudi terhadap 

agamanya? Dengan kata lain, hal itu diajarkan di dalam agamanya, bukan kesalahan 

individu, dan itu harus diklaim sebagai pasrah al Islam yang ada di dalam agama Yahudi?  

9. Salah satu istri Rasulullah adalah Shofiyyah binti Huyay bin Akhthob yang dulu adalah 

seorang Yahudi dan kemudian masuk Islam. Jika benar agama Yahudi itu sama dengan 

Islam, maka apa perlunya beliau masuk Islam dan mengganti agamanya?  

*** 

Oleh karena itu Islam itu tidaklah hanya sekedar makna generic ―pasrah‖ yang merupakan nilai 

universalitas Islam, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pluralis Liberal. Tapi Islam itu benar-

benar agama yang berdasarkan atas wahyu yang diberikan oleh Allah, nama agama yang 

diberikan namanya sendiri oleh Allah, dan yang dibawa oleh seorang Nabi yang benar-benar 

merupakan utusan Allah yang terverifikasi. 

Lebih lanjut perlu kita bertanya secara kritis, apakah Rasulullah selaku manusia yang memiliki 

otoritas paling tinggi dalam masalah Islam tidak pernah menerangkan apa itu arti Islam?  

Rasulullah jelas telah menerangkan mengenai Islam, yakni ketika Malaikat Jibril menyamar 

sebagai manusia untuk bertanya mengenai apa itu Islam. Dan definisi yang Rasulullah katakan 

mengenai Islam inilah yang kemudian menjadi rukun Islam (pondasi Islam). 

Apakah dalam hadits shohih riwayat Bukhori-Muslim itu, Rasulullah menyebutkan pengertian 

Islam itu hanya sekedar bermakna pasrah? Al Jawab, tidak.  

Apakah bisa orang yang tidak syahadat dan tidak sholat, apalagi beragama lain, dan hanya 

mengklaim ―pasrah‖ saja, disebut sebagai orang Islam dengan berdasarkan definisi Rasulullah itu 

disebut. Al Jawab, tidak. 

*** 
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Uniknya ide dekonstruksi arti Islam menjadi makna generic yang : 

1. Hanya sekedar berarti ―pasrah terhadap Tuhan‖  

2. Yang bersifat universal 

3. Dan juga ada di dalam agama-agama lain.  

sebenarnya berasal dari ide pemikiran Wilfred Cantwell Smith dalam bukunya ―The Meaning 

and End of Religion‖.  

Keberadaan Wilfred Cantwell Smith tersebut dikutip perkataannya dalam buku ―Islam, Doktrin, 

dan Peradaban‖, dengan mengacu kepada buku tulisannya ―The Meaning and End of Religion‖, 

cetakan The New American Library of The World Literature, New York, 1964. [Lihat catatan 

kaki no 624 dan 626 dalam ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ cet IV, 1999] 

Perkataan Wilfred Cantwell Smith yang terang-terangan me-dekonstruksi pengertian Islam, 

memang tidak dikutip dalam buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖. Hanya perkataan Wilfred 

Cantwell Smith lain yang dikutip. Akan tetapi jika kita lihat di dalam buku ―The Meaning and 

End of Religion‖ itu sendiri, ide tersebut jelas keberadaannya. 

Buku Wilfred Cantwell Smith ―The Meaning and End of Religion‖ sudah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia oleh Landung Simatupang, dan diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2004. 

Berikut kita kutip yang terjemahannya ini saja untuk membuktikan keberadaan ide itu, karena 

kita tidak memiliki buku ―The Meaning and End of Religion‖ yang berbahasa Inggris. 

Secara makna Wilfred Cantwell Smith memberikan gagasan, 

―Islam‖ itu sendiri relatif tidak terlalu banyak digunakan dalam al-Qur‘an. Selain itu, 

meskipun isitilah tersebut (Islam) digunakan, ia harus ditafsirkan bukan sebagai sistem 

religi melainkan sebagai penamaan tindak personal yang sangat menentukan. 
[Silakan merujuk hal 187-188 akan gagasan ini] 

 ―Islam‖ ialah kepatuhan atau keikatan, komitmen, kerelaan untuk menyandang tanggung 

jawab untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan yang telah dinyatakan; dan penyerah-

dirian, pengakuan bukan dalam teori melainkan dalam tindakan khusyuk yang menyatakan 

kekecilan dan ketakberhargaan seseorang di hadirat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan. 

Kata ini adalah kata benda verbal: nama suatu tindakan, bukan institusi; nama suatu 

keputusan personal, bukan sistem sosial. [Silakan merujuk ke hal 191 akan gagasan ini] 

Selanjutnya sebagaimana perkataan Wilfred Cantwell Smith sendiri, dia berkata, 

―Jika kita perhatikan ayat-ayat klasik yang pada masa modern digunakan sebagai teks bukti 

reifikasi, ayat-ayat itupun menghadirkan imbauan atau petunjuk yang universal dan 

profetis, dinamis dan personal, alih-alih pernyataan yang tersistematisasi dan impersonal.  

Apa yang pada masa modern sudah menjadi ‗Sesungguhnyalah, religi di mata Tuhan 

ialah Islam‟(mengacu kepada QS Ali Imran : 19 –tamb) semula berarti (ditafsirkan sebagai 

berarti, misalnya oleh yang paling dihormati dan berwibawa diantara para komentator awal, 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

104 
 

yakni al-Thabari) bahwa mengarahkan prilaku sendiri  secara sepatutnya di hadapan 

Tuhan ialah menerima perintah-perintahNya; cara yang benar dan layak untuk 

menyembah Dia ialah patuh kepadaNya—atau bahwa religi sejati (bukan ―religi yang 

benar‖) ialah kepatuh-taatan.  

Untuk banyak orang, ketika pertama kalinya disampaikan dan selama beberapa abad 

sesudahnya, ayat ini menyatakan apa yang harus dan pasti dikatakan oleh siapa pun yang 

imannya jernih dan hidup serta berorientasi moralis. Ayat yang sama sekali tidak bersifat 

sektarian ini, sangat menarik, boleh dikata sama dengan pernyataan atau definisi 

yang diberikan dalam Catholic Encyclopedia: ‘Religi…berarti serah-diri sukarela 

seseorag kepada Tuhan.‘ Begitu pula ayat-ayat lain yang di dalamnya istilah ini muncul: 

‘Jika seseorang memilih apapun lainnya yang bukan serah-diri sebagai suatu norma, itu 

tidak dapat diterima‘…(mengacu kepada QS Ali Imran : 85 –tamb)‖ [hal. 191-192] 

Buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ ini selesai ditulis pertama kali tahun 1992, sebagaimana 

yang terlihat dari pembukaan. Dan yang kita kutip tadi adalah buku ―Islam, Doktrin, dan 

Peradaban‖ cetakan ke IV tahun 1999. Sedangkan tulisan Wilfred Cantwell Smith ―The Meaning 

and End of Religion‖ yang dipakai sebagai rujukan adalah tulisan tahun 1964.  

Jadi kita bisa tahu, dari siapakah sebenarnya ―inspirator‖ filsafat Perennial yang me-dekonstruksi 

pengertian Islam, menjadi hanya sekedar bermakna generic ―pasrah‖. 

Tentu saja Wilfred Cantwell Smith tidak sepandai penulis buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ 

dalam mempelintir ayat-ayat, guna memberikan kesan bahwa Islam itu hanya sekedar ―pasrah‖. 

Karena Wilfred Cantwell Smith hanya seorang orientalis dan bukan orang Islam.  

Akan tetapi dari dialah ide itu diambil, dan dipercantik dengan berbekal ayat-ayat yang direduksi 

pengertiannya. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

105 
 

5. Penisbatan Islam Generik kepada Ibnu Taimiyyah antara klaim dan fakta 

Dari topik sebelumnya dikatakan bahwa, ide universalisme Islam untuk direduksir dan di 

dekonstruksi menjadi hanya sebagai ―Pasrah‖ itu, dinisbatkan ke Wilfred Cantwell Smith. Maka 

berikut akan saya sertakan juga penisbatan pemahaman itu yang diklaim oleh penulis buku 

―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖, berasal dari penjelasan Ibnu Taimiyyah. 

Kutipan pertama : 

―Inilah al-islâm, yang menjadi inti sari semua agama yang benar. Berkenaan dengan 

makna al-islâm itu, ada baiknya di sini dikemukakan penjelasan seorang otoritis, yakni Ibn 

Taymîyah, tokoh pembaruan yang paling terkemuka: 

 

Perkataan (Arab) ―al-islâm‖ mengandung pengertian perkataan ―al-istislâm‖ (sikap 

berserah diri) dan ―al-inqiyâd‖ (tunduk patuh), serta mengandung pula makna 

perkataan ―al-ikhlâsh‖ (tulus) ... Maka tidak boleh tidak dalam Islam harus ada sikap 

berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, dan meninggalkan sikap berserah diri 

kepada yang lain. Inilah hakikat ucapan kita ―Lâ ilâha Illâ „l-Lâh‖. Maka jika 

seseorang berserah diri kepada Allah dan (sekaligus juga) kepada selain Allah, dia 

adalah musyrik. (Ibn Taymîyah, Iqtidlâ al-Shirâth al-Mustaqîm (Beirut: Dâr al-Fikr, 

tanpa tahun), h. 454)‖ 

[―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖, hal. 188] 

Kutipan kedua : 

Telah dikemukakan penjelasan Ibn Taymîyah bahwa makna kata-kata al-islâm 

mengandung makna kata-kata al-istislâm dan al-inqiyâd, yang kesemuanya itu mengacu 

kepada sikap penuh pasrah dan berserah diri serta tunduk dan patuh kepada Dzat Yang 

Maha Esa, yang tiada serikat bagi-Nya. Dari segi kewajiban formal keagamaan, sikap-sikap 

itu diwujudkan dalam tindakan tidak beribadat kepada siapa atau apa pun selain Dzat Yang 

Maha Esa, yaitu Allah. Maka dapat diringkaskan bahwa ajaran al-islâm dalam 

pengertian generik seperti ini adalah inti dan saripati semua agama para nabi dan 

rasul. Hal ini ditegaskan oleh Ibn Taymîyah: 

 

Oleh karena pangkal agama, yaitu ―al-islâm‖, itu satu, meskipun syari‟at nya 

bermacam-macam, maka Nabi s.a.w. bersabda dalam Hadîts shahîh, ―Kami, golongan 

para nabi, agama kami adalah satu,‖ dan ―para nabi itu semuanya bersaudara, tunggal 

ayah dan lain ibu,‖ dan ―Yang paling berhak kepada Îsâ putra Maryam adalah aku,‖ (Ibn 

Taymîyah, Iqtidlâ‟, h. 455) 

[―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖, hal. 188] 

Kita katakan bahwa dua kutipan dari Ibnu Taimiyyah itu memang benar, namun jika ditarik 

untuk mereduksi ke pengertian Islam menjadi hanya sekedar ―pasrah‖ yang mana secara generic 

itu juga ada di agama-agama lain, maka hal itu tidak benar. 
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Agar tidak terjadi dispute dalam memahami perkataan Ibnu Taimiyyah, maka akan kami jelaskan 

maksud dari kutipan Ibnu Taimiyah tadi. 

Kutipan pertama,  

Maka Ibnu Taimiyyah sebenarnya hanya ingin menjelaskan sebagian dari syarat-syarat kalimat 

tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ). Yang mana dari 8 syarat kalimat tauhid Laa ilaaha 

Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ), sebagian ada di dalam kata Islam secara pengertian bahasa itu sendiri. 

Inilah yang sebenarnya dimaksud. 

Bukan untuk tujuan meredusir pengertian Islam menjadi hanya sekedar al-istislam (berserah diri) 

secara bahasa saja, yang kemudian digeneralisir menjadi intisari dari semua agama, termasuk 

kepada selain Islam. 

Ini adalah dua hal yang berbeda. Namun kutipan ini jelas dimanfaatkan sang penulis untuk 

tujuan itu, yakni dengan cara meminjam nama besar Ibnu Taimiyah. 

Kita katakan bahwa penjelasan tersebut hanya sebagian dari syarat-syarat kalimat tauhid. 

Sedangkan pengertian syarat itu adalah sesuatu harus terpenuhi semua, baru kalimat tauhid itu 

dianggap sah dan tidak batal.  

Misal, salah satu dari syarat Kalimat Tauhid adalah Al-Kufru bimaa ya‘budu min duunillaah 

(Mengkufuri segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah (baca : Thoghut)), 

sebagaimana yang kita jelaskan dalam Risalah Tauhid jilid 1. 

Katakanlah ada seorang yang dia itu benar-benar pasrah kepada Allah, dalam artian benar-benar 

berserah diri kepada Allah, namun dia tidak mau untuk mengkufuri segala sesuatu yang 

disembah atau diibadahi selain Allah. Maka secara syarat kalimat Tauhid, pernyataan Laa ilaaha 

illallooh nya akan dianggap batal. 

Maka dari itu bagaimana mungkin sang penulis dalam tulisan di halaman selanjutnya 

mengatakan bahwa, 

―Jadi, agama-agama Yahudi dan Nasrani berpangkal kepada ―al-islam‖, karena 

merupakan kelanjutan agama Nabi Ibrahim. Tapi tidaklah berarti Ibrahim seorang 

Yahudi dan Nasrani, melainkan seorang yang pasrah kepada Tuhan (muslim). Sebab 

mengatakan Ibrahim seorang Yahudi atau Nasrani akan merupakan anakronisme, karena 

Ibrahim muncul jauh sebelum agama-agama itu.‖ 

―Bahwa agama ―Yahudi‖ itu pada dasarnya mengajarkan ―al-islam‖, ditegaskan 

dalam penuturan al-Qur‘an mengenai fungsi Kitab Suci Tawrat yang diturunkan kepada 

Nabi Musa untuk anak keturunan Israil‖  

[Hal. 456 – 457] 
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Sedangkan Ibnu Taimiyyah jelas mengingkari agama dan peribadahan Ahlul Kitab (Yahudi dan 

Nashara), dengan pengingkaran yang sangat tegas. 

Ibnu Taimiyyah berkata sebagaimana yang dikutip dan ditulis dalam Al Iqna‘,  

‖Barang siapa beranggapan bahwa kunjungan golongan dzimmi (Ahlul Kitab yang 

membayar jizyah) ke gereja-gerejanya adalah suatu ibadah kepada Allah, maka ia telah 

murtad‖ (Al Iqna‟: 4/298) 

Secara khusus Ibnu Taimiyyah juga pernah membuat sebuat kitab berjudul “Al Jawaabush 

Shohiih li man baddala diinal Maasih” (Jawaban yang shohih terhadap orang-orang yang 

mengganti agama yang dibawa oleh Al Masih –Nabi Isa ‗alaihis salaam-), untuk membantah 

syubhat tulisan orang Kristen dari Antiokia-Siprus yang mengklaim bahwa Kristen adalah agama 

yang benar. Islam hanya dianggap sebagai agama persiapan untuk menuju ke agama Kristen, 

yang mana dia menukil-nukil dan menggunakan ayat-ayat Al Qur‘an untuk melegitimasi klaim 

tersebut. 

Jika benar klaim sang penulis, bahwa redusir agama Islam yang hanya sekedar bermakna generic 

―Pasrah‖ dengan menyandarkan kepada Ibnu Taimiyah. Yang mana pemahaman ini digiring 

untuk meng-klaim bahwa di dalam agama Ahlul Kitab pun, juga terdapat inti sari dari makna 

generic ini. Yang mana sang penulis menggiring pemahaman ―pasrah‖ yang ada di dalam agama-

agama lain, kepada konteks time frame agama Ahlul Kitab masa setelah Rasulullah diutus. 

Maka mustahil Ibnu Taimiyah mengkafirkan ahlul kitab dan bahkan menulis kitab khusus untuk 

membantah mereka. 

Bahkan Ibnul Qoyyim, selaku murid dari Ibnu Taimiyyah yang paling utama, juga membuat 

kitab berjudul ―Hidayatul hayara fii ajwwibatil Yahudi wan Nashooro‖ (Petunjuk bagi orang 

yang bingung dalam menjawab kekeliruan orang-orang Yahudi dan Nashoro). 

Sehingga jika benar Ibnu Taimiyyah meredusir pengertian Islam sebagaimana yang dimaksudkan 

oleh penulis, dan menyebarkan faham Pluralisme sebagaimana yang diinginkan oleh sang 

penulis. Maka seharusnya itu juga diajarkan kepada para muridnya, terutama kepada Ibnul 

Qoyyim selaku murid yang paling utama. Akan tetapi faktanya tidak. 

Uniknya sang penulis buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ sendiri, sebenarnya pernah 

mengutip perkataan Ibnu Taimiyah yang terang-terangan mesyirikkan Ahlul Kitab, terutama 

Nashrani, di dalam buku tulisannya yang lain yang berjudul ― Islam agama peradaban : 

membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah‖ (hal 67-68, 2000) 

Kutipan kedua, 

Tidak ada yang salah dengan kutipan yang kedua sebenarnya, karena konteks Ibnu Taimiyyah 

sangat jelas, yakni merujuk kepada agama yang dibawa para Nabi yang merupakan satu agama, 
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agama Islam. Dan masing-masing Rasul itu memiliki syariat yang berbeda-beda, sebagaimana 

ini yang telah kami jelaskan yang sebelumnya. 

Kalau tidak ada yang salah, kenapa kami mempermasalahkan kutipan kedua yang dikutip oleh 

sang penulis? 

Hal ini kami permasalahkan sebagai bukti ―teknik framing‖ yang dilakukan oleh sang penulis. 

Inilah penggiringan yang banyak sekali dilakukan dengan mengatasnamakan dalil-dalil dan juga 

termasuk terhadap perkataan Ibnu Taimiyyah, guna menjustifikasi pemahaman Pluralisme dan 

makna Islam Generik. Sedangkan dalil-dalil dan perkataan Ibnu Taimiyyah sendiri tidak pernah 

dimaksudkan untuk hal itu. 

Teknik framing adalah mengambil kutipan dari perkataan seseorang, dalam hal ini adalah Ibnu 

Taimiyah, dengan tujuan diarahkan ke hal yang tidak dimaksudkan oleh orang tersebut. Hal ini 

telah kami buktikan sebelumnya, bahkan apa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu sangat 

berbeda dengan apa yang dijadikan kesimpulan oleh sang penulis. 

Kami mempermasalahkan ―teknik framing‖ ini, agar jelas bahwa Ibnu Taimiyyah sama sekali 

tidak memiliki hubungan dengan gagasan Islam Generik ―Pasrah‖ untuk tujuan Pluralisme itu. 

Dan juga agar jelas talbis pencampur adukkan antara kutipan yang haq dan tujuan yang batil, 

yang dilakukan oleh sang penulis. 

Sehingga jelas bahwa gagasan Islam Generik ini sebenarnya berasal dari Wilfred Cantwell 

Smith, dan Ibnu Taimiyah berlepas diri dari hal itu. 
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6. Rekonstruksi pemahaman Islam Generik 

Agar lebih memperjelas bagaimana cara mempercantik ide Wilfred Cantwell Smith, yang 

dipinjam dan dikembangkan oleh penulis buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖, guna meredusir 

pengertian Islam menjadi hanya sekedar ―Pasrah‖. Maka berikut akan saya lakukan 

―rekonstruksi‖ ide-ide urutan ayat dan pemahaman yang digunakan.  

Urutan ini saya tulis hanya berdasarkan ayat-ayat yang ditulis pada body text dalam buku ―Islam, 

Doktrin, dan Peradaban‖ saja. Adapun kutipan-kutipan yang lain tidak saya jadikan acuan. 

Kenapa? Akan saya terangkan nanti setelah rekonstruksi, insya Allah. 

Urutan ayat yang dijadikan ide dan pemahaman tersebut adalah : 

a. Pengutipan QS Fushshilat : 41 dan Ali Imran : 83 

a. Dijelaskan dan dikutip terlebih dahulu ayat-ayat yang berhubungan dengan makhluk-

makhluk ciptaan Allah, selain manusia dan jin.  

Yang mana makhluk ciptaan Allah selain manusia dan jin, bukanlah mukallaf yang 

diberikan beban syariat dan memiliki ―free will‖. Dan yang dimaksud adalah bumi, langit, 

beserta segala isi di dalamnya.  

Yang mana bumi, langit beserta segala isi di dalamnya hanya bisa taat, tunduk, patuh, dan 

pasrah (aslama) terhadap segala aturan dan ketentuan Allah, sebagaimana QS Fushshilat : 

41 dan Ali Imran :83 yang dikutip dalam buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ [hal. 

453]  

Sampai disini pengertian derivative dari kata Islam sebagai taat, tunduk, patuh, dan 

pasrah kepada Allah adalah benar, karena ini berkaitan dengan makhluk yang bukan 

mukallaf. Yang mana mereka tidak dituntut untuk mengikuti syari‘at, dan mendapatkan 

janji pahala atau siksaan di surga atau di neraka.  

Dengan kata lain mereka hanya bisa pasrah (baca : ber-Islam dengan pengertian generik), 

terhadap segala tata aturan dan perintah hukum alam yang Allah tetapkan. 

Namun jika itu diwacanakan untuk menerima terminology ―pasrah dengan sendirinya‖ 

kepada mukallaf seperti manusia. Dalam artian dengan tujuan untuk menghilangkan 

Islam secara terminology dan hanya menonjolkan Islam secara generic, maka itu tidak 

benar. 

b. Dari dua ayat yang dikutip, kutipan QS Fushshilat ayat 11 menerangkan masalah 

menciptakan penciptaan langit dan bumi, yang mana mereka hanya bisa ―pasrah‖.  

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman,  

ػً  ْٞ ُِْْلَْسِع اْئر٤َِا ؽَ َٝ ٍَ ََُٜا  ٌٕ كَوَا ٢َِٛ ُدَخا َٝ اِء  َٔ َٰٟ ا٠َُِ اُغَّ َٞ َّْ اْعرَ َٖ شُ ْشًٛا هَاَُرَا أَذ٤ََْ٘ا ؽَائِِؼ٤ ًَ  ْٝ ا أَ  
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Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, 

lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut 

perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan 

suka hati". [QS Fushshilat : 11] 

Kalau Islam dimaksudkan sebagai pasrah dalam ayat ini, maka hal itu tidak masalah. 

Namun harus dicatat, bahwa kata Islam dan segala jenis derivative nya dalam bahasa 

Arab sama sekali tidak ada dalam QS Fushshilat : 11 yang digunakan untuk 

menerangkan Islam sebagai ―pasrah‖. Ini catatan yang harus kita perhatikan.  

c. Berikut jika kita lihat kutipan QS Ali Imran : 83 selanjutnya, maka memang benar kata 

Islam atau derivative nya dalam bahasa Arab ada dalam ayat ini. Yakni pada kata ( َْ  ( أَْعَِ

menyerahkan diri, pasrah. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman,  

 َٕ ِٚ ٣ُْشَجُؼٞ ا٤َُِْ َٝ ْشًٛا  ًَ َٝ ًػا  ْٞ اْْلَْسِع ؽَ َٝ اِخ  َٝ ا َٔ ْٖ ك٢ِ اُغَّ َٓ  َْ َُُٚ أَْعَِ َٝ  َٕ ٞ ـُ ِ ٣َْث ِٖ للاَّ ٤َْش ِد٣ ـَ  أَكَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah (ُِ  padahal ,( ِديِهُللاَّ

kepada-Nya-lah menyerahkan diri (Aslama (َُأَْسلَم ), bentuk derivative dari Islam ) 

segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya 

kepada Allahlah mereka dikembalikan. [QS Ali Imran : 83] 

Akan tetapi ayat ini sebenarnya hanya memiliki konteks permisalan untuk dijadikan 

pelajaran, bukan dalam konteks penyamaan.  

Yakni konteks permisalan bahwa jenis makhluk yang hanya bisa pasrah (baca : ber-Islam 

dengan pengertian generik), mengikuti segala ketentuan dan aturan Allah yang ada di 

alam semesta ini. Seperti hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di 

bumi. 

Agar dijadikan ibroh bagi manusia, terutama bagi orang kafir, supaya mau mengikuti 

ketentuan aturan syariat dan ber-Islam secara terminology. Karena manusia sebagai 

mukallaf, mempunyai free will yang berbeda jika dibandingkan dengan apa-apa yang ada 

di langit dan di bumi yang ghoiru mukallaf.  

Manusia bisa memilih untuk mengikuti syariat dan menjadi orang Islam secara 

terminology, dan juga bisa memilih untuk menentang syariat dan memilih agama selain 

Islam (baca : kafir). 

Atas konteks pemisalan agar dijadikan pelajaran inilah ayat ini berbicara. Bukan 

dalam konteks penyamaan kepasrahan alam dalam makna Islam secara generic, dengan 

apa yang ada pada manusia yang bisa menolak dan  memilih untuk pasrah dalam jenis 

lain (baca : pasrah atas agama selain Islam).  
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Kenapa kita sebutkan ―pasrah‖ atas agama selain Islam? Karena dalam ayat itu jelas ada 

kata Diinulloh ( ِ ِٖ للاَّ   .sebagai satu-satunya opsi yang ada dalam ayat itu ,( ِد٣

Maka bagaimana mungkin derivative kata Islam, yakni Aslama ( َْ  ,menyerahkan diri ( أَْعَِ

yang ada pada ayat itu. Dimaksudkan sebagai Islam Generik ―pasrah‖ yang juga bisa ada 

pada agama lain? Yang mana membolehkan kita ber-Islam walaupun kita memeluk 

agama lain? Ini namanya pemelintiran ayat.   

Bahkan jika kita mau melihat pada ayat sebelum dan sesudah QS Ali Imran : 83 ini, maka 

pengertian ini tidak bisa kita bantah lagi.  

Lihat rangkaian konteks QS Ali Imran : 81-92, yang menerangkan argumentasi 

persuasive agar orang-orang kafir itu mau memeluk agama Islam secara terminology. 

Dan tidak hanya sekedar ―pasrah‖ kepada agama kekafirannya. 

d. Akan tetapi sayang, metode ―cherry picking‖ penulis buku ―Islam, Doktrin, dan 

Peradaban‖ dalam membahas kedua ayat tersebut, hanya menonjolkan bagian Islam 

dalam artian ―pasrah‖ saja sebagai ide utamanya. Padahal konteks utama dari dua ayat 

tersebut bukan untuk itu, terutama QS Ali Imran : 83. 

Pemaksaan ide utama ―pasrah‖ ternyata tidak sejalan dengan konteks yang ada pada ayat 

itu. Penulis buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ hanya sedang ingin bermain 

kata untuk me-misleading-kan pembaca. 
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b. Pengutipan QS As Sajdah : 6-9, Al-Mu‘minuun : 12-16, dan Al A‘raf : 172 

Pendahuluan 

a. Penonjolan ide utama ―pasrah‖ sebagai Islam generik ini, diteruskan lagi pada 

pembahasan selanjutnya dengan  menurunkan ayat-ayat masalah penciptaan manusia dan 

perjanjian primordial manusia di alam ruh.  

Sebagaimana kutipan ayat QS As Sajdah : 6-9, Al-Mu‘minuun : 12-16, dan Al A‘raf : 

172 dalam buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖. [Lihat hal 454 – 455] 

b. Pada kutipan QS As Sajdah : 6-9, Al-Mu‘minuun : 12-16, dan Al A‘raf : 172 sebenarnya 

sama sekali tidak ada kata Islam dan derivative nya disitu.  

Tetapi penggiringan kata ―pasrah‖ ditonjolkan karena dianggap satu ide dengan ayat QS 

Fushshilat : 11 dan QS Ali Imran : 83, yang disebutkan sebelumnya. Yang telah kita 

jelaskan kesalahan metode ―cherry picking‖ atas nama QS Fushshilat : 11 dan QS Ali 

Imran : 83 itu. 

Penjelasan mengenai QS As Sajdah : 6-9 dan Al-Mu‘minuun : 12-16 

a. Sekarang mari kita ke QS As Sajdah : 6-9 dan Al-Mu‘minuun : 12-16 terlebih dahulu. 

QS As Sajdah : 6-9 dan Al-Mu‘minuun : 12-16 itu sebenarnya berbicara mengenai 

kekuasaan rububiyyah Allah saja. Yang mana baik orang islam ataupun orang yang tidak 

beragama Islam (baca : kafir), secara fithroh mengakui ada Tuhan Pencipta manusia. 

Ayat-ayat itu sama sekali tidak berbicara mengenai Islam dalam artian ―pasrah‖. 

Kenapa?  

b. Untuk QS As Sajdah : 6-9, maka selain karena tidak ada kata-kata Islam dan derivative 

nya dalam ayat itu. Pada ayat selanjutnya yakni QS As Sajdah : 10-11, justru dikutip 

perkataan orang yang tidak mengakui rububiyah Allah. 

 َٕ اكُِشٝ ًَ  ْْ ِٜ ْْ تِِِوَاِء َستِّ ُٛ َْ ٍِْن َجِذ٣ٍذ ۚ تَ َِْ٘ا ك٢ِ اْْلَْسِع أَاَِّٗا َُل٢ِ َخ هَاُُٞا أَاَِرا َػَِ َٝ   

 ٌُ َّْ ا٠ََُِٰ َستِّ ْْ شُ ٌُ ََ تِ ًِّ ُٝ ِخ اَُِّز١  ْٞ َٔ ُْ َُِي ا َٓ  ْْ ًُ كَّا َٞ َْ ٣َرَ َٕ هُ ْْ ذُْشَجُؼٞ  

Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, kami benar-

benar akan berada dalam ciptaan yang baru?" Bahkan mereka ingkar akan menemui 

Tuhannya. Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan 

mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan". [QS As 

Sajdah : 10-11] 
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Maka apakah QS As Sajdah : 6-9 yang berbicara masalah rububiyah Allah, difahami 

sebagai Islam dalam makna pasrah, sedangkan QS As Sajdah : 10-11 difahami sebagai 

orang yang tidak pasrah? 

Padahal faktanya pada ayat lain di QS Yunus : 31-36 disebutkan bahwa ada orang yang 

mengakui rububiyah Allah, namun dia tidak disebut sebagai orang Islam.  

Padahal seharusnya, secara pemahaman Islam generic, dia sudah dianggap sebagai orang 

yang pasrah. Sudah dianggap sebagai orang Islam. 

َٖ اُْ  ِٓ َُْذ٢َّ  ْٖ ٣ُْخِشُض ا َٓ َٝ اْْلَْتَظاَس  َٝ َغ  ْٔ ُِِي اُغَّ ْٔ َ٣ ْٖ َّٓ اْْلَْسِع أَ َٝ اِء  َٔ َٖ اُغَّ ِٓ  ْْ ٌُ ْٖ ٣َْشُصهُ َٓ  َْ َُْذ٢ِّ هُ َٖ ا ِٓ ٤َِّد  َٔ ُْ ٣ُْخِشُض ا َٝ ٤ِِّد  َٔ
 ْٓ ْٖ ٣َُذتُِّش اْْلَ َٓ َٝ َٕ َْ أَكَََل ذَرَّوُٞ ُ ۚ كَوُ َٕ للاَّ َش ۚ كََغ٤َوُُُٞٞ  

 َٕ ٍُ ۖ كَؤ٠َََّٰٗ ذُْظَشكُٞ ََل اَرا تَْؼَذ اَُْذنِّ ااِلَّ اُؼَّ َٔ َُْذنُّ ۖ كَ ُْ ا ٌُ ُ َستُّ ُْ للاَّ ٌُ ُِ
 كََزَٰ

 َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ اَل ٣ُْئ ُ َٖ كََغوُٞا أََّٜٗ ُد َستَِّي َػ٠َِ اَُِّز٣ َٔ ِِ ًَ َُِي َدوَّْد 
َزَٰ ًَ  

 َْ َّْ ٣ُِؼ٤ُذُٙ ۖ كَؤ٠َََّٰٗ هُ َِْن شُ َُْخ ُ ٣َْثَذأُ ا َِ للاَّ َّْ ٣ُِؼ٤ُذُٙ ۚ هُ َُْخَِْن شُ ْٖ ٣َْثَذأُ ا َٓ  ْْ ٌُ ائِ ًَ ْٖ ُشَش ِٓ  َْ َٛ  َٕ ٌُٞ ذُْئكَ  

ِْٜذ١ ا٠َُِ اُْ  َ٣ ْٖ َٔ َِْذنِّ ۗ أَكَ ِْٜذ١ ُِ َ٣ ُ َِ للاَّ َُْذنِّ ۚ هُ ِْٜذ١ ا٠َُِ ا َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ٌُ ائِ ًَ ْٖ ُشَش ِٓ  َْ َٛ َْ ْٕ هُ ِٜذ١ِّ ااِلَّ أَ ْٖ اَل ٣َ َّٓ ْٕ ٣ُرَّثََغ أَ َذنِّ أََدنُّ أَ

 َٕ ٞ ُٔ ٌُ ٤َْق ذَْذ ًَ  ْْ ٌُ ا َُ َٔ َٰٟ ۖ كَ َْٜذ ُ٣ 

ا ٣َ  َٔ ٌْ تِ َ َػ٤ِِ َّٕ للاَّ َُْذنِّ َش٤ُْئًا ۚ اِ َٖ ا ِٓ  ٢ِ٘ ـْ َّٖ اَل ٣ُ َّٕ اُظَّ ْْ ااِلَّ َظًّ٘ا ۚ اِ صَُشُٛ ًْ ا ٣َرَّثُِغ أَ َٓ َٝ َٕ ْلَؼُِٞ  

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau 

siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang 

mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup 

dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah".  

Maka katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?" 

Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada 

sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari 

kebenaran)? 

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena 

sesungguhnya mereka tidak beriman. 

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan 

makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?" katakanlah: "Allah-

lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) 

kembali; maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain 

Allah)?" 

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada 

kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah 
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orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang 

yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu 

(berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? 

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya 

persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. [QS Yunus : 31-36] 

c. QS Yunus : 31-36 menjelaskan bagaimana pengertian Islam yang sebenarnya, yang tidak 

hanya sekedar ―pasrah‖ dalam artian mengakui rububiyah Allah saja.  

Ayat ini selain menjelaskan kesalahan atas nama pemahaman yang dipaksakan terhadap 

QS As Sajdah : 6-9 dan QS Al Mu‘minuun : 12-16. Ayat ini juga menjelaskan 

perbedaan antara :  

Kondisi awal penciptaan manusia yang masih berstatus ghoiru mukallaf yang hanya bisa 

―pasrah‖ (baca : Islam secara generic). Dengan kondisi manusia setelah lahir di dunia, 

dewasa, dan sudah menjadi mukallaf. Yang mana pengertian Islam Generik hanya 

sekedar ―pasrah‖ sudah tidak berlaku atasnya. 

Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu memiliki 2 fase : 

1. Ketika masih fase penciptaan, manusia masih berstatus ghoiru mukallaf yang hanya 

bisa ―pasrah‖ (baca : Islam secara generic) kepada Allah dalam proses penciptaan 

manusia. Yakni ketika manusia masih berupa mani, lalu segumpal darah, lalu daging, 

dan seterusnya hingga lahir di dunia, manusia hanya bisa ―pasrah‖ atas kekuasaan 

penciptaan Allah atasnya. Kondisi manusia pada saat ini tidak ada bedanya dengan 

hewan, tumbuhan, angin, udara, dan segala ciptaan Allah yang ada di dunia ini yang 

hanya bisa pasrah terhadap segala aturan hukum alam yang ditetapkan Allah. 

2. Kondisi manusia ketika sudah lahir di dunia, baligh, dewasa, mukallaf, dan bisa 

mempunyai pilihan. Yang mana pengertian ―pasrah‖ sebagai Islam Generik sudah 

tidak berlaku kepadanya. 

d. Jika kondisi ―pasrah‖ Islam Generik ketika fase penciptaan itu dipaksakan sebagai Islam 

secara terminology bagi seorang mukallaf, maka itu menyimpang dari konteks yang 

diinginkan dalam QS As Sajdah : 6-9 dan QS Al Mu‘minuun : 12-16. 

Sebab jika pemahamannya seperti itu, maka kenapa dalam rangkaian QS Yunus : 31-36. 

Yang mana ayat itu berbicara mengenai mukallaf yang mengakui rububiyah Allah (baca : 

pasrah secara Islam generic, sebagaimana yang diinginkan dalam QS As Sajdah : 6-9), 

namun ternyata dia disebut sebagai orang yang tidak beriman?  

َُِي َدوَّدْ  َزَٰ ًَ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ اَل ٣ُْئ ُ َٖ كََغوُٞا أََّٜٗ ُد َستَِّي َػ٠َِ اَُِّز٣ َٔ ِِ ًَ  
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Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena 

sesungguhnya mereka tidak beriman. [QS Yunus : 33] 

Bagaimana mungkin ada orang Islam, namun dia tidak beriman dengan benar kepada 

Allah?  

Memang bisa ada, jika pengertian Islam nya hanya sekedar ―pasrah‖ mengakui rububiyah 

Allah saja sebagaimana yang diinginkan Pluralis Liberal. 

e. Jadi lagi-lagi metode ―cherry picking‖ dilakukan dengan mengatas namakan ayat-ayat 

fase penciptaan manusia, yang masih hanya bisa ―pasrah‖, mengikuti ketentuan dan 

aturan Allah dalam tahapan penciptaan manusia hingga lahir.  

Cherry picking ini dilakukan untuk mereduksi pemahaman Islam hanya sebagai ―pasrah‖ 

guna diterapkan kepada mukallaf. 

Kalau benar tidak dilakukan cherry picking untuk penggiringan ide pokok Islam hanya 

sebagai ―pasrah‖ saja. Maka seharusnya disebutkan perbedaan kondisi manusia ketika 

sudah mukallaf dan belum mukallaf secara pengertian Islam, agar tidak terjadi miss 

leading.  

Antara manusia yang masih dalam proses penciptaan, alias bayi dalam kandungan, 

dengan manusia yang telah dewasa dan mampu untuk membaca buku ―Islam, Doktrin, 

dan Peradaban‖. Maka itu adalah dua hal yang berbeda. Yang satu ghoiru mukallaf, dan 

yang satu mukallaf 

Penjelasan mengenai QS Al-A‘raaf : 172 

a. Penjelasan mengenai QS Al-A‘raaf : 172 sebenarnya setipe dengan penjelasan QS As 

Sajdah : 6-9 dan QS Al Mu‘minuun : 12-16.  

Yakni QS Al A‘raaf : 172 itu juga masih membicarakan mengenai kondisi manusia 

ketika masih dalam alam penciptaan, yang hanya bisa ―pasrah‖ alias Islam secara generic. 

Yang tidak bisa disamakan dengan Islam ketika manusia sudah lahir di dunia dan 

mukallaf. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َّ ْٖ ت٢َِ٘ آَد ِٓ اِْر أََخَز َستَُّي  ْٕ ذَ َٝ ِْٜذَٗاۛ  أَ ْْ ۖ هَاُُٞا ت٠َََِٰ ۛ َش ٌُ ْْ أََُْغُد تَِشتِّ ِٜ ْٗلُِغ ْْ َػ٠ََِٰ أَ أَْشََٜذُٛ َٝ  ْْ ٣َّرَُٜ ْْ ُرسِّ ِٛ ْٖ ظُُِٜٞس ِٓ َّ ْٞ وُُُٞٞا ٣َ

 َٖ َزا َؿاك٤ِِِ ََٰٛ ْٖ َّ٘ا َػ ًُ ِح اَِّٗا  َٓ ُْو٤َِا  ا

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 

mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami 

menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
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mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap 

ini (keesaan Tuhan)" [QS Al A‘raaf : 172] 

Bedanya hanya QS Al A‘raaf : 172 itu berbicara masalah perjanjian primordial dengan 

Allah ketika masih di dalam alam ruh, jauh sebelum dilahirkan di dunia. Tentu saja ketika 

masih dalam alam ruh manusia hanya bisa berserah diri dan ―pasrah‖ mengakui 

rububiyah Allah. 

Berbeda dengan ketika lahir di dunia, yang kemudian dewasa, mukallaf, dan bisa 

memilih. Perjanjian primordial ketika di alam ruh itu, bukan berarti pasti akan ditepati 

ketika berada di dunia.  

Demikian juga bukan berarti pilihan ―pasrah‖ terhadap suatu agama selain Islam, juga 

berarti telah memenuhi perjanjian primordial tersebut. Karena QS Yunus : 31-36 yang 

telah kita jelaskan sebelumnya menyebutkan, bahwa ada orang yang mengakui rububiyah 

Allah namun dikatakan tidak beriman. Dikatakan bukan sebagai Islam. 

b. Bukti akan perbedaan Islam yang berarti pasrah ketika masih di alam ruh, dengan Islam 

secara terminology ketika sudah lahir dan mukallaf sebenarnya dijelaskan sendiri pada 

ayat selanjutnya. Yakni pada QS Al A‘raaf : 173 - 174 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

ا َٔ َ٘ا تِ ٌُ ِِْٜ ْْ ۖ أَكَرُ ِٛ ْٖ تَْؼِذ ِٓ ٣َّحً  َّ٘ا ُرسِّ ًُ َٝ  َُ ْٖ هَْث ِٓ ا أَْشَشَى آتَاُإَٗا  َٔ ْٝ ذَوُُُٞٞا اَِّٗ َٕ  أَ ْثِطُِٞ ُٔ ُْ ََ ا كََؼ  

 َٕ ْْ ٣َْشِجُؼٞ ُ ََُؼَِّٜ َٝ َُ ا٣٥َْاِخ  َُِي ُٗلَظِّ َزَٰ ًَ َٝ  

Atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang 

(datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena 

perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"  Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-

ayat itu, agar mereka kembali (kepada kebenaran). [QS Al A‘raaf : 173-174] 

c. Tidak dijelaskannya perbedaan kondisi Islamnya seseorang ketika masih di alam ruh dan 

ketika sudah lahir. Berikut juga tidak disebutkan kelanjutan ayat QS Al A‘raaf : 173-174 

setelahnya.  

Lagi-lagi merupakan ―cherry picking‖ untuk memilih-milih mana yang kiranya cocok 

dengan ide dasar Islam hanya terbatas sebagai ―pasrah‖ saja, dengan tidak 

memperdulikan konteks ayat yang sebenarnya berlainan dengan apa yang dikehendaki. 
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c. Pengutipan ayat-ayat berkenaan dengan para Nabi dan Ahlul Kitab 

Ayat-ayat yang dikutip, yang saya urutkan berdasarkan nomer surat, adalah : 

- Al Baqarah : 131, 132, 136 

- Ali Imran : 20, 52, 65-67, 84 

- An Nisaa : 164 

- Al Maidah : 44, 111 

- Yunus : 71-72, 90 

- Ar Ra‘du : 7 

- Ibrahim : 4 

- An Nahl : 36 

- Al Hajj : 34, 78 

- Al Ankabut : 46 

- Fathir : 24 

- Al Mu‘min : 78 

Ayat-ayat itu dikutip, dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan para Nabi, Ahlul Kitab, 

Yahudi, Nashrani, dan Abrahamic Faith. Namun tentu saja dengan cara memasukkan formulasi 

Islam menjadi hanya sekedar bermakna ―pasrah‖ saja, dalam memahami agama Yahudi, agama 

Kristen, dan hubungan antar para Nabi. 

Silakan lihat kutipan-kutipan ayat itu dalam ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖, hal 456 – 464. 

Secara garis besar bantahan pemahaman Pluralis Liberal mengenai hubungan antar para Nabi, 

Abrahamic Faith, Ahlul Kitab, agama Yahudi, dan agama Kristen, berikut seluruh ayat-ayatnya; 

tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kami jelaskan pada bahasan syubhat secara khusus 

dalam masalah tauhid no 2, dan  syubhat secara khusus dalam masalah tauhid no 3. Saya 

terangkan juga penjelasan mengenai Ahlul Kitab secara khusus dalam Risalah Tauhid jilid 3 

Pembahasan rekonstruksi arti Islam yang dimaknai hanya sekedar ―pasrah‖, yang berkonotasi 

kepada Pluralisme ini, tidak jauh dari apa yang pernah kita bahas dalam syubhat secara khusus 

no.2, syubhat secara khusus no.3, dan Risalah Tauhid jilid 3.  

Hendaklah merujuk kembali kepada tulisan itu, guna penjelasan akan syubhat rekonstruksi 

pemahaman Islam Generik dengan mengatas namakan hubungan antar para Nabi, Abrahamic 

Faith, Ahlul Kitab, agama Yahudi, dan agama Kristen. Saya sudah menulis dengan cukup luas di 

situ. 
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d. Kesimpulan kutipan-kutipan ayat 

Secara garis besar, usaha mereduksi pengertian Islam menjadi hanya sekedar ―pasrah‖ dan 

meninggalkan pengertian terminologinya, telah menghilangkan pemahaman Islam yang haq dan 

merubahnya menjadi faham Pluralisme. 

Sebelumnya kami berkata,  

―Urutan ini saya tulis hanya berdasarkan ayat-ayat yang ditulis pada body text dalam buku 

―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ saja. Adapun kutipan-kutipan yang lain tidak saya jadikan 

acuan.‖ 

Kenapa? Karena pondasi Islam yang benar adalah dengan menjadikan dalil-dalil sebagai sumber 

utama, dan pemahaman sebagai suatu ―turunan dalil‖. Yang mana turunan dalil itu harus bisa 

dikembalikan kepada integritas hubungan berbagai macam ayat, yang ada pada sumber itu.  

Dan bukan dibalik bahwa pemahaman yang sebenarnya merupakan turunan dalil dijadikan 

sebagai sumber utama. Sedangkan dalil-dalil hanya dijadikan turunan guna ―kamuflase‖ atau 

―framing technique‖ untuk mendukung pemahaman tersebut. 

Dengan kata lain, Al Qur‘an itu mempunyai ―self defence mechanism‖ yang berfungsi sebagai 

QA/QC dan verifikasi akan segala pemahaman yang dikatakan berdalil kepada Al Qur‘an. Al 

Qur‘an mempunyai ―self defence mechanism‖ dengan cara melihat integritas ayat yang dijadikan 

sebagai dalil, dengan dalil-dalil yang lain.  

Melalui hal ini, Al Qur‘an dengan sendirinya bisa membedakan antara pemahaman yang shohih, 

dan pemahaman yang batil yang mengatasnamakan pengutipan ayat-ayat Al Qur‘an. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman mengenai hal ini, 

ص٤ًِشا ًَ ِٚ اْخرََِلكًا  َجُذٝا ك٤ِ َٞ َُ ِ ِْ٘ذ َؿ٤ِْش للاَّ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ ا ًَ  ْٞ َُ َٝ  ۚ َٕ ُْوُْشآ َٕ ا  أَكَََل ٣َرََذتَُّشٝ

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan 

dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. [QS Al 

Maidah : 82] 

Allah subhaanahu wa ta‘ala juga berfirman mengenai orang-orang yang sengaja melakukan 

kamuflase dengan cara berdalil kepada ayat-ayat yang difahami dengan cara yang kabur 

(mutasyabihat), dan meninggalkan ayat-ayat yang jelas pada pemahamannya yang merupakan 

pokok-pokok pemahaman dari isi Al Qur‘an. 

رَشَ  ُٓ أَُخُش  َٝ ٌِرَاِب  ُْ ُّّ ا َّٖ أُ اٌخ ُٛ َٔ ٌَ ْذ ُٓ ُْ٘ٚ آ٣َاٌخ  ِٓ ٌِرَاَب  ُْ ٍَ َػ٤ََِْي ا َْٗض َٞ اَُِّز١ أَ ا ُٛ َٓ  َٕ ْْ َص٣ٌْؾ ك٤ََرَّثُِؼٞ ِٜ َٖ ك٢ِ هُُِٞتِ ا اَُِّز٣ َّٓ َ اتَِٜاٌخ ۖ كَؤ

 َٕ اِعُخٞ اُشَّ َٝ  ۗ ُ ٣َُِٚ ااِلَّ للاَّ ِٝ
ُْ ذَؤْ ا ٣َْؼَِ َٓ َٝ  ۗ ِٚ ِِ٣ ِٝ

اَء ذَؤْ ـَ اْترِ َٝ ُْلِْرَِ٘ح  اَء ا ـَ ُْ٘ٚ اْترِ ِٓ ِْ٘ذ سَ ذََشاتََٚ  ْٖ ِػ ِٓ  ٌَّ ًُ  ِٚ َّ٘ا تِ َٓ َٕ آ ِْ ٣َوُُُٞٞ ِْ ُِْؼ ا  ك٢ِ ا َٓ َٝ َا ۗ  تِّ٘

ُْثَابِ  ُش ااِلَّ أُُُٝٞ اْْلَ ًَّ  ٣َزَّ

َّٛابُ  َٞ ُْ َْٗد ا حً ۚ اََِّٗي أَ َٔ َْٗي َسْد ْٖ َُُذ ِٓ َْٛة ََُ٘ا  َٝ َا اَل ذُِضْؽ هُُِٞتََ٘ا تَْؼَذ اِْر ََٛذ٣ْرََ٘ا   َستَّ٘
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Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-

ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) 

mutasyaabihaat.  

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka 

mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan 

fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 

melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (mereka orang-orang yang 

mendalam ilmunya) berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, 

semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) 

melainkan orang-orang yang berakal. 

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 

kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami 

rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)". [QS 

Ali Imran : 7-8] 

Atas hal itu, maka kita fokuskan kepada pembahasan konteks ayat-ayat yang dipakai sebagai 

sumber rekonstruksi Islam Generik ―Pasrah‖ itu. Benarkah ayat itu mengajarkan bahwa Islam itu 

harus direduksi menjadi hanya sekedar ―pasrah‖? 

Ternyata setelah kita lihat konteks masing-masing ayat itu, apa yang diinginkan ayat itu, dan 

juga korelasinya dengan ayat-ayat lain sebagai Integritas Al Qur‘an. Hal itu ternyata tidak sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pemahaman Islam Generik ―Pasrah‖. 

Metode tes integritas ayat dan pemahaman ini, secara umum efektif dalam menghadapi syubhat-

syubhat Pluralis Liberal. Karena perkataan dan argumentasi Pluralis Liberal itu secara umum 

tidak lepas dari dua hal : 

1. Over simplified the topic (menggampangkan permasalahan) 

2. Pembahasan dengan metode framing, untuk me-misleading-kan pemahaman seseorang. 

Maka dari itu kita lihat Pluralis Liberal terkadang memotong-motong ayat agar sesuai 

pemahaman mereka. Tidak mau menampilkan atau enggan untuk membahas secara terperinci, 

dengan mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat yang jumlahnya 

mayoritas. Terutama mengenai penyimpangan, celaan, dan pengkafiran secara langsung dari 

Allah kepada Ahlul Kitab 
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G. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID - 5 

----------------  

TEOLOGI INKLUSIF-PLURALIS DAN UNIVERSALISME ISLAM (FILSAFAT 

PERENNIAL) 

KALIMATUN SAWA‘ (PERKATAAN YANG SAMA) DAN PLURALISME 

---------------- 

1. Framing technique atas nama Kalimatun Sawa‘ (titik temu) dalam QS Ali Imran : 64 

Berkata Pluralis Liberal, 

―Karena itu, terdapat titik pertemuan (kalimah sawa‘) antara semua agama manusia, 

dan orang-orang Muslim diperintahkan untuk mengembangkan titik pertemuan itu 

sebagai landasan hidup bersama‖ [Islam, Doktrin, dan Peradaban, hal. 1-2] 

Di body text dikatakan bahwa ―antar semua agama manusia‖, namun footnote-nya secara 

paradoksal dikatakan bahwa itu hanya terbatas kepada ―agama samawi‖, 

―Istilah Arab kalimah sawa‘ berarti kalimat, ide atau prinsip yang sama, yakni ajaran yang 

menjadi ―common platform‖ antara berbagai kelompok manusia. Dalam Kitab Suci, 

Allah memerintahkan Nabi Muhammad, rasul-Nya, agar mengajak komunitas keagamaan 

yang lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahl-u ‗l-kitab) untuk bersatu dalam titik 

pertemuan itu. 

―Katakan (olehmu, Muhammad), ―Wahai para penganut kitab suci, marilah semuanya 

menuju ajaran bersama antara kami dan kamu sekalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah 

kecuali Tuhan dan tidak memperserikatkan-Nya kepada sesuatu apa pun juga, dan kita 

tidak mengangkat sesame kita sebagai tuhan-tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa (Allah).‗ 

Tetapi jika mereka (para penganut kitab suci) itu menolak, katakanlah olehmu sekalian 

(engkau dan para pengikutmu), ―Jadilah kamu sekalian (wahai para penganut kitab suci) 

sebagai saksi bahwa kami adalah orang-orang yang pasrah kepada-Nya (muslimûn)‖ (Q., s. 

Âlu ‗Imrân/3:64).  

Jadi dalam firman itu ditegaskan bahwa titik pertemuan utama antara agama-agama 

―samâwî‖ ialah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. ― [Islam, Doktrin, dan Peradaban, 

catatan kaki no.4, hal 2] 

Pengertian kalimatun sawa‘ kembali dikembangkan pada halaman yang jauh di belakang, bahwa 

hal itu berlaku untuk semua agama. Pembatasan kepada agama samawi pun ditinggalkan. 

―Karena–sebagaimana telah diuraikan di atas–semua agama itu pada mulanya menganut 

prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, 

maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya atau karena persinggungannya 

satu sama lain, secara berangsur-angsur akan menemukan kebenaran asalnya sendiri, 

sehingga semuanya akan bertumpu dalam suatu ―titik pertemuan‖, ―common 
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platform‖ atau dalam istilah al-Qur‗ân, ―kalîmah sawâ‖, sebagaimana hal itu 

diisyaratkan dalam sebuah perintah Allah kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w.: 

َ وَ  ََُد إَِّلَّ َّللاَّ ْيَنُكْم أََّلَّ َنْع ََ ْيَنَنا َو ََ ٍِ َسَواٍء  ِ ۚ قُْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعالَْوا إِلَىَٰ َكلَِم ا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ًَ ا ََ ْعًضا أَْر ََ ْعُضَنا  ََ ِخَذ  ََّل ُنْشِرَك َِِه َشْيًئا َوََّل َيتَّ
ا ُمْسلُِمونَ   َفِّْن َتَولَّْوا َفقُولُوا اْشَهُدوا َِؤَنَّ

Katakan olehmu (Muhammad): ―Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju ke titik pertemuan 

(kalîmah sawâ‟) antara kami dan kamu: yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah 

dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apa pun, dan bahwa sebagian dari kita tidak 

mengangkat sebagian yang lain sebagi ‗tuhan-tuhan‗ selain Allah.‖ [QS Ali Imran : 64]‖ 

[hal. 201] 

Hingga kemudian dengan berdasarkan formulasi al-islam yang direduksi hanya bermakna 

generic ―Pasrah‖. Maka sikap pasrah yang ada pada semua agama itu, dianggap sebagai titik 

temu atau common platform atau kalimatun sawa antar semua agama. 

―Oleh karena ―al-islam‖ merupakan titik temu semua ajaran yang benar, maka di 

antara sesama penganut yang tulus akan ajaran itu pada prinsipnya harus dibina hubungan 

dan pergaulan yang sebaik-baiknya, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti jika salah satu 

dari mereka bertindak zalim terhadap yang lain.‖ [hal. 459] 

Demikianlah framing technique, inkonsistensi, dan penggiringan pemahaman kalimatun sawa‘ 

yang dilakukan, untuk memberikan syubhat akan masalah Pluralisme. Padahal QS Ali Imran : 64 

itu tidak dimaksudkan untuk hal itu. 
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2. Darimanakan sebenarnya pemahaman kalimatun sawa‘ yang difahami dengan filsafat 

Perennial itu berasal? 

Sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana maksud dari QS Ali Imran : 64 itu. Baik dari 

tinjauan integritas ayat itu sendiri, ataupun dari tinjauan interitas Al Qur‘an yang dihubungkan 

dengan ayat-ayat yang lain. Maka mari kita lihat dulu dari manakah asal pemahaman kalimatun 

sawa‘ yang difahami dengan filsafat Perennial itu berasal. 

Hal ini penting, karena dalam tafsir-tafsir otoritatif tidak pernah ada yang memahami perkataan 

kalimatun sawa‘ dalam QS Ali Imran : 64 dengan pemahaman se-liberal dan se-pluralis itu.  

Dari hasil penelahaan tokoh-tokoh barat penggagas ide pluralisme, ide teknik framing 

―kalimatun sawa‘ ‖ ini tampaknya selaras dengan ide Fritjhof Schoun dalam bukunya The 

Transcendent Unity of Religions (kesatuan transenden Agama-agama), yang pertama kali 

diterbitkan pada tahun 1953. Sedangkan buku ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ selesai ditulis 

pada tahun 1992.  

Fritjhof Schoun juga pernah menulis buku berjudul ―Understanding Islam”, yang pertama kali 

diterbitkan pada tahun 1963. Dan juga buku ―Islam and The Perennial Philosophy‖, yang 

pertama kali diterbitkan pada tahun 1976.  

Ini selaras juga dengan ide Huston Smith  dalam bukunya ―Forgotten Truth : The Common 

Vision of The World‟s Religions ― (kesamaan pandangan dari agama-agama dunia), yang pertama 

kali diterbitkan pada tahun 1976. 

Huston Smith sebenarnya pernah memberikan kata pengantar dalam edisi revisi dari The 

Transcendent Unity of Religions tulisan Fitjhof Schoun, yang dicetak pertama kali pada tahun 

1985. Adapun yang kami miliki adalah edisi revisi terbitan tahun 2005. Pada kata pengantar itu 

Huston Smith berkata, 

Schuon draws the line between esoteric and exoteric. And immediately we begin to suspect 

that we are in the presence of something different. The fundamental distinction is not 

between religion; it is not, so to speak, a line that, reappearing, divides religion‘s great 

historical manifestations vertically, Hindus from Buddhists from Christian from Muslims, 

and so on. The dividing line is horizontal and occurs but once, cutting across the historical 

religions. Above the line lies esoterism, below it exoterism. 
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It could be objected that this horizontal line is not as original as it might appearl the thesis 

that religions are alike at heart or in essence (read ―esoterically‖) while differing in 

form (―Exoterically‖) has often been advanced. The point is well taken; we do not arrive 

at Schuon‘s originality until we ask into the nature of religion‘s generic essecence or (in 

the title of this book) transcendent unity.  

[The Transendent Unity of Religions, Fritjhof Schoun, at Introduction by Huston Smith, 

page. xii, Quest Books, 2005]   

Pemahaman ini mengajarkan bahwa semua agama itu boleh berbeda dalam level eksoterik (ritual 

peribadahan yang tampak secara lahiriah), namun dalam level esoteric (batin, keimanan) yang 

merupakan common ground atau common platform kalimatun sawa‘, semua pada hakekatnya 

sama.  

Oleh karena itu sang penulis ―Islam, Doktrin, dan Peradaban‖ pernah berkata dalam tulisannya 

yang lain, 

―Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan 

merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis. Sebagai contoh, filsafat perenial 

yang belakangan banyak dibicarakan dalam dialog antar agama 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 Agama. 

Filsafat perenial juga membagi agama pada level esoterik (batin) dan eksoterik (lahir). Satu 

Agama berbeda dengan agama lain dalam level eksoterik, tetapi relatif sama dalam level 

esoteriknya. Oleh karena itu ada istilah ―Satu Tuhan Banyak Jalan.‖."  

[Lihat : Kata pengantar yang diberikan oleh penulis dalam terjemahan ―The Abraham 

Connection; A Jew Christian an Muslim in Dialog‖ yang diterjemahkan menjadi ―Tiga 

Agama Satu Tuhan : Sebuah Dialog‖, penulis/Editor : George B. Grose & Benjamin J. 

Hubbard, hlm. xix, Bandung: Mizan, 1999] 

Dari inilah pemahaman penulis buku Islam, Doktrin, dan Peradaban itu sebenarnya berasal. 

Yang mana kemudian dicoba diformulasikan ulang dengan alasan kalimatun sawa‘. 
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3. Pemahaman yang benar mengenai kalimatun sawa‘ dalam QS Ali Imran : 64 

a. Kalimatun sawa‘  

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

َْ ٣َا  ِٚ هُ اَل ُْٗشِشَى تِ َٝ  َ ْْ أاَلَّ َْٗؼثَُذ ااِلَّ للاَّ ٌُ ت٤ََْ٘ َٝ اٍء ت٤َََْ٘٘ا  َٞ ٍح َع َٔ ِِ ًَ ا ا٠ََُِٰ  ْٞ ٌِرَاِب ذََؼاَُ ُْ ََ ا ْٛ ْٖ أَ ِٓ اَل ٣َرَِّخَز تَْؼُؼَ٘ا تَْؼًؼا أَْستَاتًا  َٝ  َش٤ُْئًا 

 ُٔ ْغِِ ُٓ ا كَوُُُٞٞا اْشَُٜذٝا تِؤََّٗا  ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ِ ِ ۚ كَب ِٕ للاَّ َٕ ُدٝ ٞ  

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 

yang sama (ilaa kalimatin sawa‘ ٍَُُكلَِمٍةَُسَىاء  ً  antara kami dan kamu, bahwa tidak kita ( إِلَ

sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) 

sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka 

berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang 

muslimin". [QS Ali Imran : 64] 

Kalimatun sawa‘ secara bahasa itu artinya adalah kalimat yang sama, yakni kalimatut Tauhid. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada kelanjutan ayat itu, pada tiga point sebagai berikut : 

1. Tidak menyembah atau beribadah kecuali Allah saja ( َ  ( أاَلَّ َْٗؼثَُذ ااِلَّ للاَّ

2. Tidak mempersyirikkan Allah dengan sesuatu apapun (َش٤ُْئًا ِٚ اَل ُْٗشِشَى تِ َٝ  ) 

3. Tidak menjadikan satu sama lain sebagai Rabb selain Allah ( ْٖ ِٓ اَل ٣َرَِّخَز تَْؼُؼَ٘ا تَْؼًؼا أَْستَاتًا  َٝ
 ِ ِٕ للاَّ   .( ُدٝ

Point ke 3 itu maksudnya, yakni tidak menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai orang 

yang memiliki hak prerogratif sebagai Rabb (pengatur) yang menghalalkan apa-apa yang 

diharamkan Allah, dan sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh rasulullah shalalloohu 

‗alaihi wa sallam mengenai makna ayat ini.  

ٍْ سَ  ِٖ َداذِ ْٖ َػِذ١ِّ ْت ْؼرُُٚ ٣َ َػ ِٔ ْٖ َرٍَٛة كََغ ِٓ ك٢ِ ُػُ٘و٢ِ َط٤ٌِِة  َٝ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ٍَ أَذ٤َُْد اَُّ٘ث٢َِّ َط٠َِّ للاُ َػ٤َِْ ُْ٘ٚ هَا ٍُ )اذََّخُزٝا ِػ٢َ للاُ َػ ْٞ وُ

ٍَ للاِ  ْٞ ُِْد: ٣َاَسُع : هُ ٍَ (ِ هَا ِٕ للاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ ْْ أَْستَاتًا  ْٛثَاَُٜٗ ُس َٝ  ْْ ْْ ٣َ  !أَْدثَاَسُٛ َُ ْْ ُ َّ اَِّٜٗ ا َدشَّ َٓ  َٕ ْٞ ْٖ ٣ُِذُِّ ٌِ َُ َٝ  , َْ : أََج ٍَ . هَا ْْ ٌُُٞٗٞا ٣َْؼثُُذَُٜٝٗ

 ْْ َُُٜ ْْ َِْي ِػثَاَدذُُٜ ُٗٚ , كَرِ ْٞ ُٓ ََّ للاُ ك٤ََُذشِّ ا أََد َٓ  ْْ ِٜ َٕ َػ٤َِْ ْٞ ُٓ ٣َُذشِّ َٝ  َُٚٗ  للاُ ك٤ََْغرَِذُِّٞ

Dari ‗Adi bin Hatim Radhiyallahu anhu, dia berkata:  

―Aku mendatangi Nabi Shallallahu ‗alaihi wa sallam , sedangkan pada leherku terdapat 

(kalung) salib yang terbuat dari emas.  

‗Adi bin Hâtim juga berkata: ―Dan aku mendengar beliau membaca (ayat al-Qur‘an, yang 

artinya), ―Mereka (orang-orang Yahudi dan Nashrani) menjadikan orang-orang alimnya 

dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb (tuhan-tuhan) selain Allah‖.  

‗Adi bin Hâtim berkata, ‗Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya mereka itu (para pengikut) 

tidaklah beribadah kepada mereka (orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka)‖.  
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Nabi Shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda, ―Ya, akan tetapi mereka (orang-orang alimnya 

dan rahib-rahib mereka) menghalalkan apa yang Allâh haramkan, lalu merekapun 

menganggapnya halal. Dan mereka (orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka) 

mengharamkan apa yang Allâh halalkan, lalu merekapun menganggapnya haram. Itulah 

peribadahan mereka (para pengikut) kepada mereka (para pendeta)‖. [HR. al-Baihaqi di 

dalam Sunan al-Kubra, 1/166, dinukil dari asy-Syirku fil Qadîm wal Hadîts, hlm. 1109, 

karya: Abu Bakar Muhammad Zakaria] 

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan di hasankan oleh Syaikh 

Albani, Rasulullah menyuruh ‗Adi bin Hatim untuk membuang Salib emas yang dipakai 

olehnya. 

Rasulullah bersabda, 

َٖ ٣َا َػِذ١ُّ اْؽَشْح ػَ  شَ َٞ ُْ َْ٘ي ََٛزا ا  

―Hai ‗Adi, buanglah berhala itu darimu!‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

126 
 

b. Perbedaan penggunaan kata ―ilaa‖ (  ًُ ) ― dengan kata ― ‗alaa ( إِلَ  ًُ  dalam perkataan ( َعلَ

kalimatin sawa‘ 

Di sini ada point penting yang harus kita cermati, bahwa ayat QS Ali Imran : 64 ini 

menggunakan kata ―ilaa‖ (  ًُ َُكلَِمٍةَُسَىاءٍُ) ‘dalam perkataan ilaa kalimatin sawa ( إِلَ  ً  Tidak .( إِلَ

digunakan kata ― ‗alaa ― (  ًُ  dalam perkataan kalimatin sawa‘. Sehingga tidak dikatakan ‗alaa ( َعلَ

kalimatin sawa‘.  

Apa perbedaan antara fungsi penggunaan  ―ilaa‖ (  ًُ ) ― dengan penggunaan kata ― ‗alaa ( إِلَ  ًُ   ?( َعلَ

Al jawab beda sekali perbedaannya.  

Orang-orang Pluralis Liberal itu sebenarnya menginginkan agar kata yang dipakai adalah ― ‗alaa 

― (  ًُ ) ‖bukan ―ilaa ,( َعلَ  ًُ  .Ini sebagaimana yang terlihat dari makna yang mereka fahami .( إِلَ

Dengan kata ― ‗alaa ― (  ًُ  yang berarti ―di atas‖, maka tercapailah maksud Pluralisme bahwa ( َعلَ

antara Ahlul Kitab (dan termasuk agama lain) dan ummat Muslim itu, berada di atas suatu 

kalimat yang sama.  

Yakni berada di atas common ground, atau common platform. Dan digabungkan dengan 

pemahaman esoteric dan eksoterik tadi, tercapailah hal yang diinginkan dengan hanya 

bermodalkan pemahaman ― ‗alaa ― (  ًُ  .( َعلَ

Akan tetapi sayangnya kata yang digunakan itu ―ilaa‖ (  ًُ ) ― bukan ― ‗alaa ( إِلَ  ًُ   .( َعلَ

Sehingga dengan kata ―ilaa‖ (  ًُ  yang berarti menuju, kalimat itu justru menunjukkan bahwa ( إِلَ

ada salah satu fihak yang dianggap memiliki ground atau platform yang berbeda. Oleh karena 

itu, fihak yang memiliki ground atau platform yang berbeda itu, di ajak menuju ke arah suatu 

kalimat agar sama.  

Jadi bukan sejak awal sudah dianggap masing-masing berada di atas dasar yang sama, seperti 

jika digunakan kata ― ‗alaa ― (  ًُ  .( َعلَ

Ini adalah perbedaan yang sangat jauh.  

Pemakaian kata ―ilaa‖ (  ًُ  ini berarti satu fihak sudah berada di pondasi yang benar, dan ( إِلَ

mengajak fihak lain yang berada di pondasi yang batil untuk mau merubah pondasinya, agar mau 

sama seperti yang sudah berada di pondasi yang benar. 

Pemakaian kata ―ilaa‖ (  ًُ -ini sama sekali tidak memberikan faedah pengertian, bahwa kedua ( إِلَ

keduanya sudah dalam pondasi yang sama dan benar. Tidak, sama sekali tidak.  

Sebab jika difahami kedua-duanya dianggap sudah sama-sama berada pada pondasi yang sama 

(common platform), sebagaimana yang diinginkan Pluralis Liberal. Maka integritas ayat ini akan 

rusak.  
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Mengapa rusak?  

Karena Allah subhaanahu wa ta‘aala menjelaskan pada perkataan selanjutnya, bahwa jika Ahlul 

kitab itu berpaling dan menolak maka katakanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-

orang muslim. Yakni persaksikanlah bahwa kami adalah Muslimin yang berada di atas pondasi 

yang benar. Sedangkan engkau, menolak ajakan kami untuk beralih menuju kepada pondasi yang 

benar ini, dan tetap bersikukuh di atas pondasi Aqidah yang batil itu. 

 َٕ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ ا كَوُُُٞٞا اْشَُٜذٝا تِؤََّٗا  ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ِ  كَب

Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah 

orang-orang muslimin" 

Dari sini kiranya jelas perbedaan antara ‗alaa (  ًُ ) yang berarti di atas, dengan ilaa ( َعلَ  ًُ  yang( إِلَ

berarti menuju itu. 

Apakah ini juga berarti kaum Muslimin dianjurkan untuk ―mengalah‖ dan ―berkompromi‖, agar 

tercapai kata sepakat ―kalimatun sawa‖ di antara kedua belah fihak itu? 

Al Jawab tidak. Ayat ini tegas menjelaskan ―take it or leave it‖, dan tidak ada lagi jalan 

kompromi. Ayat ini tegas menyebutkan bahwa orang yang diseru itu adalah Ahlul Kitab, yakni 

dalam perkataan ―wahai Ahlul Kitab‖ (ُِيَبُأَْهَلُاْلِكتَبة ) dan yang disuruh untuk menyeru adalah 

orang-orang Islam yang beriman. Sehingga tegas bahwa antara sang penyeru dan sang diseru 

dalam ayat ini, memiliki posisi dan kedudukan yang berbeda. 

Ayat ini tidak menyebutkan bahwa antara orang Islam dan Ahlul Kitab itu saling menyeru satu 

sama lain, untuk kemudian berkompromi membuat suatu kesepakatan bersama atas nama 

kalimatun sawa‘. Sebagaimana inilah pemahaman mengenai kalimatun sawa‘ yang diinginkan 

oleh Pluralis Liberal. Tidak! Sama sekali tidak. 

Ayat ini justru menerangkan, bahwa tiga point dari kalimatun sawa‘ itu sebenarnya secara asal 

tidak ada pada diri Ahlul Kitab. Maka dari itu kaum Muslimin diperintahkan untuk menyeru 

kepada ketiga point itu. Sebab jika tiga point kalimatun sawa‘ itu sudah ada pada Ahlul Kitab, 

maka untuk apa kaum Muslimin diperintahkan untuk menyeru kepada Ahlul Kitab? Dan untuk 

apa pula Allah menyebutkan kemungkinan bahwa Ahlul Kitab itu akan berpaling dari seruan itu? 

Maka jelas bahwa kalimatun sawa‘ yang terdiri dari tiga point itu sebenarnya tidak ada pada diri 

Ahlul Kitab, dan sudah ada di dalam kaum Muslimin. Sehingga ayat ini boleh dikatakan sebagai 

suatu proposal dakwah ―take it or leave it‖ yang diberikan oleh kaum Muslimin kepada Ahlul 

Kitab, atas perintah Allah. Bukan suatu bidding dan open tender yang bisa dinegosiasikan serta 

dikompromikan klasul-klausulnya dengan Ahlul Kitab. 

Ayat ini sebenarnya jelas apa yang dimaksud, sesuai dengan balaghoh-nya (cara penyampaian) 

Al Qur‘an dalam bahasa Arab yang jelas dan tegas. Orang-orang Pluralis Liberal mungkin hanya 

berbekal dengan menggunakan terjemahan saja dalam memahami ayat ini, sehingga banyak 

point-point penting yang hilang, dan berakibat orang yang buruk pemahamannya memelintirnya 

ke arah Pluralisme. 
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c. Antara ajakan ke kalimatun sawa‘, dan kalimatun sawa‘ yang sama di antara muslimin 

dan Ahlul Kitab 

Jika begitu bagaimana maksud perkataan perkataan yang sama di antara kami dan kamu? Sama 

dimananya kalau begitu? 

Yang dimaksud sama adalah sama pada pokok ajaran aqidah tauhid, yang dibawa oleh semua 

para Nabi dan Rasul. Yakni yang aslinya juga ada di dalam Kitab yang diturunkan kepada Ahlul 

Kitab, yakni kitab Taurat dan Injil dan ajaran asli yang dibawa oleh para Rasul. 

Bukan yang dimaksud adalah sama pada agama Ahlul Kitab setelah agama mereka rusak pada 

saat ini. Yang Kitab mereka mengalami distorsi, banyak terjadi penyimpangan serta kesyirikan di 

dalam agama mereka. 

Ini adalah dua hal yang berbeda. 

Maka dari itulah Allah berfirman, bahwa para Ahlul Kitab itu adalah orang kafir dan orang yang 

beragama dengan bukan agama yang haq. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

َٖ ك٤َِٜا َْ َخاُِِذ٣ َٖ ك٢ِ َٗاِس َجََّٜ٘ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ ا َٝ ٌِرَاِب  ُْ َِ ا ْٛ ْٖ أَ ِٓ لَُشٝا  ًَ  َٖ َّٕ اَُِّز٣ ُْثَِش٣َّحِ  ۚاِ ْْ َششُّ ا ُئَِي ُٛ
  أََُُٰٝ

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan 

masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk 

makhluk. [QS. Al-Bayyinah : 6] 

  َٖ َٖ  هَاذُِِٞا اَُِّز٣ َٕ ِد٣ اَل ٣َِذ٣ُ٘ٞ َٝ َسُعُُُٞٚ  َٝ  ُ َّ للاَّ ا َدشَّ َٓ  َٕ ٞ ُٓ اَل ٣َُذشِّ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ اَل تِا َٝ  ِ َٕ تِاَّللَّ ُٞ٘ ِٓ َٖ أُٝذُٞا اَل ٣ُْئ َٖ اَُِّز٣ ِٓ َُْذنِّ   ا

 َٕ ْْ َطاِؿُشٝ ُٛ َٝ ْٖ ٣ٍَذ  ُِْجْض٣َحَ َػ ٌِرَاَب َدر٠ََّٰ ٣ُْؼطُٞا ا ُْ  ا

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka ( َُُِمَهُالَِّذيَهُأُوتُىاُاْلِكتَبة  ,( َوََلُيَِديىُىَنُِديَهُاْلَحقِّ

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. [QS. 

At Taubah : 29] 

Secara umum pembahasan ini akan kembali lagi kepada kekhususan perintah dakwah Tauhid 

kepada para Ahlul Kitab, sebagaimana yang telah kita bahas dalam Risalah Tauhid jilid 3. Di 

sana kami sebutkan juga bukti jejak-jejak Tauhid yang masih tersisa dalam kitab Taurat dan Injil, 

walaupun kedua kitab itu telah mengalami distorsi yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. 

Hendaklah merujuk kepada tulisan kami Risalah Tauhid jilid 3 yang terdahulu.  

Lihat juga penjelasan kami terdahulu dalam bab sebelumnya, mengenai 8 variasi dari kata Ahlul 

Kitab di Al Qur‘an, dan 5 konteks yang dimaksud dengan 8 variasi itu di dalam Al Qur‘an. Ini 

akan membantu menjelaskan mengenai Integritas Al Qur‘an lebih lanjut, dihubungkan dengan 

kalimatun sawa‘ ini. 
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H. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID – 6 

---------------- 

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP QS. AL-BAQARAH: 62 DAN QS AL-

MAIDAH: 69 

---------------- 

1. Memahami gaya bahasa (balaghoh) Al Qur‘an yang digunakan, dalam menyampaikan 

maksud yang dikehendaki. 

Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman,  

 ْٖ َٓ  َٖ اتُِئ٤ِ اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ َٖ َٛاُدٝا  اَُِّز٣ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َّٕ اَُِّز٣ اَل اِ َٝ  ْْ ِٜ َْ٘ذ َستِّ ْْ ِػ ْْ أَْجُشُٛ ََ َطاًُِذا كََُِٜ ِٔ َػ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ ا َٝ  ِ َٖ تِاَّللَّ َٓ آ

 َٕ ْْ ٣َْذَضُٗٞ اَل ُٛ َٝ  ْْ ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ  َخ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan 

orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, 

hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak 

ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al Baqarah : 

62)  

Dan Allah subhaanahu wa ta‘aala juga menyebutkan ayat yang serupa pada QS Al Maidah : 69, 

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَعِملَ  اَُِئوَن َوالنََّصاَرىَٰ َمْن آَمَن َِاّلِلَّ َصالًِحا َفََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََّل ُهْم َيْحَزُنونَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ  

" 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. " (QS Al Maidah : 69)  

Di dalam ayat-ayat tersebut, ada dua kalimat alladziina yang diulang,  

Yakni pada kalimat َُُ٘ٞا الَِّذيه َٓ آ  dan kalimat ( َُاتُِئ٤ِٖ الَِّذيه اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ َٛاُدٝا   ) pada QS Al 

Baqarah : 62. Atau kalimat ( اَُِئوَن َوالنََّصاَرىَٰ  الَِّذينَٰ َهاُدوا َوالصَّ  ) pada QS Al Maidah : 69.  

Urutan penyebutan Ash-shobi‘in di dalam QS Al Baqarah : 62 diakhirkan setelah kata 

Nashoro, sedangkan pada QS Al Maidah : 69 didahulukan sebelum kata Nashoro. 

Apa faedah dari gaya penyampaian ini? Kenapa tidak saja langsung dikatakan,  

 َٖ َّٕ اَُِّز٣ ببِئِيهَُاِ َُوالصَّ آَمىُىاَُوَهبُدواَُوالىََّصبَري   

Padahal jika benar faham pluralisme yang ingin menyamakan antara orang yang beriman (yakni 

orang Islam) dengan Yahudi, Nashoro, dan Shabi'in; maka pengulangan kata ( َُالَِّذيه ) dalam ayat-

ayat itu secara bahasa arab "mengganggu" pemahaman pluralisme yang diinginkan.  

Seharusnya cukup diberikan wawu athof saja, seperti dalam kalimat ٖاتُِئ٤ِ اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ  dan َٛاُدٝا 

tidak perlu memakai  َٖ   .اَُِّز٣
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Akan tetapi, ternyata bukan itu yang dikehendaki Allah subhaanahu wa ta‘aala dalam firman Nya 

di QS Al Baqarah : 62 dan Al Maidah : 69. Bukan seperti yang dikehendaki Pluralis Liberal.  

Justru dengan adanya pengulangan (َُالَِّذيه ) Allah subhaanahu wa ta'aala menginginkan ada 

"pembedaan" dalam ayat itu.  

Sehingga Allah membedakan antara golongan orang orang yang beriman sebagai suatu entitas 

tersendiri dalam firman Nya (ُ٘ٞا َٓ َٖ آ  dan golongan Yahudi, Nashoro, dan Shabi'in disisi lain ,( اَُِّز٣

sebagai entitas yang lain dengan pengulangan kata alladziina pada firman Nya (  َٛاُدٝا َٖ اَُِّز٣

اتُِئ٤ِٖ اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ  ) 

Orang orang yang beriman itu adalah satu golongan. Sedangkan golongan Yahudi, 

Nashoro, dan Shabi'in itu berada dalam satu golongan yang berbeda dengan orang orang 

yang beriman. Yakni golongan Ahlul kitab.  

Hal ini jelas bagi orang yang memahami gaya bahasa penyampaian Al Qur'an (balaghoh nya Al 

Qur'an), dari golongan orang yang faham akan bahasa Arab dan qoidah nya.  

Pemahaman menyamakan antara orang yang beriman, Yahudi, Nashoro, dan Shabi'in sebagai 

satu golongan yang sama itu tampaknya hanya bergantung kepada terjemahan bahasa Indonesia 

saja. Ini sebagaimana yang terjadi pada Pluralis Liberal.  

Sehingga mereka berkata bahwa itu adalah ayat yang paling eksplisit mengenai pengakuan 

adanya faham pluralisme. Padahal nyatanya tidak.  

*** 

Coba kita bandingkan pemahaman bahasa Indonesia pada terjemahan ayat itu,  

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan 

orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, 

hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak 

ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." 

Dengan pemahaman Al Qur'an yang asli bahasa arab, dengan adanya pengulangan kata 

alladziina sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.  

 ََ ِٔ َػ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ ا َٝ  ِ َٖ تِاَّللَّ َٓ ْٖ آ َٓ  َٖ اتُِئ٤ِ اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ َٖ َٛاُدٝا  اَُِّز٣ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َّٕ اَُِّز٣ ْْ  اِ ْْ أَْجُشُٛ اَل  َطاًُِذا كََُِٜ َٝ  ْْ ِٜ َْ٘ذ َستِّ ِػ

 َٕ ْْ ٣َْذَضُٗٞ اَل ُٛ َٝ  ْْ ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ  َخ

Di atas itu adalah text arab untuk QS Al Baqarah : 62, adapun untuk QS Al Maidah : 69 juga 

sama seperti yang telah kami sebutkan. 

Intinya adalah coba bandingkan antara orang yang memahami bahasa Arab dalam memahami 

ayat itu, dengan orang yang hanya berbekal kepada terjemahan bahasa Indonesia dalam 
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memahami ayat itu. Ada ―missing link‖ yang tidak tercakup dalam terjemahan bahasa Indonesia 

itu, dan ini cukup krusial perbedaan pemahaman yang didapatkannya  

*** 

Ok, sekarang kita faham bahwa itu adalah dua golongan yang berbeda yakni golongan orang 

yang beriman dan golongan ahlul kitab (orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-

orang Shabiin).  

Kita faham kenapa Ahlul kitab disuruh beriman, karena mereka asalnya adalah kafir Ahlul 

kitab. Namun kalau begitu mengapa orang beriman disuruh untuk beriman lagi?  

Jawab, karena inilah integritas dari gaya balaghoh (cara penyampaian) Al Qur'an.  

Di dalam ayat lain, yakni QS Al Hujurot : 14 - 15 Allah menyebutkan bahwa jangan kamu sebut 

dirimu sebagai orang beriman "secara hakiki", tapi katakanlah kamu hanya baru sebagai orang 

muslim dulu sebagai "syarat minimal" dikatakan sebagai orang beriman. Karena kamu belum 

membuktikan keimanan mu.  

Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman,  

 ٌُ ُٕ ك٢ِ هُُِٞتِ ا َٔ ٣ َِ اْْلِ ا ٣َْذُخ َّٔ َُ َٝ َ٘ا  ْٔ ْٖ هُُُٞٞا أَْعَِ ٌِ
ََُٰ َٝ ُ٘ٞا  ِٓ ْْ ذُْئ َُ َْ َّ٘ا ۖ هُ َٓ ْٖ هَاَُِد اْْلَْػَشاُب آ ِٓ  ْْ ٌُ َسُعَُُٞٚ اَل ٣َِِْر َٝ  َ ْٕ ذُِط٤ُؼٞا للاَّ اِ َٝ  ۖ ْْ

َ َؿلُٞ َّٕ للاَّ ْْ َش٤ُْئًا ۚ اِ ٌُ اُِ َٔ ٌْ أَْػ ٌس َسِد٤  

ْٗلُغِ  أَ َٝ  ْْ ِٜ اُِ َٞ ْٓ َ َجاَُٛذٝا تِؤ َٝ ْْ ٣َْشذَاتُٞا  َُ َّْ ِٚ شُ َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞا تِاَّللَّ َٓ َٖ آ َٕ اَُِّز٣ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا ا َٔ َٕ اَِّٗ اِدهُٞ ُْ اُظَّ ُئَِي ُٛ
ِ ۚ أََُُٰٝ َِ للاَّ ْْ ك٢ِ َعث٤ِ ِٜ  

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu 

belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah Islam', karena iman itu belum masuk ke 

dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi 

sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang". 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) 

kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang 

(berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang 

benar 

[QS Al Hujuroot : 14-15] 

Bahkan Allah subhaanahu wa ta‘aala dengan tegas berfirman dalam QS Al Ankabut : 2 - 3, 

bahwa orang itu jangan disangka akan dibiarkan berkata "saya beriman" dengan begitu saja tanpa 

mengalami cobaan. Sehingga tampak jelas siapa orang yang jujur dengan perkataannya saya 

orang yang beriman, dan orang yang berdusta dengan pernyataannya itu.  
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Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman, 

 َٕ ْْ اَل ٣ُْلرَُ٘ٞ ُٛ َٝ َّ٘ا  َٓ ْٕ ٣َوُُُٞٞا آ ًُٞا أَ ْٕ ٣ُْرَش  أََدِغَة اَُّ٘اُط أَ

َُوَْذ  َٝ َٖ اِرت٤ِ ٌَ ُْ َّٖ ا َٔ ٤ََُْؼَِ َٝ َٖ َطَذهُٞا  ُ اَُِّز٣ َّٖ للاَّ َٔ ْْ ۖ ك٤َََِْؼَِ ِٜ ْٖ هَْثِِ ِٓ  َٖ كَرََّ٘ا اَُِّز٣  

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah 

beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? 

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka 

sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia 

mengetahui orang-orang yang dusta. [QS Al Ankabuut : 2-3] 

Apakah ada orang yang berdusta dengan pernyataannya sebagai orang beriman?  

Jawab, ada. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah : 8-10 bahwa ada orang yang berkata beriman 

kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Yakni mereka yang 

berkata seperti itu adalah orang munafik. 

ْٖ ٣َوُ  َٓ َٖ اَُّ٘اِط  ِٓ َٝ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ْْ تِ ا ُٛ َٓ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ تِا َٝ  ِ َّ٘ا تِاَّللَّ َٓ ٍُ آ ٞ  

 َٕ ا ٣َْشُؼُشٝ َٓ َٝ  ْْ ْٗلَُغُٜ َٕ ااِلَّ أَ ا ٣َْخَذُػٞ َٓ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ  َ َٕ للاَّ  ٣َُخاِدُػٞ

اُٗ  ًَ ا  َٔ ٌْ تِ ْْ َػَزاٌب أ٤َُِ َُُٜ َٝ َشًػا ۖ  َٓ  ُ ُْ للاَّ َشٌع كََضاَدُٛ َٓ  ْْ ِٜ َٕ ك٢ِ هُُِٞتِ ِزتُٞ ٌْ ٞا ٣َ  

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari 

kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. 

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya 

menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu 

ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka 

berdusta. [QS Al Baqarah : 8-10]  

Bahkan bagi orang orang yang benar benar beriman, Allah tetap menyuruh untuk tetap selalu 

beriman dan jangan sampai kafir hingga akhir hayat karena besarnya fitnah kekafiran. Ini 

sebagaimana yang Allah perintahkan dalam QS An Nisaa : 136 

ٌِرَاِب اَُِّز١ َٗ  ُْ ا َٝ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞا تِاَّللَّ ِٓ ُ٘ٞا آ َٓ َٖ آ َا اَُِّز٣ ِ ٣َا أ٣َُّٜ لُْش تِاَّللَّ ٌْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ  ۚ َُ ْٖ هَْث ِٓ  ٍَ َْٗض ٌِرَاِب اَُِّز١ أَ ُْ ا َٝ  ِٚ ٍَ َػ٠ََِٰ َسُعُِٞ ضَّ

ََّ َػََلاًل تَِؼ٤ًذا ِّ ا٥ِْخِش كَوَْذ َػ ْٞ َ٤ُْ ا َٝ  ِٚ ُسُعِِ َٝ  ِٚ رُثِ ًُ َٝ  ِٚ رِ ٌَ ََلئِ َٓ َٝ  

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan 

sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-

jauhnya. (QS An Nisaa : 136) 
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Dari penjelasan di atas sebenarnya ada faedah besar akan perintah Allah untuk beriman bagi 

orang yang beriman dan bagi Ahlul kitab : 

1. Bagi orang yang beriman 

Maka buktikanlah keimanan mu. Buktikan bahwa kamu bukan orang munafik yang berdusta 

akan pernyataan mu. Dan tetap teguhlah dalam keimanan mu wahai orang yang benar akan 

pernyataan keimanan mu. Istiqomah lah hingga akhir hayat, karena besarnya fitnah kekafiran 

pada zaman ini.  

Jangan sampai kamu berbalik menjadi kafir setelah sebelumnya kamu beriman.  

Dan sadarilah, bahwa statusmu sebagai orang Islam itu adalah tingkatan terendah sebagai orang 

yang beriman. Hingga kamu membuktikan keimanan mu, bukan munafik, dan teguh dengan 

keimanan mu hingga akhir hayat.  

2. Bagi Ahlul Kitab  

Maka masuklah Islam wahai ahlul kitab. Karena itu adalah status terendah dari orang orang yang 

beriman. Sedangkan statusmu sekarang adalah kafir Ahlul kitab.  

Dan kemudian setelah kamu masuk Islam, maka buktikanlah keimanan mu. Buktikan kamu 

bukan orang munafik. Dan tetap teguhlah dengan keimanan mu hingga akhir hayat. Janganlah 

kamu berbalik menjadi kafir lagi setelah kamu beriman.  

 

Sedikit Catatan : 

Adapun untuk penjelasan Shabi‘in sebagai ahlul Kitab, sudah saya jelaskan pada Risalah Tauhid 

jilid 3 yang telah lalu. Mereka mengikuti Nabi Yahya ‗alahis salaam atau Yohannes, dan 

memiliki Kitab yang ―menurut sejarah‖ disebut Ginza Raba. Dan memiliki perubahan serta 

distorsi Kitab yang secara umum dilakukan oleh Ahlul Kitab. 

َْ َطث٤ًِّا٣َا ٣َْذ٠َ٤َٰ ُخِز اُْ  ٌْ ُُْذ آذ٤ََْ٘اُٙ ا َٝ ٍج ۖ  َّٞ ٌِرَاَب تِوُ  

Hai Yahya, ambillah Al Kitab itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya 

hikmah selagi ia masih kanak-kanak (QS. Maryam :12) 

Silakan lihat Risalah Tauhid jilid 3. 
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2. Asbabun Nuzul turunnya QS Al Baqarah : 62 

Penjelasan mengenai QS Al Baqarah : 62 ini sebenarnya bisa kita perluas lagi dengan Asbabun 

Nuzul ayat ini, mengenai Salman yang bercerita memuji pendeta waktu beliau masih Kristen 

dulu.  

Adapun QS Al Maidah : 69, maka saya tidak menemukan asbabun Nuzul dari ayat itu. Akan 

tetapi karena QS Al Maidah : 69 semakna dengan QS Al Baqarah : 62, maka pemahaman dari 

Asbabun Nuzul dari QS Al Baqarah : 62 berlaku juga untuk QS Al Maidah : 69 karena satu 

konteks. Bahkan sebenarnya saling melengkapi sebagaimana yang akan kami sebutkan pada 

point selanjutnya, insya Allah. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan asbabun nuzul ayat itu berkenaan dengan Salman Al Farisi 

rodhiyalloohu ‗anhu.  

Dari Mujahid, Ibnu Abi Hatim mengatakan: ―Salman bercerita, Aku pernah bertanya 

kepada Nabi Shalallahu „alaihi wa sallam, mengenai pemeluk suatu agama, yang mana aku 

pernah bersama mereka. Lalu aku tuturkan mengenai shalat dan ibadah mereka, maka 

turunlah firman Allah: 

Î  َٛـاُدٝا َٖ اَُِّز٣ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ َءا َّٕ اَُِّز٣ ِّ ْاْلَِخشِ اِ ْٞ َ٤ُْ ا َٝ  ِ َٖ تِاَّللَّ َٓ ْٖ َءا َٓ  َٖ اتُِئ٤ِ اُظَّ َٝ اََُّ٘ظاَسٟ  َٝ  Ï  

―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan 

orang-orang Shabi‘in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, 

hari akhir, dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari sisi Rabb mereka, tidak 

ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.‖  

Tafsir Ibnu Katsir kemudian menjelaskan bahwa itu adalah dalam konteks time frame masa lalu. 

Yakni bagi orang Yahudi, orang Nashrani, dan orang shobi‘in yang benar-benar lurus dan 

berpegang teguh kepada kitab-Nya; sebelum Rasulullah di utus. Maka jika keimanan mereka 

benar sesuai dengan syariat yang berlaku pada masanya, maka mereka mendapatkan pahala dari 

sisi Allah. 

Penjelasan time frame bahwa ayat itu hanya ditujukan untuk Ahlul Kitab dalam konteks masa 

lalu, karena Ibnu Katsir menurunkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Allah menurunkan QS Ali 

Imran : 85 setelah turunnya QS Al Baqarah : 62, untuk memansukh-kan (menghapuskan) hukum 

dari ayat itu (QS Al Baqoroh : 62) untuk digunakan dalam time frame masa kini. 

Mengenal hal ini, Ibnu Katsir berkata,  

―Ini tidak bertentangan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, mengenai 

firman-Nya,  

Î  َٖ َّٕ اَُِّز٣ ِّ ْاْلَِخشِ  اِ ْٞ َ٤ُْ ا َٝ  ِ َٖ تِاَّللَّ َٓ ْٖ َءا َٓ  َٖ اتُِئ٤ِ اُظَّ َٝ اََُّ٘ظاَسٟ  َٝ َٖ َٛـاُدٝا  اَُِّز٣ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َءا  Ï  
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―Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan 

orang-orang Shabi‘in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, 

hari akhir,‖  

Setelah itu Allah pun menurunkan ayat, 

Î  َٖ َُْخاِعِش٣ـ َٖ ا ِٓ َٞ كِـ٢ ْاْلَِخَشِج  ُٛ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  ََ ِّ ِد٣ً٘ا كََِٖ ٣ُْوثَ ٖ ٣َْثرَِؾ َؿ٤ْـَش ْاِْلْعـَلَ َٓ  َٝ  Ï  

―Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan 

diterima (agama itu) darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.‖ (QS. 

Ali Imran: 85) 

Pemahaman yang serupa juga disebutkan oleh Al Baghowy dalam kitab tafsirnya. Dan 

demikianlah lazimnya penjelasan Ahlus Sunnah.  

Adapun dalam konteks masa diutusnya Rasulullah, maka seluruh Ahlul Kitab adalah kafir 

hingga mereka mengimani kenabian Rasulullah, membenarkan wahyu kitab suci Al Qur‘an yang 

diturunkan kepada Rasulullah, dan masuk ke dalam Islam. 

Maka dari itu ketika turun ayat-ayat ataupun hadits-hadits Rasulullah yang mengkafirkan para 

Ahlul Kitab dalam konteks zaman ini, para shahabat dan terutama Salman Al Farisi 

Rodhiyaloohu ‗anhu tidak protes akan keterangan tersebut. Mereka mengimaninya, dan bahkan 

tidak pernah beradu argumentasi dengan menggunakan QS Al Baqarah : 62 sebagaimana yang 

dilakukan oleh Pluralis Liberal. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

 ْْ ُئَِي ُٛ َٖ ك٤َِٜا ۚ أََُُٰٝ َْ َخاُِِذ٣ َٖ ك٢ِ َٗاِس َجََّٜ٘ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ ا َٝ ٌِرَاِب  ُْ َِ ا ْٛ ْٖ أَ ِٓ لَُشٝا  ًَ  َٖ َّٕ اَُِّز٣ ُْثَِش٣َّحِ  اِ َششُّ ا  

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan 

masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk 

makhluk. [QS. Al-Bayyinah : 6] 

Dan Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam juga bersabda menjelaskan,  

 ُٔ َ٣ َّْ الَ َْٗظَشا٢ٌِّٗ شُ َٝ ِد١ٌّ  ْٞ ِح ٣َُٜ َّٓ ِٙ ْاْلُ ْٖ َِٛز ِٓ ُغ ت٢ِْ أََدٌذ  َٔ ِٙ الَ ٣َْغ ٍذ ت٤َِِذ َّٔ َذ ُٓ اَُِّز١ْ َْٗلُظ  َٝ ًَ ِٚ ااِلَّ  ُِْد تِ ْٖ تِاَُِّز١ْ أُْسِع ِٓ ْْ ٣ُْئ َُ َٝ ُخ  ْٞ َٕ ا

ْٖ أَْطَذاِب اَُّ٘اسِ  ِٓ  

―Demi Tuhan yang menggenggam diri Muhammad, tiada seorang pun dari umat ini yang 

mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan 

yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka.‖ [HR. Muslim] 
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Dari Abu Musa al-Asy‘ari radhiyallahu „anhu. Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda, 

 َِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٌَ : َسُج ِٖ ذ٤َْ شَّ َٓ  ْْ َٕ أَْجَشُٛ ْٞ ,  شََلَشَحٌ ٣ُْئذَ أَْدَسَى اَُّ٘ث٢َِّ َٝ  ِٚ َٖ تَِ٘ث٤ِِّ َٓ ٌِرَاِب آ ُْ ِٚ  ا َٖ تِ َٓ َػْثٌذ كَآ َٝ  ، ِٕ هَُٚ كََُِٚ أَْجَشا َطذَّ َٝ اذَّثََؼُٚ  َٝ
 َٖ َزاَٛا كَؤَْدَغ ـَ حٌ كَ َٓ اَْٗد َُُٚ أَ ًَ  ٌَ َسُج َٝ  ، ِٕ ِٙ كََُِٚ أَْجَشا َدنَّ َع٤ِِّذ َٝ ٌى أَدَّٟ َدنَّ للاِ ذََؼا٠َُ  ْٞ ُِ ْٔ َٓ  َّْ َٖ أََدتََٜا شُ تََٜا كَؤَْدَغ َّْ أَدَّ ِؿَزاَءَٛا شُ

جَ  َّٝ ذََض َٝ ِٕ أَْػرَوََٜا   َٜا كََُِٚ أَْجَشا

“Tiga orang yang mereka diberi pahala dua kali:  

(1) Seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan mendapati Nabi 

(Muhammad) Shallallahu ‗alaihi wasallam lalu beriman kepada beliau, 

mengikutinya, dan memercayainya, maka dia mendapatkan dua pahala;  

(2) budak sahaya yang menunaikan kewajiban terhadap Allah  dan kewajiban terhadap 

tuannya, ia mendapatkan dua pahala; dan  

(3) seseorang yang memiliki budak perempuan lalu memberinya makan dan bagus dalam 

hal memberi makannya, kemudian mendidiknya dan bagus dalam mendidiknya, lalu dia 

memerdekakannya dan menikahinya, maka dia mendapat dua pahala.‖  

[HR. al-Bukhari no. 3011 dan Muslim dalam “Kitabul Iman”, dan hadits ini lafadz 

Muslim] 
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3. Tanggapan terhadap time frame ayat dan jargon ―Shohih likulli zaman wal makan‖ 

Pluralis Liberal tentu ―tidak akan terima‖ jika kita sodorkan tafsir-tafsir klasik dan riwayat-

riwayat seperti itu. Sebagaimana asal sifat mereka yang ―Liberal‖, tentu mereka akan 

berkehendak bahwa ayat itu berlaku pada time frame pada masa ini dan yang akan datang. Sesuai 

dengan perkataan Al Qur‘an itu ―shohih li kulli zaaan wal makan‖ (Al Qur‘an itu selalu cocok 

dan sesuai untuk setiap waktu dan tempat). 

Kita jawab, benar. Asbabun Nuzul dan tafsir itu hanya digunakan untuk menghukumi Ahlul 

Kitab sebelum diutusnya Rasulullah. Adapun jika ayat itu digunakan dalam waktu sekarang dan 

akan datang, maka berlaku penjelasan mengenai alladziina yang diulang dalam ( ُ٘ٞا الَِّذيهَُ َٓ آ  ) dan ( 

اتُِئ٤ِٖ الَِّذيهَُ اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ َٛاُدٝا   ) sebagaimana yang kita jelaskan pada point pertama. 

Ingat bahwa asbabun Nuzul ayat QS Al Baqarah : 62 tadi hanya menjelaskan mengenai bagian 

ayat ( َُاتُِئ٤ِٖ الَِّذيه اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ َٛاُدٝا   ), sebagaimana yang ditanyakan Salman. 

Adapun jika Pluralis Liberal ingin dalam konteks time frame masa kini, maka tentu saja 

pembahasan ( ُ٘ٞا الَِّذيهَُ َٓ آ  ) juga harus diikut sertakan dan tidak boleh hanya menfokuskan pada 

kalimat ( َُاتِ  الَِّذيه اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ ُئ٤َِٖٛاُدٝا   ). Dan balaghoh Al Qur‘an jelas menyebutkan bahwa itu 

adalah dua golongan entitas berbeda, sebagaimana yang telah kami jelaskan. 

Sehingga keinginan Pluralis Liberal untuk menyamakan antara orang yang beriman (orang 

Islam), dengan Yahudi, Nashoro, dan Shabi'in sebagai satu golongan yang sama dalam konteks 

Pluralisme, ternyata juga tidak tercapai dalam maksud ayat itu karena adanya pengulangan kata 

alladziina (َُالَِّذيه )  

Lebih jauh, sebenarnya ―rangkaian ayat-ayat‖ pada konteks QS Al Maidah : 69 itu lebih 

menjelaskan untuk syarat untuk aplikasi pada masa setelah rasulullah diutus. Yang mana hal ini 

juga berlaku syaratnya bagi QS Al Baqarah : 62 karena ayat ini serupa dan memiliki konteks 

yang sama. 

Bagaimana maksud dari ―rangkaian ayat-ayat‖ pada konteks QS Al Maidah : 69? 

Yakni rangkaian ayat-ayat sebelum QS Al Maidah : 68 itu mempersyaratkan bagi Ahlul Kitab 

agar mengimani, membenarkan, menegakkan Al Qur‘an yang diturunkan kepada Rasulullah 

Shalalloohu ‗alaihi wa sallam. Dengan kata lain Ahlul Kitab itu disuruh untuk masuk Islam 

terlebih dahulu, sebagai syarat untuk memahami QS Al Maidah : 69. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 

 ٍَ ِْٗض ا أُ َٓ َٝ  ََ ِْٗج٤ اْْلِ َٝ َساجَ  ْٞ ٞا اُرَّ ُٔ ْْ َػ٠ََِٰ َش٢ٍْء َدر٠ََّٰ ذُو٤ِ ٌِرَاِب َُْغرُ ُْ ََ ا ْٛ َْ ٣َا أَ ٍَ  هُ ِْٗض ا أُ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ص٤ًِشا  ًَ  َّٕ ٤ََُِض٣َذ َٝ  ۗ ْْ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ  ْْ ٌُ ا٤َُِْ

 َٖ اكِِش٣ ٌَ ُْ ِّ ا ْٞ ُْوَ ْلًشا ۖ كَََل ذَؤَْط َػ٠َِ ا ًُ َٝ ٤َاًٗا  ـْ ْٖ َستَِّي ؽُ ِٓ  ا٤ََُِْي 

 ِ َٖ تِاَّللَّ َٓ ْٖ آ َٓ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ  َٕ اتُِئُٞ اُظَّ َٝ َٖ َٛاُدٝا  اَُِّز٣ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َّٕ اَُِّز٣ ْْ اِ اَل ُٛ َٝ  ْْ ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ ََ َطاًُِذا كَََل َخ ِٔ َػ َٝ ِّ ا٥ِْخِش  ْٞ َ٤ُْ ا َٝ  

 َٕ  ٣َْذَضُٗٞ

 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

138 
 

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu 

menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari 

Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari 

mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. 

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. [QS Al Maidah  68-69] 

 

Oleh karena itu, dengan rangkaian ayat Al Maidah : 68-69 ini maka terpenuhilah apa yang 

diinginkan oleh Pluralis Liberal, agar Al Qur‘an itu ―shohih likulli zaman wal makan‖.  

 

Akan tetapi sayangnya, baik dari QS Al Baqarah : 62, rangkaian Al Maidah : 68-69, dan juga 

balaghoh gaya bahasa Al Qur‘an pada ayat itu. Ternyata menolak faham Pluralisme yang 

―dipaksakan‖ oleh Pluralis Liberal, dengan mengatas namakan QS Al Baqarah : 62 dan QS Al 

Maidah : 69. 
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4. Praktek Ahlul Kitab terhadap ayat-ayat itu pada masa setelah Rasulullah diutus. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala ternyata menyebutkan ―praktek Ahlul Kitab‖ itu sendiri 

mengenai ayat-ayat itu, dalam beberapa firman-Nya. Yakni kepada golongan minoritas Ahlul 

Kitab yang kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasulullah (Al 

Qur‘an), membenarkan risalah kenabian Rasulullah, dan masuk Islam. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 ِ َٖ َّلِلَّ ْْ َخاِشِؼ٤ ِٜ ٍَ ا٤َُِْ ِْٗض ا أُ َٓ َٝ  ْْ ٌُ ٍَ ا٤َُِْ ِْٗض
ا أُ َٓ َٝ  ِ ُٖ تِاَّللَّ ِٓ ْٖ ٣ُْئ َٔ ٌِرَاِب َُ ُْ َِ ا ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َّٕ اِ َٝ ْْ ُئَِي َُُٜ

ً٘ا ه٤ًََِِل ۗ أََُُٰٝ َٔ ِ شَ َٕ تِآ٣َاِخ للاَّ  اَل ٣َْشرَُشٝ

ْ٘ذَ  ْْ ِػ َ َعِش٣ُغ اُِْذَغابِ  أَْجُشُٛ َّٕ للاَّ ْْ ۗ اِ ِٜ َستِّ  

Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada 

apa yang diturunkan kepada kamu (Al Qur‘an) dan yang diturunkan kepada mereka 

sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah 

dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya 

Allah amat cepat perhitungan-Nya.  [QS Ali Imran : 199] 

 َٖ اَُِّز٣ َٝ ٤ََُُْٜٞد  ُ٘ٞا ا َٓ َٖ آ جً َُِِِّز٣ َٝ َّٕ أََشذَّ اَُّ٘اِط َػَذا َُِي  َُرَِجَذ َٰٟ ۚ َرَٰ َٖ هَاُُٞا اَِّٗا ََٗظاَس ُ٘ٞا اَُِّز٣ َٓ َٖ آ جً َُِِِّز٣ دَّ َٞ َٓ  ْْ َّٕ أَْهَشتَُٜ َُرَِجَذ َٝ ًُٞا ۖ  أَْشَش

 َٕ ثُِشٝ ٌْ ْْ اَل ٣َْغرَ ُ أََّٜٗ َٝ ْٛثَاًٗا  ُس َٝ  َٖ ٤ِغ٤ ْْ هِغِّ ُْٜ٘ ِٓ  َّٕ َ  تِؤ

 ْْ َٰٟ أَْػ٤َُُٜ٘ ٍِ ذََش ُعٞ ٍَ ا٠َُِ اُشَّ ِْٗض ا أُ َٓ ُؼٞا  ِٔ اَِرا َع َٝ َٖ ِِٛذ٣ ا َغ اُشَّ َٓ رُْثَ٘ا  ًْ َّ٘ا كَا َٓ َا آ َٕ َستَّ٘ َُْذنِّ ۖ ٣َوُُُٞٞ َٖ ا ِٓ ا َػَشكُٞا  َّٔ ِٓ ِغ  ْٓ َٖ اُذَّ ِٓ ذَل٤ُِغ   

اُِذِ  ِّ اُظَّ ْٞ ُْوَ َغ ا َٓ َا  ْٕ ٣ُْذِخََِ٘ا َستُّ٘ ُغ أَ َٔ َْٗط َٝ َُْذنِّ  َٖ ا ِٓ ا َجاَءَٗا  َٓ َٝ  ِ ُٖ تِاَّللَّ ِٓ ا ََُ٘ا اَل ُْٗئ َٓ َٝ َٖ ٤  

َٖ كَؤَشَاتَُٜ  ْذِغ٤ِ٘ ُٔ ُْ َُِي َجَضاُء ا
َرَٰ َٝ َٖ ك٤َِٜا ۚ  َْٜٗاُس َخاُِِذ٣ ْٖ ذَْذرَِٜا اْْلَ ِٓ ا هَاُُٞا َجَّ٘اٍخ ذَْجِش١  َٔ ُ تِ ُْ للاَّ  

 ِْ َُْجِذ٤ ُئَِي أَْطَذاُب ا تُٞا تِآ٣َاذَِ٘ا أََُُٰٝ زَّ ًَ َٝ لَُشٝا  ًَ  َٖ اَُِّز٣ َٝ  

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-

orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan 

sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang 

beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang 

demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat 

pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak 

menymbongkan diri. 

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu 

lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah 

mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata:  

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang 

yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s. a. w.). 

Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang 

kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke 

dalam golongan orang-orang yang saleh?" 
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Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) 

surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan 

itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya). Dan 

orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. [QS 

Al Maidah : 82-86] 

 َٕ ُٞ٘ ِٓ ِٚ ٣ُْئ ْْ تِ ُٛ ِٚ ْٖ هَْثِِ ِٓ ٌِرَاَب  ُْ ُْ ا َٖ آذ٤ََْ٘اُٛ  اَُِّز٣

َا اَِّٗا  ْٖ َستِّ٘ ِٓ ُ اَُْذنُّ  ِٚ اَِّٗٚ َّ٘ا تِ َٓ ْْ هَاُُٞا آ ِٜ اَِرا ٣ُْر٠ََِٰ َػ٤َِْ َٝ َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٓ  ِٚ ْٖ هَْثِِ ِٓ َّ٘ا  ًُ  

 

Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, 

mereka beriman (pula) dengan Al Quran itu. Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada 

mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; Al Quran itu adalah 

suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang 

yang membenarkan(nya). [QS. Al Qoshshosh : 52-53] 

Akan tetapi perlu dicatat, bahwa golongan Ahlul kitab yang seperti ini, yang beriman kepada Al 

Qur‘an yang Allah turunkan, beriman kepada kenabian Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam, 

dan masuk Islam; secara umum hanya sedikit dan minoritas saja. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

لَّْشَٗا ٌَ ا َُ ْٞ اذَّوَ َٝ ُ٘ٞا  َٓ ٌِرَاِب آ ُْ ََ ا ْٛ َّٕ أَ ْٞ أَ َُ َٝ  ِْ ْْ َجَّ٘اِخ اَُِّ٘ؼ٤ َِْ٘اُٛ َْلَْدَخ َٝ  ْْ ِٜ ْْ َع٤ُِّئَاذِ ُْٜ٘ َػ  

 َٝ  ْْ ِٜ هِ ْٞ ْٖ كَ ِٓ ُِٞا  ًَ ْْ َْلَ ِٜ ْٖ َستِّ ِٓ  ْْ ِٜ ٍَ ا٤َُِْ ِْٗض ا أُ َٓ َٝ  ََ ِْٗج٤ اْْلِ َٝ َساجَ  ْٞ ٞا اُرَّ ُٓ ْْ أَهَا ُ ْٞ أََّٜٗ َُ ص٤َِٝ ًَ َٝ ْورَِظَذجٌ ۖ  ُٓ حٌ  َّٓ ْْ أُ ُْٜ٘ ِٓ  ۚ ْْ ِٜ ْٖ ذَْذِد أَْسُجِِ ٌش ِٓ

 َٕ ُِٞ َٔ ا ٣َْؼ َٓ ْْ َعاَء  ُْٜ٘ ِٓ  

Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-

kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh 

kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan 

Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan 

mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan 

yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan 

mereka. [QS. Al Maidah : 65-66]  

Oleh karena itu dakwah kepada Ahlul Kitab agar mereka beriman kepada seluruh ayat-ayat yang 

Allah turunkan, termasuk juga kepada Al Qur‘an. Dakwah agar mereka benar-benar beriman 

kepada Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Dan membenarkan kenabian Rasulullah 

Shalalloohu ‗alaihi wa sallam, hingga kemudian masuk Islam. Memiliki prioritas dan 

kekhususan tersendiri di dalam Islam. 

Karena walaupun mereka adalah orang kafir, namun mereka adalah orang kafir yang memiliki 

kekhususan tersendiri karena ayat-ayat Allah pernah diturunkan kepada mereka (Taurat dan 

Injil). Maka dari itulah mereka disebut sebagai kafir Ahlul Kitab. 

Adapun Pluralis Liberal berkebalikan dengan hal itu. Mereka ingin agar Ahlul Kitab tetap dalam 

agama kekafirannya, namun ingin agar diakui juga sebagai agama yang benar di sisi Allah. Dan 
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kemudian digeneralisir kepada seluruh agama, yang dikategorikan secara paksa termasuk ke 

dalam golongan Ahlul Kitab. 

Pluralis Liberal tidak ingin mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan rasul-Nya, 

dan menutup mata terhadap ayat-ayat yang muhkamaat serta mayoritas berjumlah sangat banyak 

yang mencela dan mengkafirkan para Ahlul Kitab. 

Betapa buruknya Pluralis Liberal dalam memahami Tauhid dan ayat-ayat Al Qur‘an. 
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I. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID – 7 

---------------- 

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP QS. AL-HAJJ : 17 

---------------- 

1. Tiga golongan yang disebut dalam QS Al Hajj : 17 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َ َّٕ للاَّ ًُٞا اِ َٖ أَْشَش اَُِّز٣ َٝ ُجَٞط  َٔ ُْ ا َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ  َٖ اتُِئ٤ِ اُظَّ َٝ َٖ َٛاُدٝا  اَُِّز٣ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َّٕ اَُِّز٣ َ َػ٠ََِٰ اِ َّٕ للاَّ ِح ۚ اِ َٓ ُْو٤َِا َّ ا ْٞ َ٣ ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘ ٣َْلِظ

٤ِٜذٌ  َِّ َش٢ٍْء َش ًُ  

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin 

orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi 

keputusan di antara mereka  (ُْيَْفِصُلُبَْيىَُهم ) pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah 

menyaksikan segala sesuatu. [QS Al Hajj : 17] 

Menurut Pluralis Liberal, QS Al Hajj : 17 ini sebenarnya rangkaian ayat-ayat Pluralisme, 

bersamaan dengan QS Al Baqarah : 62 dan QS Al Maidah : 69. Berkata Pluralis Liberal 

berkenaan dengan ketiga ayat ini, 

―Ayat-ayat itu memang sangat jelas mendukung untuk mendukung Pluralisme. Ayat-ayat 

itu tidak menjelaskan semua kelompok agama benar, atau semua kelompok agama sama. 

Tidak! Ayat-ayat ini menegaskan bahwa semua golongan agama akan selamat selama 

mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh‖.  

[Islam dan Pluralisme : Akhlak Qur‘an menyikapi perbedaan, Jalaluddin Rakhmat, 

Serambi, hal. 23, 2006] 

Penjelasan mengenai ayat ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan QS Al Baqarah : 62 dan QS 

Al Maidah : 69 yang terdahulu. 

Di dalam QS Al Hajj : 17 ini, ada 3 kelompok yang berbeda yang disebutkan di dalamnya, 

dengan adanya pemisah pada kata Alladziina (َُالَِّذيه ). Yakni : 

1. Kelompok orang-orang yang beriman 

2. Kelompok Ahlul Kitab, yakni Yahudi, Shobi‘in, Nashrani, dan Majusi 

3. Kelompok orang-orang Musyrikin 

*** 

Ada sedikit catatan bagi perkataan Majusi. Bahwa yang dimaksud dalam ayat QS Al Hajj : 17 itu 

adalah persamaan perlakuan dalam masalah jizyah sama seperti Ahlul kitab saja. Hal ini 

sebagaimana atsar berikut ini.  
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 ِٖ َٔ ْد ٍَ َػْثُذ اُشَّ ْْ كَوَا ِٛ ِش ْٓ ٤َْق أَْطَُ٘غ ك٢ِ أَ ًَ ا أَْدِس١  َٓ  ٍَ ُجَٞط كَوَا َٔ ُْ َش ا ًَ َُْخطَّاِب َر َٖ ا َش ْت َٔ َّٕ ُػ ٍَ  أَ ْؼُد َسُعٞ ِٔ ٍف أَْشَُٜذ ََُغ ْٞ ُٖ َػ ْت

 ْٛ ْْ ُعَّ٘حَ أَ ِٜ ا تِ ٍُ ُعُّ٘ٞ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ للاَّ ٌِرَابِ للاَّ ُْ َِ ا  

Bahwasanya ‗Umar bin Al-Khaththaab menyebut-nyebut tentang orang Majusi. Ia berkata : 

―Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadap mereka‖.  

 

Lantas ‗Abdurrahmaan bin ‗Auf berkata : ―Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : ‗Perlakukanlah mereka sebagaimana perlakuan 

(aturan) yang diterapkan pada Ahlul-Kitaab‖.  

 

[Hadits Hasan Li ghoirihi. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Asy-Syafi‘i, Al-Baghowi, 

Abdurrozzaq, Abu Ya‘la, Al-Baihaqi, Ibnu Asakir, dan Ath Thobrooni] 

Adapun jika dikatakan pernah mendapatkan wahyu, berupa kitab yang Allah turunkan 

sebagaimana Ahlul Kitab, maka itu tidak benar. QS Al Hajj : 17 itu bukan untuk menganggap 

Majusi sebagai Ahlul Kitab secara total, sebagaimana halnya Yahudi dan Nashrani. 

Dan juga dalam surat dakwah yang Rasulullah berikan kepada Kisra yang Majusi, rasulullah 

tidak pernah mencantumkan QS Ali Imran : 64 yang merupakan ajakan kepada kalimatun sawa‘.  

Berbeda dengan surat dakwah yang Rasulullah berikan kepada Kaisar Hiraklius dan Raja 

Muqoiqis, yang keduanya beragama Kristen Ahlul Kitab. Rasulullah cantumkan QS Ali Imran : 

64 sebagai ajakan dakwah kepada Ahlul Kitab dan ajakan kepada kalimatun sawa‘. 

Hal ini sudah kami perinci dan jelaskan secara lebih luas dalam Risalah Tauhid jilid 3. 

Hendaknya merujuk kepada kitab tersebut untuk penjelasan yang lebih lengkap. 
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2. Macam-macam pemisah dan perincian keputusan di antara 3 golongan itu 

Sebelumnya harus difahami, ayat ini sama sekali tidak bertujuan untuk memberikan pujian, 

perintah, kebolehan, ataupun legalitas agar kita boleh untuk beragama Islam, beragama Yahudi, 

Nashrani, Shabiin, Majusi, dan bahkan menjadi musyrikin sekalipun sebagaimana yang 

diinginkan oleh Pluralisme. 

Ayat ini bahkan juga tidak menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, Nashrani, Shabiin, 

Majusi, dan musyrikin itu dianggap bisa beriman kepada Allah, Hari Akhir, dan beramal 

sholeh dengan tetap berada di dalam agama mereka. Yakni tidak masuk islam, dan tetap 

dalam agama mereka. Sebagaimana yang diinginkan oleh Pluralis Liberal. 

Dalam QS Al Hajj : 17 terdapat kata yafshilu bainahum ( ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘  yang secara letterlek berarti ,( ٣َْلِظ

memisahkan di antara mereka. Adapun maksudnya adalah keputusan yang merupakan perincian 

yang memisahkan hukum di antara mereka. Ibnu Katsir rohimahulloh berkata : 

 ‖ ٣لظَ ت٤ْٜ٘ ٣ّٞ اُو٤آح "

٣ٝذٌْ ت٤ْٜ٘ تاُؼذٍ ك٤ذخَ ٖٓ آٖٓ تٚ اُج٘ح ٖٝٓ ًلش تٚ اُ٘اس كبٗٚ ذؼا٠ُ ش٤ٜذ ػ٠ِ أكؼاُْٜ دل٤ع ْلهٞاُْٜ    

―Memutuskan di antara mereka‖: Allah akan menghukumi di antara mereka dengan adil. 

Barangsiapa yang beriman, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan 

barangsiapa yang kafir, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Karena 

sesungguhnya Allah Ta‘ala menyaksikan segala perbuatan dan perkataan mereka. 

Adapun macam-macam keputusan yang akan memisahkan golongan-golongan itu secara umum 

( ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘  : adalah ,( ٣َْلِظ

1. Allah menyebutkan perincian keputusannya  ( ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘  kepada orang-orang kafir Ahlul ( ٣َْلِظ

Kitab dan Musyrikin, dalam QS Al Bayyinah : 6 

 َّٕ ُْثَ  اِ ْْ َششُّ ا ُئَِي ُٛ
َٖ ك٤َِٜا ۚ أََُُٰٝ َْ َخاُِِذ٣ َٖ ك٢ِ َٗاِس َجََّٜ٘ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ ا َٝ ٌِرَاِب  ُْ َِ ا ْٛ ْٖ أَ ِٓ لَُشٝا  ًَ  َٖ ِش٣َّحِ اَُِّز٣  

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik 

(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-

buruk makhluk. [QS. Al-Bayyinah : 6] 

Dua golongan ini, yakni golongan Ahlul Kitab dan golongan Musyrikin, disebutkan dalam QS 

Al Hajj : 17 

2. Selain itu juga ada perincian keputusan  ( ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘  lagi bagi orang-orang yang mempunyai ( ٣َْلِظ

udzur karena tidak mendapatkan dakwah islam, baik itu bagi Ahlul Kitab dan orang-orang 

musyrikin. Sebagaimana yang tersebut dalam QS Al Isra‘ : 15 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 
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َٖ َدر٠َّ َْٗثؼَ  ت٤ِ َؼزِّ ُٓ َّ٘ا  ًُ ا  َٓ َس َسُعٞالً َٝ  

―Aku tidak akan memberikan adzab, sampai Aku mengutus seorang rasul.‖ (QS. Al-Isra‘: 

15). 

Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam menerangkan, 

Dari Al-Aswad bin Sari‘ radhiyallahu ‗anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa 

sallam bersabda, 

اَخ ك٢ِ كَ  َٓ  ٌَ َسُج َٝ  ، ٌّ ٌَ ََٛش َسُج َٝ ُن،  َٔ ٌَ أَْد َسُج َٝ ُغ َش٤ُْئًا،  َٔ ُّْ اَل ٣َْغ ٌَ أََط ِح: َسُج َٓ ُْو٤َِا َّ ا ْٞ ، أَْستََؼحٌ ٣َ : َسبِّ ٍُ ُّْ ك٤ََوُٞ ا اْْلََط َّٓ َ ْرَشٍج، كَؤ

ُن  َٔ ا اْْلَْد َّٓ أَ َٝ ُغ َش٤ُْئًا،  َٔ ا أَْع َٓ َٝ  ُّ ْعََل : َُوَْذ َجاَء اْْلِ ٍُ ُّ ك٤ََوُٞ ََُْٜش ا ا َّٓ أَ َٝ ُْثَْؼِش،  ُٕ ٣َْذِزك٢ُِٗٞ تِا ْث٤َا اُظِّ َٝ  ُّ ْعََل ، َُوَْذ َجاَء اْْلِ : َسبِّ ٍُ ك٤ََوُٞ

ا أَذَاِٗ  َٓ  ، : َسبِّ ٍُ ُْلَْرَشِج ك٤ََوُٞ اَخ ك٢ِ ا َٓ ا اَُِّز١  َّٓ أَ َٝ َُ َش٤ُْئًا،  ا أَْػوِ َٓ َٝ  ُّ ْعََل ، َُوَْذ َجاَء اْْلِ ، َسبِّ ٌٍ ْْ ٢ ََُي َسُعٞ اش٤ِوَُٜ َٞ َٓ ك٤ََؤُْخُز 

ْٞ َدَخَُِٞٛا  َُ ،ِٙ ٍذ ت٤َِِذ َّٔ َذ ُٓ اَُِّز١ َْٗلُظ  َٞ : كَ ٍَ ْٕ اْدُخُِٞا اَُّ٘اَس، هَا ْْ أَ ِٜ َُ ا٤َُِْ ُ، ك٤َُْشِع ا٤َُُِط٤ُؼَّ٘ٚ ًٓ َعََل َٝ ْْ تَْشًدا  ِٜ اَْٗد َػ٤َِْ ٌَ َُ  

Ada 4 jenis manusia (yang akan diuji) pada hari kiamat: orang tuli yang sama sekali tidak 

bisa mendengar apapun, orang idiot/gila, orang pikun, dan orang yang hidup di zaman 

fatrah (belum mendengar dakwah islam).  

Orang tuli beralasan: ‗Ya Allah, islam datang, namun aku sama sekali tidak bisa 

mendengar dakwah islam.‘  

Orang idiot/gila beralasan, ‗Ya Allah, islam datang, sementara anak-anak melempariku 

dengan kotoran (karena gila).‘  

Orang pikun beralasan, ‗Ya Allah, islam datang dan aku tidak paham sama sekali.‘  

 

Dan orang yang hidup di zaman fatrah mengatakan, ‗Ya Allah, belum ada seorangpun 

utusan-Mu yang datang kepadaku.‘ 

Kemudian Allah mengambil janji kepada mereka bahwa mereka wajib mentaati-Nya. 

Kemudian datang perintah kepada mereka, bahwa mereka semua harus masuk ke dalam 

neraka. Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam menegaskan, ―Demi Allah yang jiwa 

Muhammad berada di tangan-Nya, andai mereka masuk ke dalam neraka itu, tentu mereka 

akan mendapatkan rasa dingin dan keselamatan.‖ (HR. Ahmad 16301. Syuaib al-Arnauth 

menilai: Hadis Hasan). 

3. Adapun disebutnya orang-orang beriman di dalam ayat ini, juga sama sekali bukan untuk 

tujuan mempersamakan orang-orang yang beriman dengan Yahudi, Nashrani, Shabiin, 

Majusi, dan Musyrikin.  

Penjelasan kenapa disebut ―orang beriman‖ dalam ayat ini, sama seperti penjelasan dalam QS 

Al Baqarah : 62 dan QS Al Maidah : 69 yang terdahulu.  

Pada golongan orang yang beriman ini juga tercakup ―perincian akan keputusan‖ (  ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘  ,( ٣َْلِظ

untuk membedakan antara orang yang benar dalam imannya dan orang yang dusta dalam 

pengakuan imannya. Untuk membedakan antara orang yang beriman dengan benar dan orang-

orang munafik. 
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J. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID – 8 

---------------- 

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP QS. AL-KAHFI : 29 

---------------- 

Lima Penyebab utama penafsiran Pluralis Liberal terhadap masalah pilihan Iman dan 

Kafir, toleransi, dan penisbatannya kepada Allah. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

َٖ َٗا ٤ ِٔ لُْش ۚ اَِّٗا أَْػرَْذَٗا ُِِظَّاُِ ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ ْْ ۖ كَ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ  َِ ا هُ اشُٞا َٝ ـَ ٤صُٞا ٣ُ ـِ ْٕ ٣َْغرَ اِ َٝ ْْ ُعَشاِدهَُٜا ۚ  ِٜ ًسا أََداؽَ تِ

ْشذَلَوًا ُٓ َعاَءْخ  َٝ َشاُب  ُجَٞٙ ۚ تُِْئَظ اُشَّ ُٞ ُْ ١ِٞ ا َِ ٣َْش ْٜ ُٔ ُْ ا ًَ اٍء  َٔ  تِ

Dan katakanlah: ―Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin 

(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia 

kafir‖. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang 

gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan 

diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah 

minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. [QS. Al-Kahfi : 29] 

Pluralis Liberal umumnya memotong ayat ini dengan hanya mengambil perkataan,  

لُشْ  ‖ ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ   ‖ كَ

―Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin 

(kafir) biarlah ia kafir.‖  

Kemudian dengan dibumbui aqidah Pluralisme mereka berkata :  

―Allah itu tidak peduli kita itu iman ataupun kafir, keduanya sama saja dihadapan Allah. 

Buktinya Allah mempersilahkannya di dalam ayat ini‖ 

Perkataan di atas adalah versi ―rough‖ dari Pluralis Liberal. Dalam versi ―soft‖, Pluralis Liberal 

berkata, 

―Dari ayat diatas, Tuhan benar-benar hendak ―menganjurkan‖ untuk membebaskan 

manusia dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam sabda tersebut, Tuhan memberikan 

pilihan antara iman dan kafir. Konsekuensi dari ayat tersebut diatas,  menunjukkan 

bahwa manusia tidak diciptakan dalam keseragaman beragama dan berkeyakinan, 

melainkan dalam keberagaman sebagai sunnatullah dan manusiawi yang tak dapat dibantah 

oleh siapapun.‖  

―Surah al-Kahfi [18]: 29 mengajarkan toleransi untuk beriman atau tidak beriman kepada 

Allah Swt. Setiap orang dipersilakan untuk beriman atau tidak menurut keyakinan yang 

mereka miliki.‖ 
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Rumusan permasalahan dari Pluralisme yang ―dipaksakan‖ atas QS Al Kahfi : 29 itu sebenarnya 

kembali kepada 5 pokok perkara sebagai berikut : 

1. Tidak memahami gaya bahasa penyampaian (balaghoh) Al Qur‘an pada ayat itu. 

Sehingga mentakwilkan gaya bahasa ―kinayah‖ (sindiran) sebagai ajakan toleransi. 

2. Memahami konteks ayat hanya secara parsial, dan tidak berusaha untuk 

mengembalikannya kepada Integritas Al Qur‘an bersama dengan ayat-ayat lain. 

3. Tidak memahami perbedaan antara Irodah kauniyyah Allah yang telah ditakdirkan dan 

pasti terjadi, dan Irodah Syar‘iyyah Allah yang Allah ridhoi dan cintai namun tidak pasti 

terjadi. 

4. Menganggap kekafiran termasuk hal yang Allah ridhoi, atas nama sunnatulloh yang 

merupakan Irodah Kauniyah. Sehingga secara syariah dan aqidah ala Pluralis Liberal, 

kita digiring untuk memahami fakta itu sebagai bentuk ―toleransi Pluralisme‖ dengan 

cara meridhoi kekafiran atas nama Allah.  

5. Menganggap bahwa Irodah Syar‘iyyah Allah yang memerintahkan ummat Islam untuk 

berdakwah untuk mentauhidkan Allah, memberantas kesyirikan dan kekafiran, dan 

mengajak orang untuk memeluk Islam sebagai diinul haq; adalah hal sia-sia dan 

intoleran. 
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1. Tidak memahami gaya bahasa penyampaian (balaghoh) Al Qur‘an pada ayat itu. 

Sehingga mentakwilkan gaya bahasa ―kinayah‖ (sindiran) sebagai ajakan toleransi. 

Kholifah Ali bin Abi Tholib rodhiyalloohu ‗anhu pernah berkata mengenai orang yang 

memahami Al Qur‘an secara sepotong-sepotong, 

 ٌَ حُ َدنٍّ أُِس٣َذ تَِٜا تَاِؽ َٔ ِِ ًَ  

―Kalimat yang benar, namun yang diinginkan dengan kalimat itu adalah kebatilan!‖ [HR. 

Muslim no. 1774] 

Dengan kata lain, pemotongan ayat yang dilakukan oleh Pluralis Liberal dalam QS Al Kahfi : 29 

itu seperti orang yang memotong ayat hanya pada kata ―fawailulil musholliin‖ ( َٖ َظ٤ِِّ ُٔ ِْ ُِّ ٌَ ٣ْ َٞ  ,( كَ

―Maka celakalah orang-orang yang sholat!‖, untuk membatalkan kewajiban sholat.  

Padahal ayat itu lengkapnya berbunyi ―fawailulil musholliinnalladziina hum ‗an sholaatihim 

saahuun‖ ( َٕ ْْ َعاُٛٞ ِٜ ْْ َػٖ َطََلذِ ُٛ َٖ َٖ اَُِّز٣ َظ٤ِِّ ُٔ ِْ ُِّ ٌَ ٣ْ َٞ -Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang― ,(كَ

orang yang lalai terhadap shalatnya‖. (QS Al Maun : 2) 

Adapun dalam pembahasan pemotongan ayat dalam QS Al Kahfi : 29 tadi, maka benarkah Allah 

tidak peduli jika kita beriman atau kita kafir? Yakni jika kita iman, maka Allah Ridho. Dan jika 

kita kafir pun, maka Allah juga Ridho? 

Ataukah kita yang ―parsial‖ dalam memahami konteks ayat itu? 

Kalau benar Allah tidak peduli dengan keimanan atau kekafiran kita, maka kenapa ayat itu 

mencela serta mengancam orang-orang kafir, dan memuji orang-orang yang beriman pada ayat-

ayat berikutnya (yakni QS Kahfi : 30 -31)?  

Seharusnya jika Allah tidak perduli, maka tidak perlu Allah memberikan ancaman dan pujian. 

Oleh karena itu, mari kita lihat sekali ayat itu secara utuh, dan juga ayat-ayat selanjutnya, agar 

hilang kesalah fahaman kita dalam memahami ayat itu. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman 

لُْش ۚ اَِّٗا أَْػرَْذَٗا ُِِظَّاُِ  ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ ْْ ۖ كَ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ  َِ ا هُ اشُٞا َٝ ـَ ٤صُٞا ٣ُ ـِ ْٕ ٣َْغرَ اِ َٝ ْْ ُعَشاِدهَُٜا ۚ  ِٜ َٖ َٗاًسا أََداؽَ تِ ٤ ِٔ
اُِذَ  ُِٞا اُظَّ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َّٕ اَُِّز٣ ْشذَلَوًا اِ ُٓ َعاَءْخ  َٝ َشاُب  ُجَٞٙ ۚ تُِْئَظ اُشَّ ُٞ ُْ ١ِٞ ا َِ ٣َْش ْٜ ُٔ ُْ ا ًَ اٍء  َٔ َٖ تِ ْٖ أَْدَغ َٓ اِخ اَِّٗا اَل ُِٗؼ٤ُغ أَْجَش 

ًَل أََُُٰٝ  َٔ َٕ َػ ِْثَُغٞ َ٣ َٝ ْٖ َرٍَٛة  ِٓ َس  ِٝ ْٖ أََعا ِٓ َٕ ك٤َِٜا  ْٞ َْٜٗاُس ٣َُذَِّ ُْ اْْلَ ِٜ ْٖ ذَْذرِ ِٓ ٍٕ ذَْجِش١  ْْ َجَّ٘اُخ َػْذ ُْ٘ذٍط ُئَِي َُُٜ ْٖ ُع ِٓ ش٤َِاتًا ُخْؼًشا 

ْشذَلَوًا ُٓ َدُغَْ٘د  َٝ اُب  َٞ َْ اُصَّ َٖ ك٤َِٜا َػ٠َِ اْْلََسائِِي ۚ ِْٗؼ ٌُِئ٤ِ رَّ ُٓ اِْعرَْثَشٍم  َٝ  

Dan katakanlah: ―Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin 

(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir‖.  

Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya 

mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum 
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dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang 

paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.  

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-

nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. Mereka 

itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga ´Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; 

dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari 

sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan 

yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah; [QS. Al-

Kahfi : 29-31] 

Setelah memahami konteks ayat itu, maka jelaslah bahwa perkataan ( ْلُش ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ  ( كَ

itu dalam rangka kinayah ―sindiran‖. Demikianlah balaghoh Al Qur‘an yang digunakan dalam 

ayat itu. 

Bukan dalam rangka Allah menyuruh kita untuk kafir, selain juga menyuruh kita untuk beriman. 

Dan juga bukan dalam rangka toleransi dengan cara ―meridhoi kekafiran‖, karena kafir itu 

dianggap sebagai perintah syariat Allah (irodah syar‘iyyah) di dalam ayat itu. Na‘udzubillaahi 

min dzaalik 

Sedikit menjelaskan mengenai adab dalam membaca Al Qur‘an, maka mungkin inilah salah satu 

hikmah kenapa Allah memerintahkan untuk ber-isti‘adzah (meminta perlindungan kepada Allah) 

sebelum membaca Al Qur‘an. Yakni agar syaithon tidak datang kepada kita, dan membisikkan 

pemahaman-pemahaman yang batil ketika kita membaca Al Qur‘an. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

﴿ ِْ ِج٤ ِٕ اُشَّ ٤ْطَا َٖ اُشَّ ِٓ  ِ َٕ كَاْعرَِؼْز تِاَّللَّ ُْوُْشآ َٕ ٨٩كَبَِرا هََشْأَخ ا ُِٞ ًَّ َٞ ْْ ٣َرَ ِٜ َػ٠ََِٰ َستِّ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ ٌٕ َػ٠َِ اَُِّز٣ ِْطَا ُ ٤ََُْظ َُُٚ ُع ا ٨٨﴿﴾اَِّٗٚ َٔ ﴾اَِّٗ

 َٕ ًُٞ ْشِش ُٓ  ِٚ ْْ تِ ُٛ َٖ اَُِّز٣ َٝ  َُٚٗ ْٞ َُّ َٞ َٖ ٣َرَ ِْطَاُُٗٚ َػ٠َِ اَُِّز٣  ُع

―Apabila kamu membaca Al-Qur‘an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah 

dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasannya atas orang-orang 

yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya (setan) 

hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang 

mempersekutukannya dengan Allah‖ [An-Nahl : 98-100] 
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2. Memahami konteks ayat hanya secara parsial, dan tidak berusaha untuk 

mengembalikannya kepada Integritas Al Qur‘an bersama dengan ayat-ayat lain. 

Untuk memahami integritas Al Qur‘an sehubungan dengan QS Al Kahfi : 29 itu, maka mari kita 

coba lihat ayat itu sekali lagi. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

َٖ َٗاسً  ٤ ِٔ لُْش ۚ اَِّٗا أَْػرَْذَٗا ُِِظَّاُِ ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ ْْ ۖ كَ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ  َِ ا هُ اشُٞا َٝ ـَ ٤صُٞا ٣ُ ـِ ْٕ ٣َْغرَ اِ َٝ ْْ ُعَشاِدهَُٜا ۚ  ِٜ ا أََداؽَ تِ

ُجَٞٙ ۚ تِ  ُٞ ُْ ١ِٞ ا َِ ٣َْش ْٜ ُٔ ُْ ا ًَ اٍء  َٔ ْشذَلَوًاتِ ُٓ َعاَءْخ  َٝ َشاُب  ُْئَظ اُشَّ  

Dan katakanlah: ―Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin 

(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir‖. 

Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya 

mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum 

dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang 

paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. [QS. Al-Kahfi : 29] 

Sebelum Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman ( ْلُش ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ  sebagaimana yang ( كَ

dikutip oleh Pluralis Liberal. Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman ( ْْ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ   Kebenaran― ( ا

itu datang dari Robb-Mu‖. 

Maka apa maksud dari perkataan ( ْْ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ   Kebenaran itu datang dari Robb-Mu‖ itu dalam― ( ا

kacamata Integritas Al Qur‘an?  

Apakah yang dimaksudkan dengan Al- Haq (kebenaran) dalam ayat itu, mencakup masalah 

kekafiran dan juga keimanan sebagaimana yang diinginkan Pluralis Liberal? Dengan kata lain, 

kekafiran itu adalah merupakan kebenaran yang datang dari Allah, sebagaimana keimanan juga 

merupakan kebenaran yang datang dari Allah. 

Sehingga menurut faham Pluralisme ada dualisme kebenaran. Keimanan itu benar, dan 

Kekafiran itu juga kebenaran. 

Al Jawab: Secara Integritas ayat Al Kahfi : 29 itu sendiri, pemahaman itu tidak benar. Apalagi 

jika dihubungkan dengan integritas Al Qur‘an jika dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Hal 

ini akan kita perinci pada 2 pembahasan berikut. 
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a. Integritas QS Al Kahfi : 29 

Secara integritas ayat, jika benar Al Haq itu ada dua. Yakni keimanan dan kekafiran. Maka 

seharusnya QS Al Kahfi : 29 itu menggunakan kata Al-Haqqooni ( ِٕ َُْذوَّا  dalam bentuk ( ا

mutsanna, yang berarti ―dua kebenaran‖. Dan tidak menggunakan kata Al-Haqqu ( َُُّْذن  yang ( ا

berbentuk mufrod (tunggal), yang berarti ―satu kebenaran‖. 

Secara qaidah bahasa Arab, penggunaan kata Al-Haqqu ( َُُّْذن  dalam bentuk mufrod (tunggal) ( ا

itu salah jika yang dimaksudkan ada dua kebenaran. Apalagi untuk balaghoh-nya. 

Bagaimana jika dikatakan, Al-Haq kebenaran itu hanya satu. Akan tetapi dalam kebenaran yang 

satu itu terbagi lagi menjadi dua, yakni keimanan dan kekafiran? 

Maka kita jawab, bahwa disinilah fungsi ancaman dan kabar gembira. Ayat QS Al Kahfi : 29 itu 

secara tegas menyebutkan adanya ancaman neraka. Bagi siapakah itu? Apakah bagi salah satu 

saja, ataukah untuk kedua-duanya? 

Ancaman itu tentu untuk salah satunya, sedangkan satunya lagi akan mendapatkan kabar 

gembira sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat selanjutnya. Dan kabar gembira itu ditujukan 

kepada orang yang beriman, sebagaimana jelas disebutkan dalam QS Al Kahfi : 30-31. 

Jika opsi keimanan telah tereliminasi, maka untuk siapakah ancaman dalam QS Al Kahfi : 29 itu 

ditujukan kalau tidak untuk kekafiran? 

Kembali lagi ke perkataan Al Haq, maka jika Al Haq itu ditujukan kepada kekafiran. Maka 

merupakan kedzoliman, jika Al Haq ternyata diancam oleh api neraka. Yang benar adalah Al 

Baathil atau kebatilan sebagai lawan dari Al Haq, yang diancam oleh api neraka. Yakni 

kekafiran.   

Mustahil jika Al Haq itu diartikan satu yang terbelah menjadi dua. Yakni sebagian ada yang 

masuk surga dan sebagian ada yang masuk neraka, walaupun keduanya sama-sama haq. 

Yang benar Al Haq itu hanya ada satu, yakni keimanan. Dan inilah yang diberikan kabar 

gembira dengan surga. Sedangkan Al Bathil juga ada satu yakni kekafiran, karena opsi dalam 

ayat itu hanya ada dua, yakni Iman dan kafir. Dan inilah yang diberikan ancaman dengan neraka. 
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b. Integritas Al Qur‘an dalam QS Al Kahfi : 29, dengan cara dihubungkan kepada ayat-

ayat yang lain.  

Jika integritas QS Al Kahfi : 29 tadi lebih kepada integritas bahasa dan pemahaman dalam ayat 

itu sendiri. Maka untuk integritas Al Qur‘an ini, kita akan lebih tegaskan lagi permasalahan 

kalimat ( ْْ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ   Kebenaran itu datang dari Robb-Mu‖, dengan cara integrasi pemahaman― ( ا

dengan berdasarkan ayat-ayat yang lain. 

Dari penjelasan ini, maka semakin jelaslah bahwa kalimat  ( ْلُش ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ  itu ( كَ

ditujukan dalam rangka kinayah ―sindiran‖.  

Bukan dalam rangka Allah juga menyuruh kita untuk kafir, selain juga menyuruh kita untuk 

beriman. Dan juga bukan dalam rangka toleransi dengan cara ―meridhoi kekafiran‖, yakni karena 

kafir itu dianggap juga sebagai perintah syariat Allah (irodah syar‘iyyah) di dalam ayat itu 

menurut Pluralis Liberal. 

Demikianlah balaghoh Al Qur‘an yang digunakan dalam ayat itu. 

Berikut mari kita gabungkan ayat-ayat tersebut, agar jelas apa yang dimaksud. 

1. QS Al Kahfi : 29-31 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َٖ ٤ ِٔ لُْش ۚ اَِّٗا أَْػرَْذَٗا ُِِظَّاُِ ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ ْْ ۖ كَ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ  َِ ا هُ اشُٞا  َٝ ـَ ٤صُٞا ٣ُ ـِ ْٕ ٣َْغرَ اِ َٝ ْْ ُعَشاِدهَُٜا ۚ  ِٜ َٗاًسا أََداؽَ تِ

اُِذَ  ُِٞا اُظَّ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َّٕ اَُِّز٣ ْشذَلَوًا اِ ُٓ َعاَءْخ  َٝ َشاُب  ُجَٞٙ ۚ تُِْئَظ اُشَّ ُٞ ُْ ١ِٞ ا َِ ٣َْش ْٜ ُٔ ُْ ا ًَ اٍء  َٔ َٖ تِ ْٖ أَْدَغ َٓ اِخ اَِّٗا اَل ُِٗؼ٤ُغ أَْجَش 

ُئِيَ  ًَل أََُُٰٝ َٔ َٕ ش٤َِا َػ ِْثَُغٞ َ٣ َٝ ْٖ َرٍَٛة  ِٓ َس  ِٝ ْٖ أََعا ِٓ َٕ ك٤َِٜا  ْٞ َْٜٗاُس ٣َُذَِّ ُْ اْْلَ ِٜ ْٖ ذَْذرِ ِٓ ٍٕ ذَْجِش١  ْْ َجَّ٘اُخ َػْذ ُْ٘ذٍط َُُٜ ْٖ ُع ِٓ تًا ُخْؼًشا 

ْشذَلَوًا ُٓ َدُغَْ٘د  َٝ اُب  َٞ َْ اُصَّ َٖ ك٤َِٜا َػ٠َِ اْْلََسائِِي ۚ ِْٗؼ ٌُِئ٤ِ رَّ ُٓ اِْعرَْثَشٍم  َٝ  

Dan katakanlah: ―Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu (ُُِْمْهَُربُِّكم  maka ;( اْلَحقُّ

barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) 

biarlah ia kafir‖.  

Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya 

mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum 

dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang 

paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.  

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-

nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. Mereka 

itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga ´Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; 

dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari 

sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan 

yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah; [QS. Al-

Kahfi : 29-31] 
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2. QS Yunus : 108-109 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

 ْٖ َٓ َٝ  ۖ ِٚ ْٜرَِذ١ َُِْ٘لِغ ا ٣َ َٔ َٰٟ كَبَِّٗ ْٛرََذ ِٖ ا َٔ ْْ ۖ كَ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ  ُْ ا ًُ َا اَُّ٘اُط هَْذ َجاَء َْ ٣َا أ٣َُّٜ ْْ  هُ ٌُ ا أََٗا َػ٤َِْ َٓ َٝ َُّ َػ٤ََِْٜا ۖ  ا ٣َِؼ َٔ ََّ كَبَِّٗ َػ

 َٝ  ٍَ ٤ًِ َٞ َٖ تِ ٤ ِٔ ًِ َُْذا َٞ َخ٤ُْش ا ُٛ َٝ  ۚ ُ َْ للاَّ ٌُ اْطثِْش َدر٠ََّٰ ٣َْذ َٝ ا ٣َُٞد٠َٰ ا٤ََُِْي  َٓ اذَّثِْغ   

Katakanlah: ―Hai manusia, sesungguhnya teIah datang kepadamu kebenaran dari 

Tuhanmu ( ُُِْمْهَُربُِّكم  sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka ,( اْلَحقُّ

sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri.  

Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya 

sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu‖. Dan ikutilah apa yang 

diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah 

Hakim yang sebaik-baiknya. [QS. Yunus : 108-109] 

3. QS Al Insan : 3 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

لًُٞسا ًَ ا  َّٓ اِ َٝ ًًِشا  ا َشا َّٓ ََ اِ ث٤ِ  اَِّٗا ََٛذ٣َْ٘اُٙ اُغَّ

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada 

pula yang kafir. [QS Al Insan : 3] 

*** 

Dalam QS Al Kahfi : 29-31, Yunus : 108-109, dan Al Insan : 3 tersebut, kita bisa menarik faedah 

bahwa : 

Al Haq wahyu yang Allah turunkan itu (QS Yunus : 108 dan QS Al Kahfi : 29) adalah 

petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang sesat yang tidak mengikuti jalan yang lurus itu, 

disebut kafir (QS Al Insan :30). Sedangkan orang yang mengikuti jalan yang lurus yang 

merupakan Al Haq, yang diturunkan oleh Allah, disebut sebagai orang yang beriman. 

Sebagaimana yang disebut dalam QS Al Kahfi : 30-31. 

Maka dari itu, jelas apa yang dimaksud oleh Allah dalam QS Al Kahfi : 29. Dan jelas juga bahwa 

kalimat ( ْلُش ٌْ َ٤ِْ ْٖ َشاَء كَ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْئ ْٖ َشاَء كَ َٔ  itu merupakan balaghoh Al Qur‘an (gaya bahasa ( كَ

penyampaian Al Qur‘an), yang ditujukan dalam rangka kinayah (sindiran).  

Merupakan kesalahan dari orang-orang Pluralis Liberal, yang memahami gaya bahasa kinayah 

sebagai Pluralisme. 
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3. Tidak memahami perbedaan antara Irodah kauniyyah Allah yang telah ditakdirkan dan 

pasti terjadi, dan Irodah Syar‘iyyah Allah yang Allah ridhoi dan cintai namun tidak 

pasti terjadi. 

Titik pangkal kebingungan Pluralis Liberal itu, sebenarnya berangkat dari kegagal fahaman 

mereka bahwa jika Allah menginginkan keimanan dan memberikan petunjuk wahyu untuk 

keimanan. Maka kenapa ada kekafiran di muka bumi ini? 

Dan juga karena didorong syubhat atas nama toleransi, maka mereka beranggapan bahwa iman 

dan kafir itu adalah hal yang sama. Dengan kata lain, Pluralisme itu ingin menggabungkan dua 

hal yang berbeda antara toleransi dan ridho kepada kekafiran, menjadi satu.  

―Tidak mengapa kamu beriman, namun ridhoi-lah kekafiran atas nama toleransi‖, kurang 

lebih demikian hal yang mereka serukan. 

Pembahasan ini sebenarnya lebih kembali kepada pembahasan sifat-sifat Allah, yakni mengenai 

―kehendak Allah‖ (irodatulloh atau masyiatulloh). 

Pluralis Liberal umumnya jarang membahas, atau jika tidak dikatakan ―sengaja 

menyembunyikan‖, mengenai Irodah Allah dalam memandang topic hubungan Iman dan Kafir 

yang selalu mereka gaung-gaungkan itu. Mereka lebih suka mengganti pembahasan itu kepada  

―toleransi‖ yang diartikan meridhoi kekafiran. 

Padahal pembahasan mengenai irodah Allah ini sudah dibahas oleh para ulama sejak berabad-

abad yang lalu, dan tercakup juga masalah yang dikehendaki Pluralis Liberal. 

Irodah Allah itu secara umum dibagi menjadi 2 : 

1. Irodah Kauniyyah atau lazim juga disebut Qodariyyah, atau sunnatullah 

2. Irodah Syar‘iyyah atau lazim juga disebut Qouliyyah, atau Irodah Syar‘iyyah Diiniyyah 
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a. Irodah kauniyyah  

Irodah kauniyyah adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan di alam semesta, maka itu pasti 

terjadi. Al-Kaun (ٌُٕٞا ) sendiri artinya adalah alam semesta. Disebut juga Qodariyyah, yang 

berarti telah ditetapkan oleh takdir (Qodar). Atau sunnatulloh yang berarti ketentuan Allah. 

Oleh karena itu segala sesuatu yang ada, tercipta, dan terjadi di alam semesta ini berdasarkan 

kehendak Allah. Berdasarkan ketetapan takdir Allah. Demikian juga permasalahan iman dan 

kafir, sebagaimana yang kita bahas ini. 

Iblis laknatulloh ‗alaih pun juga mengakui akan irodah kauniyyah Allah terhadap dirinya, 

sehingga dia menjadi sesat dan kafir. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

َّ كََغَجذُ  ِح اْعُجُذٝا ٥َِد ٌَ ََلئِ َٔ ِْ َِْ٘ا ُِ َٖ اِْر هُ اكِِش٣ ٌَ ُْ َٖ ا ِٓ  َٕ ا ًَ َٝ ثََش  ٌْ اْعرَ َٝ ٝا ااِلَّ اِْت٤َِِظ أَت٠ََٰ   

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada 

Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk 

golongan orang-orang yang kafir. [QS Al Baqarah : 34] 

 ُٔ ُْ ُْ ا ُْٜ٘ ِٓ َٖ ااِلَّ ِػثَاَدَى  ِؼ٤ َٔ ْْ أَْج ُ ََّٜ٘٣ ِٞ ْلُْؿ َٝ ْْ ك٢ِ اْلَْسِع  َُُٜ َّٖ َ ٣ْر٢َِ٘ ْلَُص٣ِّ٘ َٞ ا أَْؿ َٔ ٍَ َسبِّ تِ َٖ ا ْخَِِظ٤  

―Iblis berkata, ―Ya Rabbku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti 

aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan 

pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang benar-

benar mukhlis di antara mereka".‖ (QS. al-Hijr: 39-40)  

Uniknya, para Pluralis Liberal yang bermaksud untuk menyamakan antara keimanan dan 

kekafiran atas nama toleransi itu. Sejauh yang saya tahu, tidak berani mengatakan bahwa 

mereka juga menghargai kekafiran iblis, dan mengajak toleransi meridhoi atau 

menghargai kekafiran Iblis. 

Padahal apa yang terjadi pada Iblis itu tidak lepas dari Irodah kauniyyah Allah, tidak lepas dari 

takdir Allah. Dan Iblis pun mengakui irodah kauniyyah Allah itu, sebagaimana yang tersebut 

dalam QS al Hijr : 39 – 40. Dan salah satu point pokok disini, Iblis tidak ―playing victim‖ bahwa 

dia kafir karena sunnatulloh. Padahal ―free will‖ Iblis itu juga tidak lepas dari irodah kauniyyah 

Allah. Tidak lepas dari takdir Allah. 

Iblis juga tidak menyalahkan Allah atas vonisnya bahwa dia itu sesat dan kafir. 

Adapun Pluralis Liberal beralasan bahwa karena kekafiran itu hal yang ditakdirkan Allah, maka 

hal itu juga harus kita anggap benar, sama seperti kita membenarkan keimanan. 

Bahkan jika kita lanjutkan QS al Hijr itu dari ayat 41- 43, Allah subhaanahu wa ta‘ala menjawab 

perkataan Iblis mengenai Irodah Qouniyyah itu dengan Irodah syar‘iyyah Allah. 
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( ٌْ ْغرَو٤ِ ُٓ ٍَ ََٛزا ِطَشاؽٌ َػ٢ََِّ  َٖ )١٤هَا ٣ِٝ ا ـَ ُْ َٖ ا ِٓ ِٖ اذَّثََؼَي  َٓ ٌٕ ااِل  ِْطَا ْْ ُع ِٜ َّٕ ِػثَاِد١ ٤ََُْظ ََُي َػ٤َِْ ْْ ١٤( اِ ِػُذُٛ ْٞ َٔ َُ َْ َّٕ َجََّٜ٘ اِ َٝ  )

( َٖ ِؼ٤ َٔ ٌّ ( ََُٜا َعثْ ١٤أَْج ْوُغٞ َٓ ْْ ُجْضٌء  ُْٜ٘ ِٓ َِّ تَاٍب  ٌُ اٍب ُِ َٞ َؼحُ أَْت  

 

Allah berfirman, ―Ini adalah jalan yang lurus (menuju) kepada-Ku. Sesungguhnya kamu 

(Iblis) tidak kuasa atas hamba-hamba-Ku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang 

yang sesat. Dan sungguh, Jahannam itu benar-benar (tempat) yang telah dijanjikan untuk 

mereka (pengikut setan) semuanya. [QS Al Hijr : 41-43] 

Sungguh indah rangkaian ayat yang Allah sebutkan dalam QS Al Hijr : 39 – 40. Dalam ayat-ayat 

itu, Allah subhaanahu wa ta‘ala menggabungkan dua penjelasan. 

1. Irodah Kauniyyah Allah mengenai orang yang ditakdirkan kafir, terutama Iblis 

la‘natulloh dan orang-orang yang mengikutinya. 

2. Irodah Syar‘iyyah Allah, yakni bahwa Allah mencintai keimanan dan jalan yang lurus. 

Mengutus para Nabi dan menurunkan wahyu guna membimbing manusia. Hingga ada 

orang yang beriman dan mengikutinya, dan ada ada orang yang mengingkarinya serta 

menjadi kafir sebagaimana kafirnya Iblis Laknatulloh. 

Irodah kauniyyah itu adalah apa yang pasti terjadi sesuai dengan hikmah dari Allah. Terlepas 

dari apakah itu sesuatu yang dicintai Allah atau dibenci Allah. Diridhoi Allah atau diingkari 

Allah. 

Semua terjadi atas kehendak Allah, sesuai dengan hikmah dari Allah. Dan ada empat qaidah 

penting bagi kita dalam memahami masalah irodah kauniyyah : 

1. Bahwasanya semua di alam semesta itu terjadi karena kehendak Allah. Baik itu kekafiran 

ataupun keimanan, kesholehan dan kemaksiatan, dan yang semisal. Dan semua terjadi karena 

hikmah dari Allah. 

 

Kalau dikatakan bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak Allah, karena dianggap tidak 

pantas. Seperti misal kekafiran dan kemaksiatan. Maka ini berarti berkonsekuensi bahwa 

kehendak dan kekuasaan orang-orang kafir dan ahlul maksiat itu, jauh lebih kuat dan bisa 

keluar dari kehendak Allah. Maha suci Allah dari tidak berkuasa atas makhluk Nya. 

 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

 َٖ ٤ ِٔ َُْؼاَُ ُ َسبُّ ا َٕ ااِلَّ إَٔ ٣ََشاَء للاَّ ا ذََشاُإٝ َٓ َٝ  

―Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki 

Allah, Rabb semesta alam.‖ (QS. at-Takwîr: 29)  

2. Walaupun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah tidak lepas dari kekuasaan 

dan kehendak Allah. Namun yang dinisbatkan kepada Allah adalah sifat hikmah akan 

terjadinya hal itu.  
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Tidak pantas menisbatkan semata-mata kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi 

yang benar adalah menisbatkan sifat hikmah kepada Allah, karena Allah berkehendak akan 

hal itu sesuai dengan sifat Asmaul Husna nya Al ‗Aliim (Yang Maha Mengetahui) dan Al 

Hakiim (Yang Maha Bijaksana) 

 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

٤ٌِٔاً  َٕ َػ٤ِِٔاً َد ا ًَ  َ َّٕ للاَّ ُ اِ َٕ ااِلَّ إَٔ ٣ََشاَء للاَّ ا ذََشاُإٝ َٓ َٝ  

―Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali bila dikehendaki 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.‖ (QS. Al-Insân: 

30) 

Ayat di atas, yakni QS Al Insan : 30, jelas menerangkan kepada kita bahwa semua kehendak 

Allah itu berasal dari ilmu dan hikmah yang dinisbatkan kepada Allah. Oleh karena itu Allah 

lebih mengetahui dan berkehendak atas hikmah, dari kafirnya Iblis laknatullooh ‗alaih yang 

tidak lepas dari kekuasaan Allah. 

Dalam ayat lain, Allah subhanaahu wa ta‘ala menyebutkan contoh hikmah kenapa Allah 

berkehendak ada kerusakan di muka bumi ini, yang dilakukan oleh manusia. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

ْْ تَْؼَغ اَُّ  َغثَْد أ٣َِْذ١ اَُّ٘اِط ٤ُُِِز٣وَُٜ ًَ ا  َٔ ُْثَْذِش تِ ا َٝ ُْثَشِّ  ُْلََغاُد ك٢ِ ا َٕ ظَََٜش ا ْْ ٣َْشِجُؼٞ ُ ُِٞا ََُؼَِّٜ ِٔ ِز١ َػ  

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [QS Ar Ruum : 41] 

Ayat dalam QS Ar Ruum : 41 di atas juga memberikan pelajaran kepada kita, bahwa 

kerusakan itu dinisbatkan kepada manusia walaupun itu tidak lepas dari kehendak Allah. 

Sedangkan hikmah dari terjadinya hal itu dinisbatkan kepada Allah. 

3. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dan perbuatannya secara hakiki. Dan manusialah 

juga pelaku perbuatan tersebut secara hakiki.  

Manusia memiliki kehendak dan kemauan (qudrah) untuk berbuat, serta bertanggung jawab 

atas apa yang diperbuatkan. Dan Allah-lah yang menciptakan perbuatan dan kehendak 

(qudrah) tersebut secara hakiki juga. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,  

ُْثَشُّ  ا َٝ اكُِش  ٌَ ُْ ا َٝ  ُٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٞ ا َُْؼْثُذ ُٛ ا َٝ ؛  ْْ ِٜ ُ َخاُُِن أَْكَؼاُِ للَاَّ َٝ َٕ َدو٤ِوَحً  ُِْؼثَاُد كَاِػُِٞ ا ِِْؼثَاِد هُْذَسجٌ َٝ ُِ َٝ ؛  ُْ ائِ اُظَّ َٝ َظ٢ِِّ  ُٔ ُْ ا َٝ ُْلَاِجُش  ا َٝ
ٍَ ذََؼا٠َُ: }ُِ  ا هَا َٔ ًَ  ْْ ِٜ اَِساَدذِ َٝ  ْْ ِٜ َخاُُِن هُْذَسذِ َٝ  ْْ ُ َخاُِوُُٜ للَاَّ َٝ ْْ اَساَدجٌ؛  َُُٜ َٝ  ْْ ِٜ اُِ َٔ ا َػ٠َِ أَْػ َٓ َٝ {  َْ ْٕ ٣َْغرَو٤ِ ْْ أَ ٌُ ْ٘ ِٓ ْٖ َشاَء  َٔ

 ْٕ َٕ االَّ أَ َٖ  ذََشاُءٝ ٤ ِٔ َُْؼاَُ ُ َسبُّ ا ٣ََشاَء للاَّ }. 
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―Para hamba adalah pelaku-pelaku perbuatan secara hakiki, dan Allah Pencipta 

perbuatan-perbuatan mereka, dan hamba adalah yang beriman, yang kafir, yang berbuat 

baik, yang berbuat jelek, yang sholat, dan yang puasa. 

Mereka memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan amalan-amalan mereka, 

dan Allah adalah Pencipta mereka dan Pencipta kemampuan dan keinginan mereka,  

Sebagaimana firman Allah ta'ala,  

َٕ االَّ أَ  ا ذََشاُءٝ َٓ َٝ {  َْ ْٕ ٣َْغرَو٤ِ ْْ أَ ٌُ ْ٘ ِٓ ْٖ َشاَء  َٔ ُِ{ َٖ ٤ ِٔ َُْؼاَُ ُ َسبُّ ا ْٕ ٣ََشاَء للاَّ  

―Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat 

menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta 

alam.‖ (At-Takwir: 28-29).‖ [Majmu‘ Al-Fatawa, 3/150] 

Allah subhaanahu wa ta‘ala menciptakan semua itu atas hikmah-Nya. Allah tidak akan 

ditanya apa yang Allah perbuat sesuai dengan kehendak-Nya yang penuh hikmah itu. Manusia 

lah yang akan dimintai pertanggung jawaban, akan apa telah diperbuatnya.  

َٕ  اَل  ْْ ٣ُْغؤَُُٞ ُٛ َٝ  َُ ا ٣َْلَؼ َّٔ ٍُ َػ ٣ُْغؤَ  

Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang Dia (Allah) diperbuat, dan merekalah yang 

akan ditanya tentang yang mereka kerjakan. [QS. Al Anbiya : 23] 

4. Sesungguhnya jika semua manusia dan jin sejak dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan 

seluruhnya beriman, sholeh, dan bertakwa semua. Maka itu semua tidak akan menambah 

kerajaan Allah. Dan jika semua manusia dan jin sejak dari awal penciptaan hingga akhir 

penciptaannya seluruhnya kafir, maksiat, dan durhaka semua. Maka itu semua tidak akan 

mengurangi kerajaan Allah. 

Allah Ta‘ala berfirman dalam hadits Qudsi, 

 َّٕ ْٞ أَ ٢ِٗ . ٣َا ِػثَاِد١ َُ ْٞ ْ٘لَُؼ ٞا َْٗلِؼ٢ كَرَ ـُ ْٖ ذَْثُِ َُ َٝ  ،٢ِٗ ْٝ ١ كَرَُؼشُّ ٞا ُػشِّ ـُ ْٖ ذَْثُِ َُ ْْ ٌُ َٝ  ِػثَاِد١ اَِّٗ  ْْ ًُ آِخَش َٝ  ْْ ٌُ َُ َّٝ ْْ أَ ٌُ ِجَّ٘ َٝ  ْْ ٌُ َْٗغ اِ

 ٌُ َُ َّٝ َّٕ أَ ْٞ أَ ٢ٌِ َش٤ُْئاً . ٣َا ِػثَاِد١ َُ ِْ ُٓ ا َصاَد َرَُِي ك٢ِ  َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اِدٍذ  َٝ  ٍَ ِِْة َسُج اُٗٞا َػ٠َِ أَْذو٠َ هَ اُٗٞا ًَ ًَ  ْْ ٌُ ِجَّ٘ َٝ  ْْ ٌُ اَِْٗغ َٝ  ْْ ًُ آِخَش َٝ  ْْ
ا َٗوََض رَ  َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اِدٍذ  َٝ  ٍَ ِِْة َسُج ٞا ك٢ِ َػ٠َِ أَْكَجِش هَ ُٓ ْْ هَا ٌُ ِجَّ٘ َٝ  ْْ ٌُ َْٗغ اِ َٝ  ْْ ًُ آِخَش َٝ  ْْ ٌُ َُ َّٝ َّٕ أَ ْٞ أَ ٢ٌِ َش٤ُْئاً . ٣َا ِػثَاِد١ َُ ِْ ُٓ  ْٖ ِٓ َُِي 

ْ٘وُضُ  ا ٣َ َٔ ًَ ِْ٘ذ١ ااِلَّ  ا ِػ َّٔ ِٓ ا َٗوََض َرَُِي  َٓ ْغؤََُرَُٚ  َٓ اِدٍذ  َٝ  ََّ ًُ ٢ِٗ كَؤَْػط٤َُْد  ْٞ اِدٍذ كََغؤَُُ َٝ ِخ٤ْؾُ اَِرا َطِؼ٤ٍْذ  َٔ ُْ ُْثَْذشَ  ا ََ ا أُْدِخ  

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendatangkan 

kemudharatan kepadaKu lalu menimpakannya kepadaKu, dan kalian takkan bisa 

memberikan manfaat kepadaKu lalu kalian memberikannya kepadaKu. 

Wahai hamba-hambaKu, seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, 

baik dari bangsa manusia dan jin, mereka semua berada pada taraf ketakwaan seorang 

paling tinggi tingkat ketakwaannya di antara kalian, hal itu takkan menambah kerajaanKu 

sedikit pun. 
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Seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik dari kalangan bangsa 

jin dan manusia, mereka semua berada pada taraf kedurhakaan seorang yang paling tinggi 

tingkat kedurhakaannya di antara kalian, hal itu takkan mengurangi kerajaanKu sedikit 

pun. 

Wahai hambaKu, seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik dari 

bangsa manusia dan jin, semuanya berdiri di atas tanah yang tinggi, lalu mereka semua 

meminta kepadaKu, lalu aku penuhi permintaan mereka, untuk yang demikian itu, 

tidaklah mengurangi apa-apa yang Aku miliki, kecuali seperti berkurangnya jarum jika 

dimasukkan ke dalam lautan. [Hr. Muslim] 

Allah Ta‘ala berfirman, 

٤ذٌ  ِٔ ٢ٌِّ٘ َد ـَ َّٕ للّاَ َُ ِ ٤ؼاً كَب ِٔ ٖ ك٢ِ اْلَْسِع َج َٓ َٝ  ْْ لُُشْٝا أَٗرُ ٌْ  إِ ذَ

―Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (ni‘mat 

Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji‖. (QS: Ibrahim: 8) 

Maka dari itulah Allah subhaanahu wa ta‘ala menetapkan takdir kauniyyah sesuai dengan 

kehendak-Nya. Dan semua kehendak Allah itu berdasarkan atas ilmu dan hikmah Nya. 

Manusia tidak akan bisa mengancam ataupun memberikan kemadhorotan atas semua 

kekafiran dan kerusakan, yang Allah tetapkan berdasarkan hikmah dari irodah kauniyyah nya. 
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b. Irodah Syar‘iyyah  

Irodah syar‘iyyah adalah apa-apa yang Allah kehendaki yang merupakan segala hal yang Allah 

ridhoi dan Allah cintai. Apa-apa yang Allah kehendaki dalam irodah syar‘iyyah ini tidak mesti 

terjadi, karena inilah taklif (beban) dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia. 

Irodah Syar‘iyyah terjadi dalam kenyataan, bila sesuai dengan Irodah kauniyyah. 

Atas Irodah syar‘iyyah inilah Allah menurunkan wahyu Nya sebagai jalan yang lurus dan 

petunjuk-Nya bagi manusia. Atas hal inilah Allah mengutus Nabi Nya untuk menyampaikan 

risalah-Nya, dan menjelaskan apa-apa yang Allah kehendaki secara syariah. Oleh karena itulah, 

ini dinamakan sebagai irodah syar‘iyyah. 

Dinamakan juga dengan irodah syar‘iyyah diiniyyah, karena atas hal ini jugalah Allah 

menurunkan agama dan aturan syariat-Nya. 

Dinamakan Qouliyyah, karena hal ini disandarkan kepada firman-firman Allah yang Allah 

turunkan. Dari firman-firman Allah dan penjelasan rasulullah itu kita mengetahui apa-apa yang 

Allah cintai dan apa-apa yang Allah benci. Serta menuntut kita untuk melakukan apa-apa yang 

Allah cintai, dan menuntut kita untuk menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang Allah benci. 

Menuntut kita untuk melakukan apa-apa yang Allah ridhoi berdasarkan ilmu syar‘iyyah dan 

sunnah Rasulullah, dan menuntut kita untuk menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang Allah 

ingkari. 

Irodah jenis inilah yang merupakan taklif (beban) dan pengetahuan yang diberikan kepada 

manusia. Atas hal inilah maka manusia akan dimintai pertanggung jawabannya.  

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman,  

 ْٖ َٓ َٝ  ۖ ِٚ ْٜرَِذ١ َُِْ٘لِغ ا ٣َ َٔ َٰٟ كَبَِّٗ ْٛرََذ ِٖ ا َٔ ْْ ۖ كَ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ  ُْ ا ًُ َا اَُّ٘اُط هَْذ َجاَء َْ ٣َا أ٣َُّٜ ْْ  هُ ٌُ ا أََٗا َػ٤َِْ َٓ َٝ َُّ َػ٤ََِْٜا ۖ  ا ٣َِؼ َٔ ََّ كَبَِّٗ َػ

 ٌُ اْطثِْش َدر٠ََّٰ ٣َْذ َٝ ا ٣َُٞد٠َٰ ا٤ََُِْي  َٓ اذَّثِْغ  َٝ  ٍَ ٤ًِ َٞ َٖ تِ ٤ ِٔ ًِ َُْذا َٞ َخ٤ُْش ا ُٛ َٝ  ۚ ُ َْ للاَّ  

Katakanlah: ―Hai manusia, sesungguhnya teIah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu 

(  ْْ ٌُ ْٖ َستِّ ِٓ َُْذنُّ   sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ,( ا

(petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri.  

Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya 

sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu‖. Dan ikutilah apa yang 

diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah 

Hakim yang sebaik-baiknya. [QS. Yunus : 108-109] 
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Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

لًُٞسا ًَ ا  َّٓ اِ َٝ ًًِشا  ا َشا َّٓ ََ اِ ث٤ِ  اَِّٗا ََٛذ٣َْ٘اُٙ اُغَّ

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada 

pula yang kafir. [QS Al Insan : 3] 

ۗ ْْ ٌُ ٌُُشٝا ٣َْشَػُٚ َُ ْٕ ذَْش اِ َٝ ْلَش ۖ  ٌُ ُْ ِٙ ا اَل ٣َْشَػ٠َٰ ُِِؼثَاِد َٝ  ۖ ْْ ٌُ ْ٘ َ َؿ٢ٌِّ٘ َػ َّٕ للاَّ لُُشٝا كَبِ ٌْ ْٕ ذَ ْْ  اِ ٌُ َّْ ا٠ََُِٰ َستِّ َٰٟ ۗ شُ ِْٝصَس أُْخَش اِصَسجٌ  َٝ اَل ذَِضُس  َٝ
ْْ ذَؼْ  ْ٘رُ ًُ ا  َٔ ْْ تِ ٌُ ْْ ك٤ََُ٘ثُِّئُ ٌُ ْشِجُؼ ُذٝسِ َٓ ٌْ تَِزاِخ اُظُّ ُ َػ٤ِِ َٕ ۚ اَِّٗٚ ُِٞ َٔ  

Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak 

meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai 

bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam 

(dada) mu. [QS Az Zumar : 7] 

٤ؼً  ِٔ َْٜ٘ا َج ِٓ ْٛثِطُٞا  َِْ٘ا ا َٕ هُ ْْ ٣َْذَضُٗٞ اَل ُٛ َٝ  ْْ ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ ْٖ ذَثَِغ َُٛذا١َ كَََل َخ َٔ ٢ِّ٘ ًُٛذٟ كَ ِٓ  ْْ ٌُ ا ٣َؤْذ٤ََِّ٘ َّٓ ا ۖ كَبِ  

 َٕ ْْ ك٤َِٜا َخاُُِذٝ ُئَِي أَْطَذاُب اَُّ٘اِس ۖ ُٛ تُٞا تِآ٣َاذَِ٘ا أََُُٰٝ زَّ ًَ َٝ لَُشٝا  ًَ  َٖ اَُِّز٣ َٝ  

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang 

petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada 

kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". 

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya. [QS Al Baqarah : 38-39] 
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4. Menganggap kekafiran sebagai hal yang Allah ridhoi, atas nama sunnatulloh yang 

merupakan Irodah Kauniyah. Sehingga secara syariah dan aqidah ala Pluralis Liberal, 

kita digiring untuk memahami fakta itu sebagai bentuk ―Toleransi Pluralisme‖ dengan 

cara meridhoi kekafiran atas nama Allah.  

Allah subhaanahu wa ta‘aala menjelaskan dalam firman-Nya menggenai irodah kauniyah nya, 

bahwa Allah tidak menjadikan semua manusia itu sebagai satu ummat saja. Dalam artian ada 

yang beriman dan ada yang kafir. 

Pluralis Liberal umumnya hanya memahami ayat-ayat tersebut sampai di situ saja. Mereka tidak 

memahami kelanjutan ayat-Nya, yang merupakan irodah syar‘iyyah, akan hikmah dari irodah 

kauniyyah itu.  

Di sinilah letak kesalahan Pluralis Liberal. Sehingga mereka berfokus hanya kepada irodah 

kauniyyah yang bukan merupakan taklif bagi mereka, dan meninggalkan hikmah dan irodah 

syar‘iyyah yang merupakan ilmu dan taklif bagi mereka. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

ْٖ ك٢ِ اْْلَْسِع  َٓ  َٖ َٓ ْٞ َشاَء َستَُّي ٥َ َُ َٝ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٓ ٌُُٞٗٞا  ِشُٙ اَُّ٘اَط َدر٠ََّٰ ٣َ ٌْ َْٗد ذُ َ ٤ًؼا ۚ أَكَؤ ِٔ ْْ َج ُ ُِّٜ ًُ  

 َٕ َٖ اَل ٣َْؼوُِِٞ ْجَظ َػ٠َِ اَُِّز٣ َُ اُشِّ ٣َْجَؼ َٝ  ۚ ِ ِٕ للاَّ َٖ ااِلَّ تِبِْر ِٓ ْٕ ذُْئ َٕ َُِْ٘لٍظ أَ ا ًَ ا  َٓ َٝ  

ا ذُ  َٓ َٝ اْْلَْسِع ۚ  َٝ اِخ  َٝ ا َٔ اَرا ك٢ِ اُغَّ َٓ ْٗظُُشٝا  َِ ا َٕ هُ ُٞ٘ ِٓ ٍّ اَل ٣ُْئ ْٞ ْٖ هَ اُُُّ٘زُس َػ َٝ ٢ِ٘ ا٣٥َْاُخ  ـْ  

Dan jikalau Robb-mu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi 

seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-

orang yang beriman semuanya? 

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah 

menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. 

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda 

kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak 

beriman". [QS Yunus : 99 -101] 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 ٌُ ِٚ ۖ كَاْد ً٘ا َػ٤َِْ ِٔ ٤َْٜ ُٓ َٝ ٌِرَاِب  ُْ َٖ ا ِٓ  ِٚ َٖ ٣ََذ٣ْ ا ت٤َْ َٔ هًا ُِ َظذِّ ُٓ َُْذنِّ  ٌِرَاَب تِا ُْ َُْ٘ا ا٤ََُِْي ا َْٗض أَ ا ْْ َٝ َّٔ ْْ َػ اَءُٛ َٞ ْٛ اَل ذَرَّثِْغ أَ َٝ  ۖ ُ ٍَ للاَّ َْٗض ا أَ َٔ ْْ تِ ت٤ََُْٜ٘

اِدَذجً  َٝ حً  َّٓ ْْ أُ ٌُ ُ ََُجَؼَِ ْٞ َشاَء للاَّ َُ َٝ َْٜ٘اًجا ۚ  ِٓ َٝ ْْ ِشْشَػحً  ٌُ ْ٘ ِٓ َِْ٘ا  ٍَّ َجَؼ ٌُ َُْذنِّ ۚ ُِ َٖ ا ِٓ ْْ ۖ كَاْعرَثِوَُٞجاَءَى  ًُ ا آذَا َٓ ْْ ك٢ِ  ًُ َٞ ْٖ ٤َُِْثُِ ٌِ
ََُٰ َٝ ا  

 َٕ ِٚ ذَْخرَِِلُٞ ْْ ك٤ِ ْ٘رُ ًُ ا  َٔ ْْ تِ ٌُ ٤ًؼا ك٤ََُ٘ثُِّئُ ِٔ ْْ َج ٌُ ْشِجُؼ َٓ  ِ َُْخ٤َْشاِخ ۚ ا٠َُِ للاَّ  ا

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan 

apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 

terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
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kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan 

aturan dan jalan yang terang.  

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

Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-

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

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. [QS. Al Maidah : 48] 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

َُرُ  َٝ ْٖ ٣ََشاُء ۚ  َٓ ِْٜذ١  َ٣ َٝ ْٖ ٣ََشاُء  َٓ  َُّ ْٖ ٣ُِؼ ٌِ
ََُٰ َٝ اِدَذجً  َٝ حً  َّٓ ْْ أُ ٌُ ُ ََُجَؼَِ ْٞ َشاَء للاَّ َُ َٝ َٕ ُِٞ َٔ ْْ ذَْؼ ْ٘رُ ًُ ا  َّٔ َّٖ َػ ْغؤَُُ  

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu 

kerjakan. [QS An Nahl : 93] 

Ayat-ayat di atas sebenarnya telah jelas dengan sendirinya. Selain menerangkan irodah 

kauniyyah, Allah juga menerangkan irodah syar‘iyyah nya dalam ayat itu secara langsung. 

Memahami ―fakta adanya kekafiran‖ dan memahami ―fakta adanya perintah untuk beriman‖ itu 

sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. 

Demikian juga memahami apa yang merupakan taklif (beban syariat) bagi manusia, dan hal yang 

bukan merupakan taklif bagi manusia, adalah hal yang tidak kalah pentingnya juga. 

Hal ini akan menghilangkan faham mengenai Pluralisme dengan sendirinya. Oleh karena itu 

memahami irodah kauniyyah adanya kekafiran sebagai bentuk ―toleransi Pluralisme‖, dengan 

cara meridhoi kekafiran itu atas nama Allah. Merupakan suatu penistaan agama dan pelecehan 

syariat. 

Semoga Allah melindungi kita dari hal yang seperti itu. 
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5. Menganggap bahwa Irodah Syar‘iyyah Allah yang memerintahkan ummat Islam 

berdakwah untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya kepada seluruh 

manusia, memberantas kesyirikan dan kekafiran, dan mengajak orang untuk memeluk 

serta menegakkan Islam sebagai diinul haq; adalah hal sia-sia dan intoleran. 

Salah satu puncak, atau efek, dari pemahaman Pluralisme yang terbentuk dari kesalahan dalam 

memahami irodah Allah ini adalah peremehan terhadap dakwah tauhid dan terjadainya 

penyimpangan aqidah yang sangat besar. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala benar-benar telah memerintahkan melalui irodah syar‘iyyah nya, 

agar ummat islam mendakwahkan tauhid, memberantas kesyirikan dan kekafiran, dan mengajak 

manusia untuk memeluk serta menegakkan Islam sebagai Diinul Haq. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

ْْ َػَزاتًا َشِذ٣ًذا ۖ هَاُُٞا  تُُٜ َؼزِّ ُٓ  ْٝ ْْ أَ ُٜ ٌُ ِِْٜ ُٓ  ُ ا ۙ للاَّ ًٓ ْٞ َٕ هَ َْ ذَِؼظُٞ ُِ ْْ ُْٜ٘ ِٓ حٌ  َّٓ
اِْر هَاَُْد أُ َٝ َٕ ْْ ٣َرَّوُٞ ُ ََُؼَِّٜ َٝ  ْْ ٌُ ْؼِزَسجً ا٠ََُِٰ َستِّ َٓ  

َْٗج٤َْ٘  ِٚ أَ ُشٝا تِ ًِّ ا ُر َٓ ا َُٗغٞا  َّٔ َٕ كََِ اُٗٞا ٣َْلُغوُٞ ًَ ا  َٔ ٞا تَِؼَزاٍب تَُئ٤ٍِظ تِ ُٔ َٖ ظََِ أََخْزَٗا اَُِّز٣ َٝ ِٞء  ِٖ اُغُّ َٕ َػ ْٞ َْٜ٘ َ٣ َٖ ا اَُِّز٣  

Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasehati 

kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang 

amat keras?" Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) 

kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa. 

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan 

orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang 

yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. [QS Al A‘raaf : 

164-165] 

َٖ أُٝذُٞا اُْ  َْ َُِِِّز٣ هُ َٝ  ۗ ِٖ ِٖ اذَّثََؼ َٓ َٝ  ِ ٢َِٜ َّلِلَّ ْج َٝ ُد  ْٔ َْ أَْعَِ َٞى كَوُ ْٕ َداجُّ ِ ْٕ كَب اِ َٝ ا ۖ  ْٝ ْٛرََذ ُٔٞا كَوَِذ ا ْٕ أَْعَِ ِ ْْ ۚ كَب رُ ْٔ َٖ أَأَْعَِ ٤ِّ٤ ِّٓ
اْْلُ َٝ ٌِرَاَب 

ُِْؼثَادِ  ُ تَِظ٤ٌش تِا للاَّ َٝ ُْثَََلُؽ ۗ  ا َػ٤ََِْي ا َٔ ا كَبَِّٗ ْٞ َُّ َٞ  ذَ

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku 

menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". 

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang 

yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya 

mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu 

hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-

Nya. [QS Ali Imran : 20] 

ِٖ اذَّثََؼ٢ِ٘ ۖ َٓ َٝ ِ ۚ َػ٠ََِٰ تَِظ٤َشٍج أََٗا  ِٙ َعث٢ِِ٤ِ أَْدُػٞ ا٠َُِ للاَّ ِز ََٰٛ َْ َٖ  هُ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ا أََٗا  َٓ َٝ  ِ َٕ للاَّ ُعْثَذا َٝ  

Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak 

(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk 

orang-orang yang musyrik". [QS Yusuf : 108] 
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Semua ayat tersebut, dan yang masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu, karena itu adalah 

ayat muhkamaat yang mayoritas, semua itu dianggap sia-sia dan tidak ada artinya oleh Pluralis 

Liberal dengan faham Pluralisme nya.  

Termasuk juga konsekuensi akan hal ini adalah dalam memahami dakwah Rasulullah dan para 

sahabatnya. Semua hanya dianggap sebagai suatu hal yang bernilai rendah di hadapan 

pemahaman pluralisme.  

Bahkan salah satu puncaknya lagi, adalah memahami hal-hal tersebut sebagai hal yang intoleran. 

Sebenarnya banyak ayat-ayat dalam Al Qur‘an yang mengajarkan toleransi dalam bermuamalah 

kepada penganut agama lain, alias kepada orang kafir, sebagai bentuk rahmat Islam kepada 

mereka.  

Akan tetapi, karena berbekal dari pemahaman yang salah, Pluralis Liberal selalu menganggap 

ayat-ayat irodah syar‘iyyah dalam masalah toleransi kepada penganut agama lain itu, sebagai 

bukti bahwa Islam mengajarkan untuk meridhoi kekafiran yang ada pada agama selain Islam.  

Mereka pergunakanlah dasar dari ayat-ayat yang menerangkan mengenai Irodah kauniyyah Allah 

yang dipotong, demi membenarkan kekafiran yang ada di muka bumi ini. Yakni untuk meridhoi 

kekafiran tersebut atas nama toleransi. 

***  

Sebenarnya ada satu ayat krusial sejauh yang saya tahu, yang tidak berani diotak-atik oleh 

Pluralisme untuk memahami toleransi sebagai meridhoi kekafiran.  

Ayat ini menggabungkan pembahasan antara irodah kauniyyah dan dakwah Islamiyyah sebagai 

irodah syar‘iyyah, dalam konteks ketika usaha dakwah bil hujjah wal bayan yang dilakukan 

ternyata belum membuka pintu hati orang kafir. Dan orang kafir itu akhirnya tetap meninggal di 

atas kekafirannya, karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َٖ ْٜرَِذ٣ ُٔ ُْ ُْ تِا َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ ْٖ ٣ََشاُء ۚ  َٓ ِْٜذ١  َ٣ َ َّٖ للاَّ ٌِ
ََُٰ َٝ ْٖ أَْدثَْثَد  َٓ ِْٜذ١   اََِّٗي اَل ذَ

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, 

tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih 

mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. [QS Al Qoshshosh : 56] 

Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Tholib paman dari Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa 

sallam. Yang mana beliau sangat dekat dengan Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah, 

bahkan juga ikut melindungi Rasulullah dan dakwah yang diusungnya walaupun beliau tidak 

masuk Islam. 
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Rasulullah sangat menyayangi beliau dan sangat ingin agar beliau masuk Islam, sebagaimana ini 

adalah irodah syar‘‘iyyah yang dibebankan kepada Rasulullah. Namun ternyata kehendak Allah 

lah (Irodah kauniyyah) yang menentukan atas hal itu. Bahkan kehendak Rasulullah yang sesuai 

dengan irodah syar‘iyyah Allah pun tidak bisa merubah ketetapan Allah. 

Abu Tholib meninggal dalam keadaan kafir, dan dia tidak masuk Islam walaupun dia sangat 

menyayangi rasulullah serta selalu berusaha untuk melindungi Rasulullah. Rasulullah dengan 

sangat bersedih pun juga mengabarkan bahwa Abu Tholib yang meninggal dalam keadaan kafir, 

masuk Neraka. 

Point penting dari hal ini, bahwa Rasulullah tidaklah pernah sekalipun memahami toleransi 

sebagai meridhoi kekafiran. Serta tetap orang kafir itu, walau sebaik apapun dia, dia akan masuk 

neraka sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam konteks ini. Dan tidak pernah 

pemahaman mengkafirkan orang yang kafir, mendakwahkan agar mereka masuk Islam, dan 

mengancam mereka dengan neraka jika mereka meninggal di atas kekafiran, dianggap sebagai 

tindakan dan pemahaman yang intoleran. 

Para Ulama dan para Da‘i secara umum tidak mengalami kesulitan dalam memahami ayat ini. 

Mereka tidak mengalami kesulitan membedakan antara Irodah Kauniyyah dan Irodah 

Syar‘iyyah. Mereka juga tidak kesulitan membedakan antara : 

1. Hidayah lil Irsyad wal hujjah wal bayan  

Hidayah (petunjuk) untuk pembimbingan, argumentasi, dan penjelasan mengenai dakwah 

Islam.  

Yang mana ini merupakan Irodah syar‘iyyah yang dibebankan kepada setiap Muslim 

sesuai dengan kemampuannya, dalam mengusung dakwah Islam. 

2. Hidayah lit taufiq 

Taufiq itu berasal dari kata waffaqo – yuwaffiqu ( َكَّن َٝ كِّنُ  –  َٞ ُ٣ ), yang artinya bersepakat, 

sesuai, selaras, setuju. Maksudnya adalah sesuai dengan kehendak Allah yang merupakan 

irodah kauniyyah nya. Sehingga hidayah lit taufiq itu murni adalah hak prerogratif Allah 

sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki  

Maka dari itu ketika seorang Muslim mendakwahkan Islam dan Iman kepada seorang Kafir, apa 

yang mereka bisa lakukan hanya sekedar usaha untuk melunakkan hati, membimbing, 

argumentasi, ilmu, dan penjelasan. Adapun hasilnya terserah kepada Allah, karena hidayah 

adalah murni milik Allah. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati, serta melakukan segala 

sesuatu sesuai dengan kendendak-Nya. 

Atas hal itu, maka kaum Muslimin tidak boleh memaksa seorang kafir untuk masuk Islam. 

Karena masuk Islam harus ikhlash dari dalam hati seseorang, yang secara irodah kauniyyah 

hatinya tergerak  karena mendapatkan hidayah lit taufiq dari Allah.  
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Dan yang wajib kita lakukan hanyalah menerangkan hingga jelas dan terang, dengan berdasarkan 

wahyu, ilmu, hujjah, dan bayan. Hingga nampak perbedaan antara jalan yang lurus dan jalan 

yang sesat lagi menyimpang. 

Allah subhaanahu wa ta‘alaa berfirman, 

لُْش تِاُطَّاُؿِٞخ   ٌْ َ٣ ْٖ َٔ ٢ِّ ۚ كَ ـَ ُْ َٖ ا ِٓ ْشُذ  َٖ اُشُّ ِٖ ۖ هَْذ ذَث٤ََّ ٣ َشاَٙ ك٢ِ اُذِّ ًْ َّ ََُٜا ۗ اَل اِ ْٗلَِظا ْشو٠ََٰ اَل ا ُٞ ُْ ِج ا َٝ ُُْؼْش َغَي تِا ْٔ ِ كَوَِذ اْعرَ ْٖ تِاَّللَّ ِٓ ٣ُْئ َٝ
 ٌْ ٤ٌغ َػ٤ِِ ِٔ ُ َع للاَّ َٝ  

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. [QS Al 

Baqarah : 256] 

Ini sebenarnya hal paling mendasar, yang difahami oleh seluruh kaum Muslimin secara umum. 

Akan tetapi hal ini tidak bisa difahami oleh orang-orang yang terfitnah dengan faham Pluralisme. 

Hanya saja mereka memang tidak berani ―frontal‖ menyerang Rasulullah dengan mengutip ayat 

ini, sejauh yang saya tahu. 

Mereka hanya berani mengutip banyak kumpulan ayat-ayat mengenai dakwah, toleransi dalam 

masalah muamalah, dan hal-hal berkenaan dengan irodah kauniyyah Allah. Untuk kemudian 

―dipelintir‖, dan difahami menurut Pluralisme yang meridhoi adanya kekafiran. 

Adapun untuk menyinggung langsung kepada pribadi Rasulullah, dan contoh kasus Abu Tholib. 

Maka sejauh yang saya tahu, mereka tidak berani menyinggung hal yang membuka topeng 

mereka sendiri itu. 

Kumpulan ayat-ayat itu akan kami sebutkan dalam bab selanjutnya. 
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K. SYUBHAT SECARA KHUSUS MASALAH TAUHID – 9 

---------------- 

PENAFSIRAN LIBERAL TERHADAP KUMPULAN AYAT MENGENAI 

DAKWAH, TOLERANSI DALAM MUAMALAH, DAN IRODAH KAUNIYYAH 

ALLAH MENGENAI KEKAFIRAN 

----------------    

Dasar-dasar pemahaman dari semua kumpulan syubhat atas nama ayat-ayat tersebut, sebenarnya 

sudah saya jelaskan dalam masalah ―Syubhat Secara Khusus Masalah Tauhid no 1 hingga 8‖. 

Maka dari itu, kami harapkan sebelum sampai ke topic yang ke 9 ini, semua topic 1-8 sudah 

selesai dibaca dan ―mumtaz‖ pemahamannya. Karena pemahaman semua ayat ini sebenarnya 

akan kembali ke hal-hal itu juga. 

Berpijak dari itu, maka disini kami hanya akan tampilkan saja ayat-ayat yang biasa ―dipelintir‖ 

oleh Pluralis Liberal untuk membenarkan faham Pluralisme nya. Adapun bantahan dan 

pemahaman yang benar dari ayat dipelintir itu, secara umum kembali kepada bantahan dan 

dasar-dasar pemahaman yang telah kami jelaskan. 

Sekedar mengulangi nasehat, berikut kami turunkan dua nasehat yang bersumber dari Rasulullah 

dan Khulafaur Rasyidin (Kholifah Ali bin Abi Tholib) mengenai hal itu. 

Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam bersabda, 

 ِٕ ِْ اَُِِّغا َ٘اكٍِن َػ٤ِِْ ُٓ  َُّ ًُ ر٢ِْ  َّٓ ا أََخاُف أُ َٓ َف  َٞ َّٕ أَْخ  اِ

― Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku setelahku adalah setiap munafik 

yang pandai bersilat lidah.‖ [ HR Ahmad, 1/22 No.143 , dishahihkan Syaikh Al Albani 

dalam Silsilah ash shahihah No. 1013 ] 

Kholifah Ali bin Abi Tholib rodhiyalloohu ‗anhu pernah berkata mengenai orang yang 

memahami Al Qur‘an secara sepotong-sepotong, 

 ٌَ حُ َدنٍّ أُِس٣َذ تَِٜا تَاِؽ َٔ ِِ ًَ  

―Kalimat yang benar, namun yang diinginkan dengan kalimat itu adalah kebatilan!‖ [HR. 

Muslim no. 1774] 

Kumpulan ayat-ayat yang biasa digunakan oleh Pluralis Liberal, dengan dasar-dasar pemahaman 

yang telah kami terangkan sebelumnya, secara umum dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut : 

1. Kumpulan ayat mengenai dakwah yang dibelokkan ke arah Pluralisme 

2. Kumpulan ayat mengenai toleransi dalam masalah muamalah dengan tidak mencampur 

adukkan ke dalam masalah Aqidah, yang dibelokkan ke arah Pluralisme 

3. Kumpulan ayat mengenai irodah kauniyyah Allah akan kekafiran, yang dibelokkan ke 

arah Pluralisme 
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1. Kumpulan ayat mengenai dakwah yang dibelokkan ke arah Pluralisme 

Berikut adalah kumpulan ayat dengan topik dakwah, yang secara umum biasa dibelokkan ke arah 

Pluralisme. Pemahaman yang dibelokkan biasanya hanya dengan mengambil potongan ayat yang 

saya tebalkan terjemahannya.  

Mereka tidak mau untuk memandang integritas ayat tersebut, konteks ayat itu sedang dalam 

topic apa, apalagi Integritas Al Qur‘an dengan berdasarkan ayat-ayat yang lain.  

Jika anda mungkin bingung setelah melihat ayat-ayat tersebut dan bertanya ―di mana Pluralisme 

nya?‖. Maka itu karena saya tampilkan ayat tersebut secara utuh dan apa adanya.  

Atau sebaliknya, jika anda memahami bahwa ayat itu bisa ditarik ke arah Pluralisme, maka 

silakan kembali kepada penjelasan-penjelasan saya sebelumnya pada syubhat khusus nomer 1 

sampai 8 

Adapun Pluralis Liberal umumnya hanya memotong ayat itu, ataupun fokus pada pembahasan 

suatu bagian pada satu ayat (yang saya tebalkan pada tiap ayat) dan meninggalkan 

keseluruhan pemahaman yang ada dalam ayat tersebut. 

Ada 9 rangkaian ayat, sejauh penelusuran saya yang saya ketahui, yang biasa digunakan untuk 

pembelokan ke arah Pluralisme. Ayat-ayat tersebut adalah : 

1. QS Al Baqarah : 256 

ِ كَوَ  ْٖ تِاَّللَّ ِٓ ٣ُْئ َٝ لُْش تِاُطَّاُؿِٞخ  ٌْ َ٣ ْٖ َٔ ٢ِّ ۚ كَ ـَ ُْ َٖ ا ِٓ ْشُذ  َٖ اُشُّ ِٖ ۖ هَْذ ذَث٤ََّ ٣ َشاَٙ ك٢ِ اُذِّ ًْ َّ اَل اِ ْٗلَِظا ْشو٠ََٰ اَل ا ُٞ ُْ ِج ا َٝ ُُْؼْش َغَي تِا ْٔ ََُٜا ۗ  ِذ اْعرَ

 ٌْ ٤ٌغ َػ٤ِِ ِٔ ُ َع للاَّ َٝ  

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. [QS 

Al Baqarah : 256] 

2. QS Ali Imran : 19-20 

ٌِرَاَب اِ  ُْ َٖ أُٝذُٞا ا ا اْخرَََِق اَُِّز٣ َٓ َٝ  ۗ ُّ ْعََل ِ اْْلِ َْ٘ذ للاَّ َٖ ِػ ٣ َّٕ اُذِّ َّٕ اِ ِ ِ كَب لُْش تِآ٣َاِخ للاَّ ٌْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ  ۗ ْْ ٤ًا ت٤ََُْٜ٘ ـْ ُْ تَ ِْ ُِْؼ ُْ ا ا َجاَءُٛ َٓ ْٖ تَْؼِذ  ِٓ الَّ 

ُِْذَغابِ  َ َعِش٣ُغ ا  للاَّ

 َٖ ٤ِّ٤ ِّٓ اْْلُ َٝ ٌِرَاَب  َٖ أُٝذُٞا اُْ َْ َُِِِّز٣ هُ َٝ  ۗ ِٖ ِٖ اذَّثََؼ َٓ َٝ  ِ ٢َِٜ َّلِلَّ ْج َٝ ُد  ْٔ َْ أَْعَِ َٞى كَوُ ْٕ َداجُّ ِ ْٕ  كَب اِ َٝ ا ۖ  ْٝ ْٛرََذ ُٔٞا كَوَِذ ا ْٕ أَْعَِ ِ ْْ ۚ كَب رُ ْٔ أَأَْعَِ

ُِْؼثَادِ  ُ تَِظ٤ٌش تِا للاَّ َٝ ُْثَََلُؽ ۗ  ا َػ٤ََِْي ا َٔ ا كَبَِّٗ ْٞ َُّ َٞ  ذَ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-

orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 

karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. 
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Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku 

menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". 

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang 

yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, 

sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka 

kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat 

akan hamba-hamba-Nya. [QS Ali Imran : 19-20] 

3. QS Ali Imran : 64 

ٌِرَاِب ذَؼَ  ُْ ََ ا ْٛ َْ ٣َا أَ اَل ٣َرَّخِ هُ َٝ ِٚ َش٤ُْئًا  اَل ُْٗشِشَى تِ َٝ  َ ْْ أاَلَّ َْٗؼثَُذ ااِلَّ للاَّ ٌُ ت٤ََْ٘ َٝ اٍء ت٤َََْ٘٘ا  َٞ ٍح َع َٔ ِِ ًَ ا ا٠ََُِٰ  ْٞ ْٖ اَُ ِٓ َز تَْؼُؼَ٘ا تَْؼًؼا أَْستَاتًا 

 َٕ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ ا كَوُُُٞٞا اْشَُٜذٝا تِؤََّٗا  ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ِ ِ ۚ كَب ِٕ للاَّ  ُدٝ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 

yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali 

Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka 

katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah 

diri (kepada Allah)". [QS Ali Imran : 64] 

4. QS An Nahl : 125 

اُْ  َٝ ِح  َٔ ٌْ ُِْذ َِ َستَِّي تِا َٝ اْدُع ا٠ََُِٰ َعث٤ِ  ۖ ِٚ ْٖ َعث٤ِِِ ََّ َػ ْٖ َػ َٔ ُْ تِ َٞ أَْػَِ َّٕ َستََّي ُٛ ُٖ ۚ اِ ٢َِٛ أَْدَغ ْْ تِاَُّر٢ِ  ُُْٜ َجاِد َٝ َُْذَغَِ٘ح ۖ  ِػظَِح ا ْٞ َٔ َٞ ُٛ

 َٖ ْٜرَِذ٣ ُٔ ُْ ُْ تِا  أَْػَِ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. [QS Al Nahl : 125] 

5. QS Al Kahfi : 6-7 

َُْذِذ٣ِس أََعلًاكَََِؼََِّي تَاِخٌغ َْٗلَغَي ػَ  َزا ا ُ٘ٞا تََِٰٜ ِٓ ْْ ٣ُْئ َُ ْٕ ْْ اِ ِٛ ٠ََِٰ آشَاِس  

ًَل  َٔ ُٖ َػ ْْ أَْدَغ ُ ْْ أ٣َُّٜ ُٛ َٞ ا َػ٠َِ اْْلَْسِع ِص٣َ٘حً ََُٜا َُِْ٘ثُِ َٓ َِْ٘ا   اَِّٗا َجَؼ

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah 

mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-

Quran). Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan 

baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. 

[QS Al Kahfi : 6-7] 
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6. QS Al Ankabut : 46 

َّ٘ا تِا َٓ هُُُٞٞا آ َٝ  ۖ ْْ ُْٜ٘ ِٓ ٞا  ُٔ َٖ ظََِ ُٖ ااِلَّ اَُِّز٣ ٢َِٛ أَْدَغ ٌِرَاِب ااِلَّ تِاَُّر٢ِ  ُْ ََ ا ْٛ اَل ذَُجاِدُُٞا أَ َٝ ْْ ٌُ ُٜ
اََُِٰ َٝ َُٜ٘ا 

اََُِٰ َٝ  ْْ ٌُ ٍَ ا٤َُِْ ِْٗض أُ َٝ ٍَ ا٤ََُِْ٘ا  ِْٗض َُِّز١ أُ

 َٕ ٞ ُٔ ْغِِ ُٓ  َُُٚ ُٖ َْٗذ َٝ اِدٌذ  َٝ  

Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, 

kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman 

kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan 

kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". [QS Al 

Ankabut : 46] 

7. QS As Sajdah : 25 

 َٕ ِٚ ٣َْخرَِِلُٞ اُٗٞا ك٤ِ ًَ ا  َٔ ِح ك٤ِ َٓ ُْو٤َِا َّ ا ْٞ َ٣ ْْ َُ ت٤ََُْٜ٘ َٞ ٣َْلِظ َّٕ َستََّي ُٛ  اِ

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada 

hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. [QS As Sajdah : 

25] 

8. QS Az Zukhruf : 87 

 َٕ ٌُٞ ُۖ  كَؤ٠َََّٰٗ ٣ُْئكَ َّٖ للاَّ ْْ ٤ََُوُُُٞ ْٖ َخَِوَُٜ َٓ  ْْ ُْرَُٜ ْٖ َعؤَ َُُئِ َٝ  

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, 

niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan 

(dari menyembah Allah)? [QS Az Zukhruf : 87] 

9. QS Al Ghoosiyah : 21-24 

ثَشَ   ًْ َُْؼَزاَب اْْلَ ُ ا تُُٚ للاَّ ًَ   ك٤ََُؼزِّ َٝ  َٰ٠َُّ َٞ ْٖ ذَ َٓ لَشَ ااِلَّ  َظ٤ِْطشٍ    ُٔ ْْ تِ ِٜ شٌ   َُْغَد َػ٤َِْ ًِّ َز ُٓ َْٗد  ا أَ َٔ ْش اَِّٗ ًِّ  كََز

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi 

peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling 

dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. [QS Al Ghoosiyah : 21-24] 
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2. Kumpulan ayat mengenai ayat mengenai toleransi dalam masalah muamalah dengan 

tidak mencampur adukkan ke dalam masalah Aqidah, yang dibelokkan ke arah 

Pluralisme. 

Berikut adalah kumpulan ayat dengan topik toleransi dalam masalah muamalah dengan tidak 

mencampur adukkan ke dalam masalah Aqidah, yang secara umum biasa dibelokkan ke arah 

Pluralisme. Pemahaman yang dibelokkan biasanya hanya dengan mengambil potongan ayat yang 

saya tebalkan terjemahannya.  

Mereka tidak mau untuk memandang integritas ayat tersebut, konteks ayat itu sedang dalam 

topic apa, apalagi Integritas Al Qur‘an dengan berdasarkan ayat-ayat yang lain.  

Jika anda mungkin bingung setelah melihat ayat-ayat tersebut dan bertanya ―di mana Pluralisme 

nya?‖. Maka itu karena saya tampilkan ayat tersebut secara utuh dan apa adanya.  

Atau sebaliknya, jika anda memahami bahwa ayat itu bisa ditarik ke arah Pluralisme, maka 

silakan kembali kepada penjelasan-penjelasan saya sebelumnya pada syubhat khusus nomer 1 

sampai 8 

Adapun Pluralis Liberal umumnya hanya memotong ayat itu, ataupun fokus pada pembahasan 

suatu bagian pada satu ayat (yang saya tebalkan pada tiap ayat) dan meninggalkan 

keseluruhan pemahaman yang ada dalam ayat tersebut. 

Ada 4 rangkaian ayat, sejauh penelusuran saya yang saya ketahui, yang biasa digunakan untuk 

pembelokan ke arah Pluralisme. Ayat-ayat tersebut adalah : 

1. QS An Nisaa : 135 

ُْوِْغِؾ ُشََٜذاَء  َٖ تِا ٤ ِٓ ا َّٞ ًُُٞٗٞا هَ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َا اَُِّز٣ َُ ٣َا أ٣َُّٜ ْٝ ُ أَ ْٝ كَو٤ًِشا كَاَّللَّ ْٖ َؿ٤ًِّ٘ا أَ ٌُ َ٣ ْٕ َٖ ۚ اِ اْْلَْهَشت٤ِ َٝ  ِٖ اَُِذ٣ْ َٞ ُْ ِٝ ا ْْ أَ ٌُ ْٗلُِغ ْٞ َػ٠ََِٰ أَ َُ َٝ  ِ ٠َٰ َّلِلَّ

ُِٞ َٔ ا ذَْؼ َٔ َٕ تِ ا ًَ  َ َّٕ للاَّ ِ ْٝ ذُْؼِشُػٞا كَب ٝا أَ ُٞ ِْ ْٕ ذَ اِ َٝ ْٕ ذَْؼِذُُٞا ۚ  َٰٟ أَ َٞ َُْٜ ا ۖ كَََل ذَرَّثُِؼٞا ا َٔ ِٜ َخث٤ًِشإَ تِ  

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan 

kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. [QS An 

Nisaa : 135] 

2. QS Al Hajj : 40 

ِ اَُّ٘ا اَل َدْكُغ للاَّ ْٞ َُ َٝ  ۗ ُ َا للاَّ ْٕ ٣َوُُُٞٞا َستُّ٘ ٤ِْش َدنٍّ ااِلَّ أَ ـَ ْْ تِ ِٛ ْٖ ِد٣َاِس ِٓ َٖ أُْخِشُجٞا  ت٤ٌَِغ اَُِّز٣ َٝ ُغ  ِٓ ا َٞ ْد َط َٓ ْْ تِثَْؼٍغ َُُٜذِّ َط تَْؼَؼُٜ

ص٤ًِشا ۗ  ًَ  ِ ُْ للاَّ ُش ك٤َِٜا اْع ًَ َغاِجُذ ٣ُْز َٓ َٝ اٌخ  َٞ َطَِ ١ٌِّٞ َػِض٣ضٌ َٝ َ َُوَ َّٕ للاَّ ُْ٘ظُشُٙ ۗ اِ َ٣ ْٖ َٓ  ُ َّٕ للاَّ ُْ٘ظَش َ٤َُ َٝ  

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang 

benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya 
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Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah 

telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang 

Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. 

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. [QS Al Hajj : 40] 

3. QS Al Mumtahanah : 8-9 

 ُٛٝ ْٕ ذَثَشُّ ْْ أَ ًُ ْٖ ِد٣َاِس ِٓ  ْْ ًُ ْْ ٣ُْخِشُجٞ َُ َٝ  ِٖ ٣ ْْ ك٢ِ اُذِّ ًُ ْْ ٣ُوَاذُِِٞ َُ َٖ ِٖ اَُِّز٣ ُ َػ ُْ للاَّ ًُ َْٜ٘ا َٖ اَل ٣َ ْوِغِط٤ ُٔ ُْ َ ٣ُِذةُّ ا َّٕ للاَّ ْْ ۚ اِ ِٜ ذُْوِغطُٞا ا٤َُِْ َٝ  ْْ  

ظَاَُٛشٝا َػ٠ََِٰ اِخْ  َٝ  ْْ ًُ ْٖ ِد٣َاِس ِٓ  ْْ ًُ أَْخَشُجٞ َٝ  ِٖ ٣ ْْ ك٢ِ اُذِّ ًُ َٖ هَاذَُِٞ ِٖ اَُِّز٣ ُ َػ ُْ للاَّ ًُ َْٜ٘ا ا ٣َ َٔ ُئِيَ اَِّٗ ْْ كَؤََُُٰٝ ُ َُّٜ َٞ ْٖ ٣َرَ َٓ َٝ  ۚ ْْ ُٛ ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ْْ أَ ٌُ  َشاِج

 َٕ ٞ ُٔ ُْ اُظَّاُِ ُٛ 

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 

negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.  

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang 

yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu 

(orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka 

mereka itulah orang-orang yang zalim. [QS Al Mumtahanah : 8-9] 

4. QS Al Kafirun : 6 

 ِٖ ٢َُِ ِد٣ َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِد٣ُ٘ ٌُ َُ 

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku [QS Al Kafirun : 6] 
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3. Kumpulan ayat mengenai irodah kauniyyah Allah akan kekafiran, yang dibelokkan ke 

arah Pluralisme 

Berikut adalah kumpulan ayat dengan topik irodah kauniyyah Allah akan kekafiran, yang secara 

umum biasa dibelokkan ke arah Pluralisme. Pemahaman yang dibelokkan biasanya hanya 

dengan mengambil potongan ayat yang saya tebalkan terjemahannya.  

Mereka tidak mau untuk memandang integritas ayat tersebut, konteks ayat itu sedang dalam 

topic apa, apalagi Integritas Al Qur‘an dengan berdasarkan ayat-ayat yang lain.  

Jika anda mungkin bingung setelah melihat ayat-ayat tersebut dan bertanya ―di mana Pluralisme 

nya?‖. Maka itu karena saya tampilkan ayat tersebut secara utuh dan apa adanya. Atau 

sebaliknya, jika anda memahami bahwa ayat itu bisa ditarik ke arah Pluralisme, maka silakan 

kembali kepada penjelasan-penjelasan saya sebelumnya pada syubhat khusus nomer 1 sampai 8 

Adapun Pluralis Liberal umumnya hanya memotong ayat itu, ataupun fokus pada pembahasan 

suatu bagian pada satu ayat (yang saya tebalkan pada tiap ayat) dan meninggalkan 

keseluruhan pemahaman yang ada dalam ayat tersebut. 

Ada 7 rangkaian ayat, sejauh penelusuran saya yang saya ketahui, yang biasa digunakan untuk 

pembelokan ke arah Pluralisme. Ayat-ayat tersebut adalah : 

1. QS Al Baqarah : 28 

 ْْ ٌُ َّْ ٣ُْذ٤ِ٤ ْْ شُ ٌُ ٤رُ ِٔ ُ٣ َّْ ْْ ۖ شُ ًُ اذًا كَؤَْد٤َا َٞ ْٓ ْْ أَ ْ٘رُ ًُ َٝ  ِ َٕ تِاَّللَّ لُُشٝ ٌْ ٤َْق ذَ ًَ َٕ ِٚ ذُْشَجُؼٞ َّْ ا٤َُِْ شُ  

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah 

menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian 

kepada-Nya-lah kamu dikembalikan? [QS Al Baqarah : 28] 

2. QS Al Baqarah : 148 

 َّٕ ٤ًؼا ۚ اِ ِٔ ُ َج ُْ للاَّ ٌُ ٌُُٞٗٞا ٣َؤِْخ تِ ا ذَ َٓ  َٖ َُْخ٤َْشاِخ ۚ أ٣َْ ٤َُِّٜا ۖ كَاْعرَثِوُٞا ا َٞ ُٓ  َٞ ِْٝجَٜحٌ ُٛ  ٍَّ ٌُ ُِ َِّ َش٢ٍْء هَِذ٣شٌ َٝ ًُ َ َػ٠ََِٰ    للاَّ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 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 Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. [QS Al Baqarah : 148] 

3. QS Al Maidah : 48 

ُْذَ  ٌِرَاَب تِا ُْ َُْ٘ا ا٤ََُِْي ا َْٗض أَ َٝ َٝ  ۖ ُ ٍَ للاَّ َْٗض ا أَ َٔ ْْ تِ ْْ ت٤ََُْٜ٘ ٌُ ِٚ ۖ كَاْد ً٘ا َػ٤َِْ ِٔ ٤َْٜ ُٓ َٝ ٌِرَاِب  ُْ َٖ ا ِٓ  ِٚ َٖ ٣ََذ٣ْ ا ت٤َْ َٔ هًا ُِ َظذِّ ُٓ ا نِّ  َّٔ ْْ َػ اَءُٛ َٞ ْٛ اَل ذَرَّثِْغ أَ

 ُ ْٞ َشاَء للاَّ َُ َٝ َْٜ٘اًجا ۚ  ِٓ َٝ ْْ ِشْشَػحً  ٌُ ْ٘ ِٓ َِْ٘ا  ٍَّ َجَؼ ٌُ َُْذنِّ ۚ ُِ َٖ ا ِٓ ْْ ۖ كَاْعرَثِوُٞا  َجاَءَى  ًُ ا آذَا َٓ ْْ ك٢ِ  ًُ َٞ ْٖ ٤َُِْثُِ ٌِ
ََُٰ َٝ اِدَذجً  َٝ حً  َّٓ ْْ أُ ٌُ ََُجَؼَِ

 َٕ ِٚ ذَْخرَِِلُٞ ْْ ك٤ِ ْ٘رُ ًُ ا  َٔ ْْ تِ ٌُ ٤ًؼا ك٤ََُ٘ثُِّئُ ِٔ ْْ َج ٌُ ْشِجُؼ َٓ  ِ َُْخ٤َْشاِخ ۚ ا٠َُِ للاَّ  ا
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Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan 

apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 

terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan 

aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-

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

kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali 

kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. 

[QS Al Maidah : 48] 

4. QS Al An‘am : 38 

اَل ؽَائِ  َٝ ْٖ َداتٍَّح ك٢ِ اْْلَْسِع  ِٓ ا  َٓ ْْ ٣ُذْ َٝ ِٜ َّْ ا٠ََُِٰ َستِّ ْٖ َش٢ٍْء ۚ شُ ِٓ ٌِرَاِب  ُْ ْؽَ٘ا ك٢ِ ا ا كَشَّ َٓ  ۚ ْْ ٌُ صَاُُ ْٓ ٌْ أَ َٓ
ِٚ ااِلَّ أُ َٕ ٍش ٣َِط٤ُش تَِجَ٘اَد٤ْ َشُشٝ  

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan 

kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan 

sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. [QS Al 

An‘am : 38] 

5. QS Yunus : 99-100 

ِشُٙ اَُّ٘اَط َدر٠ََّٰ  ٌْ َْٗد ذُ َ ٤ًؼا ۚ أَكَؤ ِٔ ْْ َج ُ ُِّٜ ًُ ْٖ ك٢ِ اْْلَْسِع  َٓ  َٖ َٓ ْٞ َشاَء َستَُّي ٥َ َُ َٝ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٓ ٌُُٞٗٞا  َ٣  

 َٕ َٖ اَل ٣َْؼوُِِٞ ْجَظ َػ٠َِ اَُِّز٣ َُ اُشِّ ٣َْجَؼ َٝ  ۚ ِ ِٕ للاَّ َٖ ااِلَّ تِبِْر ِٓ ْٕ ذُْئ َٕ َُِْ٘لٍظ أَ ا ًَ ا  َٓ َٝ  

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka 

bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 

menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorangpun akan beriman 

kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang 

tidak mempergunakan akalnya. [QS Yunus : 99-100] 

6. QS An Nahl : 93  

َّٖ ػَ  َُرُْغؤَُُ َٝ ْٖ ٣ََشاُء ۚ  َٓ ِْٜذ١  َ٣ َٝ ْٖ ٣ََشاُء  َٓ  َُّ ْٖ ٣ُِؼ ٌِ
ََُٰ َٝ اِدَذجً  َٝ حً  َّٓ ْْ أُ ٌُ ُ ََُجَؼَِ ْٞ َشاَء للاَّ َُ َٝ َٕ ُِٞ َٔ ْْ ذَْؼ ْ٘رُ ًُ ا  َّٔ  

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi 

Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu 

kerjakan. [QS An Nahl : 93] 

7. QS Al Hujurat : 13 

أُ  َٝ ٍش  ًَ ْٖ َر ِٓ  ْْ ًُ َا اَُّ٘اُط اَِّٗا َخَِْوَ٘ا َ َػِِ ٣َا أ٣َُّٜ َّٕ للاَّ ْْ ۚ اِ ًُ ِ أَْذوَا َْ٘ذ للاَّ ْْ ِػ ٌُ َٓ َش ًْ َّٕ أَ ََ ُِرََؼاَسكُٞا ۚ اِ هَثَائِ َٝ ْْ ُشُؼٞتًا  ًُ َِْ٘ا َجَؼ َٝ ٌْ َخث٤ِشٌ ْٗص٠ََٰ  ٤  
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal. [QS Al Hujurat : 13] 
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L. PLURALISME DAN FIQIH LINTAS AGAMA  

Kerusakan aqidah secara umum dan kerusakan tauhid pada khususnya, akan menyebabkan 

kerusakan di dalam masalah ibadah dan amalan. Termasuk juga dalam masalah wala‘ (loyalitas) 

dan baro‘ (sikap membenci) atas dasar keimanan. 

Jikalau itu dikarenakan kemaksiatan ataupun iman yang lemah, maka itu masih bisa diharapkan 

taubatnya. Namun jika itu dikarenakan rusaknya pemahaman dan dominannya syubhat 

Pluralisme yang mempengaruhi, maka orang seperti ini harus di-rehibilitasi aqidah dan manhaj-

nya. 

Berikut sekedar akan kami tampilkan secara ringkas beberapa ―produk-produk fiqh Pluralisme‖, 

sekedar sebagai contoh dari kekacauan yang terjadi. 

1. Berdoa kepada Allah bersama-sama dengan pemeluk agama lain. Dengan anggapan 

bahwa kita berdo‘a kepada Tuhan yang sama 

Fenomena ini umumnya terjadi pada forum-forum yang mengatasnamakan forum lintas iman 

antar ummat beragama. Hal ini didasari dari pemahaman bahwa agama itu hanya form (bentuk) 

yang berbeda-beda, namun secara transcendent Tuhan yang dituju sebenarnya sama. 

Menyikapi hal ini, MUI dengan keputusan Fatwa nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 M telah 

memberikan hukum yang tegas sebagai berikut : 

1. Do‘a bersama yang dilakukan oleh orangIslam dan non-muslim tidak dikenal dalam 

Islam. Oleh karenanya, termasuk bid‘ah. 

2. Do‘a bersama dalam bentuk ―Setiap pemuka agama berdo‘a secara bergiliran‖ maka 

orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini do‘a yang dipimpin oleh non-muslim. 

3. Do‘a Bersama dalam bentuk ―Muslim dan non muslim berdo‘a secara serentak‖ 

(misalnya mereka membaca teks do‘a bersama-sama) hukumnya HARAM. 

4. Do‘a Bersama dalam bentuk ―Seorang non-Islam memimpin do‘a‖ maka orang Islam 

HARAM mengikuti dan mengamininya. 

5. Do‘a Bersama dalam bentuk ―Seorang tokoh Islam memimpin do‘a‖ hukumnya 

MUBAH. 

6. Do‘a dalam bentuk ―Setiap orang berdo‘a menurut agama masing-masing‖ hukumnya 

MUBAH. 

*** 

Doa bersama ini sebenarnya merupakan sinkretisme gaya baru, yang diangkat melalui faham 

Pluralisme. Secara tinjauan aqidah, hal ini merusak langsung kepada pengertian kalimatut 

Tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ). Lihat kembali tulisan kami Risalah Tauhid jilid 1, 

untuk penjelasan mengenai kalimatut Tauhid Laa ilaaha Illalloohu (  ُال اََُِٚ ااِل للا ) secara lebih luas 

dan komprehensif. 
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2. Mengikuti peribadahan agama lain, dengan anggapan bahwa kita beribadah kepada 

Tuhan yang sama  

Fenomena yang kedua ini lebih fenomenal dibandingkan do‘a bersama, lebih tampak terlihat, 

dan lebih tampak kekacauan Aqidah yang ada di dalamnya. Semuanya ini dikembalikan lagi 

kepada agenda-agenda orang yang memiliki pemahaman Pluralisme, yang diatasnamakan 

toleransi yang kebablasan. 

Hal ini bahkan diwacanakan akan diajarkan kepada anak-anak sekolah sebagai suatu ―study 

tour‖. Berkata Pluralis Liberal, 

―Nah, karena kami mau menekankan Pluralisme Agama, pada masa-masa tertentu, 

misalnya tiga bulan sekali, kami adakan spiritual atau religion fair atau ‗Pekan Raya 

Agama‘. Setiap kelas agama akan berhias diri, simbol-simbol agama juga ditampilkan dan 

setiap anak akan datang berkunjung, melihat, dan mungkin bertanya kepada guru agama; 

apa sih artinya pohon Natal? Di sana kita jumpai Buddha yang sedang melakukan meditasi, 

tampilan Ka‘bah, dan lain-lain. 

Semua anak bisa melihat simbol-simbol keagamaan yang sangat ekspresif dan penuh nilai 

kesakralan. Itu menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak. Kami tak mungkin 

mengajarkan wawasan Pluralisme, tetapi guru-gurunya bukan pluralis. Bahaya sekali dan 

akan merusak ide besar kami. Makanya, orang tua juga harus mendapatkan training atau 

semacam acara bulanan sehingga mereka bisa memahami Pluralisme.‖ 

Bahkan salah satu puncak dari fenomena ini adalah adanya acara Natalan bersama, yang mana 

umat Kristen mengundang umat Islam untuk ikut merayakan hari besar peribadahan Natal 

bersama-sama. 

Oleh karena itu MUI telah memberikan nasehat akan hal ini,  

―Umat Islam haram mengikuti perayaan Natalan bersama, karena mengandung unsur 

ibadah, sehingga akan merusak aqidah dan keimanan umat Islam. Bahkan ucapan Selamat 

Hari Natal,  jangan sampai diucapkan oleh umat Islam. Adapun yang diperbolehkan ucapan 

Selamat Tahun Baru 2013,‖,‖ Nasihat Ketua MUI KH.Ma‘ruf Amin dalam jumpa pers di 

kantornya di Jalan Proklamasi nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (19/12). 

Lebih jauh lagi, MUI sebenarnya juga pernah mengeluarkan fatwa khusus mengenai Natalan 

bersama, dalam fatwa yang ditetapkan pada 7 Maret 1981 M . Yang mana keputusan fatwa ini 

berisi : 

1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa 

AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan diatas. 

2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. 

3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT, dianjurkan 

untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. 
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Institusi-institusi perguruan tinggi keagamaan Islam yang berhaluan Pluralis Liberal pun, juga 

tidak ketinggalan ikut andil dalam masalah ini. Dengan beralasan ―study banding‖ mereka 

menggiring para Mahasiswa nya yang Muslim untuk mengikuti acara misa kebaktian yang 

dilakukan di Gereja-gereja. 
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3. Nikah beda agama 

Syariat Islam memang membolehkan bagi seorang Muslim laki-laki menikahi seorang wanita 

Ahlul Kitab, dengan syarat wanita Ahlul Kitab tersebut adalah wanita-wanita yang menjaga 

kehormatannya sehingga layak dinikahi, ―Al Muhshonaat‖ ( ُْذَظَ٘اخ ُٔ ُْ  Al Mushonaat sendiri .(ا

berarti wanita yang menjaga kesucian sehingga dia layak untuk dinikahi dengan cara yang 

terhormat. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfiman, 

َّ أُ  ْٞ ْذَظَ٘اخُ ٤َُْ ُٔ ُْ ا َٝ  ۖ ْْ َُُٜ ٌَّ ْْ ِد ٌُ ُٓ ؽََؼا َٝ  ْْ ٌُ َُ ٌَّ ٌِرَاَب ِد ُْ َٖ أُٝذُٞا ا ُّ اَُِّز٣ ؽََؼا َٝ ُْ اُط٤َِّّثَاُخ ۖ  ٌُ َُ ََّ َٖ ِد ِٓ ْذَظَ٘اُخ  ُٔ ُْ ا َٝ َ٘اِخ  ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  

ْذِظِ٘  ُٓ  َّٖ َّٖ أُُجَٞسُٛ ُٛٞ ُٔ ْْ اَِرا آذ٤َْرُ ٌُ ْٖ هَْثِِ ِٓ ٌِرَاَب  ُْ َٖ أُٝذُٞا ا ِٕ كَوَْذ اَُِّز٣ ا َٔ ٣ لُْش تِاْْلِ ٌْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ  ۗ ٍٕ رَِّخِز١ أَْخَذا ُٓ اَل  َٝ  َٖ َغاكِِذ٤ ُٓ َٖ َؿ٤َْش  ٤

 َٖ َٖ اَُْخاِعِش٣ ِٓ َٞ ك٢ِ ا٥ِْخَشِج  ُٛ َٝ  ُُِٚ َٔ  َدثِؾَ َػ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang 

diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan 

dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang 

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 

Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 

Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka 

hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. [QS. Al Maidah : 

5] 

Dalam ayat itu jelas disebut dengan isim muannats (kata benda wanita) dalam kata ―Al 

Muhshonaat‖ ( ُْذَظَ٘اخ ُٔ ُْ ْْ ) pada kalimat (ا ٌُ ْٖ هَْثِِ ِٓ ٌِرَاَب  ُْ َٖ أُٝذُٞا ا َٖ اَُِّز٣ ِٓ ْذَظَ٘اُخ  ُٔ ُْ ا َٝ  ). Sehingga Nikah beda 

agama yang dimaksud adalah : 

1. Terbatas kebolehannya bagi Muslim laki-laki untuk menikahi wanita Ahlul Kitab yang 

menjaga kehormatannya ―Al Muhshonaat‖ ( ُْذَظَ٘اخ ُٔ ُْ  .(ا

2. Tidak boleh dibalik, bahwa seorang wanita muslimah diperbolehkan menikahi laki-laki 

Ahlul Kitab. Karena ayat itu bersifat membatasi, dan tidak disebut perkataan ( ُٖ ْذَظ ُٔ ُْ  ( ا

yang ditujukan kepada laki-laki Ahlul Kitab yang boleh dinikahi. (Baca : tidak berlaku 

mafhum mukholafah di sini, karena perkataan ( َٖ اَُّ  ِٓ ْذَظَ٘اُخ  ُٔ ُْ ا َٝ ْْ ٌُ ْٖ هَْثِِ ِٓ ٌِرَاَب  ُْ َٖ أُٝذُٞا ا ِز٣  ) 

dihubungkan dengan wawu athof yang berhubungan dengan kata ( َِ٘اخ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ْذَظَ٘اُخ  ُٔ ُْ ا َٝ  ). 

Sehingga shifat dan hukum yang berlaku adalah sama)  

3. Tidak boleh diperluas untuk menikahi wanita non Ahlul Kitab, sebagaimana pembatasan 

Ahlul Kitab yang telah kita bahas dalam Risalah Tauhid jilid 3 yang lalu. 

Demikianlah seharusnya kita memahami syariat khusus, mengenai menikahi wanita Ahlul Kitab 

yang muhsonah itu. Akan tetapi bagi Pluralis Liberal, karena sejak awal pemahamannya 

mengenai Ahlul Kitab sudah dikacaukan oleh manhaj Pluralisme yang didirikan atas pondasi 

Liberalisme. Maka Pluralis Liberal memperbolehkan wanita muslimah menikahi laki-laki Ahlul 

Kitab. 
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Berkata Pluralis Liberal, 

―Larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam itu tidak disebutkan di dalam Al 

Qur‘an‖ 

Kita katakan, bahwa anda tidak memahami balaghoh (gaya bahasa penyampaian) Al Qur‘an 

dalam bahasa Arab yang jelas. Maka dari itu anda tidak mau membahasnya dari segi bahasa 

Arab, yang sangat kuat menjelaskan mengenai hal itu  
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4. Sekulerisasi masyarakat, Sekulerisasi politik, Sekulerisasi negara, dan penentangan 

formalisasi syariah Islam dalam hukum negara 

Topik sekuler dan sekulerisasi sebenarnya lebih dulu ada dibandingkan Pluralisme. Bahkan 

boleh dikatakan wacana sekulerisme Islam itu lahir dari pondasi Liberalisasi, dan dikemudian 

hari baru keluar Pluralisme yang berasal dari rahim Liberalisme yang sama. 

Dengan kata lain, Sekulerisme adalah kakak kandung dari Pluralisme, dan kedua hal itu berasal 

dari garis keturunan yang sama. Yakni Liberalisme. 

Sekulerisme mulai menyusup ke dalam Islam secara intelektual pertama kali muncul di Mesir 

pada tahun 1925 M, satu tahun setelah kekholifahan Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924 M 

dan pemerintahan sekuler Musthofa Kemal Pasya At-Taturk berdiri di Turki.  

Lihat tulisan kami di bagian suplemen, akhir dari Risalah Tauhid jilid 4 ini pada judul ―Belajar 

Sejarah : Sekilas Mengenai Infiltrasi Sekulerisme dalam Islam‖ dan ―Sekilas Pandang Mengenai 

Sekulerisme, Demokrasi, Liberalisme, Pluralisme, dan Islam‖.  

Sedangkan Pluralisme mulai pertama kali keluar di dunia barat, ―berusaha‖ dinisbatkan kepada 

Islam, sejak Fritjhof Schoun pada 1953 menulis buku The Transcendent Unity of 

Religions (kesatuan transenden Agama-agama). Dan kemudian setelah itu baru mulai 

menginfiltrasi dunia Islam melalui penyebaran hasil study orientalisme. 

Bahkan sejarah infiltrasi sekulerisasi secara intelektual, sebagaimana yang dilakukan oleh 

penulis buku ―Agama, Doktrin, dan Peradaban‖, dilakukan terlebih dahulu pada tahun 1970 

dengan makalahnya yang berjudul ―Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah 

Integrasi Umat‖.  

Dan kemudian diulang lagi pada pidato sang penulis di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 21 

Oktober 1992, yang berjudul ―Beberapa renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia‖. 

Bersamaan dengan itu, pada tahun 1992 lah buku berjudul ―Agama, Doktrin, dan Peradaban‖ 

tulisan sang penulis itu terbit.  

Adapun pada prakteknya, karena Sekulerisme dan Pluralisme adalah kakak beradik saudara 

kandung. Maka dua gagasan Liberal itu saling dukung mendukung antara satu sama lain. 

Pluralis Liberal dalam wacana Islam di Indonesia tidaklah se-frontal Musthofa Kemal Pasya At-

Taturk di Turki, yang berhasil merubah isi konstitusi negara Turki hingga terang-terangan 

menyebutkan kata Sekuler di dalamnya. Lihat tulisan kami di bagian suplemen : Mengambil 

Pelajaran dari Konstitusi Turki. 

Akan tetapi yang mereka lakukan adalah memasukkan faham Pluralisme di dalam masyarakat, di 

dalam level politik, dan dalam lingkaran pemerintahan negara; sehingga secara tidak langsung 

mereka sebenarnya melakukan sekulerisasi dengan cara menyebarkan Pluralisme. Argumen 

mereka adalah sekulerisasi dan desakralisasi dalam artian positif itu, selaras dengan modernism 
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Islam yang melindungi Pluralisme. Gagasan Sekulerisasi Islam ini secara umum mengambil ide 

dari Harvey Cox dalam bukunya ―The Secular City‖. 

Sekulerisasi ini diklaim berbeda dengan Sekulerisme.  

Sekulerisme itu dianggap sebagai faham tertutup, dan merupakan ideologi tersendiri yang lepas 

dari agama. Sekularisme dalam konteks demikian bukan sebuah proses, tetapi sebuah ideologi 

tertutup, yang berfungsi sangat mirip sebagai agama. 

Sedangkan mengenai Sekulerisasi maka Greg Barton mengutip perkataan dari sang penulis buku 

―Agama, Doktrin, dan Peradaban‖, 

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekula risme, sebab secularism is the 

name for an ideology, a new closed world view which function very much like a new 

religion. Dalam hal ini yang dimaksud ialah setiap bentuk liberating development. Proses 

pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak 

sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami itu, mana yang 

transendental dan mana yang temporal. 

[Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, h. 207] 

Pemahaman mengenai perkataan ―transendental‖ dan ―temporal‖ ini hampir mirip dengan 

perkataan ―exoteric‖ dan ―esoteric‖ dalam gagasan Fritjhof Schoun, pada bukunya buku The 

Transcendent Unity of Religions (kesatuan transenden Agama-agama).  

Adapun dalam prakteknya adalah menduniawikan masalah-masalah yang semestinya bersifat 

duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Bahkan 

Pluralis Liberal juga berkata lebih jauh, 

Islam sebenarnya dimulai dengan sekularisasi dan ajaran tauhid merupakan pangkal tolak 

proses sekularisasi secara besar-besaran. Sedangkan sekularisasi yang diperintahkan oleh 

Islam banyak sekali. 

Sehingga akibatnya aturan syariat yang mengatur kehidupan pribadi, keluarga, berbangsa, dan 

bernegara di marginalkan. Dan usaha formalisasi syariah Islam, sebagai syarat dan konsekuensi 

Tauhid yang benar, dalam hukum negara, selalu ditentang atau dilecehkan. 
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5. Pemimpin Kafir 

Salah satu puncak efek dari Pluralisme dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara, adalah 

masalah memilih pemimpin kafir bagi masyarakat yang mayoritas Muslimin. 

Ini adalah hasil dari kerusakan pemahaman wala‘ (loyalitas) dan baro‘ (kebencian dan ketidak 

loyalan), karena adanya infiltrasi Pluralisme. Padahal wala‘ dan baro‘ itu adalah konsekuensi 

tauhid yang benar.  

Bagi Pluralis Liberal, ayat-ayat masalah larangan pemimpin Kafir tidak sejalan dengan semangat 

Pluralisme. Sehingga ayat-ayat itu harus ditakwil-takwilkan se-liberal mungkin, agar selaras 

dengan Pluralisme. 

Ini seperti dalam kasus pelecehan QS Al Maidah ayat 51 yang sangat ramai pada tahun 2016 ini. 

Yang mana ayat itu berbunyi, 

 ْٖ َٓ َٝ ٤َُِاُء تَْؼٍغ ۚ  ْٝ ْْ أَ ٤َُِاَء ۘ تَْؼُؼُٜ ْٝ َٰٟ أَ اََُّ٘ظاَس َٝ ٤ََُُْٜٞد  ُ٘ٞا اَل ذَرَِّخُزٝا ا َٓ َٖ آ َا اَُِّز٣ ِْٜذ١  ٣َا أ٣َُّٜ َ اَل ٣َ َّٕ للاَّ ْْ ۗ اِ ُْٜ٘ ِٓ  ُ ْْ كَبَِّٗٚ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْْ ُ َُّٜ َٞ ٣َرَ

 َٖ ٤ ِٔ َّ اُظَّاُِ ْٞ ُْوَ  ا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan 

Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 

sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, 

maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. [QS Al Maidah : 51] 

Orang-orang dari kalangan Pluralis Liberal, terang-terangan membela orang kafir yang 

melecehkan QS Al Maidah : 51 itu. Ini terjadi tidak lain karena gelombang Pluralisme yang 

semakin tinggi, dan semakin menyebar ke masyarakat Islam di Indonesia pada khususnya. 
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M. CATATAN UMUM 

Sekali lagi perlu untuk dicatat, bahwasanya ―toleransi dalam masalah muamalah kepada pemeluk 

agama lain‖ itu berbeda dengan  ―toleransi yang menganggap sama ibadah, penyembahan, dan 

ilahiyyah (ketuhanan) pemeluk agama lain‖ atau ―toleransi dalam artian meridhoi kekafiran‖. 

Dan ini adalah perbedaan yang sangat jelas. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 ُٛٝ ْٕ ذَثَشُّ ْْ أَ ًُ ْٖ ِد٣َاِس ِٓ  ْْ ًُ ْْ ٣ُْخِشُجٞ َُ َٝ  ِٖ ٣ ْْ ك٢ِ اُذِّ ًُ ْْ ٣ُوَاذُِِٞ َُ َٖ ِٖ اَُِّز٣ ُ َػ ُْ للاَّ ًُ َْٜ٘ا َٖ اَل ٣َ ْوِغِط٤ ُٔ ُْ َ ٣ُِذةُّ ا َّٕ للاَّ ْْ ۚ اِ ِٜ ذُْوِغطُٞا ا٤َُِْ َٝ  ْْ
 ِٖ ُ َػ ُْ للاَّ ًُ َْٜ٘ا ا ٣َ َٔ َٝ  اَِّٗ  ۚ ْْ ُٛ ْٞ َُّ َٞ ْٕ ذَ ْْ أَ ٌُ ظَاَُٛشٝا َػ٠ََِٰ اِْخَشاِج َٝ  ْْ ًُ ْٖ ِد٣َاِس ِٓ  ْْ ًُ أَْخَشُجٞ َٝ  ِٖ ٣ ْْ ك٢ِ اُذِّ ًُ َٖ هَاذَُِٞ ُئَِي اَُِّز٣ ْْ كَؤََُُٰٝ ُ َُّٜ َٞ ْٖ ٣َرَ َٓ

 َٕ ٞ ُٔ ُْ اُظَّاُِ ُٛ 

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 

tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya 

melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena 

agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. 

Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim. [QS. Mumtahanah : 8-9] 

اَل  َٝ  َٕ ا ذَْؼثُُذٝ َٓ َٕ اَل أَْػثُُذ  اكُِشٝ ٌَ ُْ َا ا َْ ٣َا أ٣َُّٜ ْْ هُ ٌُ ْْ ِد٣ُ٘ ٌُ ا أَْػثُُذ َُ َٓ  َٕ ْْ َػاتُِذٝ ْٗرُ اَل أَ َٝ  ْْ ا َػثَْذذُ َٓ اَل أََٗا َػاتٌِذ  َٝ ا أَْػثُُذ  َٓ  َٕ ْْ َػاتُِذٝ ْٗرُ أَ

 ِٖ ٢َُِ ِد٣ َٝ  

Katakanlah: ―Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah/beribadah kepada apa 

yang kamu sembah/ibadahi. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah/ibadahi. 

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah/ibdahi, dan kamu tidak 

pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan 

untukkulah, agamaku‖. [QS. Al-Kafirun : 1-6] 

Menganggap dua toleransi yang berbeda sebagai satu toleransi yang sama akan berakibat kepada 

bencana kesyirikan, dan kekafiran kepada ummat Islam. 

Mari kita cermati juga pemahaman berikut: 

Jika Ahlul Kitab Nashrani dikafirkan karena menganggap Nabi Isa ‗alahis salaam sebagai 

satu oknum dari 3 oknum disamping Allah, yang disembah (Baca : Trinitas). Sedangkan 

nabi Isa (Yesus) jelas adalah Nabi utusan Allah, dan jelas memiliki sangkut paut dengan 

Allah. Maka bagaimana dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dalam penisbatan 

kepada Allah?  

Bagaimana mungkin, Tuhan-tuhan dan hal-hal yang disembah selain Allah, berikut agama-

agama yang mengajarkan hal itu, dianggap sama dengan Allah dan agama yang Allah 

turunkan? 
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Apakah para penyembah berhala yang tidak mengenal Allah pada zaman Nabi Ibrohim, 

akan juga dianggap menyembah Allah oleh nabi Ibrahim ‗alaihis salaam? Akankah berhala 

yang tidak ada sangkut paut historis dengan Allah, akan juga dianggap sebagai Allah? 

Apakah Fir‘aun yang mengaku sebagai Tuhan robbul ‗Alamiin, yang tidak mengenal dan 

tidak mengakui Allah, akan juga dianggap sebagai Allah? 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

اًء ۖ َٞ َٕ َع ُٞٗٞ ٌُ لَُشٝا كَرَ ًَ ا  َٔ ًَ  َٕ لُُشٝ ٌْ ْٞ ذَ ٝا َُ دُّ َٝ  

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu 

kamu menjadi sama (dengan mereka)…. [QS. An-Nisaa : 89] 

 ُّ ْعََل ِ اْْلِ َْ٘ذ للاَّ َٖ ِػ ٣ َّٕ اُذِّ  اِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam….. [QS. Ali Imran : 19] 

Sungguh mereka benar-benar di dalam kesesatan, kekufuran, dan kesyirikan yang nyata. Walau 

dibungkus dengan istilah-istilah yang genit dan provokatif,untuk menganggap semua agama 

yang berbeda-beda itu memiliki Tuhan yang sama. 

Kesalahan-kesalahan aqidah ini menurut pembagian Tauhid, termasuk ke dalam penyimpangan 

dan kesyirikan dalam masalah Tauhid Al-Ma‘rifaatu wal Itsbat (Tauhid masalah Pengenalan dan 

Penetapan). Dari pintu inilah, berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan dalam Tauhid Ath-

Tholabi wal Qoshdi (Tauhid akan masalah Tuntutan dan Maksud) juga terjadi.  

Yakni karena menganggap semua ilah yang diibadahi itu sama. Semua jenis peribadahan kepada 

berbagai macam ilah dianggap sama maksud dan tujuannya. Sehingga dianggap tidak mengapa 

beribadah bersama penganut agama lain ataupun beribadah kepada Tuhan penganut agama lain. 

Ataupun juga karena menganggap toleransi itu sebagai meridhoi dan tidak membenci kekafiran. 

Na‘udzubillaahi min dzaalik. 

Perbedaan antara ―toleransi dalam masalah muamalah kepada pemeluk agama lain‖ dan 

―toleransi menganggap sama ibadah, penyembahan, dan ilahiyyah (ketuhanan) pemeluk agama 

lain‖ atau ―toleransi dengan cara meridhoi kekafiran‖ ini harus difahami dengan benar-benar. 

Harus difahami dengan benar bahwa pluralitas agama dan pemeluk agama (baca : orang 

kafir) yang diakui dan diatur dalam syariat Islam itu, berbeda dengan pluralisme agama. 

*** 

Adapun hukum secara umum terhadap faham pluralisme, maka pluralisme agama ini jelas 

bertentangan dengan Islam. Hukumnya harom, dan ini merupakan aqidah kekufuran dan 

kesyirikan. Ini adalah vonis secara umum yang jelas tanpa keraguan. 
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Namun untuk hukum per individu secara khusus, maka seseorang tidak otomatis bisa 

dihukumi sebagai Kafir atau Musyrik yang mengeluarkan dari Islam, jika hukum asalnya dia 

adalah seorang Muslim. Yakni hingga hilang syubhat-syubhat-nya, ditegakkan hujjah atasnya, 

terpenuhi sebab dan syaratnya, dan hilang udzur dari dirinya atas ketidaktahuan atau 

ketidakfahamannya. 

Jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi dan terverifikasi, maka baru dia bisa dikafirkan. 

Permasalahan ini masuk kedalam pembahasan perincian qaidah-qaidah pengkafiran, yang mana 

dalam kesempatan ini tidak hendak kita bahas secara rinci. Hendaklah merujuk kepada tulisan 

para ulama seputar qaidah-qaidah dan aturan pengkafiran, seperti misal kitab Qowaidatut Takfir 

tulisan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidzahulloh. 

Adapun jika orang tersebut hukum asalnya adalah orang Kafir, atau dia adalah pemeluk agama 

non-Islam yang kebetulan juga seorang Pluralis Liberal. Maka untuk hal ini, dia jelas bisa 

dikatakan Kafir dengan mudah. Bahkan boleh juga kita katakan dia sebagai orang Kafir yang 

mencoba menginfiltrasikan faham kekafirannya ke dalam Islam. 

*** 

Keberadaan Pluralisme sendiri, sebenarnya tidak bisa lepas dari pengaruh Orientalisme. Adapun 

untuk liberalisme sebagai induknya, juga tidak bisa lepas dari pengaruh faham hermeunitika 

yang digunakan para Orientalis.  

Sumber lain mengatakan bahwa Pluralisme atau Wihdatul Adyan (Penyatuan Agama-Agama) 

atau At-ta‘addudiyyah Ad Diiniyyah ini, berasal dari gerakan Freemasonry yang merupakan 

bagian dari Zionisme. Yang mana mereka bertujuan untuk membuat kekacauan pemahaman 

agama dengan faham relativitasnya. [Lihat ―Bantahan Terhadap Paham Pluralisme Agama‖, 

Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Islamhouse, hal 14-20] 

Gerakan Pluralisme ini disebarkan ke tengah-tengah umat Islam secara massif, tersruktur, dan 

tersistem. Di Indonesia, hal ini mulai dirintis pada tahun ‘70 an hingga sekarang. 

Pluralis Liberal sebenarnya ingin mengolok-olok Allah, Agama-Nya, Ayat-ayat-Nya, Syariat-

Nya, dan Rasul-rasul-Nya dengan paham Pluralisme nya. Yakni dengan menyamakan kepada 

berbagai macam ilah dan agama lainnya. Allah subhaanahu wa ta‘alaa berfirman, 

 

 ْْ ُْرَُٜ ْٖ َعؤَ َُُئِ َٝ َٕ ِْٜضئُٞ ْْ ذَْغرَ ْ٘رُ ًُ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِٚ آ٣َاذِ َٝ  ِ َْ أَتِاَّللَّ َِْؼُة ۚ هُ َٗ َٝ َّ٘ا َُٗخُٞع  ًُ ا  َٔ َّٖ اَِّٗ ٤ََُوُُُٞ  

 

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah 

mereka akan manjawab, ―Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main 

saja‖. Katakanlah: ―Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu 

berolok-olok?‖ [QS. At-Taubah : 65] 
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Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan perkataan-perkataan mereka, 

 ِ ْٕ ٣ُْطلُِئُٞا َُٗٞس للاَّ َٕ أَ َٕ  ٣ُِش٣ُذٝ اكُِشٝ ٌَ ُْ ِشَٙ ا ًَ  ْٞ َُ َٝ َّْ َُٗٞسُٙ  ْٕ ٣ُرِ ُ ااِلَّ أَ ٣َؤْت٠َ للاَّ َٝ  ْْ ِٜ ِٛ ا َٞ تِؤَْك  

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) 

mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun 

orang-orang yang kafir tidak menyukai. [QS. At-Taubah : 32] 
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N. RUMUSAN KESIMPULAN RISALAH TAUHID JILID 4 

1. Pluralitas agama berbeda dengan pluralisme agama 

2. Pluratitas agama itu adalah domain muamalah hubungan interaksi sosial kemasyarakatan 

dengan penganut agama lain, dan hal ini diakui dalam Islam serta diatur dalam syariat fiqh. 

3. Pluralisme agama adalah -isme dan aqidah yang menyimpang dalam Islam. Isme yang 

berusaha merubah toleransi muamalah menjadi sinkretisme (pencampuran agama), 

penyatuan agama-agama (wihdatul adyan), dan membatalkan semua sendiri-sendi Aqidah 

Tauhid. Pluralisme agama ini sering juga disebut sebagai Wihdatul Adyan (Penyatuan 

agama-agama) atau At-Ta‘addudiyyah Ad-Diiniyyah. 

4. Orang yang mendukung pluralisme agama umumnya disebut sebagai pluralis, dan diberikan 

tambahan liberal karena mereka ingin membebaskan diri dengan mendobrak batasan 

pluralitas agama yang diatur dalam Islam, menuju ke pluralisme agama yang bertentangan 

dengan aqidah Tauhid Islam. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai Pluralis Liberal. 

5. Syubhat filsafat relativisme agama yang diusung oleh Pluralis Liberal, untuk membedakan 

antara ―memutlakkan Tuhan sebagai kebenaran yang absolut‖ dan ―agama sebagai 

kebenaran yang relatif‖, adalah hal yang salah dan telah dibantah sendiri oleh Allah dalam 

surat Al-Kafirun. 

6. Kata-kata ―Diin‖ (Agama) di dalam surat Al-Kafirun, tidak terlepas dengan kata-kata ―ilah 

(Tuhan) yang disembah/diibadahinya‖ (Ta‘buduun). Sehingga masalah Agama dan Tuhan 

yang disembah/diibadahi itu tidak dapat dipisahkan. 

7. Kaum Kafir Musyrikin Quraisy memahami, bahwa ilah-ilah yang mereka sembah dan yang 

mereka ibadahi selain Allah itu, bukanlah Allah. Kaum musyrikin Quraisy mengenal dan 

mengakui Allah, oleh karena itu mereka bisa membedakannya. Hanya saja, karena alasan 

tradisi nenek moyang, mereka mensyirikkan-Nya dalam peribadahan dengan ilah-ilah lain 

yang dibuat-buat. 

8. Kaum kafir Quraisy tidak pernah mengatakan bahwa Latta, Uzza, Manat, dan Hubal yang 

mereka sembah dan ibadahi di samping Allah itu, adalah Allah dalam nama yang lain. 

Mereka mengakui bahwa itu adalah ilah yang berbeda dengan Allah. 

9. Allah sudah menyatakan kebathilan ilah-ilah kaum kafir musyrikin Quraisy yang diaku-aku 

dan dihubung-hubungkan dengan Allah. Sedangkan Pluralis Liberal menganggap ilah-ilah 

yang tidak ada penisbatannya sama sekali dengan Allah, diaku-aku ada hubungan dengan 

Allah atau bahkan yang dianggap sebagai Allah dengan nama lain. 

10. Kaum Kafir Musyrikin Quraisy membagi giliran peribadahan dan penyembahan, karena 

mereka mengetahui bahwa itu adalah ilah yang berbeda. Mereka tahu bahwa yang mereka 

ibadahi bukanlah Allah. Adapun Pluralis Liberal, mereka jauh lebih tidak memahami 

permasalahan ini dibandingkan kaum Musyrikin Quraisy. Sehingga mereka pun mengajukan 

proposal, agar ―langsung‖ saja ilah/Tuhan berbagai macam agama itu dianggap sebagai 
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ilah/Tuhan yang sama. Dan fenomena ibadah lintas agama inilah yang sedang populer terjadi 

belakangan ini. 

11. Pluralis Liberal berbuat lebih jauh dari apa yang dilakukan kafir Quraisy dengan 

menganggap semua ilah itu adalah Allah namun hanya berbeda nama saja. Dan hal ini 

kesalahan fatal yang tidak pernah dilakukan oleh kafir Quraisy sekalipun. 

12. Syubhat-syubhat masalah YHWH [ יהוה ] dan ―perluasan definisi Ahlul Kitab‖ yang 

mengada-ada, telah kami jelaskan panjang lebar dalam Risalah Tauhid jilid 3  

13. Agama Islam itu bukan muncul setelah diutusnya Nabi Muhammad shalalloohu ‗alaihi wa 

sallam. Akan tetapi, seluruh Nabi dan Rasul yang mendakwahkan Tauhidullah agar Allah 

sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan yang diibadahi. Mereka mendakwahkan agama 

Islam secara umum. 

14. Para nabi itu pondasi Risalah Tauhid nya selalu sama dan berkesinambungan. Yang berbeda 

hanyalah kekhususan aturan syariat dan kitab suci yang mereka bawa, bukan agamanya 

yang berbeda. 

15. Jebakan ―bola liar‖ teori spekulasi, nama-nama nabi dan Rasul yang tidak kita ketahui, harus 

melalui 8 point pemahaman dan verifikasi kenabian sebagai berikut : 

1. Bahwasanya semua Nabi dan Rasul itu ketika berdakwah mereka menyeru dengan 

menggunakan nama Allah (  ,Baik itu nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur‘an .( للاُ 

ataupun nabi yang tidak Allah kisahkan di dalam Al-Qur‘an. 

2. Salah satu hikmah dari mengapa ada Nabi dan Rasul yang Allah kisahkan dan yang tidak 

disebutkan kisahnya, adalah agar kita harus menverifikasinya dengan Al-Qur‘an dulu 

sebagai justifikasinya. 

3. Ciri khas para Nabi Allah terdahulu selain dari Nabi dari Ahlul Kitab itu, jumlah 

pengikutnya sedikit. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. 

4. Pada zaman Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam, hanya tinggal Nabi Ibrahim ‗Alaihis salaam 

berserta keluarganya saja yang mengenal Allah (termasuk Nabi Luth berserta 

keluarganya yang sezaman dengan Nabi Ibrohim). Selain daripada itu semua adalah 

penyembah berhala dan pengikut agama Bathil. 

5. Nabi Muhammad shalalloohu ‗alaihi wa sallam saja kadang bisa ragu dalam 

memverifikasi, apakah seseorang yang namanya jelas-jelas disebutkan di dalam Al-

Qur‘an sebagai seorang Nabi atau tidak. Maka bagaimana lagi dengan kita? 

6. Verifikasi yang membedakan antara Nabi Allah dan Nabi Palsu 

7. Nama tokoh pemuka atau pendiri agama yang terkenal itu bukan nama Nabi, dan 

demikian juga sebaliknya. Semua nabi itu beragama Islam dan mengajarkan syariat Islam 

sesuai dengan zamannya. 

8. Mengetahui nama nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al Qur‘an dan As Sunnah itu 

tidak wajib dan tidak esensial. Allah hanya memerintahkan untuk mengimani secara 

umum 
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16. Pondasi pemahaman yang benar mengenai syubhat atas nama Abrahamic faith, kembali 

kepada dua penjelasan ini : 

1. Agama yang Allah turunkan kepada semua Nabi itu semua adalah Islam, terutama kepada 

Nabi Ibrahim ‗alaihis salaam.  

2. Penjelasan terperinci mengenai Millah Ibrahim, atau yang lebih suka mereka sebut 

―Abrahamic faith‖, dengan Diinul Islam. Atau secara ringkas pengertian, korelasi, 

persamaan, dan perbedaan antara ―Millah‖ dan ―Diin‖ 

17. Perincian pembahasan mengenai syubhat Abrahamic faith kembali kepada 5 point sebagai 

berikut : 

1. Agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Bukan suatu agama yang diistilahkan 

secara sejarah sebagai agama Yahudi dan agama Kristen. 

2. Variasi istilah ―Ahlul Kitab‖ yang dipergunakan di dalam Al Qur‘an, sesuai dengan 

konteksnya masing-masing. 

3. Agama yang dibawa oleh para Nabi itu semuanya Islam. Termasuk juga agama yang 

dijadikan Millah oleh Nabi Ibrahim. 

4. Diturunkan kitab, bukan diturunkan agama! 

5. Asal nama Yahudi dan Nashara 

18. Variasi kata Ahlul Kitab yang digunakan di dalam Al Qur‘an, kembali kepada 8 istilah 

berikut ini : 

1. Ahlul Kitab 

2. Uutul Kitab 

3. Yahudi 

4. Nashara 

5. Bani Israil (QS Al Baqarah : 40, 47, 83, dan 122. QS Al Maidah : 12, dan 32) 

6. Ahlul Injil (QS Al Maidah : 47) 

7. Uutuu nashiiban minal kitaab ―Memperoleh bagian dari Al Kitab‖ (QS Ali Imran : 23) 

8. Aaatainaahumul kitaab ―Kami datangkan kepada mereka Al Kitab‖ (QS Al Baqarah : 

121, Al Qoshshosh : 52, dan Al Ankabut : 47) 

19. Delapan buah variasi kata ―Ahlul Kitab di dalam Al Qur‘an itu, digunakan untuk 5 buah 

konteks sebagai berikut: 

1. Digunakan untuk menyebut pengertian agama historis yang dipeluk oleh Ahlul Kitab 

secara umum, yakni ―agama Yahudi‖ dan ―agama Nashara‖. Yang mana ini disebutkan 

dalam konteks mencela Ahlul Kitab, atau yang menyebutkan penyimpangan yang 

dilakukan Ahlul Kitab, atau yang menyebutkan permusuhan yang dilakukan oleh Ahlul 

Kitab. 

2. Digunakan dalam konteks untuk menerangkan cara dakwah kepada Ahlul Kitab, dan 

mengingatkan nikmat serta perjanjian Allah kepada mereka yang terdahulu 

3. Digunakan dalam konteks nama agama yang dipeluk Ahlul Kitab, dan sekaligus sebutan 

bagi pengikutnya yang berusaha berpegang teguh dengan ajaran Taurat dan Injil yang 

murni. Yang ketika sampai dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah, sebagai 

kesinambungan risalah kenabian kepada mereka, dan mereka kemudian : 

- Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan tauhid 

- Membenarkan wahyu ayat-ayat Allah yang diberikan kepada nabi Muhammad 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam (Al Qur‘an) 
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- Membenarkan risalah kenabian Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam 

- Dan masuk Islam menjadi pengikut dan ummat Nabi Muhammad. 

4. Digunakan sebagai hukum khusus boleh menikahi wanita ahlul Kitab, dan memakan 

hewan sembelihannya.  

5. Digunakan untuk menerangkan hukum-hukum khusus, baik yang diturunkan kepada 

orang Yahudi ataupun Kristen.  

20. Dari hal ini kita faham bahwa para rasul dan para Nabi tersebut bukan membawa agama yang 

berbeda-beda. Akan tetapi mereka hanya membawa Kitab Suci yang berbeda-beda, dan 

syari‘at yang berbeda-beda. Adapun untuk agama dan nama agamanya sama. 

21. QS Al Fath : 28 menggunakan kata ―Diinul Haq‖ yang menunjukkan mufrod (singular), dan 

tidak menggunakan kata ―Adyaanul Haq‖ (Agama-agama yang benar) yang menunjukkan 

jamak sebagaimana yang diinginkan oleh Pluralis Liberal. 

22. Fungsi dan pemakaian yang berbeda antara kata Ad-Diin dan Millah di dalam Al-Qur‘an ini, 

memberikan kita faedah sebagai berikut : 

1. Diin yang haq di sisi Allah itu hanyalah Islam, sedangkan millah yang diikuti oleh para 

Nabi lainnya itu hanyalah millah nabi Ibrahim saja. 

2. Nabi Ibrahim itu beragama Islam, sebagaimana seluruh nabi lainnya termasuk nabi Musa 

dan Nabi Isa juga. 

3. Konteks Millah Nabi Ibrahim yang dimaksud di dalam Al Qur‘an, adalah mengacu 

kepada pokok-pokok ajaran Tauhid yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Bukan aturan 

syariat perintah khusus diterima oleh Nabi Ibrahim, seperti meninggalkan Hajar di 

padang pasir, membangun Ka‘bah, ataupun menyembelih anak beliau Nabi Ismail 

‗alaihis salaam. 

4. Di dalam Al Quran tidak ada istilah ―Millah Musa‖ yang berarti agama Yahudi, ataupun 

―Millah Isa‖ yang berarti agama Nashrani, karena baik Nabi Musa ataupun Nabi Isa itu 

mengikuti Millah ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Dengan kata lain mereka beragama Islam. 

5. Yahudi dan Nahrani memakai istilah Millah di dalam QS Al Baqarah : 120, dengan 

pengertian Millah yang menentang petunjuk Allah. Sehingga merupakan kesalahan jika 

Yahudi itu dianggap identik dengan Millah Musa, dan Nashrani itu identik dengan Millah 

Isa. Sebab Nabi Musa dan Nabi Isa tidak pernah menentang petunjuk yang datang dari 

Allah. 

6. Di antara kalangan Yahudi dan Nashrani sendiri selalu berebut klaim, bahwa Nabi 

Ibrahim itu adalah seorang Yahudi atau Nabi Ibrahaim itu adalah seorang Nashrani. 

Dengan kata lain yahudi dan nashrani berebut klaim bahwa Millah Ibrahim itu adalah 

Millah Yahudi, atau Millah Ibrahim itu adalah Millah Nashrani.  

 

Akan tetapi Allah membatalkan semua klaim itu dalam QS Ali Imran : 65-68, 

menetapkan Rasulullah dan para Sahabat-nya sebagai pengikut Nabi Ibrahim yang sah, 

dan menyebutkan ciri khas millah Ibrahim dengan beraqidah tauhid murni dan tidak 

mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun.  

7. Kata Millah ketika disandingkan dengan kata Diin, maka kata Millah lebih mengacu 

kepada arti syariat atau pokok ajaran, sedangkan arti kata diin lebih mengacu kepada 

agama. Ini seperti contoh yang ada dalam QS Al Hajj : 78 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

193 
 

 

Namun ketika disebutkan sendirian, maka baik istilah Diin dan Millah, dua-duanya 

mencakup pengertian agama dan syariat. 

 

8. Ketika kata Millah Ibrahim ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, 

maka ini menujukkan bahwa pokok-pokok syariat tauhid yang diajarkan nabi Muhammad 

itu mengikuti pokok-pokok syariat tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ‗alaihis 

salaam. 

 

9. Kata Millah kadang merupakan sinonim dari kata Diin, dan kadang juga memiliki 

pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks dan pemakaiannya. 

 

10. Perintah Allah untuk mengikuti Millah Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam QS 

Al Baqarah : 130 dan 135, Ali Imran : 95, An-Nisa : 125, Al An‘am : 161, Yusuf : 38, 

An-Nahl : 123, dan Al Hajj : 78; berarti perintah Allah untuk mengikuti contoh ajaran 

tauhid Nabi Ibrahim sebagai inti dari agama Islam. Bukan berarti nabi Ibrahim memiliki 

suatu agama sendiri selain Islam. 

23. Pemakaian kata Diin dan Millah yang digunakan secara ―cross section‖ di dalam Al Qur‘an 

ini, sebenarnya ingin dimanfaatkan oleh Pluralis Liberal untuk menjustifikasi faham 

Pluralisme mereka melalui slogan yang mereka sebut Abrahamic Faith, Abrahamin Religion, 

atau persatuan agama-agama Ibrahim. 

Akan tetapi sayangnya, pembahasan terperinci mengenai pemakaian kata Diin dan Millah di 

dalam Al Qur‘an sebagaimana yang telah kita bahas membatalkan keinginan spekulasi 

mereka. Pengkelabuan ini biasanya hanya berlaku bagi orang yang tidak memahami duduk 

permasalahan dan perbedaan antara istilah Diin dan Millah. Baik itu dalam masalah 

pemakaiannya ataupun masalah kontekstualnya. 

24. Ahlul Kitab Yahudi dan Nashrani itu hanyalah golongan yang pernah diturunkan wahyu 

berupa Kitab suci dari Allah kepada mereka. Bukan suatu golongan yang Allah yang 

turunkan agama yang berbeda bagi mereka. Adapun agama disisi Allah hanya Islam saja, dan 

ini adalah agama dari semua Nabi-Nabi Allah yang berkesinambungan. Yang berbeda dari 

para Nabi itu, hanyalah kekhususan aturan syariat dan kitab suci yang diturunkan kepada 

mereka. 

25. Dalam Al-Qur‘an, Allah menyebutkan bahwa nama agama yang dibawa oleh para Nabi itu 

adalah Islam. Allah tidak menyebutkan bahwa nama agama yang dibawa nabi Musa itu 

namanya adalah agama Yahudi, dan nama agama yang dibawa nabi Isa (Yesus) itu namanya 

adalah agama Nashara. 

26. Allah sering menyebut Yahudi dan Nashrani dengan ―orang yang Allah turunkan kepada 

mereka Kitab‖ (Ahlul kitab atau Uutul Kitab). Allah tidak pernah menyebutkan bahwa 

mereka adalah orang yang Allah turunkan agama Yahudi kepada mereka dengan perantara 

Nabi Musa, dan orang yang Allah turunkan agama Nashara kepada mereka dengan perantara 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

194 
 

Nabi ‗Isa. Perkataan ―orang yang diturunkan Kitab‖ dengan ―orang yang diturunkan 

agama‖ itu berbeda dan sangat jauh konteksnya! 

27. Yahudi dan Nashrani itu sebenarnya hanyalah ―nama julukan historis‖ bagi orang yang 

berpegang kepada Taurat dan Injil, yang kemudian seiring berjalannya waktu dijadikan 

sebagai nama agama oleh anggapan orang kebanyakan sebagai identitas agama. 

Yahudi dan Nashrani hanya ―nama julukan historis‖ bagi orang yang berpegang kepada 

Taurat dan Injil. Yang mana nama julukan itu dimulai pada ―starting point‖ di masa 

tertentu, dan berkelanjutan hingga sekarang. 

Mereka tidak pernah disebut dengan nama itu, yakni nama Yahudi dan Nashrani, sejak dari 

awal hingga akhir diturunkannya Kitab Taurat dan Injil kepada mereka.  

28. Taurat dan Injil tidak pernah menyebutkan nama agama Yahudi dan Nashrani tersebut 

sebagai nama agamanya. Para Nabi pembawa kitab tersebut juga tidak pernah berkata, 

―Jadilah kamu orang yang beragama Yahudi‖ atau ―Masuklah kamu ke dalam agama 

Yahudi‖ bagi Nabi Musa ‗alaihis salaam yang membawa kitab taurat. Dan juga Nabi ‗Isa 

‗alaihis salaam yang membawa kitab Injil, tidak pernah berkata ―Jadilah kamu orang yang 

beragama Nashrani‖ atau ―Masuklah kamu ke dalam agama Nashrani‖. 

29. Nama Yahudi sendiri berasal dari Yehuda/Yahuda/Judah, yang merupakan nama anak dari 

12 anak Nabi Ya‘qub. Dari 12 suku bani Israil yang berasal anak Nabi Ya‘qub itu, setelah 

Kerajaan bani Israil pecah menjadi Kerajaan Israil dan Kerajaan Yahuda, 10 suku yang 

mendukung kerajaan Israil hilang garis keturunannya setelah ditaklukan. 

Sedangkan dari suku yang tersisa, yang paling utama sebagai identitas adalah suku Yahuda 

karena semua suku yang tersisa itu mendukung Kerajaan Yahuda. Dari sinilah nama Yahudi 

berasal 

Sehingga Yahudi untuk merujuk kepada nama agama itu, sebenarnya berasal dari nama suku. 

Bukan nama agama yang diturunkan oleh Allah. Hal ini karena syariat Nabi Musa dan nabi-

nabi bani Israel yang terdahulu itu hanya khusus diturunkan untuk bani Israil saja, sehingga 

syariat agama yang diajarkan nabi Musa dan nabi-nabi bani Israel itu memang syariat yang 

tertutup dan eksklusif untuk bani Israil. nama julukan historis akhirnya membuat istilah : 

―Agamanya orang Yahudi‖ menjadi ―Agama Yahudi‖. 

30. Yahudi sendiri memang adalah ajaran agama yang mengajarkan bagaimana menjadi bani 

Israil yang baik, yang ta‘aat terhadap aturan syari‘at yang Allah turunkan khusus untuk bani 

Israil. 

31. Istilah ―agama Yahudi‖ dan starting pointnya masih a-historis (tidak ada bukti 

sejarahnya), sejak dari zaman Nabi Ya‘qub hingga sampai zaman Nabi Musa. kitab-kitab 

Taurat (Panteteukh, 5 buah kitab awal yang ada dalam perjanjian lama) tidak menyebutkan 

nama ―agama Yahudi‖ atau istilah ―Yahudi‖ tersebut 

32. Istilah ―agama Yahudi‖ dan starting pointnya juga masih a-historis (tidak ada bukti 

sejarahnya), dari setelah zaman Musa hingga berpecahnya kerajaan bani Israil. 
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33. Mulai munculnya istilah generic ―Yahudi‖ sebagai starting point, dimulai sejak digunakan 

untuk menyebut agama orang Yahuda pada masa pembuangan orang-orang kerajaan Yahuda, 

hingga terjadinya exodus dengan dipimpin oleh Nabi Ezra 

34. Asal mula nama Kristen itu adalah ―julukan nama‖ dari penduduk Anthiokia terhadap 

pengikut ajaran kristus. Bukan dari pengikut dan penyebar ajaran itu yang menamakannya 

sebagai ―Kristen‖ sendiri. Adapun Nasrani disebut oleh orang Yahudi sebagai ―julukan 

nama‖ untuk sekte sesat, sebagaimana yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul Pasal 24 : 5 

tadi. ―Julukan nama‖ ini, seiring dengan berjalannya waktu, dijadikan sebagai ―julukan 

agama‖. 

35. ―Julukan nama‖ Kristen dan Nashrani ini dijadikan sebagai ―julukan agama‖ tersendiri 

terutama oleh orang Yahudi. Hal ini karena ajarannya tidak dianggap sebagai bagian dari 

agama Yahudi. Orang Yahudi menolak dengan kuat ajaran Nabi ‗Isa ‗alaihis salaam atau 

Yesus, bahkan hingga memprovokasi pemerintah Romawi untuk menyalibnya. Padahal 

Yesus itu berasal dari keturunan bani Israel murni dari suku Yahuda. 

Hal yang sama juga terjadi terhadap Saulus, orang Yahudi dari Tarsus yang menjadi pengikut 

Yesus di kemudian hari. Orang Yahudi menolak dengan kuat ajaran dan ajakan dakwah yang 

dilakukan Saulus hingga dia diadukan ke pemerintah sebagaimana pasal-pasal yang sudah 

kita kutip tadi. Karena hal-hal ini, maka dijadikanlah Kristen atau Nashrani itu sebagai suatu 

―julukan agama‖ tersendiri yang terpisah dari nama agama Yahudi. 

36. ―Kristen‖ berarti adalah pengikut kristus. Sedangkan Kristus itu berasal dari bahasa Yunani 

kuno ―Χριστός, atau dibaca Christós‖ yang berarti ―yang diurapi‖. Christós ini juga berarti 

יחַ  ِغ٤خُ  ) dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Masih (Māšîaḥ) ָמשִׁ َٔ ُْ  ا

). Nama julukan historis akhirnya membuat istilah : ―Pengikut Kristus/Al-Masih yang 

biasa disebut Kristen‖ berubah menjadi nama ―Agama Kristen‖. 

37. Adapun ―Nashara‖ ini asalnya adalah ―julukan pengikut sekte‖ sebagaimana yang 

diberikan oleh Yahudi. Bukan ―julukan agama‖ apalagi ―nama agama‖ yang Allah 

turunkan. 

Hanya saja di kemudian hari, nama julukan sekte menjadi istilah yang berarti : ―julukan 

bagi penolong dakwah Yesus atau yang disebut Nashara‖, dan lama kelamaan sesuai 

dengan distorsi sejarah berubah menjadi nama ―Agama Nashara‖.  

Ada juga yang mengatakan bahwa istilah Nashara ini berasal dari nisbat nama kota An-

Naashirah ( Bahasa Arab,  الىبصزة ) atau Nazaret (Bahasa Ibrani, ַנְָצַרת ), karena Nabi Isa 

‗alaihis salaam atau Yesus itu berasal dari kota ini. Sehingga dalam literatur bible, nama 

Yesus sering juga disebut sebagai nama Yesus of Nazaret. 

38. Istilah Yahudi, Kristen atau Nashara yang pada akhirnya secara julukan historis menjadi 

nama agama sebenarnya bukanlah nama Agama yang Allah turunkan. Julukan itu lebih tepat 

ditujukan kepada penganut syariat aturan Allah, yang turunkan kepada nabi-nabi bani Israil 

yang terdahulu melalui kitab Taurat dan Injil. Dari sinilah semua istilah Yahudi, Nashara, 

Ahlul Kitab, dan Uutul Kitab yang tersebut dalam Al-Qur‘an dan As-Sunnah itu kembali. 
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Dan penting untuk dicatat, bahwa semua Ahlul Kitab itu sekarang ini dianggap oleh Allah 

tidak beragama dengan agama yang haq. 

39. Pluralis Liberal umumnya lebih suka memakai istilah Teologi dan hal-hal yang berbau 

filsafat, dibandingkan memakai terminology Islam. Demikian juga dengan istilah Teologi 

Inklusif-Pluralis 

40. Dalam Teologi Inklusif-Pluralis, Islam dipandang sebagai suatu agama yang terbuka dan mau 

untuk menerima pandangan agama lain sebagai keyakinan beragamanya, yang juga sama 

sama diakui kebenarannya sama seperti Islam itu sendiri.   

41. Akar sejarah Teologi Inklusif-Pluralis ini memang meniru dari momentum yang terjadi di 

dalam dunia Kristen. Dan dari sinilah jiwa mereka berasal, yakni dengan meniru Liberalisasi 

Reformasi Protestan dan revisi dogma extra ecclesium mulla salus (Tidak ada keselamatan di 

luar gereja) sebagai jiwa dari Pluralisme. 

42. Opsi yang di sebutkan di dalam Al Qur‘an adalah : 

1. Mengikuti wahyu yang Allah turunkan dalam memahami Islam 

2. Atau menolak, enggan, atau melanggar wahyu yang Allah turunkan 

Demikianlah opsi yang Allah berikan sejak zaman Nabi Adam ‗alaihis salaam hingga 

Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam diutus sebagai Nabi yang terakhir. Jadi bukan opsi 

pembagian umum antara ―Islam Inklusif‖ dan ―Islam Eksklusif‖. 

43. Pembagian Islam Inklusif dan Islam Eksklusif hanya melahirkan pembagian bahwa orang 

yang dikategorikan sebagai Islam Eksklusif saja yang bersalah, berdosa, dan tidak toleran. 

Sedangkan Islam Inklusif dan juga agama-agama kafir, dianggap sebagai satu kelompok 

yang pandai dalam menghargai, toleran, dan benar dalam beragama. 

44. Akar sejarah Teologi Inklusif-Pluralis ini memang meniru dari momentum yang terjadi di 

dalam dunia Kristen, sedangkan akar pemikirannya kembali kepada apa yang disebut sebagai 

filsafat Perennial 

45. Pluralis Liberal beranggapan bahwa istilah Islam itu harus dikembalikan kepada pengertian 

asal secara bahasa, yakni ―berserah diri‖ atau ―sikap tunduk dan pasrah kepada Tuhan‖. 

Membatasi Islam hanya dengan pengertian itu saja, dan mengabaikan pengertian Islam secara 

istilah yang berupa agama yang berdasarkan atas wahyu yang diturunkan oleh Allah 

subhaanahu wa ta‘aala. 

Wahyu atau bukan wahyu, dibawa oleh Nabi atau bukan oleh Nabi, bukan merupakan 

komponen yang menentukan dalam masalah agama menurut Pluralis Liberal. Kebenaran 

universal yang ada pada di setiap agama lah yang dianggap yang paling menentukan bagi 

Pluralis Liberal. 

Dan kebenaran universal islam yang dimaksud oleh Pluralis Liberal, adalah pada pengertian 

―berserah diri‖ atau ―sikap tunduk dan pasrah kepada Tuhan‖ yang merupakan asal bahasa 

dari Islam itu sendiri.  
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Inilah maksud dari Islam adalah suatu kata yang memiliki makna generic ―sikap pasrah dan 

tunduk kepada Tuhan‖, yang mana makna ini juga ada pada agama lain. Islam bukanlah 

suatu nama tersendiri yang diberikan Allah untuk menamakan agamanya, tapi lebih ke moral 

normative yang juga ada pada agama-agama lain. 

46. QS Al Maidah : 44 sebenarnya mengandung 2 bagian. Satu bagian awal yang menerangkan 

idealita atau kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dan satu bagian akhir yang 

menerangkan fakta bahwa orang Yahudi tersebut ternyata melanggar dan tidak pasrah dan 

berserah diri kepada Allah (tidak melakukan ―al-islam‖), sebagaimana yang digaung-

gaungkan oleh Pluralis Liberal tersebut. 

47. Dalam surat dakwah yang Rasulullah berikan kepada Kaisar Heraklius yang beragama 

Kristen di Romawi itu. Rasulullah mengatakan ―ُْأَْسلِْمُتَْسلَم  Aslim Taslam‖, masuk Islam lah 

kamu maka kamu akan selamat. (sebagaimana yang tersebut dalam hadits shohih riwayat 

Bukhori)  

Jika benar ―al-Islam‖ yang berarti hanya pasrah saja sesuai dengan makna generic-nya itu 

juga ada dalam agama Kristen. Maka kenapa Rasulullah menyuruhnya masuk Islam, bahkan 

hingga berperang dengan Romawi sebagaimana yang terjadi dalam perang Tabuk. 

48. Ide dekonstruksi arti Islam menjadi makna generic yang : 

1. Hanya sekedar berarti ―pasrah terhadap Tuhan‖  

2. Yang bersifat universal 

3. Dan juga ada di dalam agama-agama lain.  

sebenarnya berasal dari ide pemikiran Wilfred Cantwell Smith dalam bukunya ―The Meaning 

and End of Religion‖.  

49. Teknik framing adalah mengambil kutipan dari perkataan seseorang, dalam hal ini adalah 

Ibnu Taimiyah, dengan tujuan diarahkan ke hal yang tidak dimaksudkan oleh orang tersebut. 

Hal ini telah kami buktikan sebelumnya, bahkan apa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu 

sangat berbeda dengan apa yang dijadikan kesimpulan oleh sang penulis. 

 

Kami mempermasalahkan ―teknik framing‖ ini, agar jelas bahwa Ibnu Taimiyyah sama 

sekali tidak memiliki hubungan dengan gagasan Islam Generik ―Pasrah‖ untuk tujuan 

Pluralisme itu. Dan juga agar jelas talbis pencampur adukkan antara kutipan yang haq dan 

tujuan yang batil, yang dilakukan oleh sang penulis. 

 

Sehingga jelas bahwa gagasan Islam Generik ini sebenarnya berasal dari Wilfred Cantwell 

Smith, dan Ibnu Taimiyah berlepas diri dari hal itu 

50. Usaha mereduksi pengertian Islam menjadi hanya sekedar ―pasrah‖ dan meninggalkan 

pengertian terminologinya, telah menghilangkan pemahaman Islam yang haq dan 

merubahnya menjadi faham Pluralisme. 

51. Perkataan dan argumentasi Pluralis Liberal itu secara umum tidak lepas dari dua hal : 

1. Over simplified the topic (menggampangkan permasalahan) 
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2. Pembahasan dengan metode framing, untuk me-misleading-kan pemahaman seseorang. 

52. Terdapat framing technique, inkonsistensi, dan penggiringan pemahaman kalimatun sawa‘ 

yang dilakukan, untuk memberikan syubhat akan masalah Pluralisme. Padahal QS Ali Imran 

ayat 64 itu tidak dimaksudkan untuk hal itu. 

53. Ide teknik framing ―kalimatun sawa‘ ‖ ini tampaknya selaras dengan ide Fritjhof Schoun 

dalam bukunya The Transcendent Unity of Religions (kesatuan transenden Agama-agama), 

yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1953. Sedangkan buku ―Islam, Doktrin, dan 

Peradaban‖ selesai ditulis pada tahun 1992.  

54. Orang-orang Pluralis Liberal itu sebenarnya menginginkan agar kata yang dipakai dalam QS 

Ali Imran : 64 adalah ― ‗alaa ― (  ًُ َُعلَ ), bukan ―ilaa‖ (  ًُ  Sebagaimana yang terlihat dari .( إِلَ

penggiringan makna yang mereka fahami. 

Dengan kata ― ‗alaa ― (  ًُ َُعلَ ) yang berarti ―di atas‖, maka tercapailah maksud Pluralisme 

bahwa antara Ahlul Kitab (dan termasuk agama lain) dan ummat Muslim itu, berada di atas 

suatu kalimat yang sama. Yakni berada di atas common ground, atau common platform. Dan 

digabungkan dengan pemahaman esoteric dan eksoterik tadi, tercapailah hal yang diinginkan 

dengan hanya bermodalkan pemahaman ― ‗alaa ― (  ًُ َُعلَ ). 

Akan tetapi sayangnya kata yang digunakan itu ―ilaa‖ (  ًُ ) ― bukan ― ‗alaa ( إِلَ  ًُ َُعلَ ).  

Sehingga dengan kata ―ilaa‖ (  ًُ  yang berarti menuju, kalimat itu justru menunjukkan ( إِلَ

bahwa ada salah satu fihak yang dianggap memiliki ground atau platform yang berbeda. Oleh 

karena itu, fihak yang memiliki ground atau platform yang berbeda itu, di ajak menuju ke 

arah suatu kalimat agar sama. Jadi bukan sejak awal sudah dianggap masing-masing berada 

di atas dasar yang sama, seperti jika digunakan kata ― ‗alaa ― (  ًُ َُعلَ ). 

Ini adalah perbedaan yang sangat jauh.  

Pemakaian kata ―ilaa‖ (  ًُ  ini berarti satu fihak sudah berada di pondasi yang benar, dan ( إِلَ

mengajak fihak lain yang berada di pondasi yang batil untuk mau merubah pondasinya, agar 

mau sama seperti yang sudah berada di pondasi yang benar. Pemakaian kata ―ilaa‖ (  ًُ  ini ( إِلَ

sama sekali tidak memberikan faedah pengertian, bahwa kedua-keduanya sudah dalam 

pondasi yang sama dan benar. Tidak, sama sekali tidak. 

55. QS Ali Imran : 64 tegas menjelaskan ―take it or leave it‖, dan tidak ada lagi jalan kompromi. 

Bukan dianjurkan untuk ―mengalah‖ dan ―berkompromi‖, agar tercapai kata sepakat 

―kalimatun sawa‖ di antara kedua belah fihak itu. 

56. Adanya pengulangan (ُالَِّذيَه) dalam QS Al Baqarah : 62 dan Al Maidah : 69, menunjukkan 

bahwa Allah subhaanahu wa ta'aala menginginkan ada "pembedaan" dalam ayat itu.  

 

Sehingga Allah membedakan antara golongan orang orang yang beriman sebagai suatu 

entitas tersendiri dalam firman Nya ( ُ٘ٞا َٓ َٖ آ  dan golongan Yahudi, Nashoro, dan Shabi'in ,(اَُِّز٣



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

199 
 

disisi lain sebagai entitas yang lain dengan pengulangan kata alladziina pada firman Nya ( 

اتُِئ٤ِٖ  اُظَّ َٝ  َٰٟ اََُّ٘ظاَس َٝ َٖ َٛاُدٝا   (اَُِّز٣

 

57. Terdapat faedah besar akan perintah Allah untuk beriman bagi orang yang beriman, dan 

perintah beriman bagi Ahlul kitab dalam QS Al Baqarah : 62 dan Al Maidah : 69: 

1. Bagi orang yang beriman 

Maka buktikanlah keimanan mu. Buktikan bahwa kamu bukan orang munafik yang 

berdusta akan pernyataan mu. Dan tetap teguhlah dalam keimanan mu wahai orang yang 

benar akan pernyataan keimanan mu. Istiqomah lah hingga akhir hayat, karena besarnya 

fitnah kekafiran pada zaman ini.  

Jangan sampai kamu berbalik menjadi kafir setelah sebelumnya kamu beriman.  

Dan sadarilah, bahwa statusmu sebagai orang Islam itu adalah tingkatan terendah sebagai 

orang yang beriman. Hingga kamu membuktikan keimanan mu, bukan munafik, dan 

teguh dengan keimanan mu hingga akhir hayat.  

2. Bagi Ahlul Kitab  

Maka masuklah Islam wahai ahlul kitab. Karena itu adalah status terendah dari orang 

orang yang beriman. Sedangkan statusmu sekarang adalah kafir Ahlul kitab.  

Dan kemudian setelah kamu masuk Islam, maka buktikanlah keimanan mu. Buktikan 

kamu bukan orang munafik. Dan tetap teguhlah dengan keimanan mu hingga akhir hayat. 

Janganlah kamu berbalik menjadi kafir lagi setelah kamu beriman. 

58. Di dalam QS Al Hajj : 17 ini, ada 3 kelompok yang berbeda yang disebutkan di dalamnya, 

dengan adanya pemisah pada kata Alladziina (ُالَِّذيَه). Yakni : 

1. Kelompok orang-orang yang beriman 

2. Kelompok Ahlul Kitab, yakni Yahudi, Shobi‘in, Nashrani, dan Majusi 

3. Kelompok orang-orang Musyrikin 

59. Lima Penyebab utama penafsiran Pluralis Liberal terhadap masalah pilihan Iman dan Kafir, 

toleransi, dan penisbatannya kepada Allah. 

1. Tidak memahami gaya bahasa penyampaian (balaghoh) Al Qur‘an pada ayat itu. 

Sehingga mentakwilkan gaya bahasa ―kinayah‖ (sindiran) sebagai ajakan toleransi. 

2. Memahami konteks ayat hanya secara parsial, dan tidak berusaha untuk 

mengembalikannya kepada Integritas Al Qur‘an bersama dengan ayat-ayat lain 

3. Tidak memahami perbedaan antara Irodah kauniyyah Allah yang telah ditakdirkan dan 

pasti terjadi, dan Irodah Syar‘iyyah Allah yang Allah ridhoi dan cintai namun tidak pasti 

terjadi. 

4. Menganggap kekafiran sebagai hal yang Allah ridhoi, atas nama sunnatulloh yang 

merupakan Irodah Kauniyah. Sehingga secara syariah dan aqidah ala Pluralis Liberal, 
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kita digiring untuk memahami fakta itu sebagai bentuk ―Toleransi Pluralisme‖ dengan 

cara meridhoi kekafiran atas nama Allah. 

5. Menganggap bahwa Irodah Syar‘iyyah Allah yang memerintahkan ummat Islam 

berdakwah untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya kepada seluruh manusia, 

memberantas kesyirikan dan kekafiran, dan mengajak orang untuk memeluk serta 

menegakkan Islam sebagai diinul haq; adalah hal sia-sia dan intoleran. 

60. Para Pluralis Liberal yang bermaksud untuk menyamakan antara keimanan dan kekafiran 

atas nama toleransi itu. Sejauh yang saya tahu, tidak berani mengatakan bahwa mereka 

juga menghargai kekafiran iblis, dan mengajak toleransi meridhoi atau menghargai 

kekafiran Iblis. 
 

61. Sungguh indah rangkaian ayat yang Allah sebutkan dalam QS Al Hijr : 39 – 40. Dalam 

ayat-ayat itu, Allah subhaanahu wa ta‘ala menggabungkan dua penjelasan. 

1. Irodah Kauniyyah Allah mengenai orang yang ditakdirkan kafir, terutama Iblis 

la‘natulloh dan orang-orang yang mengikutinya. 

2. Irodah Syar‘iyyah Allah, yakni bahwa Allah mencintai keimanan dan jalan yang lurus. 

Mengutus para Nabi dan menurunkan wahyu guna membimbing manusia. Hingga ada 

orang yang beriman dan mengikutinya, dan ada ada orang yang mengingkarinya serta 

menjadi kafir sebagaimana kafirnya Iblis Laknatulloh. 

 

62. Empat qaidah penting bagi kita dalam memahami masalah irodah kauniyyah : 

1. Bahwasanya semua di alam semesta itu terjadi karena kehendak Allah. Baik itu kekafiran 

ataupun keimanan, kesholehan dan kemaksiatan, dan yang semisal. Dan semua terjadi 

karena hikmah dari Allah. 

 

Kalau dikatakan bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak Allah, karena dianggap 

tidak pantas. Seperti misal kekafiran dan kemaksiatan. Maka ini berarti berkonsekuensi 

bahwa kehendak dan kekuasaan orang-orang kafir dan ahlul maksiat itu, jauh lebih kuat 

dan bisa keluar dari kehendak Allah. Maha suci Allah dari tidak berkuasa atas makhluk 

Nya 

 

2. Walaupun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah tidak lepas dari 

kekuasaan dan kehendak Allah. Namun yang dinisbatkan kepada Allah adalah sifat 

hikmah akan terjadinya hal itu.  

 

Tidak pantas menisbatkan semata-mata kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah. Akan 

tetapi yang benar adalah menisbatkan sifat hikmah kepada Allah, karena Allah 

berkehendak akan hal itu sesuai dengan sifat Asmaul Husna nya Al ‗Aliim (Yang Maha 

Mengetahui) dan Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana) 

 

3. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dan perbuatannya secara hakiki. Dan 

manusialah juga pelaku perbuatan tersebut secara hakiki. Manusia memiliki kehendak 

dan kemauan (qudrah) untuk berbuat, serta bertanggung jawab atas apa yang 
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diperbuatkan. Dan Allah-lah yang menciptakan perbuatan dan kehendak (qudrah) 

tersebut secara hakiki juga. 

 

4. Sesungguhnya jika semua manusia dan jin sejak dari awal penciptaan hingga akhir 

penciptaan seluruhnya beriman, sholeh, dan bertakwa semua. Maka itu semua tidak akan 

menambah kerajaan Allah. Dan jika semua manusia dan jin sejak dari awal penciptaan 

hingga akhir penciptaannya seluruhnya kafir, maksiat, dan durhaka semua. Maka itu 

semua tidak akan mengurangi kerajaan Allah. 

 

63. Ayat dalam QS Ar Ruum : 41 memberikan pelajaran kepada kita, bahwa kerusakan itu 

dinisbatkan kepada manusia walaupun itu tidak lepas dari kehendak Allah. Sedangkan 

hikmah dari terjadinya hal itu dinisbatkan kepada Allah. 

 

64. Irodah syar‘iyyah adalah apa-apa yang Allah kehendaki yang merupakan segala hal yang 

Allah ridhoi dan Allah cintai. Apa-apa yang Allah kehendaki dalam irodah syar‘iyyah ini 

tidak mesti terjadi, karena inilah taklif (beban) dan pengetahuan yang diberikan kepada 

manusia. 

 

Irodah Syar‘iyyah terjadi bila sesuai dengan Irodah kauniyyah. 

65. Pluralis Liberal selalu menganggap ayat-ayat irodah syar‘iyyah dalam masalah toleransi 

kepada penganut agama lain itu, sebagai bukti bahwa Islam mengajarkan untuk meridhoi 

kekafiran yang ada pada agama selain Islam.  

Mereka pergunakanlah dasar dari ayat-ayat yang menerangkan mengenai Irodah kauniyyah 

Allah yang dipotong, demi membenarkan kekafiran yang ada di muka bumi ini. Yakni untuk 

meridhoi kekafiran tersebut atas nama toleransi. 

66. Para Ulama dan para Da‘i secara umum tidak mengalami kesulitan dalam memahami ayat 

ini. Mereka tidak mengalami kesulitan membedakan antara Irodah Kauniyyah dan Irodah 

Syar‘iyyah. Mereka juga tidak kesulitan membedakan antara : 

1. Hidayah lil Irsyad wal hujjah wal bayan  

Hidayah (petunjuk) untuk pembimbingan, argumentasi, dan penjelasan mengenai dakwah 

Islam. Yang mana ini merupakan Irodah syar‘iyyah yang dibebankan kepada setiap 

Muslim sesuai dengan kemampuannya, dalam mengusung dakwah Islam. 

2. Hidayah lit taufiq 

Taufiq itu berasal dari kata waffaqo – yuwaffiqu ( َكَّن َٝ كِّنُ  –  َٞ ُ٣ ), yang artinya bersepakat, 

sesuai, selaras, setuju. Maksudnya adalah sesuai dengan kehendak Allah yang merupakan 

irodah kauniyyah nya. Sehingga hidayah lit taufiq itu murni adalah hak prerogratif Allah 

sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki  
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67. Kumpulan ayat-ayat yang biasa digunakan oleh Pluralis Liberal, dengan dasar-dasar 

pemahaman yang telah kami terangkan sebelumnya, secara umum dibagi dalam 3 kategori 

sebagai berikut : 

1. Kumpulan ayat mengenai dakwah yang dibelokkan ke arah Pluralisme 

2. Kumpulan ayat mengenai toleransi dalam masalah muamalah dengan tidak mencampur 

adukkan ke dalam masalah Aqidah, yang dibelokkan ke arah Pluralisme 

3. Kumpulan ayat mengenai irodah kauniyyah Allah akan kekafiran, yang dibelokkan ke 

arah Pluralisme 

68. Beberapa contoh ―produk-produk fiqh Pluralisme‖ : 

a. Berdoa kepada Allah bersama-sama dengan pemeluk agama lain. Dengan anggapan 

bahwa kita berdo‘a kepada Tuhan yang sama 

b. Mengikuti peribadahan agama lain, dengan anggapan bahwa kita beribadah kepada 

Tuhan yang sama  

c. Nikah beda agama 

d. Sekulerisasi masyarakat, Sekulerisasi politik, Sekulerisasi negara, dan penentangan 

formalisasi syariah Islam dalam hukum negara 

e. Pemimpin kafir 

69. Sekali lagi perlu untuk dicatat, bahwasanya ―toleransi dalam masalah muamalah kepada 

pemeluk agama lain‖ itu berbeda dengan  ―toleransi yang menganggap sama ibadah, 

penyembahan, dan ilahiyyah (ketuhanan) pemeluk agama lain‖ atau ―toleransi dalam artian 

meridhoi kekafiran‖. Dan ini adalah perbedaan yang sangat jelas. 
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O. SUPLEMEN BACAAN : AKAR PERMASALAHAN PLURALIS LIBERAL 

Sebenarnya kami ingin membuat suatu bab tersendiri mengenai kumpulan ―perkataan manis‖  

Plularis Liberal akan syubhat Pluralisme-Nya. Yang mana bab ini direncanakan akan tersusun 

dari dua bagian : 

1. Permisalan-permisalan manis yang sering dipakai untuk mendukung Pluralisme 

2. Perkataan-perkataan manis yang berkaitan dengan konsep yang dipakai untuk mendukung 

Pluralisme. 

Umumnya permisalan dan perkataan manis ini yang sering menjebak kaum Muslimin ke dalam 

perangkap Pluralisme, terutama dari kaum awamnya.  

Akan tetapi dalam perjalanannya, kami melihat bahwa sebagian dari kalimat-kalimat manis itu 

sebenarnya sudah kami tulis, atau kami kutip, pada bab-bab sebelumnya. Sehingga kami takut, 

bab ini hanyalah suatu pengulangan yang kurang memberikan faedah. 

Berdasarkan pertimbangan itu, maka kami ganti bab ini dengan suplemen bacaan yang juga 

merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan kami, untuk memperluas wawasan mengenai akar 

permasalahan Pluralis Liberal. 

Suplemen bacaan ini kiranya akan lebih memberikan manfaat, insya Allah, dan sekaligus bisa 

berfungsi untuk meng-cover tema-tema pembahasan yang mungkin terlewat dari pembahasan-

pembahasan kita yang sebelumnya. 
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Suplemen 1 : 

 

Ngaji Islam Liberal :  

Dasar-dasar berpikir Islam Liberal  

dan kenapa mereka tidak merasa bersalah dengan sikap mereka (1) 

Manhaj atau paradigma Liberalisme yang paling pokok adalah, Islam Liberal memandang 

Agama dalam hal ini Islam sebagai : 

 Suatu ―living organisms‖ yang senantiasa berubah dan berevolusi, 

 Yang senantiasa berubah ke arah dan bentuk yang lebih sempurna, atau fase yang lebih 

dewasa. 

 Yang berpijak kepada analisa ilmu ilmu sosial, analisa transformasi sejarah dan ilmunya, 

dan kultur paradigma masyarakat yang ada. 

Sehingga pada dasarnya mereka itu memandang Islam itu hanya sebagai : 

 Agama kultural, 

 Agama sejarah, 

 dan Agama evolutif, 

Yang mana agama ini dipandang akan senantiasa berubah pokok-pokok ajaran dan 

pemahamannya untuk ―melayani‖ kebutuhan umat manusia. Di sinilah fungsi jargon ―Islam 

sebagai rohmatan lil ‗aalamiin‖ yang mereka persepsikan secara liberal. Islam hanya dianggap 

sebagai ―pelayan‖ kebutuhan pemikiran manusia. 

Jika alam pemikiran dan keinginan manusia berubah, maka Islam tidak akan segan segan untuk 

melayaninya dan mencari justifikasinya, agar kebutuhan alam pemikiran dan keinginan manusia 

itu bisa terpenuhi. 

*** 

Oleh karena itu point of view mengenai Islam oleh kaum Liberalis, memang sengaja dipandang 

secara terbalik. 

Islam tidak lagi dipandang sebagai pedoman wahyu ―Center of everything‖, yang berfungsi 

untuk meluruskan, menegur, dan mengancam alam pemikiran (baca : Aqidah) dan perilaku 

manusia (baca : Amal) yang menyimpang, dengan adzab Allah yang sangat pedih. 

Islam tidak lagi dipandang sebagai pedoman wahyu ―Center of everything‖, yang berfungsi 

untuk membimbing, memotivasi, memuji, dan memberikan kabar gembira akan pemahaman dan 

keimanan yang sesuai dengan pedoman wahyu (baca :Aqidah), berikut amal soleh yang 

dilakukan. 

Bukan dianggap sebagai pedoman wahyu, untuk masalah ganjaran keridhoan Allah dan 

dimasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. 
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Akan tetapi Islam hanya dianggap sebagai ―pelayan‖ yang bisa mengantarkan ke surga dan 

keridhoan Allah Yang Maha Pengasih, yang sesuai dengan alam pemikiran manusia dan 

perkembangannya. 

Yang senantiasa melayani permintaan alam pemikiran dan keinginan manusia, yang dianggap 

mempunyai kedudukan sebagai tuan, dan mempunyai otoritas untuk memberikan instruksi 

terhadap sang pelayan (baca : Islam). 

Fungsi Islam sebagai basyir (pemberi kabar gembira) dan nadzir (pemberi ancaman) terhadap 

segala alam pemikiran (baca : Aqidah) dan perilaku (baca : amalan) manusia, dimakzulkan 

(diturunkan) dan dijadikan terbalik posisi nya. 

*** 

Konsep ―agama evolusi‖ ini adalah seperti perkataan Harun Nasution ketika menggambarkan 

proses perkembangan teologi (ilmu Ketuhanan) sebagai hasil evolusi dari dinamisme, animisme, 

politeisme atau henoteisme, lalu monoteisme atau agama Tauhid. 

Konsep agama evolusi ini sebenarnya bisa juga dikembangkan bahwa ―next step‖ nya adalah 

Atheisme. Sebagaimana ini yang terjadi di negara-negara barat yang dulunya merupakan negara 

Kristen, dan setelah terjadi society secularization bermunculanlah agnostic yang diakhiri dengan 

Atheisme. Akan tetapi sayangnya Harun Nasution tidak seberani itu dalam menuliskan 

konsekuensi pemahaman ―agama evolusi‖ itu. 

Buku buku Harun Nasution, umumnya selalu menjadi buku teks wajib di civitas akademika 

IAIN, atau yang sekarang berubah nama menjadi UIN itu. Terutama buku ―Islam ditinjau dari 

berbagai Aspeknya‖ yang terdiri dari 2 jilid itu. 

Manhaj agama evolusi memang senantiasa dikembangkan dan dijadikan sebagai dasar dasar 

pemahaman keagamaan Islam, pada lingkungan akademik yang berada dibawah institusi negara 

itu. 

Dibakukannya manhaj ini tidak lepas dari keputusan Depag pada tahun 1973, yang 

merekomendasikan buku Harun Nasution ―Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya‖ sebagai buku 

acuan dalam mata kuliah pengantar Agama Islam di IAIN. 

Sedangkan mata kuliah pengantar Agama Islam itu adalah mata kuliah wajib, yang harus diambil 

oleh semua mahasiswa IAIN 

*** 

Sekedar berkisah mengenai sejarah : 

 

Protes dan kritik ilmiah oleh H.M. Rosjidi terhadap buku ―Islam Ditinjau dari berbagai 

aspeknya‖ dan juga keputusan Depag untuk menjadikannya sebagai acuan manhaj resmi IAIN, 

tampaknya membentur tembok dan tidak diindahkan. 
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Apalagi menteri Agama waktu ditetapkannya buku ―Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya‖ 

sebagai rujukan resmi IAIN di bawah Depag, adalah Mukti Ali yang termasuk dalam kategori 

pelopor Liberalisme yang paling awal di Indonesia. 

Walaupun H.M. Rosjidi dulu juga pernah menjadi menteri agama di kabinet Syahrir I dan 

Syahrir II, namun sebagai mantan menteri agama beliau tidak mempunyai otoritas resmi 

kenegaraan lagi di zaman menteri agama Mukti Ali. 

Mukti Ali sendiri tergolong menteri agama yang mendukung eksistensi negara Israel, dengan 

pemahaman agar Israel juga mengakui eksistensi Palestina, dalam batas batas wilayah negara 

yang disepakati bersama. 

Alam pemikiran Mukti Ali tampaknya diteruskan kebijakan kebijakannya oleh menteri agama 

pengganti periode setelahnya, yakni Alamsyah Ratu Perwiranegara. 

Dan isu liberalisme muncul menguat lagi pada menteri agama Munawir Sjadzali, menteri agama 

pengganti setelah periode Alamsyah Ratu Perwiranegara berakhir. 

Bahkan Munawir Sjadzali cukup terang terangan dengan konsep ―Reaktualisasi Ajaran Islam‖ 

nya. Dengan pernah menggagas penyamaan hukum waris antara laki laki dan wanita yang tertera 

di dalam Al Qur‘an. Mengatakan ada beberapa ayat Al Qur‘an yang kini sudah tidak relevan 

lagi. 

Di bawah 2 periode kepemimpinan menteri agama Munawir Sjadzali selama 10 tahun itu, beliau 

telah meneruskan program Mukti Ali untuk mengirim para dosen IAIN belajar Islam ke negeri 

Barat kepada para orientalis Sekuler, untuk meraih gelar master dan doktoral. 

Selama 10 tahun itu, lebih dari 200 dosen IAIN meraih gelar master dan doktor sebagai hasil 

studi Islam ke Barat. Sehingga kalau corak pemikiran IAIN atau UNI itu lebih ke liberal-liberan, 

maka hal itu tidak perlu diherankan. 

*** 

Kita kembali lagi ke pembahasan pemahaman Liberalisme yang memandang Islam sebagai 

agama evolusi. 

Dari paradigma inilah, kaum Liberalis merasa bahwa mereka berada dalam tingkat evolusi 

pemahaman agama yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. 

Di zaman postmodernism sekarang ini, sebagaimana istilah periodisasi corak pemikiran zaman 

oleh para pemikir filsafat, memang memiliki karakter untuk selalu berusaha menentang segala 

hal yang berbau mutlak dan baku. 

Postmodernism senantiasa berusaha memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai sumber, 

terlepas nilai itu bersumber dari wahyu ataupun bukan dari Wahyu (baca : pemikiran manusia), 

untuk mendefinisikan ulang apa-apa yang dianggap telah mutlak atau yang telah baku itu. 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

207 
 

Postmodernism memandang bahwa karena kebutuhan manusia itu selalu berubah, dan fase 

modernisme yang cenderung ilmiah, rasional, dan sistematis dipandang tidak bisa menjawab 

kebutuhan jiwa manusia yang semakin kering. 

Maka kebutuhan manusia akan ―nilai‖dan bukan hanya sekedar masalah rasionalitas ilmiah itu, 

dianggap baru bisa dipenuhi jika kita mengambil nilai-nilai yang terletak di luar dari apa yang 

telah mutlak dan telah baku itu. Atau bahkan dengan cara merombak tata nilai yang telah baku 

dan mutlak itu. 

Oleh karena itu kaum Liberalis memandang bahwa jawaban dari kebutuhan postmodernism ini, 

terletak pada evolusi agama kepada Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme itu sendiri. Mereka 

memandang agama tidak bisa menjawab kebutuhan postmodernisme, kecuali dengan jalan ber-

evolusi. 

Atas dasar inilah, sistem perangkat keilmuan dan kaidah kaidah nya (epistemology), yang 

dianggap bisa memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai macam sumber itu, mulai 

disusun dan diwacanakan ke masyarakat luas. 

Epistemology ini umumnya akan kembali kepada filsafat relativisme dan Hermeneutika, dalam 

memahami teks teks keagamaan yang dianggap bisa dan boleh untuk diinterpretasi kan ulang, 

dengan berbagai macam fenomena sosial yang ada pada zaman sekarang. 

Boleh untuk diinterpretasi kan ulang sesuai dengan kebutuhan gaya hidup, alam pemikiran, dan 

relativitas konsep rohmatan lil ‗aalamiin sesuai dengan kecenderungan masing-masing orang. 

*** 

Di sisi lain, jika kita fahami lebih lanjut. Konsep ―agama evolusi‖ yang berusaha meng-evolusi 

nilai-nilai dan aturan Islam ini sebenarnya berusaha menjawab tuduhan Karl Marx bahwa 

―agama itu adalah candu‖, ataupun filsafat nihilisme Nietzcche yang berusaha untuk 

menghapuskan nilai dengan berkata ―God is death‖. 

Akan tetapi sayang, Liberalisme dan agama evolusi ini menjawab dengan jawaban yang salah. 

Dan Islam berlepas diri dari filsafat ―agama evolusi‖ seperti itu. 
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Suplemen 2 : 

 

Ngaji Islam Liberal :  

Dasar-dasar berpikir Islam Liberal  

dan kenapa mereka tidak merasa bersalah dengan sikap mereka (2) 

Contoh praktek pemahaman liberalisme konsep ―Agama Evolusi‖ ini, adalah dengan cara : 

Adanya kajian ―sosiologi agama‖, yang bertujuan untuk mempelajari peran agama di dalam 

masyarakat; praktik, latar belakang sejarah, perkembangan dan tema universal suatu agama dan 

ajarannya di dalam masyarakat. 

Intinya adalah pertanyaan apakah ajaran Islam masih relevan di lingkungan itu? Ataukah ada 

suatu modifikasi dan penselarasan dengan kearifan lokal? Ataukah ditolak? 

Senada dengan sosiologi agama, terdapat juga istilah ―Antropologi agama‖. Yakni suatu studi 

untuk mempelajari manusia dalam kaitan dengan agama dan ajarannya, melalui pendekatan 

budaya. 

Ada lagi istilah ―Psikologi Agama‖, yakni suatu studi yang meneliti dan mempelajari tingkat 

laku manusia, dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan agama yang dianutnya. Dengan 

kata lain, upaya mempelajari tingkah laku keagamaan melalui pendekatan psikologi. 

Dari ―input primer‖ yang berasal dari tiga studi itu, yakni : 

1. Sosiologi Agama 

2. Antropologi Agama 

3. Psikologi Agama 

Maka didiskusikan re-interpretasi text-text keagamaan yang sekiranya perlu di adakan, yakni 

dengan melalui epistemology filsafat relativisme dan tafsir hermeneutika, agar sesuai dengan 

kenyataan masyarakat yang ada. 

Dari sinilah input-input pemikiran yang beraneka ragam mulai digulirkan, baik secara komunal 

ataupun secara individu. 

Adapun apa apa yang tersebut dalam teks teks keagamaan (Wahyu Al-Qur‘an dan As-Sunnah), 

maka itu hanya dianggap sebagai ―input sekunder‖ yang mempunyai latar belakang dan konteks 

berbeda dengan apa yang terjadi pada realita sekarang. 

Input sekunder ini dianggap bersifat ―cair‖ dan boleh disesuaikan dengan input primer yang ada 

tadi. 

Beragama secara kontekstual dalam kajian liberalisme, dipandang lebih penting, dibandingkan 

beragama secara tekstual dan tidak bebas (Liberal) sesuai yang mereka inginkan. 

Paradigma Liberalisme ini sebenarnya berangkat dari pola pandang pemikir Barat dalam melihat 

agama. 
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Agama dalam pola pandang pemikir barat, tidak dipandang berasal dari wahyu yang diturunkan 

oleh Allah, akan tetapi dipandang berasal dari gejala fenomena sosial. 

Pencetus pola pandang ini adalah Emile Durkheim yang berasal dari Perancis (1858 – 1917). 

Emile Durkheim berkata, 

―A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, i.e., things 

set apart and forbidden – beliefs and practices, which unit in one single moral community 

called a Church (and) all those who adhere to them ‖ 

[Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, Book 1, Ch.1] 

Key point nya perkataan Emile Durkheim adalah di ―which unit in one single moral 

community called a Church (and) all those who adhere to them‖. 

Konsekuensi dari pola pandang ini adalah, dengan mempelajari gejala fenomena sosial yang ada 

pada suatu komunitas beragama, 

baik itu secara kajian sosial agama, antropologi agama, dan psikologi agama; 

maka itu dipandang cukup untuk digunakan sebagai input primer dalam memahami agama. 

Dengan tanpa perlu berpegang untuk kepada teks-teks wahyu sebagai input primer. 

Karena komunitas masyarakat dan ajaran teks wahyu yang digunakan, dianggap satu system 

paket kesatuan yang tak terpisahkan. 

Dan perilaku atau fenomena sosial yang terjadi itu, dipandang lebih kuat untuk dijadikan 

argumen dalam memahami agama sebagaimana yang terjadi pada komunitas gereja di barat, 

dibandingkan memahami teks teks Wahyu yang dianggap multi-tafsir itu. 

Sehubungan dengan Liberalisme, maka Liberalisme berpandangan bahwa teks teks wahyu itulah 

yang harus mengikuti fenomena sosial yang ada. Karena agama itu harus kontekstual sesuai 

realita yang ada, dan tidak hanya sekedar tekstual. 

*** 

Ini berkebalikan dengan pemahaman dasar Ummat Islam, yang selalu berpegang kepada 

orisinalitas Islam sebagai agama wahyu yang sudah sempurna. 

Rusak atau tidak rusaknya pemahaman suatu komunitas beragama, atau suatu daerah, atau suatu 

negara sekalipun, maka itu sama sekali bukanlah dalil, dalih, argumentasi, ataupun hujjah. 

Musyrikin Jahiliyah pada zaman Rasulullah diutus, sebenarnya juga telah memiliki komunitas 

agama yang mapan. Kaum musyrikin juga mengenal Allah, dan bahkan mengklaim bahwa ajaran 

nenek moyang mereka itu adalah apa yang diinginkan Allah, walau tanpa bukti wahyu. 
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Maka ketika Rasulullah datang dan menyampaikan wahyu yang diterimanya, mereka berusaha 

sekuat tenaga menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. 

Mereka bersikeras bahwa kesyirikan yang ada sekarang ini, sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh Allah. Dan wahyu Allah yang diaku aku oleh Rasulullah itu, hanyalah kedustaan 

belaka. 

Dan kemudian berlangsunglah kisah dakwah tauhid Rasulullah dan para sahabatnya, kepada para 

penolak Wahyu itu. 

Dakwah Tauhid ini sendiri sebenarnya selalu sama dan berkesinambungan dari semua Rasul, 

sejak zaman Nabi Nuh ‗alaihis salaam hingga zaman Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam. 

Adapun yang berbeda hanyalah syariat para Rasul itu, dan ini adalah hak prerogative Allah 

selaku Rabb untuk memerintahkan dan melarang sesuatu. Serta menghalalkan dan 

mengharamkan sesuatu. 

Bukan sama sekali karena konsep evolusi agama. 

اْجرَِ٘ثُْٞا اُطَّاُؿٞخَ } َٝ ِٕ اْػثُُذْٝا للّاَ  ُعٞالً أَ ٍح سَّ َّٓ
َِّ أُ ًُ َُوَْذ تََؼْصَ٘ا ك٢ِ  َٝ } 

―Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

―Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut ‖ (QS. An Nahl:36) 

Berangkat dari aqidah ini, sebenarnya pemahaman Liberalisme sudah sangat jauh menyimpang 

dan berbeda dibandingkan apa yang didakwahkan oleh para Rasul dan pengikutnya. 

*** 

Uniknya, Al-Qur‘an dan As-Sunnah sendiri senantiasa menekankan untuk mengembalikan 

segala problematika Ummat dan zaman yang dihadapinya kepada Al-Qur‘an dan As-Sunnah. 

Baik itu sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun tidak. 

Dan telah masyhur kisah para Nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, karena Wahyu yang 

disampaikan itu tidak sesuai dengan alam pemikiran dan keinginan kaumnya. 

Dan semakin orisinil serta semakin otentik pengembaliannya kepada Wahyu yang mengacu 

kepada pemahaman Rasulullah dan para Sahabat nya, selaku standart dan pemegang otoritas 

tertinggi dalam memahami wahyu, maka semakin valid dan semakin benarlah cara kita dalam 

memahami Islam yang telah sempurna itu. 

Berkebalikan dengan kaum Liberalisme, mereka menganggap Islam itu agama evolusi dan harus 

dilakukan selalu dilakukan re-interpretasi ulang pokok-pokok ajarannya, sesuai dengan tuntutan 

alam pemikiran dan keinginan manusia. Sesuai dengan tuntutan zaman post modernism. 
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Semakin kita dekat dengan tuntutan zaman atau tuntutan post modernisme, walau dengan cara 

menabrak tata aturan dan Wahyu yang baku dan jelas, maka akan semakin benar pemahaman 

Islam kita menurut Liberalisme. 

Sesuai atau tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para Sahabat Nya dalam memahami 

tektual Wahyu, tidaklah penting bagi mereka. Karena Islam itu adalah agama evolusi menurut 

mereka. 

Kaum Liberalis sendiri memandang orang-orang yang menolak konsep ―Agama Evolusi‖ dengan 

―Islam itu agama yang sudah sempurna‖, sebagai kaum revivalis (orang yang berusaha 

mempertahankan Wahyu yang ada) dan tekstualis. 

Julukan fundamentalis juga termasuk dalam daftar celaan mereka. 

Dan seperti biasa, kaum Liberalis ketika memberikan julukan-julukan yang bersifat mengejek 

itu, merasa bahwa mereka berada dalam tingkat evolusi pemahaman agama yang lebih tinggi 

dibandingkan yang lain. 

Padahal yang berkata Islam itu sudah sempurna bukanlah kaum muslimin itu sendiri, melainkan 

Allah subhaanahu wa Ta‘ala sendiri di dalam Firman-Nya. 

َّ ِد٣ ْعََل ُْ اْْلِ ٌُ َسِػ٤ُد َُ َٝ ر٢ِ  َٔ ْْ ِْٗؼ ٌُ ُد َػ٤َِْ ْٔ َٔ أَْذ َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِد٣َ٘ ٌُ ُِْد َُ َٔ ًْ َّ أَ ْٞ َ٤ُْ ً٘اا  

―… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …‖ [Al-Maa-

idah: 3] 

Bantahan terhadap syubhat-syubhat ―Agama Evolusi‖ ini sebenarnya bisa lebih panjang lagi. 

Namun saya kira bukan untuk pemaparan akan hal itu, tujuan penulisan kita kali ini. 

*** 

Sekedar memberikan contoh, corak penulisan dan pemahaman ―Agama Evolusi‖ kental ada 

dalam buku―A History of God‖ (Sejarah Tuhan) tulisan Karen Armstrong. 

Karen Armstrong sendiri memberikan pemapaparan agama evolusi ini, dengan melakukan re-

intrepretasi kepada teks-teks keagamaan yang kembali sejak 4000 tahun yang lalu. Mulai dari 

Yahudi, Kristen, dan Islam. 

Kenapa saya ingin memberikan contoh corak pemahaman ―Agama Evolusi‖ ini dengan buku 

Karen Armstrong yang berjudul lengkap ―A History of God : The 4,000-Year Quest of Judaism, 

Christianity, and Islam‖? 

Apakah karena Karen Armstrong adalah orang barat yang cukup representative dan kental 

dengan kajian Orientalisme, untuk memberikan bukti mengenai adanya pemahaman konsep 

―Agama Evolusi‖ yang berasal dari orientalisme ini ? 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

212 
 

Al-jawab, kurang tepat. 

Buku Karen Armstrong ini saya jadikan contoh, karena sejarah Liberalisasi dan konsep ―agama 

evolusi‖ itu memang sebenarnya berasal dari Yahudi dan Kristen. Hingga kemudian berusaha 

diadopsi agar bisa masuk ke dalam Islam. 

Pemahaman Yahudi Liberal sendiri mulai muncul pada abad ke 19, dan organisasi Yahudi 

Liberal sendiri mulai didirikan pada tahun 1902. 

Kita bisa mempelajari mengenai komunitas serta organisasi Yahudi Liberal ini pada 

http://www.liberaljudaism.org/ dan http://www.ljs.org/about-us/ 

Pemahaman Kristen Liberal sendiri juga sama seperti Yahudi Liberal. Bahkan Kristen Liberal 

tampaknya lebih dulu dibandingkan Yahudi Liberal. Kristen Liberal mulai muncul pada abad ke 

18, sedangkan yahudi Liberal baru abad ke 19. 

Sekte Kristen Liberal sudah mempunyai gereja-gereja yang khusus bagi Kristen Liberal, sama 

seperti Yahudi Liberal yang mempunyai Sinagoge khusus bagi Yahudi Liberal. 

Kristen Liberal menentang dominasi gereja yang berpedoman kepada dogma ―extra ecclesiam 

nulla salus‖ (Tidak ada keselamatan di luar gereja), menjadi ―semua agama adalah jalan 

keselamatan‖ (Pluralisme). 

*** 

Secara garis besar, Liberalisme merubah fungsi agama dari pengatur hawa nafsu manusia yang 

berasal dari alam pemikiran dan keinginannya, menjadi pemuas hawa nafsu manusia dengan 

berdasarkan konsep ―Agama Evolusi‖, ―Filsafat Relativisme‖, dan ―Tafsir Hermeneutika‖ nya. 

Agenda pragmatis mereka adalah memasukkan Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme agar 

bisa diterima di kalangan masyarakat Islam. 

Namun pada penutup tulisan saya ini, ada salah satu point lagi yang ingin saya Share. 

Bahwasanya isu kajian sosiologi agama, antropologi agama, dan psikologi agama kadang 

dipandang ―cukup seksi‖ untuk memberikan gejala ―liberalisme ringan‖ kepada beberapa 

golongan yang sebenarnya anti liberal. 

Golongan yang saya maksud itu ada tiga, yakni : 

1. Golongan pendukung manhaj ―fiqhul waqi‖ (fiqh akan kenyataan yang terjadi) yang 

terlalu berlebihan, yang umumnya terdiri dari para Harokiyyun, dan penggemar teori 

konspirasi politik. 

2. Golongan pendukung pemahaman bid‘ah hasanah, yang umumnya terdiri dari para 

muqollid madzhab. 

3. Golongan pendukung pluralisme manhaj dan manhaj muwazanah. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.liberaljudaism.org%2F&h=KAQFw0dmrAQG0OTGsCIBBBVBHRTpKZdFO2-Y96vH3PQFDvg&enc=AZOpp3EbV7UZMUKRZICuN5LwbhQvfmyghml0jNFgrhkJ4TozToj1kqzvDMEZSvPSx8t4FU7LQYgVktjkQfw-f7PvkpxsgNY67BhAL5lkEx8AEho6fxKzF1DiyPzttzSYJLGIHqfn7lL1nWh6ikeZ3cqYdt5UhCK04m0LqI7w9kAIG3dTCzGyWqArggfue5-Og90&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ljs.org%2Fabout-us%2F&h=9AQGmJCbAAQHQ-B0-AWYq3T_1U7X6768rPe8PrESsM7TgxA&enc=AZPlttmwaID-LXV4wbiO4l7a2X7QqDzVDQuWCf4eUH-vNyeDEwtEXHoLLHmXcg3duGruR3eui0uhXiFCV12ARfSMiRDpEFS9060xHHcziB1VPXq6v1oyRGQnYHcbvnHOCLjkD91Ux3tB_M6psMn20E80uA25BgcvyksWsdZGtC_3T2P--e7EM-rc5R8KXmbNSGg&s=1
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Isu kajian atau pengamatan sosiologi agama, antropologi agama, dan psikologi agama cukup 

menggelitik bagi mereka. 

Hingga demi perjuangan dan cita cita mereka yang luhur untuk kelancaran dakwah, menegakkan 

Islam, dan persatuan umat Islam, mereka rela untuk melakukan ―otak atik‖ qaidah fiqh / ushul 

fiqh beserta qoul ulama / imam demi membenarkan re-interpretasi liberalisme ringan mereka. 

Akan tetapi harus dicatat, bahwa gejala liberalisme ringan mereka tidaklah seberbahaya 

liberalisme yang sebenarnya yang hingga mencetuskan konsep ―evolusi agama‖. 

Paling pol konsep yang mereka cetuskan adalah ―evolusi manhaj‖ dan kompromi perjuangan 

politik demokrasi. 

Dan umumnya mereka juga berpartisipasi aktif dalam memerangi pluralisme, Liberalisme, dan 

Sekulerisme beserta syubhat syubhat nya. 

*** 

Semoga tulisan ini bermanfaat dan mudah untuk difahami, Baarokalloohu fiik 
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Suplemen 3 : 

 

Root Cause infiltrasi Filsafat Liberalisme dan Filsafat Hermeneutika  

Semua Sufi zaman sekarang sebenarnya bertujuan dan mengajarkan ―Playing God‖. 

Hanya saja bedanya ada yang berani dan terang terangan, seperti Al Halaj dan Ibnu Arobi. 

Sedangkan yang lain ―malu-malu‖ mengakuinya dan ―halus mainnya‖ lewat kedok tazkiyatun 

nufus. 

Maka dari itu kalau kita lihat, orang atau ormas yang basic atau background nya Sufi dan 

Asyairoh (pengikut Asy‘ariyyah), mudah untuk terinfiltrasi Pluralisme modern dan relatif 

―mandul‖ dalam pengingkarannya. 

**** 

Lho kok Asyairoh ikut termasuk? 

Ya, karena ini berkaitan definisi Al Qur‘an adalah Kalamulloh menurut Asyairoh, yang pada 

abad modern ini digabungkan dengan pemahaman Al Qur‘an menurut Nashr Abu Zaid dengan 

konsep At Ta‘addud At Takwil – nya (multiple interpretation) . 

Yang mana Nashr Abu Zaid bermain ―cantik‖ dengan mengatakan bahwa wahyu itu memang 

benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi kemudian ditakwilkan oleh 

Rasulullah dengan bahasa yang mudah dipahami dengan intelektualitas manusia, menggunakan 

bahasa Arab. 

Dengan kata lain Al Qur‘an yang ada pada kita sekarang ini sebenarnya adalah hasil takwil 

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. ―li-annahu tahawwala min al-tanzil ila al-ta‘wil‖ kurang 

lebih demikian konsep Nashr Abu Zaid. 

Konsep Nashr Abu Zaid ini sebenarnya hanya modifikasi dari konsep Mu‘tazilah bahwa Al 

Qur‘an itu adalah makhluk, bukan Kalamullah, dengan menggunakan basic concept yang 

berbeda. 

Wikipedia menulis, 

Abu Zayd saw himself as an heir to the Muʿtazila, ―particularly their idea of the created 

Qurʿān and their tendency toward metaphorical interpretation.‖ 

Lihat : https://en.wikipedia.org/wiki/Nasr_Abu_Zayd  

Mu‘tazilah memandang dari konsep penolakan bahwa Allah mempunyai sifat Al Kalam, 

mengadopsi dari Jahmiyyah. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nasr_Abu_Zayd


RISALAH TAUHID JILID 4 
 

215 
 

Sedangkan Nashr Abu Zaid mengakui Kalamullah, hanya saja bermain di pengertian Kalamullah 

dan Al Qur‘an. Hampir sama seperti perincian Al Qur‘an Kalamullah menurut pengertian 

Asyairoh, yang kental dengan pemahaman takwilnya dalam masalah sifat sifat Allah 

**** 

Sehingga akibatnya ―rethinking Islam‖, tafsir kontekstual dan sikap meremehkan terhadap orang 

yang berpegang kepada tekstual Al Qur‘an dan As Sunnah, Aktualisasi Islam di Abad modern ini 

melalui sekulerisme dan humanisme, dan lain lain mulai mendapatkan basic argument nya. 

Maka sah lah tafsir hermeneutika atau Quranic Hermeneutics yang dikembangkan oleh 

Mohammed Arkoun, sebagai tools liberalisme dalam memahami Islam dalam berbagai konteks 

nya. 

Termasuk konteks Pluralisme dan Sekulerisme, dua buah topik utama yang diperjuangkan oleh 

para Liberal. 
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Suplemen 4 : 

 

Hubungan pendapat Asyairoh mengenai Kalamullah,  

dan Filsafat Liberal serta Hermeneutika di dalam Islam   

Di tulisan sebelumnya (suplemen 3) saya berkata , 

―karena ini berkaitan definisi Al Qur‘an adalah Kalamulloh menurut Asyairoh, yang pada 

abad modern ini digabungkan dengan pemahaman Al Qur‘an menurut Nashr Abu Zaid 

dengan konsep At Ta‘addud At Takwil – nya (multiple interpretation) . ‖ 

Saya juga berkata, 

‖ Sehingga akibatnya ―rethinking Islam‖, tafsir kontekstual dan sikap meremehkan 

terhadap orang yang berpegang kepada tekstual Al Qur‘an dan As Sunnah, Aktualisasi 

Islam di Abad modern ini melalui sekulerisme dan humanisme, dan lain lain mulai 

mendapatkan basic argument nya. 

Maka sah lah tafsir hermeneutika atau Quranic Hermeneutics yang dikembangkan oleh 

Mohammed Arkoun, sebagai tools liberalisme dalam memahami Islam dalam berbagai 

konteks nya. 

Termasuk konteks Pluralisme dan Sekulerisme, dua buah topik utama yang diperjuangkan 

oleh para Liberal.‖ 

**** 

Mungkin ada yang bertanya, 

bagaimana ―bridging words‖ dalam memahami korelasi pendapat Asyairoh mengenai sifat 

Kalam Allah dan juga Al Qur‘an sebagai Kalamullah, dengan pendapat para Pluralis Liberal. 

Yang mana mereka bersikap Liberal dengan bungkus ―kontekstual‖ dalam memahami Al Qur‘an 

dan syariat Islam, menggunakan tools tafsir Hermeneutika sebagaimana yang mereka klaim itu ? 

Untuk memahami ini, 

maka perlu bagi kita mengetahui bagaimana pendapat Asyairoh (pengikut Asy‘ariyyah) terhadap 

sifat Kalam (berbicara) – nya Allah, terutama pendapat Asyairoh dalam memahami Al Qur‘an 

sebagai Kalamullah (perkataan Allah) 

*** 

Asyairoh itu mengakui sifat Kalam Allah, namun dengan cara yang mereka takwil dan karang 

karang sendiri. 

Mereka berkata mengenai sifat Kalam Allah itu, bahwa Allah itu berbicara dengan tanpa suara, 

tanpa bahasa, dan tanpa huruf. Oleh Asyairoh ini diistilahkan mereka sebagai Kalamun Nafsi 

(Perkataan bagi Allah sendiri). 
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Sedangkan Ahlus Sunnah berpendapat mengenai sifat Kalam Allah apa adanya, sesuai dengan 

qoidah baku Ahlus Sunnah dalam masalah Tauhid Asma wa Shifat. Allah mempunyai sifat 

fi‘liyyah (perbuatan) yang sesuai dengan kehendak Allah (irodah Allah) dalam masalah sifat 

kalam Nya. 

Allah berbicara kapan saja Allah berkehendak, dengan suara dan bahasa apa saja yang Allah 

kehendaki. 

Inilah cara memahami sifat kalam Allah yang benar. 

*** 

Pendefinisian Asyairoh mengenai sifat Kalam Allah ini kemudian menuntut penjelasan, kalau 

begitu apa itu Al Qur‘an? 

Asyairoh kemudian menjelaskan bahwa Al Qur‘an itu adalah ta‘bir (terjemahan) dari Malaikat 

Jibril, atau terjemahan dari Nabi Muhammad shallallahu ‗alaihi wa sallam. 

Dari dua pendapat Asyairoh mengenai Al Qur‘an itu, para Liberal mengambil pendapat bahwa 

Al Qur‘an ini adalah terjemahan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Bukan dari 

malaikat Jibril. 

Kenapa mereka mengambil pendapat Asyairoh yang Al Qur‘an ini adalah terjemahan dari 

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam saja? 

Yakni agar ada nuansa manusiawi nya. Bahwa Muhammad sebagai manusia biasa itu tentu 

terpengaruh oleh bi-ah nya (lingkungan dan kondisi sekeliling nya). Dalam hal ini adalah 

lingkungan Arab. 

Sehingga terjemahan Nabi Muhammad terhadap Al Qur‘an ini, sesuai dengan konteks pada 

zaman dan tempat itu. 

Adapun ketika tempat dan zaman berubah, maka kita harus menyesuaikan diri. Dan tidak boleh 

terpaku dengan tekstual Al Qur‘an yang sebenarnya hanyalah terjemahan Nabi Muhammad, 

yang sesuai dengan konteks pada zaman rasulullah waktu itu. 

Kita harus bisa melihat ―pesan pokok‖ atau ―inti hikmah‖ di balik tekstual Al Qur‘an dan As 

Sunnah itu, untuk kemudian diterjemahkan secara kontekstual pada zaman dan lingkungan kita 

sekarang ini. 

*** 

Berdasarkan penggiringan pemahaman yang didasarkan dari penjelasan Asyairoh salah itu, maka 

fahamlah bagi kita ―bridging words‖ akan perkataan saya yang sebelumnya perihal Nashr Abu 

Zaid, Mohammad Arkoun, dan tafsir kontekstual serta Hermeneutika Qur‘an. 

Berikut akan saya ulang lagi kutipan perkataan saya yang sebelumnya, 
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‖Sehingga akibatnya ―rethinking Islam‖, tafsir kontekstual dan sikap meremehkan terhadap 

orang yang berpegang kepada tekstual Al Qur‘an dan As Sunnah, Aktualisasi Islam di 

Abad modern ini melalui sekulerisme dan humanisme, dan lain lain mulai mendapatkan 

basic argument nya. 

Maka sah lah tafsir hermeneutika atau Quranic Hermeneutics yang dikembangkan oleh 

Mohammed Arkoun, sebagai tools liberalisme dalam memahami Islam dalam berbagai 

konteks nya. 

Termasuk konteks Pluralisme dan Sekulerisme, dua buah topik utama yang diperjuangkan 

oleh para Liberal.‖ 

*** 

Ustadz Dr. Firanda hafidzahulloh juga menjelaskan mengenai ―bridging words‖ dan masalah 

Asyairoh ini, dalam rekaman bedah buku disertasi beliau. 

Silakan buka file rekaman Audio di bawah ini, dan dengar mulai dari menit ke 20 dan 45 detik. 

Hingga menit ke 34 dan 28 detik. Beliau menjelaskan panjang lebar disana. 

Lihat : https://ia601505.us.archive.org/…/Dr_Firanda_Andirja_-_Memb… 

Terdapat sedikit notes dari saya, bahwa Ustadz Firanda di dalam rekaman Audio itu hanya 

menyebutkan bahwa ―bridging words‖ itu diambil dari perkataan Komaruddin Hidayat di 

bukunya. Dan juga kemudian menyebutkan perkataan Nurcholish Madjid dan juga Ulil Abshor. 

Adapun pada tulisan saya ini, hal tersebut saya perluas dengan menyebut Nashr Abu Zaid dan 

Mohammad Arkoun. 

Karena mereka berdua lebih saya pandang sebagai Grand Master dan founding father 

Liberalisme yang lebih hebat dengan kaliber yang lebih internasional, yang meletakkan pondasi 

filsafat Liberalisme dan Hermeneutika. 

Buku buku mereka biasanya dipakai atau disebut namanya dalam khazanah civitas akademika 

filsafat Islam liberal sebagai tokoh rujukan, sejauh yang saya tahu. 

**** 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fia601505.us.archive.org%2F13%2Fitems%2FDrFirandaAndirjaMembantahDaiDaiPluralismeYangMenggunakanAlQuranDanSunnah1%2FDr_Firanda_Andirja_-_Membantah_Dai-dai_Pluralisme_yang_Menggunakan_Al-Quran_dan_Sunnah%5B1%5D.mp3&h=MAQFGcajuAQEzwBMERWv40VhKevDcnojtfhRbXz-NQGL8ag&enc=AZNJA8us1LkpOsNZJcBMDaukMKmH8Pn6TDoODUB4QeEtxXhtrQuehj3fHKu2DRAJsQwPhseeu74i3o15dn1_BlXDaPwD0vPIA7bxOQ5r-QLfqofuEIwim0pFptnQ3oNacvBKndoGPBbigquTgL-2A16xz6bzHwlad-W4gB0Xpl8j_Lkv19F_BzCoHx0jN_tZNEc&s=1
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Suplemen 5 : 

 

Pluralisme pada abad modern ini berbeda  

dengan ajaran ―Playing God‖ nya Ibnu Arobi yang kafir itu 

Saya baru tahu dan faham, bahwa Pluralisme adalah ajaran baru yang baru muncul pada abad 

modern ini di dalam dalam Islam. 

Yang mana ini berbeda dengan klaim dan apa yang saya fahami sebelumnya, bahwa ajaran 

Pluralisme ini mempunyai akar sejarah dari ajaran sufi Ibnu Arobi yang sudah dikafirkan oleh 

para ulama zaman dulu. 

Atau dengan kata lain, Pluralisme ala orang liberal pada zaman ini, berbeda dengan Pluralisme 

ala Sufi Ibnu Arabi pada zaman dulu. 

**** 

Apa bedanya? 

Ibnu Arobi menyebut bahwa semua benar ―versi dia‖. Maka jika Islam mengaku benar sendiri, 

Kristen mengaku benar sendiri, dan Yahudi paling benar sendiri; maka semua itu salah. 

Maka dari itu Ibnu Arobi menyalah nyalahkan semuanya. Islam salah, Kristen salah, dan Yahudi 

salah. Semua baru bisa benar jika mau lebur atau menapaki jejak seperti Ibnu Arobi. 

Dengan kata lain, lepaskanlah semua ikatan ikatan agama yang membuatmu salah itu. Baru 

setelah kamu bebas, maka kamu akan menemukan kebenaran. 

Oleh karena itu Ibnu Arobi mengatakan bahwa Fir‘aun la‘natullooh alaih yang berkata ―ana 

robbukumul A‘la‖ (aku adalah Tuhan mu yang maha tinggi) itu, adalah orang yang paling 

beriman. 

Istilah mudahnya, faham Ibnu Arobi itu adalah faham ―playing God‖. Everybody can be God, 

following Ibnu Arobi path. 

*** 

Sedangkan Pluralisme pada zaman modern ini mengatakan, bahwa semua agama itu benar 

menurut versi mereka sendiri sendiri. 

Islam benar, Kristen benar, Yahudi benar, pokoknya semua benar yang penting jangan saling 

menyalah nyalahkan. 

Karena Pluralisme abad modern ini tidak memberikan pemahaman ―playing God‖ seperti Ibnu 

Arobi. Akan tetapi Pluralisme modern ini beranggapan bahwa Tuhan semua agama itu sama, 

hanya ―jalan agamanya‖ yang berbeda beda. 
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Semua agama menuju ke Tuhan yang sama, hanya beda nama agama dan beda cara ajarannya 

saja. 

Jadi instead of ―Playing God‖ seperti Ibnu Arobi, Pluralisme modern lebih memilih jalan 

―Manipulating by the name of God‖. 

Jadi jelas bahwa Pluralisme ala Ibnu Arobi itu, jauh berbeda dibandingkan Pluralisme modern. 

Jika Ibnu Arobi berani mengatakan bahwa Fir‘aun adalah orang yang paling beriman, karena dia 

playing God. Maka faham Pluralisme modern tidak berkata seperti itu, karena dia mengakui 

ajaran semua agama itu benar. 

Jika ajaran agama itu mengatakan bahwa Fir‘aun itu adalah orang yang terlaknat dan sangat 

kafir, maka konsekuensi Pluralisme modern harusnya juga membenarkan hal itu. 

Maka dari itu, Pluralisme modern ini adalah ajaran baru yang baru keluar pada abad modern ini. 

Yang berbeda dengan ajaran Ibnu Arobi yang telah dikafirkan oleh para ulama itu. 

*** 

Pembahasan dan pemahaman ini saya dapatkan ketika saya mendengarkan uraian rekaman 

Ustadz Dr. Firanda hafidzahulloh, ketika bedah buku dengan para mahasiswa universitas 

Madinah dari Indonesia, di Madinah. 

Dengar rekaman audio ini pada menit ke 10 dan 43 detik, hingga menit ke 13 dan 9 detik. 

Buka : https://ia601505.us.archive.org/…/Dr_Firanda_Andirja_-_Memb… 

**** 

Adapun uraian Ustadz Dr. Firanda tersebut saya perluas dan saya berikan tambahan di sana sini 

melalui tulisan saya ini, agar lebih memudahkan bagi kita untuk memahaminya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fia601505.us.archive.org%2F13%2Fitems%2FDrFirandaAndirjaMembantahDaiDaiPluralismeYangMenggunakanAlQuranDanSunnah1%2FDr_Firanda_Andirja_-_Membantah_Dai-dai_Pluralisme_yang_Menggunakan_Al-Quran_dan_Sunnah%5B1%5D.mp3&h=tAQH-mVYTAQFgBJg-BFRfAULI-Ca4-1qx9jQ-vspZDtxsIA&enc=AZPeS7eW_XRREWRNBqa9r-CdgzpAxNQqWy1gVjtuI9Tln3WtdIU72P7S4eZ5JvDnc20yWQ3S-RLkRTZlsrjXOqyIJQnP5fUQalo3ggrXWfPwULkn1vGygUwq1xic4JnOFsgZdU1rqTZ3JVt_Wj0C_-I9VohE1126gB0KKnf0LivcJkhyav8X9Vj1Zwwk2gOHtkE&s=1
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Suplemen 6 : 

 

Jenis-jenis Filsafat yang digunakan Pluralis Liberal 
 

Kumpulan jenis filasafat yang dipergunakan oleh Pluralis Liberal sebagai landasan faham 

Pluralisme nya adalah : 

1. Filsafat Perennial 

2. Filsafat Relativisme 

3. Filsafat Hermeneutika 

4. Filsafat Post Modernisme 

5. Filsafat Pragmatisme 
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Suplemen 7 : 

 

Belajar Sejarah : 

Sekilas mengenai infiltrasi Sekulerisme dalam Islam 

Penulis syubhat Sekulerisme dalam Islam pertama kali, setau saya, adalah Syaikh Ali Abdur 

Roziq dari Al Azhar Mesir, melalui bukunya ―Al Islam wa Ushulul Hukm‖ pada tahun 1925 M. 

Buku ini kecil dan tipis, alias kutaib. Namun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para 

orientalis dan para pendukung nya. Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu buku historis 

rujukan dari perguruan tinggi Islam yang merujuk kepada kurikulum Barat.  

Syaikh Ali Abdur Roziq dan buku kecil nya itu cukup membikin gempar Al Azhar. Sehingga dia 

kemudian dicabut gelar nya sebagai Syaikh yang berafiliasi ke Al Azhar. 

Cukup banyak kemudian Syaikh dari Mesir sendiri, yang menulis kitab untuk membantah kutaib 

nya Syaikh Ali Abdur Roziq. Salah satunya adalah Syaikh Muhammad Dhiyauddin Ar Rois. 

Syaikh Ali Abdur Roziq dalam sejarah hidupnya sendiri bukan termasuk Syaikh yang produktif 

dan banyak membuat tulisan. Hanya dua buah buku saja yang pernah beliau tulis, salah satunya 

adalah kutaib tersebut. 

Tanya : 

dia ulama sufi itukah yg juga menulis buku bersama orientalis perancis louis massignon 

Jawab : 

Itu Musthofa Abdur Roziq. Yang menulis buku Al Islam wat Tashowwuf bersama Louis 

Massignon. Beda orang 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISALAH TAUHID JILID 4 
 

223 
 

Suplemen 8 : 

 

Sekilas pandang mengenai Sekulerisme,  

Demokrasi, Liberalisme, Pluralisme, dan Islam 

Istilah ―Sekulerisme‖ pertama kali dikenalkan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1851 M. 

Dia adalah seorang penulis Inggris (British writer) yang agnostic (ragu terhadap agama dan 

Tuhan) . 

Melalui metode ―projecting back‖, Sekulerisme diklaim memiliki akar sejarah intelektual yang 

panjang, hingga kepada para filosof Yunani dan Romawi pada zaman dulu. 

Hal ini unik, karena sejarah kerajaan dan kekaisaran Yunani dan Romawi sendiri tidak pernah 

lepas dari pengaruh polythiesme dan kepercayaan kepada dewa-dewa di dalam pemerintahan 

mereka. 

Bahkan hingga pemerintah romawi menerima kristen sebagai agama resmi mereka, sistem 

pemerintahan mereka pun tetap based on their religious belief dan berubah menjadi ―church 

state‖. 

Walau pemikiran Sekulerisme ini tampak ―Ahistoris‖ di dalam sejarah pemerintahan Yunani-

Romawi kuno. Namun di kalangan para pemikir filosof mereka yang Atheis dan Naturalist, hal 

tersebut bisa ditemukan akar sejarahnya dan terwariskan pemikiran mereka hingga saat ini. 

Apalagi pada filosof politik demokrasi. 

Oleh karena itu Wikipedia menulis, ―In studies of religion, modern democracies are generally 

recognized as secular.‖ 

*** 

Dari 1851 M, setelah istilah baru ini diperkenalkan oleh Holyoake, Amerika Serikat sebagai 

bekas negara koloni jajahan Inggris tampak paling pas jika disebut sebagai ―first secular state‖ 

pada abad modern ini. 

Inggris sendiri tampak lebih lambat dalam mengadopsi faham sekulerisme dibandingkan 

Amerika, dalam kehidupan bernegaranya. Church domination tetap kuat berada di pemerintahan 

Inggris. 

Namun walau bukan ―secular state‖, tapi proses sekulerisasi tetap berjalan di Inggris dan 

―secular society‖ pun mulai terbentuk. 

Hal ini sama seperti yang terjadi di Indonesia. 

Oleh karena itu, United Kingdom alias Inggris dikelompokkan oleh Wikipedia sebagai 

―Ambiguous State‖, bukan Secular state. Satu kelompok dengan Indonesia, yang juga ada di 

dalam kelompok Ambiguous state. 
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Keberadaan ―secular society‖ ini sendiri sebenarnya jauh lebih lama dan lebih dulu dari 

keberadaan ―secular state‖. 

Sejak zaman pembunuhan Galileo Galilei oleh church authority, dan juga terjadinya revolusi 

Perancis. Secular society sudah tampak keberadaannya. 

Alam demokrasi modern pun juga tampak memberi support kehidupan dan perkembangan, bagi 

―secular society‖ ini. 

*** 

Dalam Islam sendiri keberadaan Sekulerisme itu Ahistoris, alias tidak ada asalnya. 

Infiltrasi pemikiran ini baru pertama kali dicetuskan pada tahun 1925 M oleh Syaikh Ali Abdur 

Roziq di Mesir, melalui kutaib-nya (kitab kecilnya). 

Dan ini disambut gembira oleh para Orientalis beserta pemerintahan Inggris yang waktu itu 

masih menjajah Mesir sebagai daerah koloni jajahannya. 

Tentu saja munculnya pemikiran sekulerisme dalam Islam ini didahului dengan proses adanya 

―secular society‖ terlebih dahulu. 

Hak ini biasa dilakukan oleh negara-negara barat yang menjajah negara-negara Islam yang 

berpenduduk mayoritas Islam. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki atas negara jajahannya, 

ini bukan suatu perkara yang susah. 

Strategy ―secular society‖ ini sebenarnya juga dilakukan oleh Orientalis Belanda yang bernama 

Snouck Hurgronje, ketika memberikan nasehat strategi kepada Belanda untuk menaklukkan 

kawasan Aceh yang sangat kental Islamnya itu. 

Adapun klaim para pemikir Sekuler Islam penerus Syaikh Ali Abdur Roziq, yang mengatakan 

bahwa pemikiran sekulerisme itu ada sejak zaman Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam 

dengan cara mempelintir hadits ―Antum a‘lamuu bi umuurid dunyaakum‖ (Kamu lebih 

mengetahui mengenai masalah urusan duniamu). 

Maka ini hanyalah projecting back yang mengada-ada dan ahistoris pada zaman pemerintahan 

Rasulullah dan kekholifahan setelahnya. Pemikiran Bid‘ah kalau istilah syariat nya. 

*** 

Diterbitkannya buku pertama peletak pondasi sekulerisme Islam oleh Syaikh Ali Abdur Roziq 

ini, secara momentum waktu dan politik juga sangat pas sebenarnya. Apalagi untuk kepentingan 

Barat. 

Karena tahun 1925 M dari dikeluarkannya kutaib itu, tidak jauh dari tahun 1924 M ketika 

kekholifahan Turki Utsmani runtuh, dan kekuasaan negara Islam terpecah-pecah. 

Mulailah is strategi ―secular society‖ ini dihembuskan terutama di Turki. 
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Bahkan sukses dengan gemilang dengan berdirinya ―First Islamic Secular State‖ di Turki, oleh 

Musthofa Kemal Pasya At-Taturk. 

Adapun Mesir sendiri, walaupun dia sebagai negara pioneer yang memiliki pencetus pertama 

pondasi Sekulerisme dalam Islam (yakni Syaikh Ali Abdur Roziq). 

Namun prestasi faham Sekulerisme di Mesir tidaklah segemilang di Turki. Mesir tetap tidak 

menjadi Secular State seperti halnya Turki. 

Ini wajar, karena pertentangan terhadap sekulerisme di Mesir cukup kuat. Akan tetapi sayangnya 

hal ini memunculkan masalah baru. Yakni dengan adanya peletak pondasi faham Takfiri di 

Mesir pada abad modern ini, sebagai ―arch nemesis‖ dari Sekulerisme. 

*** 

Strategy sekulerisasi ini umumnya disambut baik oleh negara-negara barat terhadap negara-

negara Islam jajahannya, termasuk terhadap Indonesia. 

Pendekatan ―cara baru‖ ini disambut dengan cara memberikan ―kewenangan untuk melakukan 

Demokrasi‖ di negara jajahan itu sebagai politik balas budi. 

Demokrasi ini secara tidak langsung memang akan memberikan kewenangan ―secular society‖ 

untuk hidup dan berkembang, sepanjang demokrasi itu ada di negara tersebut. 

Pertarungan abadi antara ―secular society‖ dan ―Islamic Society‖ ini memang sengaja dipelihara 

melalui alam demokrasi. 

Oleh karena itu, yang diharapkan terjadi memang bukan mesti ―Secular state‖ seperti Turki. 

Namun ―Ambigious state‖ pun di rasa cukup. 

Toh Inggris saja juga ―Ambigiuous state‖, tapi yang penting secular society bisa hidup di alam 

demokrasi. 

Pendekatan yang baru ini selain mempromosikan sekulerisme dengan ―malu-malu‖ dan 

demokrasi dengan ―sangat bangga dan full of flowery words‖. Pendekatan yang masih terlalu 

konfrontatif ini, dirasa tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan faham ―Liberalisme‖ dan 

―Pluralisme‖ di negara mayoritas berpenduduk Islam itu. 

Jangan harap ―secular society‖ akan terbentuk, jika faham ―Liberalisme Islam‖ dan ―Pluralisme 

Islam‖ tidak ikut mendampinginya. 

Maka dari itu orang yang Pluralis Liberal tentu akan mendukung politik Sekuler, baik itu dengan 

cara terang-terangan ataupun malu-malu atas nama demokrasi. 

*** 

Pendekatan Sekuler-Liberal-Pluralis ini sebenarnya tercermin dari pendekatan para Orientalis 
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dalam gaya pembahasan literatur study mereka. Ataupun pendekatan para pendukung Sekuler 

Islam dari kalangan Muslim itu sendiri. 

Pendekatan orientalis tampak terlihat perbedaan paradigma para orientalis modern ini, 

dibandingkan dengan perbedaan paradigma para orientalis klasik. 

Jika para orientalis klasik lebih cenderung menulis buku mengenai Islam dengan style untuk 

menyudutkan Islam, merendahkan Islam, ataupun menunjukkan superioritas Christian-Jewish 

dan barat atas Islam. 

Maka para orientalis modern lebih cenderung untuk menulis buku bahwa Islam itu agama yang 

damai dengan Pluralisme mereka, dan agama yang modern serta tidak ―kaku‖ dalam memahami 

teks dengan Liberalisme mereka. 

Adapun untuk para pendukung Sekuler Islam dari kalangan Muslim itu sendiri, pendekatan ini 

juga terlihat dari seseorang yang disebut sebagai bapak Pluralisme Indonesia yang telah 

meninggal itu. 

Dimulai dari tulisan atau orasi nya pada tahun 70-an yang sangat berbau sekulerisme dengan 

slogan ―Islam yes, partai Islam no‖. 

Di kemudian hari setelahnya, tampak juga alurnya dengan mengembangkan faham Liberalisme 

dan Pluralisme yang mengatasnamakan Islam, yang didukung oleh para pengikutnya. 

Adapun di Mesir sendiri pasca Syaikh Ali Abdur Roziq dengan infiltrasi Sekulerismenya dalam 

Islam. Maka jangan ditanya akan perkembangan Liberalisme dan Pluralisme di sana. 

Banyak tokoh-tokoh Liberal yang bermunculan di mesir, yang kemudian diikuti oleh para tokoh 

Islam lainnya di negara-negara lain termasuk Indonesia ini. 

*** 

Memahami keberadaan seculer society selain daripada secular state ini dirasa penting. 

Ini penting untuk memahami urgensitas pendekatan ―Tashfiyyah dan Tarbiyyah‖, sebagai ―jalan 

yang lama‖ untuk memperbaiki kondisi masyarakat Islam ini. 

Nasehat kepada ―secular state‖ dan ―ambigious state‖ tetap jalan, akan tetapi tashfiyyah dan 

tarbiyyah terhadap secular society ini juga jangan sampai dikesampingkan. 

Proses panjang dan melelahkan yang dicontohkan oleh para Nabi (Manhajul Anbiyaa‘) ini, 

kadang jarang dijadikan prioritas dan perhatian yang paling utama dari diri-diri kita. Terutama 

dakwah terhadap Aqidah dan Tauhid. 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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Suplemen 9 : 

 

Pluralisme dan pengaruh kerusakannya  

terhadap AqidahWala‘ dan Baro‘ 

Membenci serta berlepas diri (baca : baro‘), dan mencintai serta loyal (baca : wala‘) itu adalah 

―tuntutan‖ dari Tauhid. Bukan syarat Tauhid. 

Apa perbedaannya? 

Jika itu dikatakan syarat tauhid, maka jika ―syarat‖ tidak terpenuhi maka otomatis tauhid nya 

batal, alias kafir. 

Adapun jika dikatakan tuntutan tauhid, maka jika ―tuntutannya‖ tidak terpenuhi maka berarti 

tauhidnya lemah dan pantas untuk mendapatkan celaan, hinaan, serta hukuman. 

Namun tauhidnya ―tidak otomatis‖ batal dan ―tidak otomatis‖ berubah menjadi kafir, hingga hal-

hal yang menyebabkan vonis kafir muayyan (secara personal) kepadanya terpenuhi. 

Pada zaman Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam terdapat shahabat yang tergelincir 

kesalahan dalam masalah wala‘ dan baro‘. 

Dia mengirim utusan untuk memberikan surat kepada keluarga atau kabilahnya, bahwa 

Rasulullah dan pasukannya akan bersiap menyerang daerahnya. Yang mana disana bermukim 

salah satu kabilah keluarga sahabat tersebut, yang masih memusuhi Islam. 

Sahabat itu hanya bermaksud untuk menyelamatkan kabilah keluarganya itu saja. Beliau tidak 

berniat untuk mengkhianati Rasulullah. 

Hal ini ketahuan oleh Rasulullah dan berhasil digagalkan. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung 

serta merta mengkafirkan sahabat itu. Dicela dan dibenci, iya. Dikafirkan secara otomatis, tidak. 

Di sinilah bedanya Ahlus Sunnah Salafiyyah di abad modern ini, dengan khowarij kontemporer 

dan murjiah kontemporer. 

Manhaj Pluralisme Agama (At-Ta‘addudiyyah Ad-Diiniyyah) memang membuat kerusakan 

Aqidah Tauhid yang sangat parah di dalam masalah Wala‘ dan Baro‘. Saking parahnya, bahkan 

hingga menciptakan dua kutub yang sangat ekstrim dalam mensikapinya. 

Yakni kutub khowarij kontemporer di satu sisi yang gemar ―otomatis‖ mengkafir-kafirkan, tanpa 

perincian. Dan kutub murjiah kontemporer di sisi lain, yang menganggap wala‘ dan baro‘ itu 

tidak mempengaruhi pemahaman dan definisi Iman dan tauhid sama sekali. 

Sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang berpegang di atas manhaj Salaf, berada di antara 

kedua kutub ekstrim dalam masalah Al Wala‘ dan Al Baro‘ itu 
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***** 

Kita wajib ber-wala‘ terhadap seluruh perkataan, perbuatan, keyakinan, dan juga terhadap 

pelakunya akan seluruh hal yang sesuai syariat, yang dicintai, dan yang diridhoi Allah 

subhaanahu wa ta‘aala. 

Kita juga wajib baro‘ terhadap seluruh perkataan, perbuatan, keyakinan, dan juga terhadap 

pelakunya akan seluruh hal yang bertentangan dengan syariat, yang dibenci, dan yang dimurkai 

Allah subhaanahu wa ta‘aala. 

Jadi tidak seperti ―kata-kata manis yang menipu‖, bahwa kita hanya benci terhadap perkataan, 

perbuatan, keyakinannya saja. Tapi kepada orangnya kita tidak membencinya. 

Orang seperti ini berarti pemahaman wala‘ dan baro‘nya juga tidak benar. Kenapa? 

Karena tidak bisa kita katakan bahwa kita hanya benci terhadap perkataan, perbuatan, 

keyakinannya Iblis saja. Namun kita tidak membenci sosok sang Iblis itu sendiri. 

Tidak bisa kita katakan bahwa kita hanya benci terhadap perkataan, perbuatan, keyakinannya 

Syaithon saja. Baik itu syaithon jenis jin ataupun syaithon jenis manusia. Namun kita tidak 

membenci sosok Syaithon itu sendiri. 

Bagaimana mungkin? Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengganggap setan dan Iblis 

sebagai musuh, dan menyuruh kita untuk memusuhinya. 

***** 

Adapun sikap yang benar terhadap pelakunya, kita membenci pelakunya sesuai dengan kadar 

penyimpangannya dan juga dengan mempertimbangkan udzur-udzur yang ada. Sekali lagi, dan 

juga dengan mempertimbangkan udzur-udzur yang ada. Jadi jangan gegabah. 

Dan jika kecintaan kita kepadanya karena hanya sekedar ―tabi‘at‖ kita sebagai manusia. Entah 

itu karena dia adalah ayah kita, ibu kita, saudara kita, dan hal-hal lain yang bersifat tabiat 

kecintaan sebagai seorang manusia. 

Maka hal ini tidak membatalkan ataupun mengurangi kadar kekuataan Aqidah Wala‘ wal Baro‘ 

kita, sepanjang ―kecintaan tabiat‖ kita itu tidak melanggar syariat. 

Lho kok bisa? Kenapa ―kecintaan tabi‘at‖ yang manusiawi itu dikecualikan? 

Karena Rasulullah sangat mencintai dan menyayangi pamannya Abu Tholib yang meninggal 

dengan kecintaan tabi‘at manusiawi. Bukan dengan kecintaan atas dasar syariat yang 

menyebabkan Allah ridho ataupun marah. 

Dan Allah pun menurunkan ayat pasca meninggalnya Abu Tholib, yang membenarkan adanya 

kecintaan tabi‘at Rasulullah sebagai manusia kepada Abu Tholib dengan firman Nya ‖ Innaka 

laa tahdii man ahbabta..‖ [Sesungguhnya Engkau (wahai Muhammad) tidak dapat memberikan 

petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai…. QS. Al Qoshshoh : 56] 
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Lihat juga perkataan Syaikh Al Utsaimin rohimahulloh masalah ―kecintaan tabiat‖ dan Aqidah 

Al Wala dan Al Baro‘ ini 

***** 

Kaidah-kaidah yang kami sebutkan di atas berlaku juga untuk masalah kebid‘ahan dan 

kemaksiatan juga. Jadi tidak hanya berlaku untuk masalah Iman Tauhid dan Kafir Musyrik saja. 

Sama seperti Pluralisme Agama yang membuat kerusakan yang sangat parah, dalam masalah 

Aqidah Tauhid Wala dan Baro‘. 

Pluralisme Manhaj juga membuat kerusakan yang sangat parah dalam masalah mauqif (sikap) 

wala dan baro‘ terhadap Sunnah dan Bid‘ah, berikut juga terhadap pelakunya. 

Semoga tulisan ini mudah difahami, dan bermanfaat bagi kita semua. 

Baarokalloohu fiik. 
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Suplemen 10 : 

 

Old soldiers never dies :  

Tokoh-tokoh pelopor, pemikir, dan peletak pondasi Pluralisme Modern 

 

Tokoh tokoh intelektual ini, buku bukunya secara umum selalu dijadikan referensi : 

Dari Barat : 

1. Annemarie Schimmel 

2. Frithjof Schoun 

3. Hans Kung 

4. Huston Smith 

5. John Hick 

6. Roderick Ninian Smart 

7. Wilfred Cantwell Smith  

Dari Syi‘ah : 

1. Sayyed Hossein Nashr 

Dari Indonesia : 

1. Nurcholish Majdid 

*** 

Tokoh klasik yang senantiasa dijadikan ―inspirasi‖ dalam masalah Pluralisme : 

1. Al Hallaj 

2. Ibnu Arobi 

3. Jalaluddin Rumi 

Kenapa dikatakan ―inspirasi‖? 

Karena ajaran wihdatul wujud ketiga Sufi itu, sebenarnya berbeda dengan Pluralisme modern 

yang ada pada abad modern sekarang ini. 

Akan tetapi perkataan perkataan mereka, secara umum dijadikan rujukan untuk inspirasi 

Pluralisme modern 
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Suplemen 11 : 

 

Ciri-ciri lulusan manakah yang biasanya orang Liberal itu? 
 

Faham liberal itu secara umum diimpor dari negara barat dan Mesir, yang dibawa oleh Alumni 

sana yg akhirnya berpemahaman menyimpang, masuk ke Indonesia. 

(Ini hanya secara umum saja. Alumni Mesir yang baik dan lurus juga tidak kalah banyak 

jumlahnya… ) 

Adapun kalau yang lokal hasil budidaya sendiri, umumnya dari IAIN atau UIN. 

Ciri orang liberal itu umumnya kalau bukan lulusan barat, lulusan Mesir, atau lulusan IAIN / 

UIN. 
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Suplemen 12 : 

 

Bantahan perkataan ―Tuhan tidak perlu dibela‖ 
 

Pemilik dan pencipta surga dan neraka itu tidak memerlukan pembelaan kita. 

Andaikata seluruh manusia dari sejak awal diciptakan hingga kiamat kafir semua ataupun 

beriman semua, maka itu tidak akan menambah ataupun mengurangi kerajaan Nya. (lihat hadits 

Qudsi riwayat Imam Muslim) 

Akan tetapi kita perlu untuk membelanya, karena ini berkaitan dengan nasib kita sendiri. 

Berkaitan dengan apakah nanti kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga, ataukah dimasukkan 

Allah ke dalam neraka. 

*** 

Tulisan ini saya buat, karena saya tidak mengetahui keshohihan riwayat semut yang mencoba 

membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim Alaihis Salaam. 

Dulu saya pernah menulis hal yang serupa, tapi dengan analogi dokter yang memberikan resep 

kepada pasien nya (lihat suplemen 13). 

Baik sang pasien menuruti nasehat dan resep dokter ataupun tidak, maka itu tidak akan 

memberikan madhorot bagi sang dokter. Karena toh yang butuh itu sang pasien. 
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Suplemen 13 : 

 

Kita yang butuh 
 

Kenapa sih kok kita harus ―capek-capek‖ beribadah dan menyembah Allah? 

Kenapa juga kita harus mentaati segala perintah, larangan, dan aturan yang telah Allah tetapkan ? 

Sesungguhnya kita ―capek-capek‖ beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh sama 

kita. Allah nggak butuh sama semua ibadah kita. Allah juga nggak butuh semua ketaatan kita. 

Andaikata semua manusia sejak awal pertama kali diciptakan hingga yang terakhir sebelum 

kiamat, semuanya kafir, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengenal Allah dan tidak 

menyembah Allah, durhaka dan selalu bermaksiat kepada Allah, maka itu semua tidaklah 

mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. 

Demikian juga sebaliknya. 

Andaikata semua manusia sejak awal pertama kali diciptakan hingga yang terakhir sebelum 

kiamat, semuanya beriman semua. Sholeh-sholeh semua. Ibadahnya sangat hebat dan khusyu‘. 

Ta‘at terhadap seluruh perintah dan larangan Allah. Maka itu semua juga tidak akan menambah 

kekuasaan kerajaan Allah sedikit pun. 

Allah sudah memiliki sifat dan nama Maha Mulia (Al ‗Aziiz), Maha Berkuasa (Al Qodiir) dan 

Maha Terpuji (Al Hamiid) sejak dari awal (Al Awwal) hingga akhirnya (Al aakhir). Inilah nama-

nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana yang kita fahami dari Asmaul Husna (Nama-nama Allah 

yang sangat indah). 

Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya 

manusia. 

Demikian juga andai ada manusia yang ta‘at dan beriman, maka itu tidak akan menambah 

kemuliaan Allah sedikitpun. Dan sebaliknya juga, jika ada manusia yang durhaka sekalipun, 

maka itu juga tidak akan mengurangi ke maha muliaan dan ke maha terpujinya Allah sedikitpun. 

******** 

Allah Ta‘ala berfirman dalam hadits Qudsi, 

 َّٕ ْٞ أَ ٢ِٗ . ٣َا ِػثَاِد١ َُ ْٞ ْ٘لَُؼ ٞا َْٗلِؼ٢ كَرَ ـُ ْٖ ذَْثُِ َُ َٝ  ،٢ِٗ ْٝ ١ كَرَُؼشُّ ٞا ُػشِّ ـُ ْٖ ذَْثُِ َُ ْْ ٌُ َٝ  ِػثَاِد١ اَِّٗ  ْْ ٌُ َْٗغ اِ َٝ  ْْ ًُ آِخَش َٝ  ْْ ٌُ َُ َّٝ اُٗٞا أَ ًَ  ْْ ٌُ ِجَّ٘

آخِ  َٝ  ْْ ٌُ َُ َّٝ َّٕ أَ ْٞ أَ ٢ٌِ َش٤ُْئاً . ٣َا ِػثَاِد١ َُ ِْ ُٓ ا َصاَد َرَُِي ك٢ِ  َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اِدٍذ  َٝ  ٍَ ِِْة َسُج اُٗٞا َػ٠َِ َػ٠َِ أَْذو٠َ هَ ًَ  ْْ ٌُ ِجَّ٘ َٝ  ْْ ٌُ َْٗغ اِ َٝ  ْْ ًُ َش

 ِْ ُٓ  ْٖ ِٓ ا َٗوََض َرَُِي  َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اِدٍذ  َٝ  ٍَ ِِْة َسُج ٞا ك٢ِ َطِؼ٤ٍْذ أَْكَجِش هَ ُٓ ْْ هَا ٌُ ِجَّ٘ َٝ  ْْ ٌُ َْٗغ اِ َٝ  ْْ ًُ آِخَش َٝ  ْْ ٌُ َُ َّٝ َّٕ أَ ْٞ أَ ٢ٌِ َش٤ُْئاً . ٣َا ِػثَاِد١ َُ
ِخ٤ْ  َٔ ُْ ْ٘وُُض ا ا ٣َ َٔ ًَ ِْ٘ذ١ ااِلَّ  ا ِػ َّٔ ِٓ ا َٗوََض َرَُِي  َٓ ْغؤََُرَُٚ  َٓ اِدٍذ  َٝ  ََّ ًُ ٢ِٗ كَؤَْػط٤َُْد  ْٞ اِدٍذ كََغؤَُُ ُْثَ َٝ ََ ا ْذشَ ؾُ اَِرا أُْدِخ  

Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendatangkan 

kemudharatan kepadaKu lalu menimpakannya kepadaKu, dan kalian takkan bisa 

memberikan manfaat kepadaKu lalu kalian memberikannya kepadaKu. 
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Wahai hamba-hambaKu, seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, 

baik dari bangsa manusia dan jin, mereka semua berada pada taraf ketakwaan seorang 

paling tinggi tingkat ketakwaannya di antara kalian, hal itu takkan menambah kerajaanKu 

sedikit pun. 

Seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik dari kalangan bangsa 

jin dan manusia, mereka semua berada pada taraf kedurhakaan seorang yang paling tinggi 

tingkat kedurhakaannya di antara kalian, hal itu takkan mengurangi kerajaanKu sedikit pun. 

Wahai hambaKu, seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik dari 

bangsa manusia dan jin, semuanya berdiri di atas tanah yang tinggi, lalu mereka semua 

meminta kepadaKu, lalu aku penuhi permintaan mereka, untuk yang demikian itu, tidaklah 

mengurangi apa-apa yang Aku miliki, kecuali seperti berkurangnya jarum jika dimasukkan 

ke dalam lautan. [Hr. Muslim] 

Allah Ta‘ala berfirman, 

٤ذٌ  ِٔ ٢ٌِّ٘ َد ـَ َّٕ للّاَ َُ ِ ٤ؼاً كَب ِٔ ٖ ك٢ِ اْلَْسِع َج َٓ َٝ  ْْ لُُشْٝا أَٗرُ ٌْ  إِ ذَ

―Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (ni‘mat Allah) 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji‖. (QS: Ibrahim: 8) 

********* 

Orang yang memahami Allah hanya dengan berdasarkan pemahaman ―transaksional‖, maka dia 

berada dalam pemahaman yang menyimpang. Jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa Allah 

butuh sama kita. 

Setelah memahami pemahaman awal yang mendasar ini, sekarang kita kembali ke pertanyaan 

awal, apa manfaatnya kita beribadah kepada Allah? Apa untungnya kita harus mentaati segala 

perintah, larangan, dan aturan yang telah Allah tetapkan? 

Toh Allah tidak butuh itu semua?…. 

Ya benar, Allah tidak butuh itu semua. Akan tetapi kita yang butuh itu semua. 

********* 

Ibarat seorang dokter yang menuliskan resep obat bagi kita, dan kemudian kita bandel tidak mau 

minum obat itu. Maka apakah dokter itu menjadi tercela karena kita membangkang tidak mau 

minum resep obat yang telah diberikan? Al jawab, tidak. Kita yang butuh akan obat itu, bukan 

sang dokternya. 

Jika seorang dokter telah memberikan panduan pola hidup sehat, dan kemudian kita tidak mau 

menurutinya. Bahkan malah merokok dan suka minum makan junk food. Maka apakah dokter itu 

disalahkan dan menjadi tercela, ketika kita sakit akibat pola hidup kita yang tidak sehat itu? Al 

jawab, tidak. Kita yang butuh akan pola hidup yang sehat itu. 
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********* 

Demikianlah juga ketika Allah menurunkan wahyu Al Qur‘an dengan rahmat dan kasih sayang 

Nya, dan mengutus Rasulullah untuk menyampaikan dan menjelaskannya dengan hadits-

haditsnya. 

Yang mana di dalamnya Allah menerangkan mengenai diriNya, bahwa Dialah Rabb pencipta 

semesta Alam, yang mempunyai sifat-sifat dan nama nama Asmaul Husna yang Maha Terpuji 

dan Maha Mulia. Bahwa Dialah ilah (Tuhan) satu-satunya yang haq, yang harus manusia sembah 

dan ibadahi. 

Yang mana kita butuh akan ilmu, bukti, dan pemahaman mengenai itu semua. Keotentikan 

penjelasan-penjelasan yang langsung berasal dari Allah itu; dan yang bukan dari hasil pemikiran, 

filsafat, atau kreativitas manusia; maka itu semua adalah rahmat Allah yang sangat kita 

butuhkan. 

Tanpanya, maka kita hanya akan memenuhi kebutuhan kita untuk menyembah dan beribadah 

dengan membikin-bikin ―sesembahan-sesembahan‖ sendiri (dalam arti yang luas), sesuai dengan 

kreativitas pemikiran, filsafat, dan kemampuan kita untuk ―menghubung-hubungkan‖ sesuatu. 

Bahkan orang atheis pun sebenarnya juga melakukan penyembahan dan peribadahan (dalam arti 

yang luas), karena itu adalah salah satu kebutuhan sifat alami manusia yang tidak bisa dihindari. 

Hanya saja mereka melakukan penyembahan dan peribadahan dengan cara menuhankan diri 

sendiri, atau menuhankan hasil pemikiran yang mereka ikuti. ―Cogito Ergo Sum‖ kata mereka, 

―Saya berpikir, maka saya ada‖. 

Maka semua yang terkandung di dalam Al Qur‘an, dan yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam 

haditsnya, itu adalah rahmat dan panduan yang menjelaskan dan menyediakan semua kebutuhan 

kita. Panduan yang menerangkan hakikat dan tujuan hidup kita. Aturan perintah dan larangan 

yang bermanfaat dan yang sangat kita butuhkan. Bahkan di dalamnya juga terdapat penyembuh 

bagi manusia. 

Allah Ta‘ala berfirman, 

َٖ ااِلَّ َخَغاًسا ٤ْ ِٔ الَ ٣َِض٣ُْذ اُظَّاُِ َٝ  َٖ ٤ِْ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ حٌ ُِ َٔ َسْد َٝ َٞ ِشلَاٌء  ا ُٛ َٓ  ِٕ ُْوُْشآ َٖ ا ِٓ  ٍُ َُٗ٘ضِّ َٝ  

 

―Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang 

dzalim selain kerugian.‖ (Al-Isra`: 82) 

٠ أُٝ ًٔ ْْ َػ ِٜ َٞ َػ٤َِْ ُٛ َٝ ْهٌش  َٝ  ْْ ِٜ َٕ ك٢ِ آَراِٗ ْٞ ُ٘ ِٓ َٖ الَ ٣ُْئ اَُِّز٣ْ َٝ ِشلَاٌء  َٝ ُ٘ٞا ًُٛذٟ  َٓ َٖ آ َٞ َُِِِّز٣ْ ُٛ َْ ْٖ هُ ِٓ  َٕ ْٝ ٍٕ تَِؼ٤ْذٍ  َُُئَِي ٣َُ٘اَد ا ٌَ َٓ  

 

―Katakanlah: ‗Al-Qur`an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. 

Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur`an 
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itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil 

dari tempat yang jauh‘.‖ (Fushshilat: 44) 

******** 

Manusia itu butuh untuk disayangi oleh orang tuanya, butuh untuk dididik oleh orang tuanya, 

butuh untuk mengenal siapa orang tuanya, butuh untuk dibimbing, dijelaskan, dan disediakan 

segala sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan hidupnya. 

Demikian juga manusia itu butuh untuk disayangi dengan diberikan rahmat oleh Rabb Tuhan 

penciptanya. Butuh untuk dididik oleh Rabb-nya, butuh untuk mengenal siapa Rabb-nya, butuh 

untuk dibimbing, dijelaskan, dan disediakan segala sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan 

hidupnya. 

Dan Allah telah memberikan itu semua baik kepada orang kafir ataupun orang yang beriman, 

sesuai dengan namanya ―Ar Rahman‖ yang berarti kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. 

Bahkan termasuk kepada orang kafir juga. Buktinya orang kafir diberikan rizqy juga oleh Allah, 

dan juga disediakan segala sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan hidupnya di dunia. 

Dan juga Allah mempunyai nama Ar Rahiim, yang berarti rahmat kasih sayang yang bersifat 

khusus ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja. 

Bimbingan, petunjuk, kabar gembira, ancaman, perintah, larangan, kisah dan ibrah, dan semua 

yang ada di dalam Al Qur‘an itu adalah berisi semua hal yang kita butuhkan. 

Kita beribadah dan menyembah Allah, maka itu adalah manfaat dan kebutuhan bagi kita. Kita 

menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Nya, maka itu akan memberikan manfaat, 

pemenuhan kebutuhan, mashlahat, terhidar dari bahaya dam kemadhorotan, dan memberikan 

kebarokahan bagi diri kita. 

Singkat kata, kita butuh untuk semua itu. 

********* 

Anda merasa galau? Anda merasa tidak tau hidup ini untuk apa? Anda merasa kehilangan tujuan 

hidup ? Anda merasa butuh panduan hidup? Anda merasa kosong, sepi, hampa, dan tidak 

disayangi? 

Maka itulah kebutuhan anda. Kalau anda butuh, maka anda akan cari. Kalau anda tidak butuh, 

maka anda tidak akan mempertanyakannya. 

Anda boleh ―menipu diri‖ dengan berpura-pura mengabaikannya dan tidak berusaha untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan anda. Akan tetapi selama anda mempertanyakannya, maka 

itulah sebenarnya ―kebutuhan‖ anda. 
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Allah Ta‘ala berfirman, 

 

 َٕ ْْ ا٤ََُِْ٘ا اَل ذُْشَجُؼٞ ٌُ أََّٗ َٝ ْْ َػثَصًا  ًُ ا َخَِْوَ٘ا َٔ ْْ أََّٗ  أَكََذِغْثرُ

 

―Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-

main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?‖ (QS. Al Mu‘minun: 

115). 
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Suplemen 14 : 

 

Mengambil Pelajaran dari Konstitusi Turki 

Mencoba melihat sendiri isi konstitusi Turki versi terjemahan bahasa Inggris (karena saya nggak 

bisa bahasa Turki), maka benar-benar luar biasa isinya. 

Sejak preamble (pembukaan) saja mereka sudah menyatakan diri bahwa negara Turki mengikuti 

prinsip nasionalisme Ataturk (Musthofa Kemal Ataturk) yang sekuler. Terang-terangan disebut 

juga sekulerisme, padahal itu baru preambule saja. 

Quote from Turki preamble : 

―this Constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the 

Republic of Turkey, Atatürk, the immortal leader and the unrivalled hero, and his reforms 

and principles.‖ 

Quote from Turki preamble : 

―the nationalism, principles, reforms and civilizationism of Atatürk and that sacred 

religious feelings shall absolutely not be involved in state affairs and politics as required by 

the principle of secularism‖ 

*** 

Kemudian di badan isi konstitusi, mereka juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah 

negara sekuler sejak awal pertama kali. 

Quote from Turki constitution body : 

PART ONE General Principles 

I. Form of the State 

ARTICLE 1- The State of Turkey is a Republic. 

II. Characteristics of the Republic 

ARTICLE 2- The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by 

rule of law, within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting 

human rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set 

forth in the preamble. 

*** 

Bagaimana dengan isu masalah berhukum dengan hukum Islam (baca : legal order)? Kan itu 

hanya masalah konstitusi dan bentuk negara saja. 

Maka saya persilahkan lihat konstitusi article 24 bagian akhir. 
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Quote from Turki constitution body : 

VI. Freedom of religion and conscience 

ARTICLE 24 – 

…………… 

No one shall be allowed to exploit or abuse religion or religious feelings, or things held 

sacred by religion, in any manner whatsoever, for the purpose of personal or political 

interest or influence, or for even partially basing the fundamental, social, economic, 

political, and legal order of the State on religious tenets. 

*** 

Seluruh sumber kutipan terjemahan bahasa Inggris itu, saya ambil dari sumber resmi 

pemerintahan negara Turki. 

Lihat : https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf 

*** 

Bagaimana jika dibandingkan dengan isi konstitusi Indonesia? Tentu jauh lebih baik konstitusi 

Indonesia dalam masalah mengakomodasi kepentingan ummat Islam di Indonesia, dan termasuk 

juga syariat Islam. 

Namun walau begitu, presiden Erdogan yang jauh di Turki dianggap ulil Amri sedangkan 

pemerintahan di Indonesia tidak dianggap ulil Amri? 

Alasannya tentu saja klasik : 

– Indonesia bukan negara Islam, tapi negara kafir. 

– Indonesia berhukum dengan hukum Islam hanya secara parsial saja, tidak 100%. 

– Pemimpin negara dipilih dengan cara Demokrasi yang kufur. 

Lalu dikeluarkan fatwa fatwa ulama tempoe doeloe untuk kondisi yang sesuai pada tempoe 

doeloe, yang kondisinya tidak bisa diqiyaskan dengan kondisi sekarang, yang perkataannya 

dipilih-pilih sesuai kepentingan mereka untuk : 

– Bolehnya melepaskan ketaatan kepada pemerintah, karena dianggap tidak berhukum dengan 

hukum Islam 

– Bolehnya menurunkan dan mengganti pemerintahan yang konstitusi dan hukumnya tidak 

berdasarkan hukum Islam 

– Menghasung makar untuk menyusun kekuatan coup de etat, pengkafiran, pemberontakan, 

pembunuhan , dan terorisme. 

Dah gitu aja 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglobal.tbmm.gov.tr%2Fdocs%2Fconstitution_en.pdf&h=TAQFrwYTDAQF1Gdn18ATi4IOs-pOlY43t2u9pyTQwatG30Q&enc=AZOdZnqkVp6f7bXsEDrYd5uc1uSwhgBOBSw6h9Il_dVuxJ_GiMTpABH_dKv0O6yFfdOWp7yKsCce5qZxM9bEb7ly3Z9pdgvVmGbdXzXlnJT8SybhGjQRLzzPUr7a8x3aQ1PxEe_wwRGdlgZFTH7acVihElbH_qkmHspUylRXWTDEe1wlsimKrVXXK0s3fpZ1JOU&s=1
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Suplemen 15 : 

 

Sedikit celotehan mengenai Erdogan dan Sekulerisme 

Erdogan tetaplah ulil Amri yang sah, karena beliau sholat dan muslim. Bukan seseorang yang 

dikafirkan. 

Beliau tidak boleh dijatuhkan dan tidak diakui sebagai ulil Amri, walau dilakukan kudeta oleh 

militer ataupun oleh yang suka mengkafir kafirkan negara dan pemerintahan nya dengan tuduhan 

Sekuler 

Beliau tetap ulil amri walaupun : 

– Beliau tidak pernah mengubah konstitusi Turki. 

– Beliau pernah mengajak Mesir pada tahun 2011 untuk mengubah konstitusi nya untuk menjadi 

Sekuler. 

Lihat : https://www.alarabiya.net/articles/2011/09/14/166814.html  

Adapun Sekuler tetap hukum thoghut, hukum kuffar, dan bertentangan dengan syariat. 

Namun tidak semua orang yang melakukan kufur amali ―otomatis‖ langsung dikafirkan, dengan 

tanpa perincian akan pengkafirannya. 

Berhati hati dan mencari bimbingan ilmu untuk tidak serampangan mengkafirkan pemerintah 

muslim yang ―terjebak‖ Sekulerisme yang memang sistem kuffar itu, bukan berarti penjilat dan 

murji‘ah. 

Sekulerisme tetap salah, sistem kuffar, dan berdosa. Kita wajib membencinya tapi tanpa bersikap 

dholim dalam menghakimi pelakunya. Kita juga membenci pelakunya namun mencoba bersikap 

adil dalam menyikapi kesalahan dan kebatilannya. 

Demikian juga sikap kita terhadap sistem demokrasi yang dilakukan oleh orang Islam. 

Ente mudeng nggak son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alarabiya.net/articles/2011/09/14/166814.html
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Suplemen 16 : 

 

Demokrasi dan problematikanya 

Bagaimana ulil Amri yang terpilih dari hasil pemilihan umum demokrasi? Bukankah demokrasi 

itu syirik akbar? 

***** 

Jawaban akan pertanyaan itu akan kami jawab nanti di akhir penjelasan kami. Berikut akan kami 

kedepankan dulu penjelasan duduk perkaranya, agar jangan sampai ―jumping to the conclusion‖ 

dan menimbulkan kesalahan yang fatal. 

***** 

Point satu : 

Ya, demokrasi itu merupakan sistem kufur yang tergolong syirik akbar secara umum, akan tetapi 

pelakunya tidak otomatis menjadi kafir kecuali dengan perincian. 

Dikatakan syirik akbar karena demokrasi membolehkan untuk membuat dan meresmikan aturan 

tandingan, atau aturan yang menentang syariat Islam yang jelas. 

Sehingga sistem demokrasi itu mensetarakan posisinya dengan Allah sang pembuat aturan 

syariat, disinilah kesyirikan itu terjadi. 

Demokrasi itu bisa menjadi syirik akbar, jika dijadikan sebagai dasar acuan voting untuk 

menerima atau menolak suatu aturan syariat. 

Misal : 

Islam tegas membuat aturan bahwa khomr itu haram. Jika kemudian diajukan voting demokrasi 

untuk menentukan apakah khomr itu halal atau haram, maka ini adalah syirik akbar karena 

syariat sudah jelas mengharamkannya. Dan tidak ada pilihan lain akan hal ini. 

Dia mensyirikkan Allah sebagai penetap aturan syariat, dengan hawa nafsu manusia voting suara 

melalui sistem demokrasi. 

Dia hendak mentabdil (mengganti) syariat Allah, dengan menisbatkan kebolehan menghalalkan 

yang haram atau sebaliknya sebagai hal yang diinginkan Allah. 

Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain yang dianggap setara atau bahkan lebih 

tinggi dari aturan syariat. 

Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain, karena dianggap syariat itu sudah tidak 

sesuai zaman dan boleh diganti dengan aturan lain yang sesuai kondisi zaman. 
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Ingat sekali lagi, 

kami baru membahas sistem demokrasi dan konsekuensi nya secara umum. Kami belum 

membahas masalah ―pelaku demokrasi‖ itu sendiri. 

Jangan jumping to the conclusion dulu dalam hal ini. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda 

pembahasan nya. 

**** 

Point dua : 

Adapun jika demokrasi digunakan untuk menvoting suatu kebijakan yang tidak menyelisihi, 

tidak diatur secara jelas, dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. 

Maka hal ini dibolehkan dan mubah saja. 

Karena ini kembali kepada qaidah umum hukum asal masalah keduniawian. Yang mana hukum 

asal keduniawian itu mubah hingga ada dalil yang melarang. 

Demikian juga telah dijelaskan oleh Syaikh Ali al Halabi hafidzahullooh. 

**** 

Point tiga : 

Sekarang setelah kita tahu bahwa ada demokrasi yang haram dan bahkan merupakan syirik besar, 

dan ada juga demokrasi yang hukumnya mubah saja. Maka bagaimana kah hukum pelaku 

demokrasi dalam masalah yang haram dan merupakan syirik besar itu? 

(Adapun untuk pelaku masalah demokrasi dalam hal yang mubah tidak kita bahas, karena hal itu 

sudah jelas.) 

Hukum pelaku demokrasi dalam hal yang haram dan merupakan syirik besar itu dibagi menjadi 

dua : 

1. Jika dia melakukan voting demokrasi dalam hal yang diharamkan, dengan tujuan dan 

keyakinan untuk mentabdil (mengganti) syariat Allah, dengan menisbatkan kebolehan 

menghalalkan yang haram atau sebaliknya, sebagai hal yang diinginkan Allah. 

 

Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain yang dianggap setara atau bahkan 

lebih tinggi dari aturan syariat. 

 

Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain, karena dianggap syariat itu sudah 

tidak sesuai zaman dan boleh diganti dengan aturan lain yang sesuai kondisi zaman. 

 

Atau sengaja karena untuk menentang syariat aturan Allah, dengan membolehkan atau 

menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya. 
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Maka orang seperti ini telah melakukan syirik besar, dan menjadi kafir jika terpenuhi sebab, 

syarat, dan tidak adanya udzur padanya. 

 

2. Jika dia melakukan voting demokrasi dalam hal yang diharamkan, karena mengikuti hawa 

nafsunya untuk bermaksiat dan dia mengaku bahwa dia salah dan berdosa. 

 

Atau karena tidak faham, adanya syubhat, dan adanya udzur bagi dia. 

 

Atau karena dipaksa atau terpaksa, sedangkan dia sebenarnya tidak ridho dan mengakui 

bahwa itu salah dan dosa. 

 

Atau karena masalah suap agar mendapatkan uang sehingga dia menjual suaranya. 

Sedangkan dia sebenarnya faham bahwa itu tidak boleh dan mengaku berdosa. 

 

Maka orang seperti ini tidak dikafirkan, dan dia termasuk orang muslim pendosa atau fasiq, 

atau termasuk orang muslim yang mendapatkan udzur atas kesalahannya. 

**** 

Point empat : 

Sekarang bagaimana kedudukan seorang muslim yang terpilih menjadi ulil Amri, melalui sistem 

demokrasi yang kufur dan syirik akbar ini? 

Sebelumnya hendaklah diingat bahwa ada perbedaan dalam: 

 Masalah menjadikan demokrasi sebagai penentu dalam masalah penentuan hukum 

 Dengan demokrasi dalam masalah pemilihan pemimpin. 

Masalah penentuan hukum itu tegas bahwa hal itu adalah hak wewenang Allah, dalam hal-hal 

yang sudah disyariatkan. Adapun untuk suatu aturan yang tidak diatur secara tegas dan terperinci 

di dalam syariat, maka itu kembali kepada tiga hal : 

6. Ijtihad fiqh 

7. Pertimbangan mashlahat dan madhorot 

8. Kewenangan Ulil Amri dalam memberikan keputusan dan kebijakannya. 

Sedangkan dalam masalah memilih pemimpin, syariat tidak memberikan penegasan bahwa jika 

tidak melalui mekanisme yang sesuai sunnah, maka dia adalah pemimpin yang tidak sah. 

Satu-satunya yang bisa membatalkan kepemimpinan seseorang muslim yang tersebut dengan 

tegas di dalam sunnah, adalah jika dia menjadi kafir. 
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Mekanisme pemilihan ulil Amri menurut sunnah secara umum, hanya melalui 2 mekanisme saja: 

1. Secara mandat dari pemimpin sebelumnya 

2. Secara pemilihan oleh Ahlul halli wal aqdi. Baik itu secara musyawarah mufakat, 

ataupun mewakilkan hal pilih Ahlul halli wal Aqdi kepada salah satu calon untuk 

kemudian divoting. 

(ingat, ini suara Ahlul halli wal aqdi. Bukan suara tiap rakyat one man one vote). 

Lihat al ahkaamus sulthooniyyah tulisan imam al mawardi. 

Adapun selain cara itu, secara umum, kita masukkan ke dalam mekanisme yang haram, namun 

hasilnya sah jika seorang muslim itu memiliki kekuasaan dan kekuatan. 

Baik itu melalui pengambil alihan kekuasaan, ataupun melalui mekanisme voting demokrasi 

seluruh rakyat one man one vote seperti yang kita bahas ini. 

Keharaman voting langsung baru bisa berubah jika dharurot, atau dalam rangka memilih 

madhorot yang lebih kecil, atau dengan melihat pertimbangan mashlahat dan madhorot. 

**** 

Point lima : 

Jadi menjawab Bagaimana ulil Amri yang terpilih dari hasil pemilihan umum demokrasi? 

Mana pemimpin itu sah menjadi ulil Amri, walaupun melalui mekanisme yang haram. 

Dalil akan hal ini adalah, 

1. Hadits riwayat muslim dan lainnya untuk tetap mematuhi ulil Amri dalam hal yang ma‘ruf, 

walaupun dia adalah seorang budak habasyah yang hitam legam. 

 

Padahal seorang budak itu tidak bisa menjadi kandidat ulil Amri. Dan syariat menjelaskan 

bahwa syarat ulil Amri itu adalah orang merdeka dan keturunan Quraisy. 

 

Maka dari itu mekanisme terpilihnya budak itu tentu dari pemberontakan yang haram. Karena 

ulil Amri sebelumnya tidak mungkin memberikan mandat kepadanya, dan Ahlul halli wal 

aqdi tidak mungkin memilihnya. 

 

2. Ijma bahwa Kholifah Ali adalah Kholifah yang sah, walaupun dia dibaiat oleh para 

pemberontak dan pembunuh Kholifah utsman. 

 

Dan sahabat yang lain di madinah, diseret dan dipaksa oleh para pemberontak dan pembunuh 

Kholifah utsman, untuk membaiat kholifah Ali. 
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3. Qiyas bahwa perzinaan itu haram, akan tetapi anak yang dihasilkan dari perzinaan itu suci dan 

tidak berdosa. 

**** 

Semoga hal ini jelas dan bermanfaat bagi kita semua.Baarokalloohu fiik. 

Walloohu A‘lam 
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Suplemen 17 : 

 

Seputar hukum wadh‘iyyah (buatan) :  

Langkah awal untuk memahami pengkafiran yang berujung kepada tindakan 

terorisme, pengeboman, dan pembunuhan kepada pemerintah dan rakyatnya 

Salah satu ―root cause‖ terjadinya pengeboman dan pembunuhan di berbagai negara, adalah pada 

masalah pengkafiran status negara dan pemerintahannya. Dan kunci pokoknya adalah pada 

pemahaman penerapan hukum-hukum wadh‘iyyah (buatan) yang dianggap menggantikan dan 

bertentangan dengan hukum syariat. 

Berikut adalah point-point yang mudah untuk memahami seputar hal itu : 

1. Kalau hukum atau aturan undang2 buatan manusia itu ditujukan untuk kemashlahatan 

manusia, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal tidak mengapa dan baik. 

Bahkan jika itu ditetapkan oleh pemerintah, maka itu termasuk dalam perintah syariat untuk 

menaati ulil amri dalam hal yang ma‘ruf. 

Contoh akan hukum atau undang2 buatan ini seperti misal : 

Hukum aturan lalu lintas, undang2 masalah keimigrasian dan tenaga kerja, dan lain-lain. 

 

**** 

2. Kalau hukum atau aturan undang2 buatan manusia itu bertentangan dengan syariat Islam (baca 

: hukum Thoghut), maka hal itu harom hukumnya dan vonis bagi pelakunya bermacam-macam 

sesuai dengan kondisi pelakunya. 

a. Kalau hukum atau aturan itu menggantikan syariat Islam (baca : tabdil), namun dengan tidak 

diaku-aku bahwa itu adalah aturan syariat yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana ini yang 

dilakukan oleh sebagian pemuka agama Yahudi yang disebutkan dalam Al Qur‘an dengan 

kemudian mengaku-aku bahwa inilah hukum aturan syariat Allah yang diturunkan. 

Maka orang ini adalah pelaku kemaksiatan dan kefasikan belaka. Dia hakikatnya menggantikan 

hukum syariat dengan berhukum kepada hawa nafsunya. 

Dia tidak dikafirkan walaupun dia menggantikan hukum syariat Allah dengan mengikuti hawa 

nafsunya, dan bermaksiat kepada Allah. 

Dia seorang muslim pendosa, ahlul maksiat dan orang fasik. Namun dia bukan orang kafir. 

Contoh : 

Fihak2 yang mengadakan aturan bachelor party. Aturan untuk boleh membully junior yang baru 

masuk sekolah. Perangkat pemerintah daerah yang memberikan aturan untuk melestarikan 

kebudayaan lokal yang kebablasan. Hingga budaya yang syirik, maksiat, dan bertentangan 

dengan syariat Islam turut dilestarikan juga. 
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Pemerintah enggan untuk menerapkan hukum2 syariat dalam masalah hudud, dan 

menggantikannya dengan hukum warisan belanda 

 

— 

b. Kalau hukum atau aturan itu menggantikan syariat Islam (baca : tabdil), dan diaku-aku bahwa 

itulah aturan syariat yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh sebagian 

pemuka agama Yahudi yang disebutkan dalam Al Qur‘an. 

Maka orang seperti ini kafir hukumnya, karena dia mengganti syariat Islam dan mengaku-aku 

bahwa hukum buatannya itulah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah. 

Misal : Mengaku mendapatkan wahyu baru dari Allah, sehingga khomr itu hukumnya halal 

baginya. Sekulerisme diaku-aku sbg aturan negara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul Nya. 

Hukum2 hudud dianggap dibolehkan oleh Allah untuk diganti dengan hukum yang lain yang 

lebih relevan dengan zaman. 

 

— 

c. Kalau hukum atau aturan itu menggantikan syariat Islam (baca : tabdil), dengan tidak diaku-

aku bahwa itu adalah aturan syariat yang diturunkan oleh Allah, akan tetapi dia menganggap 

bahwa hukum itu lebih tinggi dan lebih mulia kedudukannya dibandingkan hukum syariat Islam. 

Maka orang seperti ini kafir hukumnya. 

Misal : faham liberal yang mengatakan LGBT itu boleh2 saja, dia tidak mengatakan bahwa Allah 

menghalalkannya. Akan tetapi aturan pembolehan LGBT itu dianggap lebih tinggi dibandingkan 

aturan syariat Islam, serta tidak merasa berdosa akan hal itu dan tidak menganggap hal itu salah. 

Hukum dan aturan ilyasik turun temurun pada zaman Tartar mongol menguasai Islam, yang 

diaku-aku sebanding ataupun lebih tinggi dari aturan syariat Islam. Yang mana keyakinan ini 

dengan berdasarkan pengakuan yang jelas, bukan hanya berdasarkan duga2 dan 

kemungkinan. Maka pemerintahan tartar mongol ini kafir dan dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. 

Walaupun pemerintah Tartar Mongol ini masuk Islam, sholat, dan lain2. 

Pemerintah yang enggan untuk menerapkan hukum2 syariat dalam masalah hudud, dan 

menggantikannya dengan hukum warisan belanda dengan keyakinan bahwa hukum warisan 

belanda ini sebanding ataupun lebih tinggi dari aturan syariat Islam. Yang mana keyakinan ini 

dengan berdasarkan pengakuan yang jelas, bukan hanya berdasarkan duga2 dan 

kemungkinan. 
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3. Hukum aplikasi seseorang yang menerapkan hukum wadh‘iyyah yang bertentangan dengan 

syariat Islam. 

a. Jika dia terpaksa dan mengaku itu salah, maka hal itu tidak membuat dia kafir. 

b. Jika dia tidak merasa terpaksa dan suka untuk bermaksiat, namun tidak menisbatkan hal itu 

sebagai hal yang dibolehkan oleh Allah. Maka dia adalah orang fasik, akan tetapi tidak kafir. 

c. Jika dia ridho, menghalalkan, dan menganggap bahwa itulah aturan Allah yang 

diperbolehkan untuk menggantikan syariatnya yang jelas, maka dia kafir. 

d. Jika dia terperangkap di dalam sistem warisan ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan 

syariat, dan terjebak dalam konstitusi lentur yang membolehkan untuk menerapkan hukum 

wadh‘iyyah yang tidak sesuai dengan syariat. 

 

- Maka jika dia terpaksa dan tidak punya kemampuan, maka dia tidak kafir. 

- Jika dia tidak faham masalah perincian akan masalah hukum wadh‘iyyah yang dibolehkan 

dan yang terlarang, maka dia diberi udzur, tetap muslim, dan tidak dikafirkan. 

- Jika dia mengikuti hawa nafsu dan bermaksiat menerjang aturan syariat Allah, namun dia 

tau bahwa dia salah, berdosa, dan hal itu tidak boleh; maka dia adalah seorang muslim 

yang fasik dan bermaksiat. Dan dia tidak kafir. 

- Jika dia merasa hal itu diperbolehkan oleh Allah, menghalalkannya, akan tetapi ada udzur 

ketidakfahaman akan hal ini karena syubhat2, maka dia tetap seorang muslim dan tidak 

boleh dikafirkan. 

- Jika dia merasa hal itu diperbolehkan oleh Allah, menghalalkannya, dan tidak ada udzur 

ketidakfahaman akan hal ini karena syubhat2 yang ada, maka dia dikafirkan. 

***** 

4. Jika kita tidak mengetahui kondisi orang yang menetapkan dan menerapkan hukum 

wadh‘iyyah yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka dia tetap dalam kondisinya sebagai 

seorang muslim yang bermaksiat, dan tidak dikafirkan. 

Dia tidak bisa dikafirkan hingga keluar pernyataan jelas mengenai keyakinannya dengan tanpa 

ragu. Yang mana telah ditegakkan hujjah kepadanya untuk menghilangkan syubhat2nya. Dan dia 

melakukan hal itu tidak dengan tidak dalam rangka mengaku bermaksiat kepada Allah dan 

merasa bersalah atau berdosa atasnya. 

****** 

5. Ketidaktahuan kondisi atau adanya udzur yang tampak jelas terhadap pelaku penerapan 

hukum wadh‘iyyah yang bertentangan dengan syariat Islam. Terutama terhadap pemerintahan 

yang dikepalai oleh seorang muslim yang sholat dan syariat syiar Islam sholat tegak tersebar di 

negaranya tanpa dihalang-halangi. 

Maka pemerintahan seperti ini tidak bisa dikafirkan walau dia menerapkan hukum wadh‘iyyah 

yang bertentangan ataupun menggantikan syariat Islam yang ada. Dan pemerintahan ini harus 

diberikan nasehat secara perlahan serta dibimbing. 
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Termasuk juga walaupun dia terjebak dalam sistem ketatanegaraan yang bertentangan dengan 

syariat Islam seperti halnya demokrasi. Dan juga terjebak dalam aturan konstitusi yang membuka 

ruang agar hukum wadh‘iyyah yang bertentangan atau menggantikan syariat Islam yang jelas 

dalam suatu perkara, bisa diberlakukan. 

****** 

6. Qaidah laziimul hukmi laisa bil hukmi, yakni ―konsekuensi dari suatu hukum itu bukanlah 

hukum‖ berlaku dalam hal ini. 

Maksudnya adalah jika seseorang melakukan sesuatu hal yang hukumnya haram (seperti misal 

menerapkan dan menetapkan hukum wadh‘iyyah yang bertentangan atau menggantikan syariat 

Islam), maka bukan langsung berkonsekuensi bahwa dia dihukumi sebagai orang yang ridho, 

menghalalkan, dan terbebas dari udzur dan syubhat akan hal itu. Sehingga langsung 

berkonsekuensi dia bisa otomatis dihukumi kafir. 

Logika ―konsekuensi otomatis‖ seperti itu tidak bisa berlaku. Dan yang berlaku adalah 

laziimulnhukmi laisa bil hukmi 

****** 

Semoga bermanfaat dan mudah difahami, baarokaloohu fiik 

 


