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ْٕلَللَربٍَلالَعددََلَىنلاحَلْىددلله  ددٍََٗلٌَلَِّىددُلللْلاأَلَوددَْٗٔالِصددَةٚلٔالاِلددةًَل َمددٜلرَ دد
ل.لأوَلبعل،أمجعنَمٜلآلْلَٔصْحبْلٔ 

 

Risalah Islam yang diembankan kepada Nabi Muhammad SAW 
tidak terbatas pada suatu generasi tertentu dan tidak pula 
diperuntukkkan hanya bagi suatu kabilah atau kaum tertentu seperti 
risalah-risalah yang diemban para nabi lain sebelumnya. 

 

Risalah Islam bersifat umum dan berlaku untuk semua kelompok 
manusia serta bukan untuk satu generasi tertentu saja, bahkan berlaku 
sepanjang zaman sampai Allah mewariskan bumi dan segala isinya. 
Risalah Islam yang dibawa dan dipikul Nabi terakhir tidak terbatas 
pada masa tertentu. Allah menegaskan hal ini dalam al-Qur'an: 

ل

َُلٌَِزَهلالََّذٙلَتَبََرَك َٓلَ َمٜلاِلُفْزَقَ َُلَ ْبَل ل[1:للالفزقَُ]لٌََذًٖزالَلِمَعََلَىَنلَلَُٗكٕ
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Maha Suci Allah yang Telah menurunkan Al Furqaan (Al Qur'an) 
kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. 
(QS. Al-Furqon: 1) 

ّٛلِإالَّلَأْرَ ِمٍَََكلََٔوَ َِلٌَََٔذًٖزالَبَشرًيالَلمٍَِِسلَكَفَّ َُلاَللالٍَِِسلَأِكَثَزلََٔلَك :لل بأ]للَْٖعَمَىٕ
82] 

“Tiada Kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk seluruh 
umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. Saba‘: 28) 

ََّلََٖلُقْن َْلَرَ َٕهلِإٌِّ٘لالٍََِسلَأّٖ َْلالََّذٙلَجَىًٗعَلِإَلُْٗكْيلالمَّ َٔاَتلَوِمُكلَل لَٔاِلَأْرِضلالاِلَىَ
َْلَلَ َٕلِإلََّلِإَل َْلَفآَوٍَٕالَََٖٔىَٗتلَْٖحَٗ٘لَِ َْلَبَلمَّ ِّلََٔرَ َٕل ِّلالٍَِب ََلالََّذٙلِاأُلوِّ َْلَْٖؤَو َْلَبَلمَّ لََٔكَمَىََت

َُلَلَعمَُّكْيلَٔاِتَبَعَٕٓ َّْتَلٔ ل[152:للاأل زاف]لَت
Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan 
mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang 
ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-
Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-A'rof: 158) 

Islam merupakan agama universal, ajarannya mencakup seluruh 
aspek kehidupan umat manusia yang berlaku di setiap tempat dan 
masa. Islam merupakan agama yang memiliki keseimbangan orientasi 
hidup, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Penamaan Islam sebagai 
agama, langsung diberikan oleh Allah melalui wahyu-Nya (Al-Qur‘an). 
Sementara itu, pemberian nama agama lain yang berkembang di dunia 
senantiasa identik dengan orang atau tokoh yang membawa ajaran 
tersebut, atau daerah tempat agama itu lahir. 

 

Universalisme Islam terintegritas dan terkodifikasi dalam akidah, 
syariah, dan akhlak. Antara satu dan yang lainnya terdapat nisbat atau 
hubungan yang saling berkaitan dan kesemuanya berfokus dan menuju 



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
3 

pada ke-Esaan Allah atau bertauhid. Ajaran tauhid inilah yang menjadi 
inti, awal, dan akhir dari seluruh ajaran Islam. 

Islam itu sendiri, secara totalitas, merupakan suatu keyakinan 
bahwa nilai-nilai ajarannya adalah benar dan bersifat mutlak karena 
bersumber dari Yang Maha mutlak. Dengan demikian, segala yang 
diperintahkan dan diizinkan-Nya adalah suatu kebenaran, sedangkan 
segala sesuatu yang dilarang-Nya adalah kebathilan. 

Di samping itu, Islam merupakan hukum atau undang-undang 
(syariah) yang mengatur tata cara manusia dalam berhubungan dengan 
Allah (vertikal) dan hubungan antar sesama manusia (horizontal). Di 
dalamnya mencakup dua bidang pembahasan, yaitu; pertama bidang 
ibadah mahdlah yang meliputi tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji. 
Kedua; bidang ibadah ghairu mahdlah yang meliputi mu‟amalat, 
munakahat, siyasat, jinayat, dan sebagainya. Sebagai standar dan ukuran 
dalam pelaksanaannya merujuk pada hukum yang lima yang disebut 
Ahkam Khamsah, yaitu; wajib, haram, mubah, mandhub, dan makruh. 
Penerapan kelima hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari 
memiliki variasi dan pelaksanaannya bersifat fleksibel melalui ijtihad 
yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Aspek 
syari‟ah ini disosialisasikan oleh aspek akhlak yang meliputi cara, tata 
kelakuan, dan kebiasaan dalam bersosialisasi dan berinteraksi, baik 
yang berhubungan dengan ekonomi, politik, berkeluarga, bertetangga, 
dan sebagainya. 

Ketiga aspek tersebut dalam operasionalnya bersumber kepada Al-
Qur‘an dan Sunnah Rasulullah. Dua pokok inilah yang mengatur 
kehidupan manusia dengan cermat, baik yang berhubungan dengan 
Allah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam 
sekitarnya. Kemudian dilakukan ijtihad untuk menetapkan hukum bagi 
persoalan-persoalan yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-
Qur‘an dan Sunnah Rasul, sebagai hasil ketetapan para ulama yang 
dikodifikasi dalam ilmu fiqih. 

Seluruh  ajaran  tersebut, baik akidah maupun syari‘ah dan akhlak,  
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bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu penyakit 
mental-spiritual dan stagnasi berpikir, serta mengatur tingkah laku 
perbuatan manusia secara tertib agar tidak terjerumus ke lembah 
kehinaan dan keterbelakangan, sehingga tercapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sinkronitas dan 
integritas dari ketiga aspek tersebut, terlihat universalisme dan 
universalitas Islam dengan misinya sebagai rahmat bagi seluruh umat 
manusia. 

Atas dasar itulah, muncul diktum Islam sebagai agama yang 
sempurna. Kesempurnaannya terlihat dalam ajaran-ajarannya yang 
bersifat universal dan fleksibel (luas dan luwes) serta mengharuskan 
terciptanya keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi, jasmani 
dan rohani. Sebab, kehidupan duniawi yang baik harus dijadikan media 
untuk mencapai kehidupan rohani yang baik. Sebaliknya, kehidupan 
rohani yang baik harus dijadikan media untuk memenuhi kehidupan 
jasmani yang baik, legal, dan halal serta di bawah ridla Allah. Oleh 
karena itu, Islam merupakan kekuatan hidup yang dinamis, juga 
merupakan suatu kode yang sesuai dan berdampingan dengan tabi'at 
alam, dan merupakan kode yang meliputi segala aspek kehidupan 
insan. 

Salah satu ciri yang menonjol dalam konsep Islam adalah adanya 
prinsip keseimbangan dan keharmonisan hidup. Islam adalah agama 
lahir dan batin, serta agama dunia dan akhirat. Keharmonisan ini karena 
Islam sesuai dengan bentuk dan jenis penciptaan alam raya yang 
menggambarkan keseimbangan, seperti yang diungkapkan Al-Qur‘an 
dengan istilah Fithrah karena sifat fithrah itu sendiri adalah seimbang 
atau harmoni. 

Langit dan bumi adalah ciptaan Allah yang seimbang sehingga 
dapat terjadi harmoni di alam raya, seperti matahari, bulan, planet-
planet yang menjadikan bumi berputar secara teratur dan melahirkan 
iklim dan cuaca yang seimbang sehingga layak dihuni manusia. 

Keseimbangan  ini  merupakan  ciri  fithrah Allah  pada  umumnya.  
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Demikian pula dengan fithrah manusia yang seimbang antara fisik dan 
jiwa, lahir dan batin, akal dan hati, sebagaimana dalam alam, ada langit 
dan   bumi,  siang  dan  malam,  dan  sebagainya.  Kelestarian  alam  dan 
manusia  juga terletak pada keseimbangan. Bumi akan tetap ada apabila 
antara daratan dan lautan, dataran rendah dan gunung-gunung tetap 
seimbang, sehingga tidak terjadi benturan yang dapat menghancurkan 
segalanya. Demikian pula, keseimbangan pada diri manusia. Manusia 
akan tetap terjaga kesehatannya apabila terjaga keseimbangannya 
antara bekerja dan istirahat, lahir dan batin, akal dan hati, bekerja dan 
ibadah, dunia dan akhirat. 

Keseimbangan dan keharmonisan ajaran Islam mengandung 
implikasi bahwa Islam selalu berada pada garis tengah, tidak ekstrim 
pada salah satu pandangan, tidak materialistis, liberalis dan tidak pula 
sosialis. Islam memandang hidup secara utuh dan seimbang antara 
realitas dan idealitas. Kehadiran Islam menjadikan umatnya sebagai 
saksi yang berada di garis tengah terhadap seluruh realitas kehidupan. 

Berbeda dengan agama lainnya yang memisahkan hidup manusia 
secara tegas bahwa agama hanya berkaitan dengan masalah 
penyembahan saja. Islam tidak hanya mengetengahkan urusan individu 
penganutnya, melainkan juga urusan masyarakat, negara, bahkan 
hubungan antar bangsa. 

Islam tidak membedakan ras, suku, dan bangsa. Ia diturunkan 
Allah untuk seluruh manusia dari bangsa dan golongan mana pun. 
Orang-orang Barat sering kali menyamakan Islam dengan Arab, seolah-
olah Islam itu sama dengan Arab. Padahal keterkaitan Islam dengan 
Arab hanya terbatas pada sejarah dan bahasa, yaitu Nabi Muhammad 
SAW, pembawanya, dari Arab dan Al-Qur‘an sebagai kitab sucinya 
diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Di luar itu, Islam tidak identik 
dengan Arab. Ajaran Islam mendorong lahirnya umat multiras, etnik, 
dan golongan, tetapi memiliki satu kebanggaan yang menyatukan 
semuanya. Ikatan yang memperkokoh kesatuan dirinya adalah tauhid. 
Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada diantara mereka–jika 
mereka konsisten–tidak akan melahirkan perpecahan. 
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Namun pada kenyataannya, berbagai tantangan dan hambatan 
justru bukan hanya datang dari musuh-musuh Islam, Zionis-Barat, tapi 
juga datang dari kaum muslimin sendiri. Sungguh fenomena yang 
sangat menyedihkan umat Islam dihadapkan dengan berbagai 
pemurtadan, dengan berbagai macam konspirasi jahat Zionis 
Internasional dalam upaya perang pemikiran (ghozwul fikri) dalam 
rangka mendangkalkan aqidah untuk menjauhkan umat Islam dari 
Allah dan Rasul-Nya. 

Pemikiran-pemikiran Barat, musuh-musuh Islam, di atas diadopsi 
dan disebarluaskan oleh antek-anteknya  di Indonesia bahkan kini 
semakin menggejala dan menjangkiti kalangan intelektual, tokoh 
masyarakat, bahkan kiai-kiai pesantren. Melalui sendi-sendi kehidupan 
muslim, fenomena ini menyebar sangat cepat. 

Fenomena adanya pengukuran ulang arah kiblat Masjid Demak 
Bintoro yang diprakarsai oleh Kementrian Agama RI, MUI dan PBNU 
yang diikuti oleh masjid-masjid di seluruh Indonesia menjadi bukti 
bahwa umat Islam secara tidak langsung digiring untuk menjauh dan 
tidak lagi percaya kepada ulama.[1] Penjajahan kepada umat Islam 
tentang pengadaan ijazah, juga membatasi gerak langkah umat Islam 
khususnya alumni pesantren dalam berdakwah padahal UU Sisdiknas 
bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
yang menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh 
dan itu hanya alumni pesantren yang mampu merealisasikannya.      

Maraknya lembaga-lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 
itu sangat mengganggu lembaga-lembaga TPQ (Taman Pendidikan al-
Quran) dan madrasah-madrasah diniyyah, dan ini wajib kita tolak 
karena merupakan program dari zionis, musuh-musuh islam, untuk 
menghilangkan pendidikan agama,  karena akhirnya mereka enggan 
untuk belajar di lembaga TPQ dan madrasah diniyyah, keberadaan TPQ 

                                                 
1). Alhamdulillah pada malam Jum'at tanggal 12 Shofar 1433 H/5 Januari 2012 M arah 

kiblat masjid Demak Bintoro telah dikembalikan ke posisi semula, dan semoga 
masjid-masjid yang lain di seluruh Indonesia segera menyusulnya.  
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itu bagus untuk pembelajaran al-Quran, namun mengurangi mutu dan 
kwalitas murid-murid madrasah diniyyah karena tidak memasukkan 
pelajaran  Khot  dan  Imla‘. Begitu juga keberadaan madrasah-madrasah 
diniyyah kelas lima dan enam pun dihabisi dan digilas oleh kegiatan-
kegiatan ekstra kurikuler sekolah-sekolah pagi (SD dan SMP) sehingga 
banyak anak didik madrasah yang keluar dan tidak bisa melanjutkan 
pendidikannya di madrasah diniyyah. Semoga hal ini menjadi 
pertimbangan Menteri Pendidikan atau instansi-instansi yang terkait 
untuk memberi instruksi agar anak didik madrasah diniyyah tetap 
melanjutkan pendidikannya tanpa dibebani atau diganggu oleh 
pelajaran dan kegiatan ekstra tersebut. [2]     

Proyek ini terus berusaha menghancurkan dan memecah belah 
pertahanan iman kaum muslimin. Dengan kalimat-kalimat yang indah –
padahal dangkal- mereka mendeskrontruksi dasar-dasar Islam. Dengan 
begitu umat Islam yang terperdaya, digiring ke arah sinkretisme agama, 
sadar atau tidak sadar. Sumber-sumber dari al-Qur'an yang memang 
wahyu Allah yang sudah baku berusaha mereka utak-atik. 

Bahaya proyek ini bahkan berkembang melalui tempat yang 
menjadi pusat pembelajaran Islam. Baik itu melalui perguruan tinggi 
berbasis Islam maupun pesantren. Ironis memang, lembaga yang 
seharusnya menyebarkan Islam malah merusak Islam itu sendiri. 
Beberapa contoh aktual penyebarannya adalah gerakan homoseksual di 
sebuah perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah (IAIN Walisongo, 
Semarang) atau kempanye lesbianisme oleh seorang doktor bidang 
keislaman, pelecehan al-Qur'an yang dilakukan oleh Sulhawi Ruba, 
dosen IAIN Sunan Ampel, Surabaya,  dan ajakan berdzikir ‗anjinghu 
akbar‘ di UIN Bandung. Begitu juga program bantuan pesantren lewat 
pendidikan formal, bantuan-bantuan dana yang dikelola oleh koperasi 
pesantren yang berimbas pada lemahnya kwalitas pendidikan agama 
(salaf)   dan   kurangnya   pemahaman   para  santri  terhadap  al-Qur'an, 
Hadits dan kitab-kitab salaf. Ini bukti nyata bahwa konspirasi zionis 

                                                 
2). KH. M. Najih Maimoen, Pesantren Masa Depan; Format dan Harapan  



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 
 

8 

internasional telah berhasil masuk ke jantung basis umat Islam. 
Karenanya kita harus waspada. 

Kristenisasi, orientalisme dan imperalisme (penjajahan) menjadi 
tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan, masing-masing mempunyai 
tugas untuk menghancurkan umat Islam. 

Kristenisasi bertugas untuk merusak akidah, orientalisme bertugas 
memporak-porandakan pemikiran Islam dan penjajahan melumpuhkan 
fisik. 

َُ ُْلَِٖزَٖلٔ َْلٌََٕرلَِٖطَفَئٕالَأ ِّْيلالمَّ َِ َٕا َْلََِٖٔأَبٜلَبَأِف ُْلِإالَّلالمَّ َٓلََٖتِيلَأ ْٕلٌََٕر َٓلََٔل لَكِز
َُ  [28:للالتٕبٛ]لاِلَكََفَزٔ

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) 

Gejala yang menambah keprihatinan umat Islam ialah adanya 
orang-orang yang bekerja dan menjadi antek Zionis-Barat. Mereka yang 
dijuluki sebagai intelektual muslim, tokoh masyarakat, bahkan kiai. 
na'udzubillah min dzalik  

Munawwir Syadzali, mantan Menteri Agama RI, dengan gagasan 
reaktualisasi pemikiran Islam yang ia canangkan dan telah diterima di 
IAIN/UIN seluruh Indonesia. Nurcholish Madjid, dia menyebarkan 

gagasan liberalnya lewat Yayasan Paramadina dan Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur), dia bertugas menggarap generasi muda NU yang 
hasilnya adalah Islam Kiri yang diantaranya disalurkan lewat LKiS 
Yogyakarta, dan Islam Liberal yang disalurkan lewat Lakspesdam NU. 

Mereka inilah penerus dari Hasan Hanafi, Mohammad Arkoun, 
Abid al-Jabiri, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid 
Ridha yang tidak lain adalah antek-antek Barat. 

Itulah sebuah gambaran dari kejahatan agama yang wajib kita 
lawan…!!!
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Islam Liberal,  

Siapa dibalik Mereka?  
 

 

Banyak pihak yang belum memahami tentang sepak terjang JIL 
yang gemar mengobok-obok kedamaian umat Islam di Indonesia pada 
khususnya. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, 
kaum Yahudi dengan Freemasonry mendukung JIL yang juga 
sesungguhnya didanai oleh Asia Foundation yang disupport oleh CIA, 
badan intelejen AS.   

 Islam liberal sejatinya pembangkangan diri dan pemikiran melalui 
gerakan, yayasan, kantor berita, gerakan politik terhadap Islam ala Nabi 
Muhammad SAW. Pemikiran Islam (klaim mereka) menekankan 
kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang 
menindas. Tujuan JIL adalah menyebarkan gagasan-gagasan Islam 
Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat dengan dukungan Yahudi 
Internasional yang bercokol kuat di Indonesia dan dukungan 
pemerintah AS melalui Asia Foundation yang disokong oleh CIA dan 
Imperialisme Barat dan kini menguasai Universitas Paramadina dan 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

JIL lebih mirip kepanjangan imperalisme Barat atas dunia Islam 
yang  dicarikan  bentuk  pembenarannya dari khazanah Islam. Dari segi 
politis, ada benang merah dengan CIA.  JIL yang resmi hadir sekitar 
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Maret 2001, impact penting yang timbul dari lahirnya gudang 
pemikiran itu adalah lahirnya atmosfir "ndableg alias konyol" yang oleh 
kebanyakan pengikutnya disebut dengan istilah ―kekritisan berfikir‖. 
Mereka begitu semangat "mengkritisi" Al-Qur‘an, menolak beberapa 
nash hadits-hadish shahih, serta menuduh para ulama‘ sebagai 
kelompok konservatif. Di lain pihak, mereka bahkan teramat sibuk 
bergelut dengan referensi-referensi liberal. Bacaan-bacaan wajib mereka, 
kini Tahrirul Mar‟ah milik Qasim Amin, The Spirit of Islam-nya Amir Ali, 
serta al-Islam wa Ushulul Hukmi yang sesungguhnya hanya jiplakan dari 
tulisan orientalis Inggris Thomas W. Arnold. 

Nama-nama semisal Sayid Ahmad Khand, Arkoun, Ali Abdul 
Razik, Charles Kuzman, Fatimah Marnissi, Nasr Hamid Abu Zaid dan 
Fazlurrahman seolah-olah ―kitab suci‖ baru yang kini melekat di otak 
mereka. Di saat yang sama, mereka mulai tampak malas menelaah Al-
Qur‘an, bahkan boleh jadi mules (muak, red) jika mendengar dalil-dalil 
dari al-Qur'an dan Hadits. 

Yang jelas, mereka begitu percaya diri dengan identitas itu dan 
begitu bangga disebut liberal. Karena dukungan AS, lembaga-lembaga 
Islam dikuasai pemikiran liberal, baik Kementerian Agama, Universitas 
Negeri Islam (UIN), dan sampai tokoh-tokoh politik dan cendekiawan 
yang dilabelkan pada tokoh Islam Liberal. 

Kalau kita mengamati dengan seksama tentang agenda-agenda JIL, 
maka kita akan menemukan korelasi antara imperialisme Barat dan 
agenda JIL. Luthfi Asy-Syaukanie, salah satu motor JIL pernah 
menyebut dengan jujur empat agenda utama lahirnya Islam Liberal. 
Pertama, agenda politik. Kedua, agenda toleransi agama. Ketiga, agenda 
emansipasi wanita dan Keempat, agenda kebebasan berekspresi. 

Dalam agenda politik, misalnya, kaum muslimin ―diarahkan‖ oleh 
JIL untuk mempercayai sekulerisme, dan menolak sistem pemerintahan 
Islam (Khilafah). Dalam agenda plurarisme, kelompok ini menyeru 
bahwa semua agama adalah benar, tidak boleh ada truth claim (klaim 
kebenaran). Agenda emansipasi wanita, seperti menyamaratakan secara 
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absolut peran atau hak pria dan wanita tanpa kecuali, dan agenda 
kebebasan berekspresi, seperti hak untuk tidak beragama, tak jauh 
bedanya dengan agenda politik di atas. Semua ide-ide ini pada ujung-
ujungnya, pada muaranya, kembali kepada ideologi dan kepentingan 
imperialis. 

Adian Husaini dan Nuim Hidayat menandaskan: Karena itu, sulit 
sekali -untuk tidak mengatakan minimal mustahil- mencari akar 
pemikiran-pemikiran tersebut dari Islam itu sendiri secara murni, 
kecuali setelah melalui pemaksaan teks-teks al-Qur‘an dan as-Sunnah. 
Misalnya teologi pluralisme yang menganggap semua agama benar, 
sebenarnya berasal dari hasil Konsili Vatikan II (1963-1965) yang 
merevisi prinsip extra ecclesium nulla salus (di luar Katolik tak ada 
keselamatan) menjadi teologi inklusif-pluralis, yang menyatakan 
keselamatan dimungkinkan ada di luar Katolik. (Islam Liberal: "Sejarah, 
Konsepsi dan Penyimpangannya", Adian Husaini dan Nuim Hidayat). 

 

Selain itu, dari kerangka ideologi, ide-ide JIL sendiri, dapatlah 
kiranya dinyatakan sebagai ide-ide kapitalisme. Luthfi dalam bukunya 
Wajah Liberal Islam di Indonesia (2002) telah berhasil menyajikan 
deskripsi dan peta ide-ide JIL. Jika dikritisi, kesimpulannya adalah di 
sana ada banyak contekan sempurna dari ideologi kapitalisme. 

 

Tentu ada kreativitas dan modifikasi. Khususnya pencarian ayat 
atau hadits atau preseden sejarah yang kemudian ditafsirkan secara 
paksa agar cocok dengan kapitalisme. Ide-ide besar kapitalisme itu 
antara lain; (1) sekulerisme, (2) demokrasi, dan (3) kebebasan. 
Dukungan kepada sekulerisme -pengalaman partikular Barat- nampak 
begitu getolnya mereka melakukan penolakan terhadap bentuk sistem 
pemerintahan Islam (khilafah), dan penolakan yang begitu semangat 
terhadap syariat Islam. Tetapi mereka menerima begitu saja semua 
gagasan demokrasi tanpa ada nalar kritis. Istilahnya, mereka cepat-cepat 
‗melek‘ (terbelalak) jika mengkritisi Islam, tapi buru-buru buta (pura-
pura tak melihat) jika sumber-sumber itu datangnya dari Barat. 
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Kentalnya ide-ide pokok kapitalisme dan berbagai derivatnya ini, 
masih ditambah dengan suatu metode berpikir yang kapitalistik pula, 
yaitu menjadikan ideologi kapitalisme sebagai standar pemikiran. Ide-
ide kapitalisme ini diterima lebih dulu dan dianggap benar secara 
absolut, tanpa pemberian peluang untuk didebat (ghairu qabil linniqasy) 
dan tanpa ada kesempatan untuk diubah (ghair qabil littaghyir). Lalu ide-
ide kapitalisme itu dijadikan cara pandang (dan hakim!) untuk menilai 
dan mengadili Islam. 

 

Mengenal Aliran Sesat Jaringan Islam Liberal 

 “Pada akhir zaman, akan muncul sekelompok anak muda usia yang 
bodoh akalnya. Mereka berkata menggunakan firman Allah, padahal mereka 
telah keluar dari Islam, bagai keluarnya anak panah dari busurnya. Iman 
mereka tak melewati tenggorokan. Di mana pun kalian jumpai mereka, 
bunuhlah mereka. Orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala di 
hari kiamat.” 

Kutipan di atas terpampang sebagai moto sebuah buku mungil 
yang judulnya menyiratkan peringatan keras: Bahaya Islam Liberal. 
Buku saku setebal 100 halaman itu ditulis Hartono Ahmad Jaiz, 50 
tahun, seorang mantan wartawan. Meski kecil, buku tersebut bisa 
berdampak besar karena mengandung pesan ―penghilangan nyawa‖. 

Moto itu bukan sembarang untaian kata. Melainkan terjemahan 
hadits Nabi Muhammad SAW, yang tersimpan dalam kitab al-Jami‟ al-
Shahih karya Imam Bukhari. Mayoritas kaum muslim menilai hadits 
hasil seleksi Bukhari memiliki kadar keshahihan amat tinggi. Jadi, 
perintah membunuh dalam hadits itu bisa dipahami sebagai kewajiban 
syar‘i yang bernilai ibadah. 

Buku itu terbit Januari 2002, bersamaan dengan maraknya 
pemberitaan tentang komunitas anak muda yang menamakan diri 
Jaringan Islam Liberal (JIL). Penempatan hadits riwayat sayyidina Ali 
bin    Abi    Thalib    RA    tersebut    sebagai   moto   buku   mengundang  
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pertanyaan; Apakah Islam Liberal yang dikupas buku tersebut, dengan 
demikian, sudah masuk kriteria kelompok yang dimaksud isi hadits, 
sehingga wajib dibunuh? 

Sang penulis tak menjawab ya atau tidak. ―Itu harus diputuskan 
lewat mekanisme hukum,‖ ujar Hartono. Hadits tersebut, kata alumnus 
IAIN Yogyakarta ini, bersifat umum. Karena itu, Hartono menyadari, 
penerapannya bisa menimbulkan fitnah dan perselisihan. Maka perlu 
campur tangan aparat hukum untuk meredam sengketa. Sesuai dengan 
kaidah fikih; hukmul hakim yarfa‟ul khilaf (putusan hakim berfungsi 
menyudahi polemik). 

Pada akhir buku, Hartono menyerukan pengadilan atas Islam 
Liberal yang ia nilai ―jauh dari kebenaran‖. Namun, secara tersirat, ia 
tetap menyarankan sanksi bunuh, ketika menutup buku dengan 
menampilkan kisah Umar bin Khaththab RA yang membunuh orang 
yang menolak berhukum dengan syariat Islam. Di antara dosa JIL, di 
mata Hartono, juga menolak syariat Islam. 

Ibn Hajar al-Asqalani, dalam kitabnya, Fathul Bari –sebuah 
elaborasi (syarah) atas Shahih Bukhari– menjelaskan, hadits tersebut 
diriwayatkan Ali RA ketika hendak menumpas pembangkangan kaum 
Khawarij (Haruriyah). Yakni kelompok yang sangat literal memahami 
Al-Qur'an dan menilai Ali RA telah kafir. 

Menurut kami, justru orang-orang liberal lebih pantas dibunuh 
oleh pemerintah Islam (kalau ada), karena kejahatan mereka dalam 
merusak dan menghancurkan akidah dan memurtadkan umat Islam 
dan ini lebih berbahaya dibandingkan orang-orang khowarij yang 
melakukan kejahatan pembunuhan dan mudah mengafirkan umat 
Islam. 

Khawarij dikenal mudah mengkafirkan sesama muslim, dan tak 
segan membunuh muslim yang mereka vonis kafir. Komunitas jenis 
inilah yang dimaksud hadits tersebut saat itu. Pada awal 2002, Hartono 
memakai hadits itu untuk buku tentang komunitas liberal, bukan 
kelompok literal sejenis Khawarij. 
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Dengan demikian, berita gempar fatwa mati yang pernah 
menimpa JIL pada akhir 2002 telah mendapat pengantar ―akademik‖ 
dari buku Hartono, 11 bulan sebelumnya. Bila di awal 2002 Hartono 
mewacanakan eksekusi bunuh terhadap Islam liberal, menjelang akhir 
tahun, lontaran itu mengkristal dalam bentuk ―fatwa mati‖. 

Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Umat 
Indonesia (FUUI), pada 30 November 2002, berkumpul di Masjid Al-
Fajar, Bandung, dan mengeluarkan pernyataan berisi fatwa itu. 
Pernyataan FUUI berbunyi; ―Menuntut aparat penegak hukum untuk 
membongkar jaringan dan kegiatan yang secara sistematis dan masif 
melakukan penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, umat Islam, dan 
para ulama.‖ 

Keputusan FUUI tersebut dipicu oleh tulisan Ulil Abshar Abdalla, 
Koordinator JIL, di Kompas, 18 November 2002, berjudul ―Menyegarkan 
Kembali Pemahaman Islam‖,  sebagai contoh kongkret penghinaan 
agama. FUUI menyatakan; ―Menurut syari'at Islam, oknum yang 
menghina dan memutarbalikkan kebenaran agama dapat diancam 
dengan hukuman mati.‖ 

Menurut Ketua FUUI, KH. Athian Ali, fatwanya tak hanya untuk 
Ulil. ―Terlalu kecil jika kami hanya menyorot Ulil. Kami ingin 
membongkar motif di balik Jaringan Islam Liberal yang dia pimpin,‖ 
kata Athian. Sepanjang 2002, karena itu, menjadi tahun seruan kematian 
atas JIL. Sebagaimana halnya hukuman mati yang dilaksanakan oleh 
ulama' terhadap Al-Hallaj (Baghdad), Siti Jenar (Demak), Hamzah 
Fansuri (Aceh), Faraq Faudah (Mesir), sampai Mahmoud Taha (Sudan) 
yang kehilangan nyawa karena mereka telah sesat dan menyesatkan 
umat. 

Komunitas macam apa sebenarnya JIL ini? Sehingga mereka 
sampai divonis mati? Setarakah ―bahaya Islam Liberal‖ dengan jargon 
―bahaya narkoba‖ atau ―bahaya laten komunis‖ yang pelakunya juga 
kerap diganjar hukuman mati? GATRA pernah dua kali menggali tuntas 
komunitas ini: Laporan Khusus Islam ―Liberal Hadang 
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Fundamentalisme‖ (8 Desember 2001) dan Laporan Utama ―Fatwa Mati 
Islam Liberal‖ (21 Desember 2002).  

Kemunculan JIL berawal dari kongko-kongko antara Ulil Abshar 
Abdalla (Lakpesdam NU), Ahmad Sahal (Jurnal Kalam), dan Goenawan 
Mohamad (ISAI) di Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur, Februari 2001. 
Tempat ini kemudian menjadi markas JIL. Kemudian Lutfi asy-
Syaukani, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, dan Saiful Mujani, menyusul 
bergabung. Dalam perkembangannya, Ulil disepakati sebagai 
koordinator. 

Gelora JIL banyak diprakarsai para mahasiswa, kolomnis, peneliti, 
atau jurnalis. Tujuan utamanya ialah menyebarkan gagasan Islam liberal 
seluas-luasnya. ―Untuk itu kami memilih bentuk jaringan, bukan 
organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik,‖ tulis situs 
islamlib.com.  

JIL mendaftar 28 kontributor domestik dan luar negeri sebagai 
―juru kampanye‖ Islam liberal. Mulai Nurcholish Madjid, Djohan 
Effendi, Jalaluddin Rakhmat, Said Agiel Siradj, Azyumardi Azra, 
Masdar F. Mas‘udi, sampai Komaruddin Hidayat. Di antara kontributor 
mancanegaranya: Asghar Ali Engineer (India), Abdullahi Ahmed an-
Na‘im (Sudan), Mohammed Arkoun (Prancis), dan Abdallah Laroui 
(Maroko). 

Jaringan ini menyediakan pentas –berupa koran, radio, buku, 
booklet, dan website– bagi kontributor untuk mengungkapkan 
pandangannya pada publik. Kegiatan pertamanya lewat diskusi maya 
(milis). Lalu sejak 25 Juni 2001, JIL mengisi rubrik Kajian Utan Kayu di 
Jawa Pos Minggu, yang juga dimuat 40-an koran Grup Jawa Pos. Isinya 
artikel dan wawancara seputar perspektif Islam Liberal. 

Tiap Kamis sore, JIL menyiarkan wawancara langsung dan diskusi 
interaktif dengan para kontributornya, lewat radio 68H dan 15 radio 
jaringannya. Tema kajiannya berada dalam lingkup agama dan 
demokrasi.   Misalnya   jihad,   penerapan   syariat   Islam,   tafsir    kritis,  
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keadilan gender, jilbab, atau negara sekuler. Perspektif yang 
disampaikan berujung pada tesis bahwa Islam selaras dengan 
demokrasi. 

JIL tak hanya terang-terangan menetapkan musuh pemikirannya, 
juga lugas mengungkapkan ide-ide ―gila‖-nya. Gaya kampanyenya 
menggebrak, menyalak-nyalak, dan provokatif. Akumulasi gaya ini 
memuncak pada artikel kontroversial Ulil di Kompas yang divonis 
FUUI telah menghina lima pihak sekaligus yaitu; Allah, Nabi 
Muhammad, Islam, ulama, dan umat Islam. ―Tulisan saya sengaja 
provokatif, karena saya berhadapan dengan audiens yang juga 
provokatif,‖ kata Ulil. 

Dengan gaya demikian, reaksi bermunculan. Tahun 2002 bisa 
dicatat sebagai tahun paling polemis dalam perjalanan JIL. 
Spektrumnya beragam: mulai reaksi ancaman mati, somasi, teguran, 
sampai kritik berbentuk buku. Teguran, misalnya, datang dari 
rekomendasi (taushiyah) Konferensi Wilayah Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, 11-13 Oktober 2002. 

Bunyinya: ―Kepada PWNU Jawa Timur agar segera 
menginstruksikan kepada warga NU mewaspadai dan mencegah 
pemikiran Islam Liberal dalam masyarakat. Apabila pemikiran Islam 
Liberal dimunculkan oleh Pengurus NU (di semua tingkatan) diharap 
ada sanksi, baik berupa teguran keras maupun sanksi organisasi 
(sekalipun dianulir dari kepengurusan).‖ 

Somasi dilancarkan Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI), Fauzan al-Anshari, kepada RCTI dan 
SCTV, pada 4 Agustus 2002, karena menayangkan iklan ―Islam Warna-
warni‖ dari JIL. Iklan itu pun dibatalkan. Kubu Utan Kayu membalas 
dengan mengadukan Fauzan ke polisi. 

Sementara kritik metodologi datang, salah satunya, dari Haidar 
Bagir, Direktur Mizan, Bandung. Ia menulis kolom di Republika, 20 
Maret 2002: ―Islam Liberal Butuh Metodologi‖. JIL dikatakan tak punya  
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metodologi. Istilah ‖liberal‖, Haidar menulis, cenderung menjadi 
‖keranjang yang ke dalamnya apa saja bisa masuk‖. Tanpa metodologi 
yang jelas akan menguatkan kesan, Islam liberal adalah ‖konspirasi 
manipulatif untuk menggerus Islam justru dengan meng-abuse sebutan 
Islam itu sendiri‖. 

Reaksi berbentuk buku, selain karya Hartono tadi, ada pula buku 
Adian Husaini, Islam Liberal: Sejarah Konsepsi, Penyimpangan dan 
Jawabannya (Jakarta, Juni 2002). Ada tiga agenda JIL yang disorot: 
pengembangan teologi inklusif-pluralis dinilai menyamakan semua 
agama dan mendangkalkan akidah; isu penolakan syariat Islam 
dipandang bagian penghancuran global; upaya penghancuran Islam 
fundamentalis dituding bagian proyek Amerika atas usulan zionis 
Israel. 

Buku lain, karya Adnin Armas, Pengaruh Kristen-Orientalis 
terhadap Islam Liberal (Jakarta, Agustus 2003). Isinya, kumpulan 
perdebatan Adnin dengan para aktivis JIL di milis Islam liberal. Energi 
personel JIL akhirnya memang tersedot untuk meladeni berbagai reaksi 
sepanjang 2002 itu. Mulai berbentuk adu pernyataan, debat ilmiah, 
sampai balasan mengadukan Fauzan ke polisi.  

Menjelang akhir 2003 ini, hiruk-pikuk kontroversi JIL cenderung 
mereda. Nasib aduan FUUI dan aduan JIL terhadap Fauzan ke Mabes 
Polri menguap begitu saja. Dalam suasana lebih tenang, JIL mulai 
menempuh fase baru yang lebih konstruktif, tak lagi meledak-ledak. 

 

Sejarah Pemikiran Liberal 

Pemikiran liberal mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam 
sejarah peradaban Barat, Kristen. Pada tiga abad pertama Masehi, 
agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi 
sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65 M). Kaisar Nero bahkan 
memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 
1991:74). Menurut Abdullah Nashih Ulwan (1996:71),  pada era awal ini  



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 
 
18 

pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang 
menyatakan,‖Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar 
dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.‖ (Matius, 
22:21). 

 

Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 313, ketika Kaisar 
Konstantin (w. 337) mengeluarkan dekrit Edict of Milan untuk 
melindungi agama Nasrani. Selanjutnya pada tahun 392 keluar Edict of 
Theodosius yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama negara (state-
religion) bagi Imperium Romawi. (Husaini, 2005:31). Pada tahun 476 
Kerajaan Romawi Barat runtuh dan dimulailah Abad Pertengahan 
(Medieval Ages) atau Abad Kegelapan (Dark Ages). Sejak itu Gereja 
Kristen mulai menjadi institusi dominan. Dengan disusunnya sistem 
kepausan (papacy power) oleh Gregory I (540-609 M), Paus pun dijadikan 
sumber kekuasaan agama dan kekuasaan dunia dengan otoritas mutlak 
tanpa batas dalam seluruh sendi kehidupan, khususnya aspek politik, 
sosial, dan pemikiran. (Idris, 1991:75-80; Ulwan, 1996:73). 

 

Abad Pertengahan itu ternyata penuh dengan penyimpangan dan 
penindasan oleh kolaborasi Gereja dan raja/kaisar, seperti kemandegan 
ilmu pengetahuan dan merajalelanya surat pengampunan dosa. Maka 
Abad Pertengahan pun meredup dengan adanya upaya koreksi atas 
Gereja yang disebut gerakan Reformasi Gereja (1294-1517), dengan 
tokohnya semisal Marthin Luther (w. 1546), Zwingly (w. 1531), dan John 
Calvin (w. 1564). 

 

Gerakan ini disertai dengan munculnya para pemikir Renaissans 
pada abad XVI seperti Machiaveli (w. 1528) dan Michael Montaigne (w. 
1592), yang menentang dominasi Gereja, menghendaki disingkirkannya 
agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan. 

 

Selanjutnya pada era Pencerahan (Enlightenment) abad XVII-XVIII, 
seruan untuk memisahkan agama dari kehidupan semakin mengkristal 
dengan tokohnya Montesquieu (w. 1755), Voltaire (w. 1778), dan 
Rousseau (1778). Puncak penentangan terhadap Gereja ini adalah 



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
19 

Revolusi Perancis tahun 1789 yang secara total akhirnya memisahkan 
Gereja dari masyarakat, negara, dan politik. (Qashash, 1995:30-31). Sejak 
itulah lahir sekulerisme-liberalisme yang menjadi dasar bagi seluruh 
konsep ideologi dan peradaban Barat. 

 

Sejarah Masuknya Pemikiran Liberal di Indonesia 

Sekulerisme sebagai akar liberalisme masuk secara paksa ke 
Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah 
Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah termaktub dalam Undang-
Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa 
pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak 
salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27). 

Prinsip sekuler dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck 
Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politik, 
yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di 
Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti 
Islam Politik adalah : (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah 
hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu 
kekuasaan pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, 
pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar 
rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, 
pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat 
pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12). 

Politik Etis yang dijalankan penjajah Belanda pada awal abad XX 
semakin menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk 
kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri jajahan 
dengan penjajahnya dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada 
orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck 
Hurgronje, menjadi cara manjur dalam proses unifikasi agar orang 
Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek 
sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama. (Noer, 1991:183). 
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Proklamasi    kemerdekaan    Indonesia    tahun    1945   seharusnya 
menjadi    momentum    untuk    menghapus    penjajahan    secara   total, 
termasuk mencabut pemikiran sekuler-liberal yang ditanamkan 
penjajah. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi. Revolusi kemerdekaan 
Indonesia hanyalah mengganti rejim penguasa, bukan mengganti sistem 
atau ideologi penjajah. Pemerintahan memang berganti, tapi ideologi 
tetap sekuler. Revolusi ini tak ubahnya seperti Revolusi Amerika tahun 
1776, ketika Amerika memproklamirkan kemerdekaannya dari 
kolonialisasi Inggris. Amerika yang semula dijajah lantas merdeka 
secara politik dari Inggris, meski sesungguhnya Amerika dan Inggris 
sama-sama sekuler. 

 

Ketersesatan sejarah Indonesia itu terjadi karena saat menjelang 
proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI), kelompok sekuler dengan 
tokohnya Soekarno, Moh. Hatta, Achmad Soebarjo, dan M. Yamin, dan 
AA. Maramis (satu-satunya orang yang mewakili Kristen) telah 
memenangkan kompetisi politik melawan kelompok Islam dengan 
tokohnya Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abdul Wahid 
Hasyim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. (Anshari, 1997:42). Jadilah 
Indonesia sebagai negara sekuler. 

 

Karena sudah sekuler, dapat dimengerti mengapa berbagai bentuk 
pemikiran liberal sangat potensial untuk dapat tumbuh subur di 
Indonesia, baik liberalisme di bidang politik, ekonomi, atau pun agama. 
Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem 
kapitalisme (economic liberalism), yaitu sebuah organisasi ekonomi 
yang bercirikan adanya kepemilikan pribadi (private ownership), 
perekonomian pasar (market economy), persaingan (competition), dan 
motif mencari untung (profit). (Ebenstein & Fogelman, 1994:148). Dalam 
bidang politik, liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi liberal 
yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak 
pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu. (Audi, 
2002:47). Dalam bidang agama, liberalisme mewujud dalam 
modernisme, yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus ditundukkan 
di bawah nilai-nilai peradaban Barat. (Said, 1995:101). 
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Tokoh-Tokoh Liberal Indonesia 

Komaruddin Hidayat dalam tulisannya Islam Liberal di Indonesia 
dan Masa Depannya (Republika, 17-18 Juli 2001) memasukkan Soekarno 
dan Hatta sebagai tokoh-tokoh Islam Liberal. (Husaini & Hidayat, 
2002:34). Benar, Komaruddin Hidayat tidak sedang mengigau. Soekarno 
dan Hatta memang tokoh liberal di Indonesia karena keduanya ngotot 
menyerukan sekulerisme bahkan sebelum Indonesia merdeka. 

Soekarno adalah seorang sekuler. Pada tahun 1940 Soekarno 
pernah menulis artikel Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara, yang 
mempropagandakan sekulerisme Turki sebagai suatu teladan yang 
patut dicontoh. (Noer, 1991:302). Beberapa buku telah ditulis khusus 
untuk membongkar sekulerisme Soekarno, seperti buku Sekulerisme 
Soekarno dan Mustafa Kamal karya Abdulloh Shodiq (1992) dan buku 
Islam Ala Soekarno Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal di Indonesia karya 
Maslahul Falah (2003). 

Hatta juga seorang sekuler. Prof. Soepomo pada tanggal 31 Mei 
1945 menggambarkan pendirian sekuler dari Hatta dalam sidang 
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) 
dengan berkata: ‖Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham 
dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia 
didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah 
dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan 
nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan 
lain perkataan : bukan negara Islam.‖ (Anshari, 1997:27). 

Jadi, Soekarno dan Hatta sebenarnya bukan pahlawan dan bukan 
teladan yang baik bagi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. 
Keduanya hanyalah bagian dari kelompok sekuler di negeri ini yang 
hakikatnya tidak melakukan apa-apa, selain melestarikan ideologi 
penjajah di Indonesia dengan mengikuti model negara sekuler yang 
dijalankan kaum Yahudi dan Nasrani yang kafir. 

Seharusnya umat Islam tidak boleh mengikuti jalan hidup kaum 
Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman: 
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 َوَمنْ  َبْعض   أّّْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  أّّْولَِياءَ  َوألنََّصاَرى ألَْيُهودَ  َتتَِّخُذوأ َلا أَٓمُنوأ ألَِّذينَ  أّّيَُّها َيا
نَّهُ  ِمْنُكمْ  َيَتَولَُّهمْ   [15:  ألمائدة] ألظَّالِِمينَ  ألَْقْومَ  َيْهِدي َلا أللَّهَ  إِٔنَّ  ِمْنُهمْ  َفٕاِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka 
adalah pemimpin bagi sebagian 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).  

Mengenahi hal ini Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah berpesan:  

 َمنْ  َسَننَ  لََتتَِّبُعنَّ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  أللَّهُ  َصلَّى ألنَِّبيَّ  َعْنُه أّّنَّ  أللَّهُ  َرِضيَ  َسِعيد   أّّبِي َعنْ 
 أللَّهِ  َرُسولَ  َيا قُْلَنا لََسَلْكُتُموهُ  َضب   ُجْحرَ  َسَلُكوأ لَوْ  َحتَّى بِِذَرأع   َوِذَرأًعا بِِشْبر   ِشْبًرأ َقْبَلُكمْ 

 َفَمْن ؟ َقالَ  َوألنََّصاَرى ُهودَ ألْيَ 
"Dari Abi Sa'id al-Khudzri bahwa Nabi SAW bersabda: Sungguh kamu 

akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal 
sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk lubang biawak, kamu akan 
tetap mengikuti mereka.” Para shahabat bertanya,”Apakah mereka Yahudi dan 
Nasrani?” Jawab Rasulullah SAW,”Lalu siapa lagi?”‖ (HR Bukhari & 
Muslim). 

 

JIL, Asia Foundation dan CIA 

The Asia Foundation adalah LSM raksasa yang markas besarnya di 
San Fransisco. LSM ini memiliki 17 kantor cabang di seluruh Asia, 
termasuk Washington, D.C. Tahun 2003 kemarin, The Asia Foundation 
mengucurkan bantuan sebesar 44 juta USD dan mendistribusikan 750 
ribu buku dan materi pendidikan yang nilainya berkisar mencapai 28 
juta USD di seluruh wilayah Asia. 

Sebagaimana        dikutip        situs       resmi       pemerintah       AS,  
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http://usinfo.state.gov, Oktober lalu –beberapa hari menjelang Pemilu 
di Afghan- lalu, The Asia Foundation, membikin program The Mobile 
Theater Project, sebuah bioskop keliling. Dengan alasan pendidikan 
demokrasi -atau lebih tepat kampanye pemaksaan demokrasi— mereka 
berkeliling kampung untuk memutar film dengan ditonton sekitar 
430.000 pemirsa. 

Di Indonesia, dalam Pemilu 2004 kemarin, seperti diakuinya di 
situs http://www.asiafoundation.org/, lembaga ini ikut mendanai JPPR 
(Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) dengan mempekerjakan 
141.000 relawan dan melakukan training kurang lebih 70 ribu orang. 
Mereka bisa memanfaatkan radio dengan asumsi 25 juta pendengar, 
memanfaatkan TV yang ditonton 74 juta pemirsa, juga menguasai media 
cetak dengan perkiraan dibaca 3 juta orang. 

Di Indonesia, keberadaanya sudah ada sejak tahun 1970. Mereka 
berdiri di balik program-program bernama; training keagamaan, studi 
gender, HAM dalam Islam, civic education di lembaga-lembaga Islam, 
pusat pembelaan perempuan untuk Islam (Muslim Women Advocacy), 
dan isu-isu pluralisme, pararel dengan program-program JIL. 

Jika dilihat berbagai agenda dan kegiatannya selama ini, ada 
korelasi antara agenda-agenda JIL dengan LSM Raksasa bernama The 
Asia Foundation. 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kehidupan kelompok ini amat 
tergantung pada kucuran dana dari The Asia Foundation. Dan karena 
donor yang amat besar dari LSM ini, maka JIL dalam waktu yang relatif 
singkat sudah bisa mendirikan Radio satelit pertama di Indonesia, Radio 
68H, yang siarannya direlai puluhan pemancar radio di Indonesia, 
mampu membeli satu halaman penuh koran Jawa Pos, bahkan mampu 
menayangkan iklan-iklan di televisi dengan durasi yang panjang, 
semisal iklan ―Islam Warna-Warni‖ yang akhirnya berhenti tayang 
karena somasi MMI, bahkan bisa menghidupi kegiatan-kegiatan mereka 
yang membutuhkan biaya besar. 

http://usinfo.state.gov/
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Jika ditilik dari sponsor utama (The Asia Foundation) yang selama 
ini menjadi ‗penyangga‘ utama pendanaan JIL, bisa ditarik kesimpulan 
bahwa The Asia Foundation adalah jaringan ‗induk‘nya. Dengan bahasa 
lain, JIL adalah ‗karyawan‘ The Asia Foundation yang bertugas di 
lapangan, untuk menjalankan proyek-proyek besarnya. 

The Asia Foundation, yayasan ini ditengarai banyak mendanai 
kegiatan-kegiatan dalam rangka penyebaran paham kapitalisme dan 
sejenisnya. Yang paling nampak mencolok keterlibatan The Asia 
Foundation bagaimana dia mem-back up Tim Pengarasutaman Gender 
(PUG) bentukan Departemen Agama, yang kemudian berhasil 
menyusun draf Kompilasi Hukum Islam yang isinya tidak lain adalah 
penodaan terhadap Islam. 

Merujuk sebuah makalah yang berjudul CIA's Hidden History in 
the Philippines, Roland G. Simbulan, yang disampaikan pada 
ceramahnya di University of The Philipinnes (18 Agustus, 2000), 
mengutip dari tulisan seorang sosiolog Amerika, James Petras, yang 
dimuat dalam Journal of Contemporary Asia, menggambarkan, 
bagaimana LSM yang besar bisa dikendalikan -jika tidak didukung oleh 
pemerintah Amerika- atau perusahaan raksasa yang dikendalikan agen-
agen rahasia atau CIA yang ingin memanfaatkannya sebagai sarana 
penyamaran. Yang dimaksud Petras, hal itu untuk mengelabuhi dan 
menghindari konflik yang diakibatkan benturan langsung terhadap 
struktur resmi pemerintahan. Serta menghindari class analysis adanya 
penjajahan dan eksploitasi kapitalis. 

Roland G. Simbulan juga menjelaskan bahwa yang memainkan 
peran CIA yang paling menonjol di Manila, Philipina, adalah The Asia 
Foundation. Pernyataan ini dinilai cukup valid, karena didasari oleh 
pernyataan seorang anggota Departemen Birokrasi Amerika, William 
Blum. Dalam sebuah resensi buku yang berjudul Asia Foundation is the 
Principal CIA Front, dalam salah satu buku seorang jurnalis investigasi 
majalah Times, Raymond Bonner, yang berjudul: Waltzing with a 
Dictator: The Marcoses and the Making of American Policy, menyatakan 
bahwa ―Asia Foundation adalah bentukan dan kedok CIA!‖. 
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Ini semakin diperkuat oleh interview Roland G. Simbulan dengan 
seorang mantan mata-mata CIA yang beroperasi di Philipina pada 
tahun 1996, dimana ia aktif menggunakan yayasan ini (The Asia 
Foundation) sebagai agen. Bahkan secara terang-terangan pula 
diungkapkan dalam laporan tahunan The Asia Foundation, tahun 1985, 
yang menyebutkan di dalamnya pernyataan Victor Marchetti, salah satu 
dari pimpinan Deputy CIA, bahwa ―Asia Foundation didirikan oleh 
CIA dan sampai 1967 mendapat subsidi darinya.‖ (Asia Foundation 
Annual Report, 1985). Jelas, bahwa LSM The Asia Foundation memang 
bentukan CIA, didirikan sebagai alat dan sarana untuk memperluas dan 
mempermudah proses imperialisme Amerika Serikat terhadap negara-
negara lain di kawasan Asia Pasifik dengan cara non konfrontatif. 

Dari sini pulahlah, JIL -setelah dilihat dari substansi ide yang 
diusung, serta pertnershipnya- bahwa sesungguhnya aktifitasnya tidak 
ada hubungannya dengan Islam, tidak pula ada sangkut-pautnya 
dengan perbedaan metode penafsiran nash, pembaharuan, pencerahan, 
atau sifat kritis. Aktifitas JIL, sekali lagi tak lain merupakan 
kemungkinan aktivitas intelejen asing yang hendak menancapkan kuku-
kuku imperialismenya di bumi umat Islam pada umumnya dan 
Indonesia pada khususnya.  

 

Akar Pemikiran Liberal 

Pemikiran liberal (liberalisme) adalah satu nama di antara nama-
nama untuk menyebut ideologi Barat yang berkembang sejak masa 
Reformasi Gereja dan Renaissans yang menandai berakhirnya Abad 
Pertengahan (abad V-XV). Disebut liberal, yang secara harfiyah berarti 
―bebas dari batasan‖ (free from restraint), karena liberalisme 
menawarkan konsep kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan 
raja. (Adams, 2004:20). Ini berkebalikan total dengan kehidupan Barat 
Abad Pertengahan ketika gereja dan raja mendominasi seluruh segi 
kehidupan manusia. 
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Ideologi Barat itu juga dapat dinamai dengan istilah kapitalisme 
atau demokrasi. Jika istilah kapitalisme lebih digunakan untuk menamai 
sistem ekonominya, istilah demokrasi sering digunakan untuk menamai 
sistem politik atau pemerintahannya. (Ebenstein & Fogelman, 1994:183). 
Namun monopoli istilah demokrasi untuk ideologi Barat ini sebenarnya 
kurang tepat, karena demokrasi juga diserukan oleh ideologi sosialisme-
komunisme dengan nama ―demokrasi rakyat‖, yakni bentuk khusus 
demokrasi yang menjalankan fungsi diktatur proletar. (Budiardjo, 
1992:89). 

Walhasil, ideologi Barat memang mempunyai banyak nama, 
bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Namun, yang lebih 
penting adalah memahami akar pemikiran liberal yang menjadi pondasi 
bagi seluruh struktur bangunan ideologi Barat. 

Menurut Ahmad Al-Qashshash dalam kitabnya Usus al-Nahdhah al-
Rasyidah (1995:31) akar ideologi Barat adalah ide pemisahan agama dari 
kehidupan (sekulerisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan 
agama dari negara. Sekulerisme inilah yang menjadi induk bagi lahirnya 
segala pemikiran dalam ideologi Barat. Berbagai bentuk pemikiran 
liberal seperti liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama, 
semuanya berakar pada ide dasar yang sama, yaitu sekulerisme (fashl al-
din „an al-hayah). 

 

Dekonstruksi Aqidah Islam ala JIL 

Wawancara Ulil Abshar Abdalla dengan Jalaludin Rachmat 
berjudul ―Kafir itu Label Moral, bukan Aqidah‖, mengatakan, istilah 
―kafir‖ sudah tidak relevan. Baca Catatan Akhir Pekan DR. Adian 
Husaini,MA ke-24 Kamis (25 September 2003) banyak berita menarik 
yang muncul berbagai website media massa. Hampir semua media 
menampilkan berita tentang kerusuhan di Sumbawa Besar yang 
menewaskan satu orang dan mencederai 11 lainnya. Koran Berbahasa 
Inggris   The   Jakarta  Post  masih  memuat  poling  calon  presiden  oleh  
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Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, yang 
mengunggulkan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 
calon presiden RI 2004-2009. 

 Dari Israel muncul berita menarik, yaitu Sembilan orang 
pilot Israel terancam dipecat karena menolak menembaki penduduk 
sipil Palestina. Berita pembangkangan pilot Israel ini juga dimuat oleh 
situs Harian Republika dan Islamonline.net. Berita tentang pilot 
Israel ini cukup menarik. Koran Haaretz, melaporkan peristiwa ini 
cukup detail. Pekan lalu, 27 mantan pilot  Israel membuat pernyataan 
menolak melakukan aksi di wilayah Palestina. Dari 27 orang itu, 9 pilot 
masih aktif di AU Israel. Ke-9 orang itulah yang kini diskors dan 
terancam dipecat, jika mereka menolak mencabut pernyataan yang telah 
mereka sebarluaskan ke media massa.  

Para pilot Israel itu menyatakan, serangan udara di wilayah 
Palestina merupakan tindakan ilegal dan amoral. Di antara pilot 
pembangkang itu adalah Brigadir Jenderal (Purn) Yiftah Spector, 
komandan squadron dalam perang tahun 1973. Mereka menyatakan, 
mereka akan menolak terlibat dalam serangan udara terhadap 
penduduk Palestina di wilayah itu. “We, both veteran and active pilots, who 
have served and who still serve the state of Israel, are opposed to carrying out 
illegal and immoral orders to attack, of the type Israel carries out in the 
territories,” begitu pernyataan mereka. Berita-berita seperti ini segera 
menarik media internasional, karena merupakan perlawanan dari dalam 
tubuh zionis  Israel sendiri. Berita-berita itu dari sudut jurnalistik 
memang menarik dalam arti, mudah menarik minat pembaca untuk 
mengikutinya. Namun, disamping berita-berita seputar perkembangan 
sosial, politik dalam negeri, dan politik internasional, ada berita-berita 
dan tulisan-tulisan yang sebenarnya sangat perlu mendapatkan 
perhatian serius dan terus-menerus oleh kaum Muslimin di Indonesia 
adalah berita-berita dan artikel-artikel yang muncul si website Jaringan 
Islam Liberal (JIL). Mengapa? 

Sebab: Pertama, berita-berita dan artikel-artikel itu disiarkan secara  
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luas oleh berbagai media massa. Selain melalui jaringan Koran Jawa Pos 
di berbagai daerah, berita-berita di website ini juga disiarkan melalui 
jaringan radio satelit Kantor Berita Radio 68H, yang kini 
dipancarteruskan oleh radio Emsa 91,45 FM Bandung; Anisa Tritama 92, 
15 FM Garut; FM Merak 93,55 FM Banten; Unisi 104,75 Jogyakarta; TOP 
89,7 FM Semarang; PAS 101,2 Pati; Elviktor 94,6 FM Surabaya; Sonya 
106,5 FM Medan; Suara Andalas 103 FM Lampung; Gema Hikmah 
Ternate, 103 FM Maluku Utara; Suara Selebes 100,2 FM Gorontalo; 
SPFM 103,7 FM Makassar, Ujung Pandang; Nusantara Antik 105,8 FM 
Banjarmasin; Mandalika 684 AM Lombok; DMS 100,9 FM Ambon, 
Maluku; Volare 103 FM Pontianak; Bulava 100,2 FM Poso; Elbayu 954 
AM Gresik, Jawa Timur; Suara Padang 102,3 FM Sumatera Barat. Daftar 
radio ini terus diusahakan untuk bertembah lagi. 

Kedua, berita dan artikel itu ditulis dan diucapkan oleh orang-
orang yang memiliki otoritas, baik secara kelembagaan Islam maupun 
kepakaran atau latar belakang pendidikan. Dalam situasi pertarungan 
opini secara bebas, maka kedua faktor tersebut memegang peranan 
penting untuk ―memenangkan‖ pertarungan opini di Indonesia. Opini 
akan membentuk image, dan jika image itu ditanamkan secara terus 
menerus, maka akan membentuk satu persepsi di tengah masyarakat. 
Kamis (25-9-2003) itu ada sejumlah artikel yang muncul di website 
islamlib.com, diantaranya: ―Depolitisasi Syariat Islam‖, ―Hermeneutika 
Ayat-ayat Perang‖, ―Teori Konspirasi selalu Meneror Kebenaran‖, 
―Kafir itu Label Moral, bukan Aqidah‖, dan sebagainya. Yang perlu kita 
cermati kali ini adalah tulisan yang berjudul ―Kafir itu Label Moral, 
bukan Aqidah‖, yang merupakan wawancara Ulil Abshar Abdalla 
dengan Dr. Djalaludin Rachmat dari Bandung.  

Djalaludin Rachmat ditanya: ―Lantas bagaimana dengan konsepsi 
tentang orang kafir yang sering diteriakkan juga oleh mereka yang 
merasa berjuang di jalan Allah itu; Apakah konsep ini sudah tepat 
penggunaannya? Jawabnya: ―Konsep tentang kafir masih tetap relevan, 
karena  sebagai  istilah,  dia  ada di dalam al-Qur‘an dan Sunnah. Hanya  
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saja, mungkin kita harus merekonstruksi maknanya lagi –bukan 
mendekonstruksi. Saya berpendapat, kata kafir dan derivasinya di 
dalam Al-Qur‘an selalu didefinisikan berdasarkan kriteria akhlak yang 
buruk. 

Tanya Ulil Abshar lagi: Jadi, orang yang perangai sosialnya buruk 
meskipun seorang muslim bisa juga disebut orang kafir?  

Djalaludin Rahmat: Betul. Saya sudah mengumpulkan ayat-ayat al-
Qur‘an tentang konsep kafir. Dari situ ditemukan, kata kafir juga 
dihubungkan dengan kata pengkhianat, dihubungkan dengan tindak 
kemaksiatan yang berulang-ulang, atsiman aw kafuro. Kafir juga 
bermakna orang yang kerjanya hanya berbuat dosa, maksiat. Selain itu, 
orang Islam pun bisa disebut kafir, kalau dia tidak bersyukur pada 
anugerah Tuhan. Dalam surat Al-Baqarah misalnya 
disebutkan, ―Innalladzina kafaru sawa'un „alaihim aandzartahum am lam 
tundzirhum laa yu‟minuun.” Artinya, bagi orang kafir, kamu ajari atau 
tidak kamu ajari, sama saja. Dia tidak akan percaya. Walaupun 
agamanya Islam, kalau ndableg nggak bisa diingetin menurut al-Qur‘an 
disebut kafir. Nabi sendiri mendefinisikan kafir (sebagai lawan kata 
beriman) dengan orang yang berakhlak buruk. Misalnya, dalam hadits 
disebutkan, ―Tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara 
tetangganya lelap dalam kelaparan.‖) 

Itulah wawancara antara Ulil dengan Djalaluddin Rachmat. Kita 
bisa melihat, bagaimana aneh dan ganjilnya penjelasan Djalaluddin 
Rachmat tentang konsep kafir dalam Islam itu. Memang, secara 
etimologis, orang yang tidak bersyukur bisa disebut kafir. Allah 
berfirman, jika jika seorang bersyukur, maka Allah akan menambah 
nikmat-Nya, dan jika dia kufur, maka sesuangguhnya azab Allah sangat 
pedih. Tetapi, dalam ayat-ayat lainnya, al-Qur'an juga menggunakan 
kata kufur untuk orang-orang non Muslim dan orang-orang yang 
menyimpang aqidahnya. Misalnya, surat al-Bayyinah menjelaskan, 
bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, dari kalangan ahlul kitab dan 
musyrikin,  mereka  akan  masuk  ke  dalam  neraka jahannam.  Surat al- 
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Maidah ayat 72-75 juga menjelaskan, sungguh telah kafirlah orang-
orang yang menyatakan, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga; 
atau yang menyatakan, bahwa Allah SWT itu sama dengan Isa Ibnu 
Maryam. 

Bahkan, al-Qur'an juga memuat satu surat khusus, yaitu surat al-
Kafirun, yang dengan tegas menyatakan, ―Hai orang-orang kafir, aku 
tidak menyembah apa yang kamu sembah.‖ Jadi, ayat ini jelas berkaitan 
dengan aqidah, yaitu aspek peribadahan. Oleh sebab itu, sangatlah 
aneh, jika seorang pakar yang terkenal, seperti Djalaluddin Rahmat 
menyatakan: ―Jadi, kata kafir adalah sebuah label moral, bukan label 
akidah atau keyakinan, seperti yang kita ketahui.‖ Apalagi, dia 
mengatakan: ―Dalam al-Qur‘an, kata kafir tidak pernah didefinisikan 
sebagai kalangan nonmuslim. Definisi kafir sebagai orang nonmuslim 
hanya terjadi di Indonesia saja.‖al-Qur'an yang manakah yang dikaji 
oleh Djalaluddin Rahmat? Ribuan ulama Islam telah menulis tafsir dan 
mereka tidak pernah berbeda pendapat tentang istilah ―kafir‖ untuk 
sebutan bagi orang non-muslim. Di dalam al-Qur'an surat Mumtahanah 
ayat 10, disebutkan tentang dalil larangan perkawinan antara wanita 
muslimah dengan orang-orang kafir. Dalam ayat ini ada redaksi “Falaa 
tarji‟uuhunna ilal kuffaar”. Janganlah kamu kembalikan wanita-wanita 
muslimah yang berhijrah itu kepada kuffar. Karena, wanita-wanita 
muslimah itu tidak halal bagi kaum kuffar itu dan kaum kuffar itu pun 
tidak halal bagi mereka (laa hunna hillun lahum, wa laa hum yahilluuna 
lahunn). Kata kuffaar dalam ayat itu jelas menunjuk kepada identitas 
idelogis, yaitu orang non-muslim. Bukan orang muslim yang 
perangainya buruk. 

Pendapat Djalaluddin Rahmat tentang ―kafir‖ itu lebih jauh dari 
pendapat Nurcholish Madjid. Dalam bukunya, ―Islam Agama 
Peradaban‖ (2000) Nurcholish Madjid menyatakan, bahwa Ahlul Kitab 
tidak tergolong Muslim, karena mereka tidak mengakui, atau bahkan 
menentang kenabian dan Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran 
yang  beliau  sampaikan.  Oleh  karena  itu  dalam terminologi al-Qur'an  
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mereka disebut ―kafir‖, yakni, ―yang menentang‖, atau ―yang 
menolak‖, dalam hal ini menentang atau menolak Nabi Muhammad 
SAW dan ajaran beliau, yaitu ajaran agama Islam. 

Jika dicermati, tampaknya, kaum Muslim saat ini memang didesak 
hebat untuk meninggalkan istilah ―kafir‖ sebagai sebutan bagi orang-
orang non-muslim. Di Indonesia masalah itu sudah sering mulai 
dilontarkan. Tokoh-tokoh dari kalangan NU seperti Ulil Abshar 
Abdalla, menyatakan, bahwa: "Semua agama sama. Semuanya menuju 
jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar."(GATRA, edisi 21 
Desember 2002), ―Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara 
perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan 
lagi." (Kompas, 18 November 2002).‖ Dari kalangan pimpinan 
Muhammadiyah, Dr. Abdul Munir Mulkhan, menyatakan: ―Jika semua 
agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan 
yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah 
jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya.‖ 

 

Di Malaysia, pernah ramai ungkapan seorang menteri beragama 
Hindu bernama Sammy Vellu, yang menyatakan keberatan disebut 
sebagai kafir.  

Dalam sebuah kuliah umum yang dihadiri kalangan akademisi 
dan eksekutif di Gedung Asia Pacific Develompent Center, Kuala 
Lumpur, tanggal 16 Agustus 2003, Prof. Dr. Sayed Muhammad Naquib 
al-Attas, ditanya: Apakah masih boleh digunakan sebutan kafir kepada 
kaum non-muslim, karena hal itu dianggap mengganggu keharmonisan 
hubungan antar pemeluk agama? Ketika itu, Prof. Al-Attas menjawab 
bahwa istilah itu adalah istilah dalam al-Qur'an, dan ia tidak berani 
mengubah istilah itu. Namun, dengan catatan, sebutan itu bukan berarti 
digunakan untuk menunjuk-nunjuk dan memanggil kaum non-muslim, 
―Hai kafir!‖ Kaum muslimin cukup memahami, bahwa mereka kafir, 
mereka bukan muslim. 

Sosok    pemikir    Muslim    seperti    al-Attas   kini   mulai   banyak  
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diperbincangkan di dunia internasional. Ia dikenal sangat gigih dalam 
memperjuangkan proses Islamisasi dan menolak sekulerisasi Barat. 
Meskipun lulusan Islamic Studies di McGill University, Kanada dan 
University of London, al-Attas sejak tahun 1970-an sudah mengingatkan 
kaum Muslimin, bahwa tantangan terbesar umat Islam saat ini adalah 
Barat.  

Dalam bukunya ―Risalah untuk Kaum Muslimin‖ yang terbit 
pertama tahun 1973, ia sudah menyatakan bahwa antara Islam dan 
Barat terjadi konfrontasi yang abadi, yang ia sebut sebagai ―permanent 
confrontation‖. Sosok dan kiprah al-Attas bisa disimak dalam Dialog 
Jumat Republika, Jumat, 27 September 2003. 

Apa yang dilakukan kelompok Islam Liberal dengan melakukan 
dekonstruksi terhadap istilah ―kafir‖ akan memiliki dampak yang serius 
terhadap aqidah Islam. Dan ini adalah proyek puluhan tahun dari para 
orientalis Barat. Sejumlah orientalis sudah lama menggulirkan gagasan 
istilah ―Islam‖ dengan I besar dan ―islam‖ dengan i kecil. Nurcholish 
Madjid, dalam pidatonya di TIM (Taman Ismail Marzuki) tahun 1992, 
juga menggulirkan gagasan islam sebagai "unorganized religion‖. Bahwa, 
Islam lebih tepat dimaknai sebagai agama dalam pengertian ―berserah 
diri‖ kepada Tuhan. Dengan makna seperti itu, siapa pun, asal berserah 
diri kepada Tuhan dapat dikatakan sebagai ―muslim‖. 

Kini, istilah ―kafir‖ bagi kaum non-muslim, juga mulai 
digempur. Mengapa? hal ini tidak lain merupakan refleksi dari sejarah 
dan pengalaman kaum Kristen terhadap agama mereka sendiri. Berbeda 
dengan Islam, Kristen dan Yahudi adalah agama sejarah. Nama agama 
ini pun muncul dalam sejarah. Jesus tidak pernah memberi nama agama 
yang dibawanya. Istilah Kristen, berasal dari nama Kristus (Yunani: 
Kristos), yang artinya Juru Selamat (dalam bahasa Ibarni disebut sebagai 
Messiah). ―Nasrani‖ menunjuk pada nama tempat Nazareth. Yahudi 
(Judaisme) bahkan baru abad ke-19 muncul sebagai istilah untuk 
menyebut satu agama. Dalam bukunya berjudul,Judaism, Pilkington, 
menceritakan,  bahwa  pada  tahun 1937, rabbi-rabbi di Amerika sepakat  
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untuk mendefinisikan: ―Judaism is the historical religious experience of the 
Jewish people.‖ Jadi, agama Yahudi, adalah agama sejarah. Penamaan, 
tata cara ritualnya, dibentuk oleh sejarah. Agama Kristen juga begitu, 
karena Yesus memang tidak meninggalkan tata cara ritual atau teologi 
seperti yang dikenal sekarang. 

Ini sangat berbeda dengan Islam. Nama agama ini diberikan oleh 
Allah. Kata ―Islam‖, selain memiliki makna berserah diri, adalah nama 
agama. Surat Ali Imran ayat 19 dan 85 jelas-jelas menunjuk pada makna 
Islam sebagai nama agama, sebagai ―proper name‖. Jadi, bukan Nabi 
Muhammad SAW yang memberi nama agama ini. Maka, pada abad-
abad ke-18 dan 19, para orientalis berusaha keras untuk menyebut Islam 
dengan ―Mohammedanism‖. Tetapi, upaya mereka gagal. 

Selain itu, sejak awal, Islam sudah merupakan agama yang 
sempurna. Islam sudah selesai. Allah menegaskan: ―al-yauma akmaltu 
lakum diinakum‖. Berbeda dengan agama lain, tata cara ritual Islam 
sudah selesai sejak masa nabi Muhammad SAW. Teologi dan ritualitas 
islam tidak dibentuk oleh sejarah.  

Dari contoh sederhana ini saja, jelas menunjukkan, Islam memang 
berbeda dengan agama lain. Sebagai insitusi agama, islam adalah 
institusi yang sah di mata Allah. Kaum Muslim yakin kan hal ini. 

Karena itulah, Islam memang mengenal perbedaan antara Muslim 
dan non-Muslim; antara Muslim dan kafir. Dengan itu bukan berarti 
orang yang lahir sebagai Muslim otomatis selamat, karena orang yang 
secara formal menyatakan sebagai Muslim, belum tentu akan selamat di 
Hari Kiamat, jika ia bodoh, ingkar terhadap ajaran Allah, atau munafik. 
Soal surga dan neraka akan dibuktikan nanti di Akhirat. Tetapi, bagi 
seorang Muslim, berkeyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama 
yang benar di mata Allah adalah bagian prinsip dari keimanan 
Islam. Jika orang lain ragu dengan agamanya sendiri, mengapa 
keraguan ini diikuti oleh sebagian kaum Muslim?  

Selama    beratus-ratus    tahun   menjajah   Indonesia   secara   fisik,  
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Belanda tidak berhasil mengubah atau meruntuhkan ―bangunan‖ atau 
―epistemologi‖ Islam. Struktur ajaran Islam yang prinsipal, seperti 
bangunan ―Islam-kafir‖ tidak berhasil diusik. Di kawasan Melayu, siapa 
yang keluar dari Islam dan memeluk agama lain, tidak diakui lagi 
sebagai bagian dari Melayu. Begitu yang terjadi di Minang, Aceh, 
Madura, Betawi, Sunda, dan sebagainya. Kini, di era hegemoni Barat, 
justru dari kalangan Muslim sendiri yang bergiat meruntuhkan 
bangunan pokok Islam. 

Hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius 
dari kalangan Muslim. Sebab, dampaknya akan dapat dilihat pada 
sekitar 10-20 tahun mendatang. Kita akan melihat, bagaimana akhir 
pertarungan pemikiran ini pada masa-masa itu. Apa yang akan terjadi? 
Dan apakah upaya dekonstruksi bangunan Islam ini akan berhasil? 
Semoga Allah SWT melindungi kaum Muslim. 

 

JIL Menodai Akidah Islam 

Sehubungan dengan sebuah permohonan judicial review dari 
sekelompok orang yang mengatasnamakan liberalisme terhadap 
Mahkamah Konsitusi (MK), untuk menguji Undang Undang Nomor 1 
Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, masyarakat 
Indonesia telah memberikan berbagai macam reaksi terhadapnya.  

Sebelum mengkaji segala sesuatu mengenai hal ini, ada baiknya 
kita mengembalikan sumber hukum dari NKRI ini kepada Dasar 
Negara NKRI, yaitu Pancasila. 

Pancasila dengan tegas menyatakan kalau dasar konsep ketuhanan 
dalam tatanan bernegara dan berkebangsaan Indonesia adalah dengan 
mengakui adanya satu Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan ini 
menandakan kalau Indonesia adalah sebuah negara yang mengakui 
keberadaan Tuhan, dan sebagai konsekuensi politis dari hal ini adalah 
pelarangan berkembangnya paham atheisme di Indonesia. Selain dari 
itu, negara juga mengakui keberadaan enam agama dan kepercayaan. 
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Dalam UU Nomor 1 Tahun 1965, dinyatakan dalam bagian 
Penjelasan bahwa: "Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 
bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, 
tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas 
keagamaan. 

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat 
dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok 
daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah 
juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam 
usaha nation-building." 

Dapat diartikan bahwa NKRI adalah negara yang beragama 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kemudian dapat diartikan bahwa 
konsep ketuhanan yang diakui oleh NKRI adalah sebuah konsep 
dimana Tuhan adalah Maha Esa. Hal ini menutup kemungkinan untuk 
diakuinya agama dimana mempercayai Tuhan lebih dari satu. 

Namun UU tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap 
tumbuhnya sebuah agama baru, selama tidak mengungkit agama 
dengan ajaran yang sudah ada, mengakui memiliki Tuhan Yang Maha 
Esa, dan tidak menghina ajaran agama yang sudah berkembang. 
Sebagaimana terjadi beberapa saat yang lalu, sekelompok orang 
menuhankan dan memegang ajaran baru yang bukan ajaran yang sudah 
ada. Jika sekelompok orang tersebut tidak menghubungkan ajaran 
kepercayaannya ini dengan ajaran agama yang sudah ada, maka 
perkembangan ajaran mereka adalah sah dan tidak bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-Undang, malah bahkan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk melindunginya. 

Sebagaimana diutarakan dalam bagian Penjelasan Pasal demi Pasal 
dari UU Nomor 1 Tahun 1965 ini: "Ini tidak berarti bahwa agama-agama 
lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di 
Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh 
pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan 
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perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah 
berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah 
Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. 
No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6." 

Maka jelas kalau Undang-Undang ini sudah sepaham dengan 
Pancasila selaku dasar negara, dimana pengakuan terhadap konsep 
ketuhanan tidak menjelaskan bagaimana ajarannya dan syariatnya. 

Lalu apa yang perlu dirubah dari Undang-Undang ini? Atau 
mengapa Undang-Undang ini dianggap tidak sejalan dengan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 

Luthfi asy-Syaukanie,selaku salah satu ahli yang mewakili pihak 
pemohon judicial review ini mengatakan kalau Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1965 "melukai rasa keadilan, bersifat diskriminatif, dan 
berpotensi memicu ketegangan di dalam masyarakat maka sudah 
selayaknya aturan semacam itu ditinjau ulang." Asysyaukanie adalah 
seorang dosen yang menekuni kajian filsafat dan pemikiran agama. 
Lanjut lagi, Asysyaukanie menyatakan bahwa, "Setiap upaya untuk 
membatasi jumlah agama atau untuk melarang suatu agama 
berkembang adalah suatu bentuk penodaan terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945. Bagi saya penodaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
tidak kalah seriusnya dibanding penodaan agama." 

Dari kedua pernyataan di atas, dapat dilihat faktor yang menjadi 
alasan bagi Asysyaukanie dan golongannya untuk mengajukan 
permohonan judicial review ini. Kedua pernyataan diatas juga 
memperlihatkan sudut pandang dan prioritas dari kelompok yang 
diwakilkan Asysyaukanie, bahwa penodaan terhadap Undang-Undang 
Dasar adalah tidak kalah seriusnya dengan penodaan agama. 
Pernyataan ini jelas-jelas termasuk paham pluralism. 

Asysyaukanie melanjutkan dengan menunjukkan kesekulerannya. 
"Persoalan utama dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah 
bahwa  negara  ikut  campur  terlalu jauh dalam urusan agama. Idealnya  
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negara kita atau negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. 
Tapi karena alasan sejarah negara kita terlanjur memiliki hubungan 
yang kompleks dalam persoalan ini. Bahwa negara mengakomodasi 
agama adalah bagian dari realitas politik yang kita miliki, tapi bila 
negara ikut campur menentukan mana agama yang benar dan mana 
agama yang salah saya kira negara telah masuk ke dalam urusan yang 
bukan wilayahnya." Demikian dinyatakannya. Apabila Negara 
dianggap terlalu jauh mencampuri urusan agama, dalam arti lain adalah 
agama juga tidak boleh terlalu jauh mengurusi Negara. Kenapa 
demikian? Karena yang demikian dinilai sesuai dengan ideologi Negara 
yang Pancasilais. 

Lalu apa yang menjadi masalah? Yang masih dilindungi oleh 
Undang-Undang tersebut bukanlah penodaan agama yang baru berdiri, 
justru agama baru akan dilindungi selama tidak mendompleng nama 
ajaran agama yang sudah ada. Yang menjadi obyek yang dilindungi 
oleh Undang-Undang tersebut adalah ajaran agama yang sudah ada. 
Nah, inilah yang menjadi masalah untuk Asyasyaukanie dan 
golongannya. 

Selama ada Undang-Undang tersebut, maka akidah agama Islam 
akan dapat terjaga oleh hukum dan perundang-undangan, dan tentunya 
akan sulit bagi Islam Liberal untuk menyusupkan paham liberal mereka 
ke dalam tubuh akidah Islam yang sudah ada sekarang. Hal ini sangat 
jelas terlihat ketika Asysyaukanie mengkritik penyusun Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1965 tersebut. "Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1/PNPS/1965 melarang setiap orang menceritakan, 
menganjurkan dan menafsirkan sesuatu yang menyimpang dari pokok-
pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Saya tidak habis pikir 
apa yang ada dalam pikiran para pembuat undang-undang ini. Seluruh 
sejarah agama adalah sejarah penafsiran. Islam bermula dari sebuah 
ajaran yang sederhana, penafsiran-penafsiranlah yang membuatnya 
menjadi kaya dan kompleks seperti sekarang ini. Penafsiran-
penafsiranlah yang mendorong munculnya ratusan sekte dan mazhab di  
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dalam Islam. Sebagian dari sekte dan mazhab itu dianggap sesuai 
dengan mainstream, sebagian lagi dianggap menyimpang. 
Tapi penilaian cocok dan tidak cocok, menyimpang dan tidak 
menyimpang sangat subjektif, tergantung siapa yang mengatakannya 
dalam posisi apa dia mengatakan." Nah, relakah umat Muslim 
Indonesia dengan kemungkinan ini? 

Undang-Undang tersebut memang perlu revisi untuk lebih 
menjamin kenyamanan umat beragama dalam menjalankan agamanya. 
Keberagaman agama di Indonesia memerlukan sebuah aturan 
perundang-undangan yang memadai untuk menjaga ketertiban dan 
kenyamanan dalam beragama. Revisi ini harus mengangkat beberapa 
isu penegasan terhadap batasan-batasan intervensi negara terhadap 
perkembangan paham kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. 
Hal ini akan memungkinkan Indonesia menjadi lebih beragam dan lebih 
bercorak. 

Satu hal yang pasti mengenai perundang-undangan ini adalah 
tidak ada yang dinamakan dengan kebebasan absolut. Karena 
kebebasan absolut hanya akan menodai keberagaman sebuah 
masyarakat yang heterogen. Bahkan hak asasi manusia pun perlu 
mendapatkan pembatasan. Hal inilah yang kurang dipahami oleh 
golongan liberal yang menganggap kebebasan dalam berekspresi adalah 
merupakan sebuah kebebasan yang absolut.  

 

Telaah Kritis untuk Islam Liberal 

Meskipun kelahiran JIL (Jaringan Islam Liberal) Maret 2001 
nampaknya membawa hal baru bagi sebagian orang, namun 
sesungguhnya ia bukanlah sama sekali baru. Agenda-agenda JIL 
sesungguhnya adalah kepanjangan imperialisme Barat atas Dunia Islam 
yang sudah berlangsung sekitar 2-3 abad terakhir. Hanya saja, 
bentuknya memang tidak lagi telanjang, tetapi mengatasnamakan Islam. 
Jadi   istilah   Islam  Liberal  bukanlah  suatu  kebetulan,  namun  sebuah  
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istilah yang dipilih dengan sengaja untuk mengurangi kecurigaan umat 
Islam dan sekaligus untuk menobatkan diri (sendiri) bahwa Islam 
Liberal adalah bagian dari Islam, seperti halnya jenis-jenis pemahaman 
Islam lainnya. Sesungguhnya Islam Liberal adalah peradaban Barat 
yang diartikulasikan dengan bahasa dan idiom-idiom keislaman. Islam 
hanyalah kulit atau kemasan. Namun saripati atau substansinya adalah 
peradaban atau ideologi Barat, bukan yang lain. 

Untuk membuktikan deklarasi di atas, baiklah kita lihat dua dasar 
argumentasinya. Yaitu : (1) hakikat imperalisme itu sendiri, dan (2) 
kerangka ideologi Barat (kapitalisme). Pemahaman hakikat 
imperialisme akan menjadi landasan untuk memilah apakah suatu 
agenda termasuk aksi imperalisme atau bukan. Sedang kerangka 
ideologi kapitalisme, akan menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah 
pemikiran termasuk dalam ideologi kapitalisme atau bukan, atau untuk 
mengevaluasi sebuah metode berpikir, apakah ia metode berpikir 
kapitalistik atau bukan. 

 

Ide-ide yang diusung JIL pun sebenarnya palsu, karena yang 
ditawarkan adalah kapitalisme, bukan Islam. Agar laku, lalu diberi label 
Islam. Islam hanya sekedar simbol, bukan substansi ide JIL. Jadi JIL 
telah menghunus dua pisau yang akan segera ditusukkan ke tubuh 
umat Islam, yaitu pisau politis dan pisau ideologis. Semua itu untuk 
menikam umat, agar umat Islam kehabisan darah (baca: karakter 
Islamnya) lalu bertaqlid buta kepada JIL dengan menganut peradaban 
Barat. 

 

Jika memang dapat dikatakan bahwa JIL adalah bagian dari 
proyek imperalisme Barat, maka JIL sebenarnya mengarah ke jalan 
buntu. Tidak ada perubahan apa pun. Tidak ada transformasi apa pun. 
Sebab yang ada adalah legitimasi terhadap dominasi dan hegemoni 
kapitalisme yang masih berlangsung. Dan pada saat yang sama, yang 
ada adalah pementahan dan penjegalan perjuangan umat untuk kembali 
kepada Islam yang hakiki, yang terlepas dari hegemoni kapitalisme.  
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Wajah Pemikiran Islam Liberal 

Banyak orang menyangka, Jaringan Islam liberal muncul 
belakangan ini akibat kemunculan kelompok-kelompok Islam 
fundamentalis di Indonesia. Buktinya, ketika pemerintah Orde Baru 
masih berkuasa, belum ada Jaringan Islam Liberal. Demikian pula 
dengan kelompok-kelompok Islam fundamentalis, pada waktu itu 
belum menjamur atau, katakanlah, belum muncul dan tersebar seperti 
sekarang ini. 

Jika dicermati, anggapan itu, ternyata, tidak sepenuhnya benar dan 
tidak sepenuhnya pula salah. Dalam sejarah, pemikiran Islam liberal, 
kalau istilah ini bisa dan boleh dipakai, selalu muncul sebagai reaksi 
atas kemunculan pemikiran Islam fundamentalis. Semakin menjamur 
kelompok-kelompok Islam fundamentalis, semakin kuat pula dorongan 
untuk mengorganisasikan jejaring Islam liberal. 

Menariknya, seolah-olah kemunculan Islam liberal di Indonesia 
terjadi setelah adanya persentuhan secara intens dengan Barat dan 
demokrasi yang ada di sana, sedangkan Islam fundamentalis muncul di 
Indonesia setelah terjadi persentuhan dengan Arab dan puritanisme di 
sana. Artinya, kemunculan masing-masing disebabkan oleh pengaruh 
yang datang dari luar, bukan dua hal yang murni dari Indonesia. 

Dalam satu resensi terhadap buku Wajah Liberal Islam di 
Indonesia (Teater Utan Kayu dan Jaringan Islam Liberal, Jakarta, 2002), 
Daniel Lev, salah seorang pengamat Indonesia mengatakan, ada 
beberapa sebab di balik kemunculan pandangan Islam liberal di 
Indonesia di awal millenium kedua ini dan sulit untuk menjawab 
kenapa sekarang. Yang jelas, kemunculan yang dimaksud adalah hasil 
rangkaian panjang pergulatan pemikiran Islam di Indonesia. Sebab-
sebab pendorong kemunculan itu pun tergolong ke dalam ―kebetulan-
kebetulan sejarah‖ yang sulit untuk diprediksi. 

Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, ketika 
diwawancarai  Tempo  terkait  tulisan-tulisannya  tentang  wacana Islam  
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liberal di media-media massa, mengakui, pemikiran dan kritiknya 
selama ini ditujukannya kepada kelompok-kelompok Islam radikal di 
Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, radikalisme Islam di Indonesia 
mulai bangkit ketika reformasi digulirkan pada 1998 yang lalu. Sejak 
saat itu, kelompok-kelompok Islam radikal bermunculan. Masing-
masing menyeru agar umat Islam di Indonesia menegakkan syari'at 
Islam. Oleh sebagian orang, mereka disebut dengan Islam 
fundamentalis. 

Albert Hourani adalah salah seorang pengajar di Oxford‘s Middle 
East Centre. Ia banyak mengkaji dan menulis tentang Timur Tengah. 
Ketika menulis Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939, ia 
menegaskan, dalam masyarakat Arab era liberal pernah muncul dan 
hidup selama beberapa waktu, sebelum kemudian tenggelam dan 
mengalami pertempuran sengit yang tak selesai-selesai sampai 
sekarang. 

Pemikiran-pemikiran Islam yang liberal, menurutnya, didorong 
pertama kali pada tahun 1798. Tahun ini adalah tahun ketika pasukan 
Napoleon Bonaparte menginjakkan kaki di Mesir. Dunia Arab 
kemudian menyaksikan era liberal yang ditandai dengan 
berkembangnya respon yang positif terhadap kemajuan Barat. 
Indutrialisasi, rasionalisasi, dan modernisasi adalah pilar-pilar 
kehidupan Barat yang menjadi perhatian bersama sebagian besar orang-
orang Arab. Bagi mereka, ketiga pilar itu penting untuk kehidupan 
manusia. 

Dalam semangat seperti itu, para pemikir muslim dan non-muslim 
bersama-sama mengadakan dialog secara bebas. Mereka tidak merasa 
khawatir untuk berlomba-lomba mengekspresikan secara bebas 
pemahaman mereka terhadap agama dan budaya di tengah-tengah 
masyarakat Arab. Berbagai wacana liberal silih berganti memenuhi 
tahun-tahun itu. Meski beberapa tokoh pemikir di antara mereka 
dikafirkan oleh tokoh-tokoh agama waktu itu, semangat kebebasan 
berpikir liberal tidak surut di antara mereka. 
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Era liberal seperti itu baru berakhir pada 1939. Selama rentang 1798 
– 1939, era itu dihuni oleh tiga generasi pemikir. Generasi pertama 
muncul dan mewarnai pemikiran-pemikiran pada 1830 – 1870. Mereka 
berpikir untuk menjawab pertanyaan ―Mengapa dunia Barat maju?‖ 
dan ―Mengapa pula dunia Arab dan Islam mundur?‖. Dari pertanyaan-
pertanyaan itu, muncul beberapa pemikir yang mencoba memberi 
jawab. Di antara mereka yang terkenal adalah Rifa‘ah Badawi Rafi‘ Ath-
Thahthawi (1801 – 1873), Khairuddin Pasya At-Tunisi (1825 (?) – 1889), 
Faris Asy-Syidyaq (1804 – 1887) dan Butrus Al-Bustani (1819 – 1883). 

Generasi kedua muncul pada rentang 1870 – 1900. Mereka mulai 
muncul dengan beberapa wacana yang lebih berani. Soal ketertinggalan 
Arab dan Islam dari Barat masih dibicarakan oleh generasi ini. Mereka 
juga memikirkan rasionalisme Barat yang perlu diterapkan dalam 
menjalankan Islam. Artinya, akal perlu dipakai untuk menafsirkan al-
Qur‘an dan Hadits. Selain itu, wacana yang mulai muncul adalah 
masalah persamaan gender. Pada rentang waktu inilah, dibahas isu-isu 
emansipasi wanita di tengah-tengah masyarakat Arab pada umumnya 
dan masyarakat muslim secara khusus. Di antara pemikir-pemikir 
generasi kedua ini adalah Jamaluddin Al-Afghani (1839–1897), 
Muhammad Abduh (1848–1905), dan Qasim Amini (1865–1908). 

Generasi ketiga merentang pada 1900–1939. Rentang ini adalah 
puncak era liberal di dunia Arab sekaligus menandai akhir era itu. 
Berbagai wacana liberal muncul dan dipikirkan. Namun, tema tentang 
kekhalifahan Islam (Apakah kekhalifahan Islam perlu bagi masyarakat 
Arab dan Islam?) adalah yang sering mendatangkan perdebatan sengit 
di antara mereka. Memasuki dasawarsa 1920-an, wacana mulai 
mengerucut menjadi wacana-wacana politis. Muncul isu-isu tentang 
nasionalisme, baik itu nasionalisme Arab, nasionalisme Turki atau 
bahkan nasionalisme Mesir. 

Keadaan ini kemudian diikuti wacana-wacana yang bersifat 
fundamental; mereka mulai meninggalkan upaya-upaya rasionalisasi 
dan modernisasi dalam beragama. Di antara tokoh-tokoh pemikir pada 
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generasi ketiga adalah Muhammad Rasyid Ridha (1865 – 1935), Ali 
Abdurraziq (1888-1966), dan Thaha Husain (1889 – 1973). 

Akhir generasi ketiga era liberal itu bukan berarti matinya 
pemikiran liberal dalam Islam selama-lamanya. Kemunculan gerakan 
Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Takfir wal Hijrah, dan juga 
negara Israel adalah beberapa sebab signifikan yang mendorong 
kebangkitan kembali pemikiran liberal di dunia Arab dan terkhusus lagi 
di tengah-tengah kaum muslimin di dunia. Tampil dengan corak yang 
lebih baru, era liberal yang kedua dimulai ketika negara-negara Arab 
kalah dalam Perang Tujuh Hari melawan Israel pada 1967.  

Yang jelas, setelah kekalahan itu, muncul tulisan-tulisan dengan 
semangat yang sama ketika era liberal pertama berlangsung. Di antara 
nama terkenal yang membawa semangat ini adalah Zaki Najib 
Mahmud, Najib Mahfouz, Nawal el-Sadawi, Hassan Hanafi, 
Muhammad Arkoun, Adonis, Nashr Hamid Abu Zaid, dan Khalid Abul 
Fadhl. Pemikiran-pemikiran mereka menyebar ke negara-negara Islam 
seperti Indonesia. Tulisan-tulisan mereka dikaji dalam diskusi-diskusi, 
bahkan kadang kala beberapa pemikir itu pun diundang untuk 
berbicara langsung. 

Di Indonesia sendiri, menurut Ulil Abshar Abdalla, tradisi liberal 
sebenarnya sudah ada di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sejak 
1980-an, banyak isu-isu sensitif dalam Islam yang dipecahkan oleh NU 
dengan tidak biasa. Mulai dari Pancasila sebagai asas tunggal, bunga 
bank, bank konvensional, sampai ke isu insklusivisme Islam Indonesia. 
Wajar, jika citra NU sebagai organisasi Islam tradisionalis sudah lama, 
kiranya, harus ditinggalkan. Sejak 1970-an, mereka sudah dapat dikata 
mengisi posisi yang pernah ditempati Muhammadiyah dan Persatuan 
Islam (Persis) pada 1920-an dulu. Greg Barton, penulis biografi Gus Dur, 
malah yakin, posisi sebagai kelompok Islam konservatif sekarang ini 
justru dipegang oleh Muhammadiyah dan Persis. 

Jauh sebelum wacana Islam liberal -yang akan melahirkan Jaringan  
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Islam Liberal- muncul pertama kali dalam bentuk mailing list di 
islamliberal@yahoogroups.com pada tahun 2001, istilah Islam liberal 
sendiri muncul pertama kali waktu Greg Barton menyebut istilah itu 
dalam bukunya, Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Paramadina: 1999). 
Mailing list Islam liberal yang muncul dua tahun setelah itu, ternyata, 
mampu bertahan lama dan menjadi wadah diskusi yang aman antara 
mereka. Dari diskusi-diskusi yang terjadi, tergagaslah keinginan untuk 
membentuk suatu wadah yang bernama Jaringan Islam Liberal.  

Di Indonesia, buku-buku yang mengangkat wacana Islam liberal 
telah terbit sejak 1999. Seperti yang telah lewat, buku Gagasan Islam 
Liberal Greg Barton, agaknya, yang menempati urutan pertama 
kemunculan. Menyusul setelah itu karya Charles Kurzman yang 
berjudul Wacana Islam Liberal dan diterbitkan Paramadina pada 2001. 
Beberapa bulan setelah berdirinya Jaringan Islam Liberal, terbit Wajah 
Liberal Islam di Indonesia yang disunting oleh Lutfi Asysyaukanie, 
seorang kontributor tulisan di website Jaringan Islam Liberal, dan 
diterbitkan Teater Utan Kayu dan Jaringan Islam Liberal pada 2002.  

Menjelang akhir 2002, terbit rangkaian tulisan Ulil Abshar Abdalla 
di Kompas yang banyak menuai reaksi dari berbagai pihak. Sebagian 
reaksi-reaksi yang dimaksud berupa artikel-artikel di media massa. Ada 
yang mendukung, ada pula yang menentang. Pada Februari 2003, 
antologi tulisan-tulisan itu, termasuk tulisan Ulil Abshar Abdalla, 
dibukukan dengan judul Islam Liberal dan Fundamental (Sebuah 
Pertarungan Wacana) oleh penerbit ElsaQ di Yogyakarta. 

Doktor Abdul A‘la mencoba merekonstruksi akar Islam liberal 
sejak kemunculan wacana neo-modernisme dalam pentas pemikiran 
Islam di Indonesia pada 1970-an lewat bukunya, Dari Neomodernisme 
ke Islam Liberal; Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia 
yang diterbitkan Paramadina pada 2003. Ia melihat jejak-jejak pemikiran 
Fazlur Rahman, seorang tokoh pemikir dari Pakistan, dalam semua 
wacana itu. 

 

mailto:islamliberal@yahoogroups.com
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Setelah menerbitkan Wajah Liberal Islam di Indonesia pada 2001, 
Jaringan Islam Liberal bekerjasama dengan The Asia Foundation 
kembali membukukan kumpulan tulisan yang berjudul Syariat Islam, 
Pandangan Muslim Liberal pada 2003. Buku ini berisi pandangan-
pandangan Al Asymawi, Saiful Mujani, Azyumardi Azra, Taufik Adnan 
Amal, Ulil Abshar-Abdalla dan sejumlah penulis lain tentang syariat 
Islam. Tulisan-tulisan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap 
menguatnya keinginan untuk memformalkan syariat Islam di Indonesia. 

 

Dari ruang sejarah pemikiran, akhirnya, pentas pemikiran Islam 
liberal diramaikan kembali oleh buku Pemikiran Liberal di Dunia Arab 
yang ditulis oleh Albert Hourani. Buku ini adalah terjemahan Arabic 
Thought in the Liberal Age 1798 – 1939 yang diterbitkan atas kerjasama 
antara Freedom Institute, Royal Danish Embassy, dan penerbit Mizan 
pada Juli 2004. Luthfi Assyaukani yang memberikan kata pengantar 
penerbitan buku ini mengatakan, buku Arabic Thought in the Liberal 
Age 1798 – 1939 yang diterbitkan sejak 1962 adalah karya klasik tentang 
akar-akar pemikiran para pemikir liberal di dunia Arab dan Islam. 

 

Melihat wajah Islam liberal di Indonesia akan mengantarkan kita 
pada wajah Islam radikal atau Islam fundamentalis di sisi lain. Meski 
Islam fundamentalis, yang pada masa Orde Baru sering disebut dengan 
kelompok ekstrem kanan, sudah ada sejak dulu, kemunculannya dua 
belas tahun belakangan ini memberi warna tersendiri dalam sejarah 
Islam di Indonesia.  

 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat kemunculan 
mereka itu sebagai sebuah fenomena yang mesti diperhitungkan dan, 
karena itu, didokumentasikan. Lewat penelitian yang dilakukan tim 
ilmuwan sosial LIPI, dokumentasi itu ada untuk kemudian dibukukan 
menjadi Islam dan Radikalisme di Indonesia pada April 2005. Buku ini 
terbit atas kerjasama antara LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 
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Akar Islam Liberal 

 ―Kita tidak perlu menghiraukan nomenklatur. Tetapi jika sebuah 
nama harus diberikan padanya, marilah kita sebut itu ‗Islam liberal‘.‖ 
(Asaf ‗Ali Asghar Fyzee [India, 1899-1981]).  

Perkenalan istilah ―Islam liberal‖ di Tanah Air terbantu oleh 
peredaran buku Islamic Liberalism (Chicago, 1988) karya Leonard 
Binder dan Liberal Islam: A Source Book (Oxford, 1998) hasil editan 
Charles Kurzman. Terjemahan buku Kurzman diterbitkan Paramadina 
Jakarta, Juni 2001. Versi Indonesia buku Binder dicetak Pustaka Pelajar 
Yogyakarta, November 2001. 

Sebelum itu, Paramadina menerjemahkan disertasi Greg Barton di 
Universitas Monash, berjudul Gagasan Islam Liberal di Indonesia, April 
1999. Namun, dari ketiga buku ini, tampaknya buku Kurzman yang 
paling serius melacak akar, membuat peta, dan menyusun alat ukur 
Islam liberal. Para aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) juga lebih sering 
merujuk karya Kurzman ketimbang yang lain. 

Kurzman sendiri meminjam istilah itu dari Asaf ‗Ali Asghar Fyzee, 
intelektual muslim India. Fyzee orang pertama yang menggunakan 
istilah ―Islam liberal‖ dan ―Islam Protestan‖ untuk merujuk 
kecenderungan tertentu dalam Islam. Yakni Islam yang nonortodoks; 
Islam yang kompatibel terhadap perubahan zaman; dan Islam yang 
berorientasi masa depan, bukan masa silam. 

Periode liberasi itu oleh Albert Hourani (1983) disebut dengan 
―liberal age‖ (1798-1939). ―Liberal‖ di sana bermakna ganda. Satu sisi 
berarti liberasi (pembebasan) kaum muslim dari kolonialisme yang saat 
itu menguasai hampir seluruh dunia Islam. Sisi lain berarti liberasi 
kaum muslim dari cara berpikir dan berperilaku keberagamaan yang 
menghambat kemajuan. 

Luthfi menunjuk Muhammad Abduh (1849-1905) sebagai figur 
penting gerakan liberal pada awal abad ke-19. Hassan Hanafi, pemikir 
Mesir kontemporer, menyetarakan Abduh dengan Hegel dalam tradisi 
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filsafat Barat. Seperti Hegel, Abduh melahirkan murid-murid yang 
terbagi dalam dua sayap besar: kanan (konservatif) dan kiri (liberal). 

Ada dua kelompok yang dikategorikan ―musuh‖ utama Islam 
liberal. Pertama, konservatisme yang telah ada sejak gerakan liberalisme 
Islam pertama kali muncul. Kedua, fundamentalisme yang muncul 
akibat pergesekan Islam dan politik setelah negara-negara muslim 
meraih kemerdekaannya. 
 

Bahaya Islam Liberal 

Islam liberal tampaknya bukan merupakan nama baku dari satu 
kelompok Islam, namun hanyalah satu kategori untuk memudahkan 
analisis. Sehingga orang-orang yang dikategorikan dalam Islam Liberal 
itu sendiri ada yang saling berjauhan pendapatnya bahkan yang satu 
mengkritik tajam yang lain. Misalnya, Ali Abdurraziq dari Mesir yang 
menulis buku al-Islam wa Ushulul Hukmi dikritk tajam oleh Rasyid Ridha 
dan Dhiyauddin Rayis. Namun yang dikritik maupun pengkritiknya itu 
kedua belah pihak dimasukkan dalam kategori Islam Liberal, 
sebagimana ditulis dalam buku Charles Kurzman, Liberal Islam  A 
Sourcebook. Padahal, di kalangan Islam revivalis (salafi), Rasyid Ridha 
adalah seorang salafi, yang diakui sebagai seorang ulama hadits pula. 

 

Demikian pula, Dr. Farouq Faudah, tokoh sekuler di Mesir yang 
mati ditembak orang, April 1993, dan dinyatakan murtad oleh seorang 
ulama terkemuka di Mesir Muhammad al-Ghozali, oleh Kurzman 
dimasukkan pula dalam barisan Islam Liberal yang menurutnya; seraya 
tidak proporsional, menjadi korban kekerasan. Sebagaimana Dr. 
Muhammad Khalafullah yang dalam acara debat Islam dan Sekuler di 
Mesir 1992 dia jelas sebagian wakil dari kelompok sekuler, oleh 
Kurzman dimasukkan pula dalam kelompok Islam Liberal yang 
teraniaya seperti Dr. Faruq faudah. Hanya saja dia sebutkan tidak hanya 
dipaksa untuk membakar seluruh salinan karyanya, tetapi juga dipaksa 
untuk menegaskan kembali keimanannya kepada Islam dan kembali 
memperbarui akad perkawinan. 

 



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 
 
48 

Bahkan Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan Ahmad 
Surkati, ulama al-Irsyad gurunya Prof. Dr. Rasjidi dimasukkan pula 
dalam barisan Islam Liberal. Sebaliknya, Nurcholis Madjid yang sejak 
tahun 70-an mengemukakan pikiran sekulasisinya dan ditambah oleh 
HM. Rasjidi, dimasukkan pula dalam jajaran Islam Liberal. 

 

Kurzman yang alumni Harvad dan Berkeley itu menandai para 
tokoh Islam Liberal adalah orang-orang yang mengadakan pembaruan 
lewat pendidikan, dengan memakai sistem pendidikan non Islam alias 
Barat. Maka secara umum, tokoh Islam Liberal itu menurutnya adalah 
orang-orang modernis atau pembaharu. 

Digambarkan, kaum liberal angkatan 18,19 dan awal abad 20 
mengakomodasi Barat dengan kurang begitu paham seluk beluk Barat. 
Tetapi kaum liberalis angkatan setelah itu lebih-lebih sejak tahun 70-an 
adalah orang-orang yang paham dengan kondisi Barat karena bahkan 
mereka keluaran Barat,Eropa dan Amerika. 

 

Islam Liberal Dimasyhurkan dengan Sebutan Pembaharu 
 

Pengkategorian Islam Liberal seperti yang dilakukan Kurzman itu, 
sebenarnya secara bentuk pemahaman hanya satu bentuk 
pengelompokan yang longgar, artinya tidak mempunyai sifat yang 
khusus apalagi seragam. Dilihat dari segi akomodatifnya terhadap Islam 
tradisi, mereka belum tentu. Dilihat dari segi mesti berhadapan dengan 
revivalis kadang tidak juga. Buktinya, kenapa Rasyid Ridha yang 
digolongkan salafi oleh kaum salaf dimasukkan pula dalam Islam 
Liberal. Demikian pula Ahmad Surkati dan Ahmad Dahlan dimasukkan 
dalam Islam Liberal pula. 

Namun, penyebutan Islam Liberal yang dipakai Kurzman itu 
justru agak mendekati kepada realitas pemahaman, dibanding apa yang 
dilakukan oleh Dr. Harun Nasution yang tentunya dijiplak juga dari 
Barat,   kemudian  bukunya   jadi   materi   pokok  di  IAIN  menamakan  
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seluruh tokoh Islam Liberal itu dengan sebutan kaum modernis atau 
pembaharu, dan dimasukkan dalam mata kuliah yang disebut aliran-
aliran modern dalam Islam. Yaitu, membahas apa yang disebut dengan 
pemikiran dan gerakan pembaharuan dalam Islam. Kemudian istilah 
dibuat-buat itu masih dikuatkan lagi dengan istilah bikinan yang 
mereka sebut Periode Modern dalam Sejarah Islam. 

Pemaksaan Istilah seperti itu diwujudkan dengan menampilkan 
buku, diantaranya Harun Nasution menulis buku yag biasa dibuat 
refrensi di seluruh IAIN dan perguruan tinggi islam di Indonesia, 
Pembaharuan dalam Islam –Sejarah dan Gerakan. Dalam buku ini, 
pokoknya  hantam  kromo,  semuanya  adalah pembaharu atau modernis. 
Sehingga yang revivalis seperti Muhammad bin Abdul Wahhab sampai 
yang menghalalkan dansa-dansa campur aduk laki-perempuan seperti 
Rifa'at ath-Thahthawi, orang Mesir alumni Prancis, semuanya 
dikategorikan dalam satu nama yaitu kaum modernis. 

Harun Nasution pun memuji Rifa'at sebagai pembaharu dan 
pembuka pintu ijtihad. Padahal menurut Ali Muhammad Juraisyah 
dosen Syari'ah di Universitas Islam Madinah, Rifa'at itu alumni Barat 
yang paling berbahaya. Rifa'at tinggal di Paris yang kemudian kembali 
ke Mesir dengan bicara tentang dansa yang ia lihat di Paris bahwa 
hanya sejenis keindahan dan kegairahan muda, tidaklah fasik berdansa 
itu dan tidaklah fasik berdempetan badan laki-perempuan. 

Ali Juraisyah berkomentar:  

"Sedangkan Rasulullah SAW bersabda:  

نَا ِمنْ  َحظ   ٓأَدمَ  َبِني لُِكلِّ   َوِزنَاُهَما َتْزنَِيانِ  َوألَْيَدأنِ  ألنََّظرُ  َوِزنَاُهَما َتْزنَِيانِ  َفالَْعْيَنانِ  ألزِّ
ْجَلانِ  ألَْبْطشُ   ىَوَيَتَمنَّ  َيْهَوى َوألَْقْلُب  ألُْقَبلُ  َوِزنَاهُ  َيْزنِي َوأْلَفمُ  ألَْمْشيُ  َوِزنَاُهَما َيْزنَِيانِ  َوألرِّ
قُ  َوألَْفْرجُ  ُبهُ  أّّوْ  َذلِكَ  ُيَصدِّ  ُيَكذِّ

"Setiap Bani Adam ada potensi berzina: maka dua mata berzina dan 
zinanya melihat, dua tangan berzina dan zinanya memegang, dua kaki berzina 
dan  zinanya  berjalan,  mulut  berzina  dan zinanya mencium, hati berzina dan  
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zinanya cenderung dan mengangan-angan, sedang farji/kemaluan 
membenarkan yang demikian itu atau membohongkannya." (HR. Ahmad bin 
Hanbal)"  

Pencampuradukkan yang dilakukan Harun Nasution dalam 
bukunya ataupun kurikulum perkuliahan itu memunculkan kerancuan 
yang sangat dahsyat, dan paling banter dalam perkuliahan hanya 
dibedakan, yang satu disebut sebagai kaum modernis sedangkan yang 
lain, yang menerima nasionalisme, demokrasi bahkan dansa-dansi 
disebut Neo Modernis. 

Kerancuan-kerancuan semacam itu, baik disengaja atau malah 
sudah diprogramkan sejak mereka belajar di Barat, sebenarnya telah 
memcampuradukkan hal-hal yang bertentangan satu sama lain, 
dijadikan dalam satu wadah dengan satu sebutan: modernis atau 
pembaharu. Baik itu produk ilmuan Barat yang membuat kategorisasi 
ngawur-ngawuran itu berdisiplin ilmu sosiologi seperti Kurzman, 
maupun orang Indonesia alumni Barat yang lebih menekankan filsafat 
daripada syari'at Islam seperti Harun Nasution, mereka telah membuat 
sebutan yang tidak mewakili isi. Dan itu menjadi fitnah dalam 
keilmuan, sehingga terjadi kerancuan pemahaman, terutama 
menyangkut masalah pembaharuan atau tajdid. 

Karena tajdid sendiri telah direkomendasikan oleh Rasulullah 
SAW bahwa setiap ujung seratus tahun ada seorang mujaddid dari 
umatnya. Beliau bersabda: 

ةِ  لَِهِذهِ  َيْبَعثُ  أللَّهَ  إِٔنَّ    ّْمَّ دُ  َمنْ  َسَنة   ِمائَةِ  ُكلِّ  َرأْٔسِ  َعَلى ألا  .ِديَنَها َلَها ُيَجدِّ
"Sesungguhnya Allah senantiasa akan membangkitkan untuk umat ini 

pada setiap akhir seratus tahun (satu abad) orang yang memperbaharui 
agamanya. (HR. Abu Dawud) 

Kalau orang yang menghalalkan dansa-dansi  campur aduk laki-
perempuan model di Paris, yaitu Rifa'at di Mesir, justru dikategorikan 
sebagai   mujaddid   bahkan  dianggap  sebagai  pembuka  pintu  ijtihad,  
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apakah itu bukan fitnah dari segi pemahaman keilmuan dan bahkan 
dari sisi ajaran Islam? Padahal menurut Bustami Muhammad Sa'id 
dalam kitab Mafhuum Tajdiidud Din bahwa pembaharuan yang 
dimaksud dalam istilah tajdid itu adalah mengembalikan Islam seperti 
awal mulanya. Abu Sahl as-Sho'luki mendefinisikan tajdid dengan 
menyatakan bahwaTajdid ialah mengembalikan Islam seperti pada 
zaman salaf yang pertama atau menghidupkan sunnah dalam Islam 
yang sudah mati di masyarakat. Jadi bukannya mengadakan 
pemahaman-pemahaman baru apalagi yang aneh-aneh yang tidak 
sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan adapun menyimpulkan 
hukum sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai hal-hal baru 
dinamakan ijtihad. Jadi yang diperlukan dalam Islam adalah tajdid dan 
ijtihad, bukan pembaharuan dalam arti mengadopsi Barat.  

Fitnah yang menimbulkan kerancuan paham itu telah berlangsung 
lama dan secara internasional, sehingga pembaharu yang menyimpang 
dari al-Qur'an dan as-Sunnah ditempatkan pada posisi mujaddid. 
Penempatan yang tidak sah itu justru yang diajarkan di Perguruan 
Tinggi Islam baik negeri maupun swasta di Indonesia, bahkan 
kemungkinan di dunia, terutama studi Islam di Barat.  

Kriminalitas di jajaran keilmuan seperti ini tidak langsung bisa 
dihadang begitu saja, dan tak mudah diinterupsi. Mereka jalan terus 
dari waktu ke waktu secara sistematis kelembagaan. Itu masih ditambah 
dengan dukungan dan dekengan penuh dari pemerintah lewat 
lembaga-lembaga lain, swasta yang mengadakan kerjasama entah itu 
penelitian atau pembelajaran dan sebagainya. Masih pula disebarkan 
lewat pencetakan buku-buku, penulisan karya ilmiah, seminar, dan 
disebarkan lewat media massa. Bagaimana kaum yang memegang teguh 
tali agama yang punya ghirah islamiah bisa mencegahnya, ketika 
kriminalitas jenis ini telah menyusup secara sistematis di dunia 
keilmuan, pendidikan dan struktur pemerintahan bahkan menguasai 
media massa? 

Maka  bagi  ulama  dan  instansi  pemerintahan  yang  bertanggung  
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jawab dalam hal ini; Kementrian Agama RI, MUI, dan Departemen 
Pendidikan berkewajiban untuk ikut andil dalam membentengi umat 
Islam dari fitnah dan upaya-upaya Zionis-Barat dalam menggrogoti 
keimanan dan mendiskriditkan Islam, karena ini merupakan tugas 
mulia yang akan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. 

Bagaimanapun kriminalitas dan kemungkaran tidak boleh 
dibiarkan berkembang dalam percaturan kehidupan manusia. Karena, 
Pertama; Pelontaran pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Kedua; 
Para pelontarnya justru diposisikan sebagai pembaharu yang dalam 
Islam disebut mujaddid, yang mendapat legitimasi langsung dari 
Rasulullah SAW. 

Jadi pencetus penyeleweng yang seharusnya dihukum, malah 
diposisikan sebagai orang terhormat. Ini berarti sudah memutarbalikkan 
perkara, yaitu penyeleweng ajaran Islam justru didudukkan sebagai 
pejuang dan pemikir Islam. Inilah kriminalitas yang sangat berbahaya, 
maka harus diadili. 

Oleh karena itu, umat yang punya kesempatan untuk mengadili, 
maka mereka melaksanakan pengadilan, diantaranya pengadilan atas 
Ali Abdurraziq tahun 1925. Pengadilan itu dilakukan oleh para tokoh 
alim ulama al-Azhar dibawah pimpinan almarhum Muhammad Abul 
Fadlol al-Jizawi dalam rapat khusus dengan 24 anggota alim ulama 
tanggal 22 Muharrom 1344 H/ 12 Agustus 1925 M. 

Adapun alasan-alasan dijatuhkannya hukuman bagi Ali 
Abdurraziq menyangkut isi buku al-Islam wa Ushulul Hukmi, 
diantaranya: 

1. Ali Abdurraziq menjadikan syari'at Islam sebagai syari'at rohani 
semata, tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan 
pelaksanaan hukum dalam urusan duniawi. 

2. Ali Abdurraziq menganggap jihad Nabi SAW untuk mencapai 
kerajaan. Zakat, jizyah, ghonimah dan lain-lain pun demi mencapai 
kerajaan juga. Dengan demikian semua itu dianggap keluar batas- 
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batas risalah Nabi SAW, bukan peristiwa wahyu dan bukan 
perintah Allah SWT. Forum ulama membacakan ayat-ayat yang 
berkenaan dengan jihad fi sabilillah, ayat khusus zakat, cara 
pengaturan uang sedekah, pembagian ghonimah dan lain-lain. 

3. Berkenaan dengan anggapannya bahwa tatanan hukum pada 
zaman Nabi SAW tidak jelas, meragukan, tidak stabil, tidak 
sempurna, dan menimbulkan berbagai tanda tanya. Kemudian ia 
menetapkan dirinya suatu madzhab, katanya: "Sebenarnya 
pewalian Muhammad SAW atas segenap kaum mukminin pada 
waktu itu ialah wilayah risalah, tidak tercampur sedikit pun dengan 
hukum pemerintahan." Ini cara bahaya yang ditempuhnya, 
melucuti Nabi SAW dari hukum pemerintahan. Anggapan Ali 
Abdurraziq tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT: 

َّا  لِْلَخائِِنينَ  َتُكنْ  َوَلا أللَّهُ  أَّّرأكَ  بَِما ألنَّاسِ  َبْينَ  لَِتْحُكمَ  بِالَْحقِّ  ألِْكَتاَب  إِٔلَْيكَ  أّّنَْزلَْنا إِٔن
 [501:  ألنساء] َخِصيًما

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
(membawa) kebenaran, supaya engkau menghukum antara manusia dengan apa 
yang diperlihatkan (diturunkan) Allah kepadamu itu." (QS. An-Nisa': 105) 

4. Ali Abdurraziq menganggap tugas Nabi SAW hanya 
menyampaikan syari'at lepas dari hukum pemerintahan dan 
pelaksanaannya. Kalau anggapannya itu benar, tentulah ini 
merupakan penolakannya terhadap semua ayat-ayat hukum 
pemerintahan yang banyak terdapat dalam al-Qur'an dan 
bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW yang  jelas dan tegas. 

5. Ali Abdurraziq mengingkari ijma' shahabat Rasulullah SAW untuk 
mengangkat seorang imam dan bahwa menjadi kewajiban bagi 
umat Islam untuk mengangkat orang yang mampu mengurus 
permasalahan agama dan dunia. 

6. Ali Abdurraziq tidak mengakui kalau peradilan itu suatu tugas 
syar'i. 
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7. Ali Abdul Raziq beranggapan bahwa pemerintahan Abu Bakar dan 
khulafaurrasyidin sesudahnya tidak agamis. Ini justru 
kelancangannya yang tidak agamis. 

Hukuman berkaitan dengan syari'at juga dijatuhkan terhadap 
Khalafullah di Mesir yang ditentukan hukuman fasakh nikahnya. 

Itulah yang oleh Kurzman disebut sebagai korban kekerasan secara 
tidak proporsional. Tetapi kalau dilihat dari kacamata yang jernih, 
sebenarnya yang terjadi adalah hukuman terhadap pelaku kriminalitas 
pemikiran yang dilancarkan secara kriminal pula. Yaitu, pemikiran itu 
sendiri telah menohok Islam, lalu dipasarkan secara sistematis melalui 
jalur-jalur strategis berupa pendidikan, kelembagaan, dan media massa. 
Maka ketika umat islam punya kekuasaan untuk mengadilinya, 
diadililah dan dijatuhi hukuman. 

Di Indonesia penyusupan pemutarbalikan keilmuan yang 
dilakukan Harun Nasution dan kawan-kawan sejak tahun 1977, satu sisi 
dianggap oleh pemrakarsanya yang sudah mengubah dan 
memuktazilahkan IAIN atau menurut klaim Harun adalah 
merasionalkannya. Tetapi hal tersebut justru menambah derita alumni 
IAIN dan sejenisnya. Kenapa? 

Satu sisi, dipojokkannya pendidikan Islam dengan berbagai cara 
secara internasional diantaranya dengan cara dipersempit lapangan 
kerja bagi alumninya, menimpa juga pada alumni IAIN dan perguruan 
tinggi islam pada umumnya. Dan ketika masyarakat tahu bahwa IAIN 
itu diprogram untuk diliberalkan, maka lembaga Islam kemungkinan 
akan pikir-pikir lebih dulu dalam menggunakan tenaga para lulusan 
IAIN. 

Keengganan masyarakat Islam untuk mempercayai kehandalan 
IAIN berbalik arah dibanding rasa percaya dirinya mungkin berbau 
arogansi atau kesombongan sebagian dosen dan alumni atau 
mahasiswanya. Namun kebanggaan yang berbau arogansi itu tiba-tiba 
ada  kepedihan  yang  dirasa pula, karena warga dosen UIN Jakarta pun  
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di masyarakat dikabarkan bahwa ada delapan orang yang menjadi 
pengajar di Institut Apostolos, tempat calon penginjil nasional. Bahkan 
lebih prihatin lagi, karena ada sebagian yang setelah dikuliahkan atas 
nama studi Islam ke negeri kafir Barat ternyata dia kemudian balik lagi 
untuk mengajar di IAIN ia tidak shalat, dan bahkan berani bilang, 
apakah kalau orang kafir tidak boleh mengajar di IAIN? 

Kegetiran itu menyurutkan kesombongan yang sempat muncul 
sementara tadi, dan masih pula diliputi kegetiran pula, karena 
masyarakat menyayangkan terhadap IAIN karena melihat tumbuh 
suburnya Forkot (aliran berbau komunis) di UIN Jakarta tersebut. Kata 
Abdul Qodir Jaelani, seorang da'i dari Bogor bahwa tumbuh suburnya 
Forkot terutama di Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta karena disana ada 
pengajarnya, yaitu Frans Magnis Suseno. 

Islam Liberal di Indonesia juga telah sampai pada pemahaman 
sekulerisme, menganggap semua agama itu sama, semua menuju 
keselamatan dan tidak boleh memandang agama orang lain dengan 
agama yang kita peluk. 

Di samping itu, orang yang  berada pada urutan pertama dalam 
barisan Islam Liberal yaitu Nurcholis Madjid jelas-jelas menegaskan 
bahwa Islam itu hanya ad-din yang artinya agama, berarti tidak ada 
sangkut pautnya dengan negara. Pendapat ini tercantum dalam 
artikelnya yang berjudul Penyegaran Kembali Pemahaman Keagamaan di 
Kalangan Umat Islam Indonesia, seperti dibawah ini: 

Kutipan: 

Nurcholis Madjid menulis: "Apologi bahwa Islam adalah ad-din 
bukan agama semata-mata, melainkan juga meliputi bidang lain, yang 
akhirnya melahirkan apresiasi ideologis-politis totalier, itu tidak benar 
ditinjau dari beberapa segi. Pertama; segi bahasa. Di situ terjadi 
inkonsisten yang nyata, yaitu perkataan ad-din dipakai juga untuk 
menyatakan agama-agama yang lain, termasuk agama syirk-nya orang-
orang Quraisy Makkah. Jadi arti kata itu memang agama, karena itu 
Islam adalah agama. 
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Tanggapan: 

Cara bolak balik istilah lewat bahasa semacam itu, sering 
menjdikan orang yang tidak paham menjadi bingung. Namun bagi yang 
paham, justru bisa mengatakan, seperti kata Pak Rasjidi, pemikiran 
semacam itu berbahaya karena pemikirannya sederhana.  Karena 
logikanya sangat sederhana. Islam itu ad-din, sedang ad-din itu juga 
digunakan untuk nama-nama agama lain, yang kesemuanya itu dia 
anggap tidak mengatur negara. Jadi, Islam tidak ada urusannya dengan 
negara. 

Coba kita bandingkan dengan penjelasan al-Qur'an, apakah logika 
seperti itu benar. Ternyata dalam al-Qur'an kata ad-din itu ada yang 
bermakna undang-undang seperti dalam firman Allah: 

َّ  ألَْمِلكِ  ِدينِ  ِفي أَّّخاهُ  لَِيأُْخذَ  َكانَ  َما  [67:  يوسف] أللَّهُ  َيَشاءَ  أّّنْ  إِٔلا
"Tiada patut Yusuf menghukum saudarany menurut dinul malik 

(undang-undang raja), kecuali Allah menghendakinya." (QS. Yusuf: 76) 

Dalam Mukhtashor Tafsir ath-Thobari lafadz ad-din diartikan hukum 
dan syari'ah. Jadi pengembalian kepada bahasa seperti yang diinginkan 
Nurcholis pun, tidak sesederhana yang dia lontarkan, dengan cara 
memukul rata atau menggeneralisir alias main gebyah uyah. Karena kata 
ad-din dalam al-Qur'an tidak hanya berarti agama, tetapi juga ada yang 
artinya undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan. 

Setelah dia menyalahkan orang Islam padahal dia sendiri 
argumentasinya justru salah, kemudian masih pula dia lanjutkan 
dengan menyalahkan orang lagi dengan menganggap bahwa orang 
Islam inferior, rendah diri.  

Kutipan: 

Kedua; Ialah persoalan mengenahi titik tolaknya. Meskipun tidak 
disadari atau lebih tepatnya, tidak diakui, dapat dilihat dengan jelas 
bahwa titik tolak apologi itu ialah inferiority complex, yaitu perasaan 
bahwa Islam, selain menggarap bidang spiritual, juga menggarap 
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bidang lainnya sehingga tidak kalah dalam segala bidang dengan 
ideologi-ideologi Barat. Hal itu secara tidak langsung mengakui 
keunggulan akan bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-
lainnya dari aspek hidup material ini atas bidang spiritual dan agama. 
Pola pikir ini jelas merupakan kekalahan total seorang muslim 
menghadapi invasi cara berpikir meterialistis dari Barat. 

Tanggapan: 

Pernyataan Nurcholis itu tidak perlu ditanggapi, karena 
tuduhannya bahwa umat Islam berapologi seperti poin di atas ternyata 
justru dia sendiri yang hujjahnya tak sesuai dengan ayat al-Qur'an. 
Hanya main gebyah uyah, pukul rata dari segi bahasa dan terbukti salah. 
Setelah dia menyalahkan orang tapi justru dia sendiri yang salah, lalu 
dia menganggap umat Islam berapologi dengan titik tolak yang dia 
tuduhkan yaitu perasaan rendah diri. Tuduhan itu tanpa guna, karena 
persoalan pokoknya sudah jelas, hujjah Nurcholis justru yang tak 
berlandasan dan berlainan dengan ayat-ayat al-Qur'an. 

Kutipan: 

Aspek lainnya lagi ialah bahwa dapat dibuktikan dalam sumber-
sumber ajaran Islam, khususnya al-Qur'an, bidang penggarapan Islam 
itu memperoleh ketegasan dan kejelasannya dalam bidang spiritual, 
yaitu bidang keagamaan. 

Tanggapan: 

Pernyataan itu mengingkari ketegasan dan kejelasan di dalam 
bidang al-Qur'an yang bukan bidang spiritual. Pengingkaran itu 
berhadapan dengan nash al-Qur'an secara nyata. Karena bidang-bidang 
yang bukan spiritual bahkan ada yang dinamakan hudud yang dari segi 
bahasa saja sudah punya arti ketentuan-ketentuan yang batasannya 
pasti. Yaitu mengenahi hukuman-hukuman atas pelanggaran yang 
dilakukan. Contohnya hukuman atas pelaku zina. 

أنَِيةُ  أنِي ألزَّ  [2:  ألنور] َجْلَدة   ِمائَةَ  ِمْنُهَما َوأِحد   ُكلَّ  َفاْجِلُدوأ َوألزَّ
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"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
masing-masing seratus kali dera.." (QS. An-Nur: 2) 

Dalam hal waris, Allah telah menegaskan dan menjelaskan dalam 
ketentuannya. Diantaranya: 

َكرِ  أّّْولاَِدكُمْ  ِفي أللَّهُ  ُيوِصيُكمُ  ّْنَْثَيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّ  [55:  ألنساء]  أْلا
"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak 
wanita." (QS. An-Nisa: 11) 

Dengan kenyataan ini maka, yang tidak jelas justru penuduhnya. 
Sebagai   penuduh   yang   baik,    mestinya  mendatangkan   bukti-bukti  

bahkan saksi. Bukti tidak ada, sedang saksi palsu berupa para orientalis 
dan saksi yang tak memenuhi syarat keadilannya mungkin banyak, tapi 
mereka tidak berguna. 

Kutipan:  

Faktor kedua adalah legalisme, yang membawa sebagian kaum 
muslim pada pikiran apolegetis "Negara Islam" itu. Legalisme ini 
menumbuhkan apresiasi yang serba legalistik kepada Islam yang 
berupa penghayatan keislaman yang menggambarkan bahwa Islam itu 
adalah struktur dan kumpulan hukum. Legalisme ini merupakan 
kelanjutan fikihisme. Fiqh adalah kodifikasi hukum hasil pemikiran 
sarjana-sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga hijriyah. 
Kodifikasi itu dibuat guna memenuhi kebutuhan akan sistem hukum 
yang mengatur pemerintahan dan negara yang pada waktu itu meliputi 
daerah yang amat luas dan rakyat yang amat banyak. Fikihisme ini 
begitu dominan di kalangan umat Islam, sehingga gerakan-gerakan 
reformasi pun umumnya masih memusatkan sasarannya kepada bidang 
itu. Susunan hukum ini juga kadang-kadang disebut sebagai syari'at. 
Maka, "Negara Islam" itu pun suatu apologi, dimana umat Islam 
berharap dapat menunjukkan aturan-aturan dan syari'at Islam yang 
lebih   unggul  daripada  hukum-hukum  lainnya.  Padahal  sudah  jelas,  
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bahwa fikih itu, meskipun telah ditangani oleh kaum reformis, sudah 
kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. 
Sedangkan perubahan secara total, agar sesuai dengan pola kehidupan 
modern, memerlukan pengetahuan yang menyeluruh tentang 
kehidupan modern dalam segala aspeknya sehingga tidak hanya 
menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga 
orang-orang lain. Maka, hasilnya pun tidak perlu hanya merupakan 
hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk 
mengatur kehidupan bersama. 

Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep "Negara Islam" itu 
adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dengan 
agama. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang 
dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah 
aspek kehidupan batin, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. 

Memang antara agama dengan negara tidak dapat dipisahkan, 
sebagaimana telah diterangkan di muka. Melalui individu-individu 
warga negara, terdapat pertalian yang tidak terpisahkan antara motivasi 
(sikap batin bernegara) dan aksi (sikap lahir bernegara). 

Tanggapan: 

Bagaimanapun, landasan berpikir Nurcholis itu telah gugur, yaitu 
pada butir pertama di atas, yang dia menyalahkan orang namun justru 
dirinya sediri hujjahnya bertentangan dengan ayat al-Qur'an. 
Sebenarnya uraiannya yang terakhir itu tidak usah dikomentari, sudah 
jelas pondasinya keropos. Tetapi cara dia bikin istilah penyudutan yaitu 
apa yang disebut fikihisme, lalu dia katakan kehilangan relevansinya 
malah sudah diperbarui, itu semua adalah penafian realitas. 

Tentang Negara Islam, sebenarnya adalah realita sejarah dari 
zaman Nabi SAW sampai Khulafaur Rosyidin dan para khalifah atau 
para sulthon yang berlanjut selama berabad-abad, itu adalah suatu 
bentuk pemerintahan Islam. Yang dipakai pun hukum Islam atau 
syari'at  Islam.   Itu  adalah  kenyataan,  bukan dongeng. Bahkan adanya  
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pemerintahan Islam atau sekarang bisa disebut Negara Islam itu sudah 
sejak sebelum adanya fikih. Kenapa Nurcholis memutarbalikkan fakta, 
sehingga dikatakan: "..legalisme membawa sebagian kaum muslim pada 
pikiran apologetik "Negara Islam". Legalisme ini merupakan kelanjutan 
fikihisme. Fikih adalah kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana-
sarjana Islam abad kedua dan ketiga hijrah." 

Selama manusia itu jujur, dia akan mengetahui, pemerintahan 
Islam jelas sudah ada sejak sebelum munculnya fikih yang Nurcholis 
sebut abad kedua hijrah, karena pemerintahan Islam sudah berdiri sejak 
Nabi SAW di Madinah. Tetapi kenapa Nurcholis katakan: Pemikiran 
apolegetik "Negara Islam" itu akibat pemahaman legalisme dan 
legalisme itu merupakan kelanjutan fikihisme? 

Nurcholis boleh menuduh seperti itu, apabila yang terjadi di dunia 
ini adalah belum pernah ada pemerintahan/Negara Islam, tetapi fikih 
sudah tumbuh dan berkembang, lalu membawa umat Islam ke arus 
legalisme, barulah kemudian orang berapologetis "Negara Islam". 
Apakah kenyataan di dunia seperti sekarang itu? 

Jelas tidak! Pemerintahan Islam sudah berlangsung lebih dulu baru 
kemudian disusun fikih oleh para ulama. Sedang fikih itu sendiri isinya 
bukan melulu agar umat Islam mendirikan Negara Islam. 

Jadi, tuduhan Nurcholis itu dari segi realita sejarah dan kenyataan 
di dunia sudah tidak cocok, sedang dari segi penyudutan kepada fikih 
pun tidak kena. 

Kalau yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid itu pernah ada, 
maka itupun bukan karena menolak syari'at Islam (hukum Islam, sistem 
pemerintahan Islam) namun penyebabnya adalah karena adanya 
kedzoliman-kedzoliman yang dilakukan oleh sulthon-sulthon atau raja-
raja pada saat itu atau yang dilakukan oleh segelintir orang yang 
pemikirannya telah terkontaminasi dan menjadi antek Barat seperti 
Nurcholis Madjid sendiri, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. 

Kutipan: 
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Susunan hukum ini (fikih) juga kadang-kadang disebut sebagai 
syari'at. Maka, Negara Islam itu pun suatu apologi dimana umat Islam 
berharap dapat menunjukkan aturan-aturan dan syari'at Islam yang 
lebih unggul daripada hukum-hukum lainnya. 

Tanggapan: 

Terhadap tuduhan Nurcholis ini, perlu diketahui, bahwa fikih 
adalah ilmu tentang mempraktikkan Islam, baik dalam beribadah 
maupun dalam hidup di dunia ini. Jadi, persoalannya bukan karena 
umat Islam berharap menunjukkan bahwa aturan-aturan syari'at Islam 
itu lebih unggul dari pada hukum-hukum lainnya, lalu berapologi 
dengan "Negara Islam", tetapi Negara Islam itu adalah realita sejarah 
dan bahkan ijma' shahabat. Negara Islam itu menjalankan hukum-
hukum Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat.  

Adapun fikih itu adalah jalan untuk mempraktikkan Islam, baik itu 
oleh umat Islam maupun pemerintah. Masing-masing ada aturannya. 
Hal-hal yang pelaksanaannya hanya pemerintah, seperti mengadili 
kasus-kasus, maka harus ditangani oleh pemerintah, bukan 
dilaksanakan oleh umat Islam secara sendiri-sendiri. Dan hal yang harus 
dilaksananan oleh umat secara sendiri-sendiri, baik itu ibadah ataupun 
mu'amalah, maka dilaksanakan oleh umat sendiri. Seperti ibadah shalat, 
jual beli dan sebagainya dilaksanakan oleh masing-masing individu. 
Dan ada juga yang dilaksanakan secara kerjasama pemerintah dan 
umat, seperti pendidikan, dakwah dan sebagainya. 

Praktik-praktik itu diatur dengan hukum fikih, karena memang 
fikih adalah tatacara mengamalkan Islam. Maka fikih menurut istilah 
adalah hukum-hukum syari'ah amaliyah praktis. 

Jadi, kalau kehidupan modern dianggap tidak bisa dijangkau oleh 
fikih atau fikih dianggap tidak bisa lagi untuk mengatur kehidupan 
modern, itu sama dengan mengatakan Islam tidak bisa dipraktikkan 
dalam kehidupan modern. Kenapa? Karena fikih itu adalah Islam 
praktis.  Kalau Islam Amali ini diganti dengan Islam Liberal Amali yang  
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dianggap mampu untuk diterapkan di dalam kehidupan modern, maka 
wadah operasionalnya adalah Negara Islam Liberal yaitu negara sekuler 
yang menolak adanya Negara Islam dan bahkan menolak penerapan 
syari'at Islam dalam kehidupan. Walaupun mereka beranalogi apapun 
itu pada intinya sama yaitu penolakan terhadap syari'at Islam. 

Pada kenyataannya pemikiran yang mereka usung adalah satu 
bentuk kelemahan berfikir karena: 

1. Tidak punya landasan yang benar. 
2. Tidak punya paradigma ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan. 
3. Tidak mengakui realita yang sudah tampak nyata. 
4. Tidak mengakui sejarah yang benar adanya. 
5. Tidak punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Kelemahan itu bisa dibagi menjadi dua: 

1. Lemah dari segi metode keilmuan. 
2. Lemah dari segi tinjauan keyakinan atau teologis. 

Lemah dari segi keilmuan atau realita kebenaran dalam al-Qur'an 
digambarkan seperti fatamorgana disangka air: 

 َيِجْدهُ  لَمْ  َجاَءهُ  إَِٔذأ َحتَّى َماءً  ألظَّْمآنُ  َيْحَسُبهُ  بِِقيَعة   َكَسَرأب   أّّْعَمالُُهمْ  َكَفُروأ َوألَِّذينَ 
 [93:  ألنور] ِحَساَبهُ  َفَوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  أللَّهَ  َوَوَجدَ  َشْيًئا

"Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di 
tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila 
didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. dan didapatinya 
(ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan 
amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya". 
(QS. An-Nur: 39) 

Lemah dari segi akidah digambarkan al-Qur'an seperti rumah 
laba-laba: 
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 أّّْوَهنَ  َوإِٔنَّ  َبْيًتا أتََّخَذتْ  ألَْعْنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  أّّْولَِياءَ  أللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  أتََّخُذوأ ألَِّذينَ  َمَثلُ 
 [15:  ألعنكبوت] َيْعَلُمونَ  َكانُوأ لَوْ  ألَْعْنَكُبوتِ  لََبْيتُ  ألُْبُيوتِ 

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung 
selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya 
rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." 
(QS. Al-Ankabut: 41) 

 

Kedua kelemahan itu ketika dibangun berbentuk bangunan, maka 
wujudnya adalah pembangunan masjid dziror yang harus dihancurkan 
dengan cara dibakar. Sedang pembangunnya diancam neraka yang akan 
dimasukkan kedalamnya beserta reruntuhan bangunan yang mereka 
buat. Masjid dziror sendiri diibaratkan bangunan di tepi jurang yang 
runtuh, dan jadi pangkal keraguan dalam hati mereka. 

سَ  أَّّفَمنْ  سَ  َمنْ  أّّمْ  َخْير   َوِرْضَوأن   أللَّهِ  ِمنَ  َتْقَوى َعَلى ُبْنَيانَهُ  أّّسَّ  َشَفا َعَلى ُبْنَيانَهُ  أّّسَّ
 [503:  ألتوبة] ألظَّالِِمينَ  ألَْقْومَ  َيْهِدي َلا َوأللَّهُ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِفي بِهِ  َفاْنَهارَ  َهار   ُجُرف  

"Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar 
taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang 
yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya 
itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim." (QS. At-Taubah: 
109) 

Meskipun banyak kelemahannya, namun karena pelontarnya 
adalah orang yang sudah kadung dianggap sebagai tokoh intelektual, 
maka dianggap sebagai pemikiran baru dan maju. Padahal sebenarnya 
jauh sekali dari kebenaran ilmiah maupun kebenaran agama yang 
berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadits. 

Kalau pentolannya modelnya begitu, maka yang lain-lain baik 
yang sudah mati maupun yang masih hidup, pendapat mereka tidak 
jauh berbeda seperti yang dilontarkan Ahmad Wahib dan disunting 
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oleh Djohan Effendi, Dawam Rahardjo dan lainnya, sebagaimana uraian 
dibawah ini. 

 

Ahmad Wahib Menafikan al-Qur'an dan al-Hadits Sebagai Dasar 
Islam  

Setelah Ahmad Wahib berbicara tentang Allah dan Rasul-Nya 
dengan dugaan-dugaan, "menurut saya" atau "saya pikir", tanpa 
dilandasi sama sekali, lalu di bagian lain, dalam Catatan Harian Ahmad 
Wahib, ia coba menafikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar Islam. 

Kutipan: 

Menurut saya sumber-sumber pokok untuk mengetahui Islam atau 
katakanlah bahan-bahan dasar ajaran Islam, bukanlah al-Qur'an dan 
hadits melainkan sejarah Muhammad. Bunyi al-Qur'an dan Hadits 
sebagian dari sumber sejarah dari sejarah Muhammad yang berupa 
kata-kata yang dikeluarkan Muhammad itu sendiri. Sumber sejarah 
yang lain dari sejarah Muhammad ialah: struktur masyarakat, pola 
pemerintahannya, hubungan luar negerinya, adat istiadatnya, iklimnya, 
pribadi Muhammad dan pribadi sahabat-sahabatnya dan lain-lainnya. 
(hal: 110) 

Tanggapan: 

Ungkapan tersebut mengandung pernyataan yang beraneka 
ragam: 

1. Menduga bahwa bahan dasar ajaran Islam bukanlah al-Qur'an dan 
Hadits Nabi SAW. Ini menafikan al-Qur'an dan hadits sebagai dasar 
Islam. 

2. Al-Qur'an dan Hadits adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh 
Muhammad itu sendiri. Ini mengandung makna yang rancu, bisa 
dipahami bahwa itu kata-kata Muhammad belaka. Ini berbahaya 
dan menyesatkan. Karena al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT 
yang dibawa malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad  
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SAW, diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. 
Jadi al-Qur'an adalah Kalamullah, bukan sekedar kata-kata yang 
dikeluarkan Muhammad itu sendiri. Allah SWT menantang orang 
yang ragu-ragu: 

ا َرْيب   ِفي كُْنُتمْ  َوإِٔنْ  لَْنا ِممَّ  ِمنْ  ُشَهَدأَءكُمْ  َوأْدُعوأ ِمْثِلهِ  ِمنْ  بُِسوَرة   َفأْتُوأ َعْبِدنَا َعَلى نَزَّ
 [29:  ألبقرة]  َصاِدِقينَ  كُْنُتمْ  إِٔنْ  أللَّهِ  ُدونِ 

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami 
wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang 
semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika 
kamu orang-orang yang benar." (QS. Al-Baqoroh: 23) 

َِلٍََْٖطَللََٔوَ َٕٝلَ  َّ ُْل،لاِل َٕلِإ ٌ٘لِإلََّلَِ ل[4ل،ل2:للالٍجي]للََٖٕحٜلَْٔح
Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa 

nafsunya.  

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An-
Najm: 3-4) 

3. Al-Qur'an dan hadits dianggap hanya sebagian dari sumber sejarah 
Muhammad. Jadi, hanya bagian dari sumber ajaran Islam, yaitu 
sejarah Muhammad. Ini akal-akalan Ahmad Wahib. 

4. Al-Qur'an dan Hadits disejajarkan dengan iklim Arab, adat-istiadat 
Arab, dan lain-lain yang nilainya hanya sebagai bagian dari sejarah 
Muhammad. Ini menganggap kalamullah dan wahyu senilai 
dengan iklim Arab, adat-istiadat dan sebagainya. Siapa pun tidak 
akan menilai berdosa apabila melanggar adat Arab. Tetapi siapa 
pun yang konskuen dengan Islam pasti akan menilai berdosa 
apabila melanggar al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi tulisan Ahmad 
Wahib yang disunting Djohan Effendi itu jelas merusak 
pemahaman Islam dari akarnya. Ini sangat berbahaya, karena 
landasan Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah telah dianggap 
bukan landasan Islam lagi bahkan hanya setingkat dengan adat 
Arab.  
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Pandangan-pandangan berbahaya semacam itulah yang diangkat 
oleh orang pluralis yang belakangan menamakan dirinya Islam 
Liberal.[3] 

 

Otentisitas al-Qur'an 

Dalam catatan sejarah, kita mengenal adanya upaya penulis dari 
kalangan shahabat yang diangkat Nabi Muhammad SAW sebagai 
pencatat al-Qur'an. Catatan al-Qur'an yang mereka tulis berdasarkan 
bacaan dan pendektean Rasulullah SAW langsung setiap kali ayat al-
Qur'an turun. Catatan ini didokumentasikan dalam alat-alat tulis yang 
mudah didapat pada waktu itu, seperti kertas, pelepah kurma, 
potongan kulit lempengan batu atau tulang. Para penulis wahyu 
tersebut berjumlah dua puluh sembilan orang. Diantaranya yang paling 
popular ialah; empat khulafaurrosyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman bin 
Affan dan Ali bin Abi Tholib), Zubair bin Awwam, Amru bin al-Ash, 
Ubay bin Ka'b dan Zaid bin Tsabit. 

Cara lain yang sejalan dengan pencatatan al-Qur'an ialah akurasi 
hafalan kaum muslimin yang terus mentradisi sampai sekarang ini. 
Pada zaman Rasulullah SAW para penghafal al-Qur'an itu mencapai 
ratusan shahabat yang serius pada bacaan al-Qur'an dan akurasi 
hafalannya. 

Rasulullah SAW melakukan pembacaan al-Qur'an ulang setiap 
satu tahun sekali disimak langsung oleh Jibril AS di bulan Ramadlan. 
Bahkan pada tahun terakhir sebelum wafat beliau, malaikat Jibril AS 
melakukan pengecekan hafalan al-Qur'an Rasulullah sebanyak dua kali. 
Dengan demikian para shahabat penghafal telah menghafalkan al-
Qur'an dengan sempurna sebelum beliau wafat. Demikian juga para 
penulis al-Qur'an telah mencatat keseluruhan al-Qur'an dan meletakkan 
ayat   demi   ayat   sesuai   dengan   arahan   dan  intruksi  langsung  dari  

                                                 
3). Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.  
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Rasulullah SAW. Dan masing-masing dari para penulis Rasulullah SAW 
juga telah menulis al-Qur'an dalam bentuk Mushaf, seperti Mushaf Abu 
Bakar, Mushaf Ali, Mushaf Ibnu Mas'ud, Mushaf Salim, maula Abu 
Hudzaifah dan lain-lain. Jadi, ini menunjukkan bahwa pada zaman 
Rasulullah telah wujud mushaf al-Qur'an yang terdapat diantara dua 
sampul. 

Setelah wafatnya Rasulullah SAW sebanyak tujuh puluh orang 
penghafal al-Qur'an terbunuh dalam peristiwa Yamamah untuk 
membasmi nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, dan komplotannya. 
Abu Bakar AS kaget dan khawatir akan hilangnya sebagian dari al-
Qur‘an. Kemudian kaum muslimin menghadap kepada Abu Bakar 
dengan membawa hafalan dan tulisan mushaf mereka, lalu 
dikumpulkan pada masa Abu Bakar dalam kertas. Proses kodifikasi al-
Qur‘an kembali secara sempurna tersebut dilakukan berdasarkan satu 
prinsip yaitu bahwa setiap catatan wahyu yang akan dimasukkan ke 
dalam  kodifikasi harus mendapatkan dua orang saksi yang mengatakan  

bahwa catatan atau mushaf tersebut benar-benar telah didektekan 
langsung oleh Rasulullah. Tentu saja para penghafal al-Qur'an dari 
kalangan shahabat dilibatkan dalam mensukseskan tugas mulia ini. 
Maka setelah menyelesaikan tugasnya, Zaid bin Tsabit pun 
menyerahkan hasil kodifikasi lengkap al-Qur'an itu kepada Abu Bakar 
RA. Sebelum wafatnya, kodifikasi ini diserahkan kepada Umar bin 
Khaththab RA yang kemudian –sebelum wafat- menyerahkannya 
kepada putrinya yang juga salah seorang istri Nabi SAW, Hafshah binti 
Umar RA. 

Pada masa khalifah Utsman bin Affan RA, dibentuklah satu komite 
kodifikasi al-Qur'an yang terdiri dari empat orang, terdiri dari Zaid bin 
Tsabit, Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, Sa'id bin al-'Ash dan Abdur 
Rahman bin al-Harits al-Makhzumi. Tugas komite ini adalah menyalin 
sebanyak tujuh mushaf al-Qur'an yang kemudian dikirim ke Makkah, 
Madinah, Bashrah, Kufah, Yaman, Bahrain, dan Damaskus. Komite 
melakukan   tugas   penyalinan  berlandaskan  kodifikasi  pertama  yang  
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terakhir berada di tangan ummul mu'minin, Hafshah binti Umar RA. 
Hasil kerja komite ini berada di bawah pengawasan para penghafal al-
Qur'an yang ada pada waktu itu. 

Berdasarkan salinan al-Qur'an inilah sebenarnya landasan 
penulisan mushaf al-Qur'an yang beredar dan dipergunakan oleh umat 
Islam di seluruh dunia dengan beragam madzhab dan aliran, sejak 
dahulu sampai sekarang ini. 

Karena itu, tak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam 
menyangkut otentisitas al-Qur'an, sejak 14 abad silam sampai sekarang. 
Hal ini diperkuat dengan kesaksian beberapa orientalis seperti Leblois, 
Muir, dan Rudi Paret. Dalam kata pengantar untuk terjemahan al-
Qur'annya, orientalis terakhir tersebut mengatakan, "Kita tidak memiliki 
alasan yang dapat membuat kita yakin bahwa di sana ada ayat-ayat 
dalam al-Qur'an yang tidak datang dari Muhammad." Dengan kata lain, 
orientalis ini sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa tidak ada 
gunanya lagi mengatakan bahwa setelah wafatnya Muhammad SAW 
ada orang lain yang melakukan intervensi terhadap al-Qur'an dengan 
membuang, menambah dan menyisipkan sesuatu yang bukan al-
Qur'an. 

Demikianlah tak ada bukti yang menyebutkan bahwa ada salinan 
al-Qur'an yang berbeda hasil salinan komite di masa Utsman bin Affan 
RA. Seandainya ada diantara shahabat yang memiliki salinan berbeda, 
pastilah mereka akan menunjukkannya dan menentang hasil penyalinan 
yang dilakukan komite kodifikasi pada masa Utsman RA. Tetapi kita 
tidak pernah mendengar terjadi hal itu sepanjang sejarah umat Islam. 

Adapun tuduhan yang sengaja disebarkan menyangkut seorang 
shahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud RA yang dikatakan pernah 
menyatakan keraguannya atas surat al-Fatihah, al-Falaq dan an-Nas 
sebagai bagian dari al-Qur'an, pada hakikatnya tuduhan ini tidak ada 
dasarnya sama sekali. Para ulama Islam yang memiliki kompetensi 
keilmuan teruji,   seluruhnya   membantah   tuduhan   tanpa  bukti  yang  
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disematkan kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Nama-nama besar dari 
ulama yang telah membantah tuduhan ini antara lain; Abu Bakar Ibnul 
'Arabi, an-Nawawi, Ibnu Hazm al-Andalusi, al-Baqillani, dan lain-lain. 
Pada titik ini, dapatlah dikatakan bahwa tak seorang pun dari umat 
islam yang mempercayai pendapat tak berdasar yang disematkan secara 
tidak benar kepada Abdullah bin Mas'ud RA. 

Jadi, dalam menjaga kemurnian dan kesakralan Al-Qur‘an bahwa 
Al-Qur‘an ditulis dalam lampiran-lampiran dan mushaf-mushaf dalam 
tiga fase dibawah ini: 

Pertama: Mushaf di masa Rasulullah SAW sesuai dengan melalui 
pendektean Rasulullah SAW atas penulisannya dari para pembesar 
shahabat radliaullahu „anhum yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit, orang 
yang menulis al-Qur‘an setelah talaqqi terakhir. Ini adalah mushaf 
pertama dengan model penulisan dan bentuknya ditulis dalam kertas 
atau kulit. 

Kedua: Mushaf dimasa khalifah Abu Bakar RA. Pada masa ini tidak 
ada perbedaan dengan mushaf yang pertama mengenahi ke-
Qur‘anannya. Tetapi ada sedikit segi perbedaannya yaitu tulisannya 
lebih jelas, bentuk tulisannya lebih besar, dan ditambahi dengan artistik 
sehingga bisa dijuluki dengan fanniyah (bernilai seni yang tinggi) 
dengan tujuan untuk meluaskan penyebaran Al-Qur‘an yang ada 
diantara dua sampul. 

Ketiga: Mushaf pada masa Utsman RA. Mushaf ini ditulis dengan 
tinta khusus dalam menyalinnya dan dinamakan dengan Mushaf 
Utsmani. 

Ketiga mushaf di atas tidak keluar dari mainstream huruf sab‟ah. 
Karena Rasulullah SAW telah mengajari para shahabatnya agar tidak 
melewati huruf sab‟ah tersebut. Mustahil mereka melakukan hal itu. 
Bagaimana tidak! Sedangkan Rasulullah SAW bersabda: 

ة ألَبْيضاء ، لَْيلَُها َكَنَهاِرها.على َترْكُتُكْم   ألَْمَحجَّ
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“Telah aku tinggalkan kalian atas mahajjah baidlo‟ (jalan yang terang), 
malam sama jelasnya seperti siangnya.” 

Lalu apakah termasuk mahajjah baidlo, ketika Rasulullah SAW 
wafat namun al-Qur‘an masih tercecer dalam aqtab, aktaf dan seterusnya 
yang dipegangi oleh sebagian orang. 

Dan para musuh Islam telah menemukan riwayat tersebut dan 
menjadikannya sebagai ladang empuk untuk membenarkan kerancuan-
kerancuan dalam melawan al-Qur‘an.[4] 

  

                                                 
4). Sayyid Muhammad bin Ahmad asy-Syathiri, Ardlul Adillah wal Barohin ala 

Kitabatil Mashohif Kamilatan fi 'Ahdi Rasulullah wa fi 'Ahdil Khulafa'urosyidin, 
dan Prof. Dr. Mahmoud Hamdi Zaqzouq, Haqo'iq Islamiyyah fi Muwajahat 
Hamalat at-Tasykik. 
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Sekulerisme 
 

 

Istilah sekuler berasal dari bahasa latin Saeculum yang memiliki 
dua konotasi yaitu time (waktu) dan location (tempat). Waktu 
menunjukan sekarang sedangkan tempat dinisbahkan kepada dunia. 
Jadi saeculum berarti zaman ini atau masa kini, dan zaman ini atau masa 
kini menunjukan peristiwa di dunia ini dan itu juga berarti peristiwa-
peristiwa masa kini. Adapun sekulerisasi dalam kamus ilmiah adalah 
hal usaha yang merampas milik gereja atau penduniawian. Sedangkan 
Sekulerisme adalah sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan 
duniawi tanpa campur tangan agama. 

Dalam bukunya yang berjudul Islam dan Sekulerisme, al-Attas 
menjelaskan bahwa sekulerisasi didefinisikan sebagai pembebasan 
manusia, yaitu mula-mula dari agama dan kemudian dari metafisika. 
Itu berarti terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius dan 
religius-semu, terhalaunya semua pandangan-pandangan dunia yang 
tertutup, terpatahkannya semua mitos supranatural dan lambing-
lambang suci. Sekulerisme lebih condong kepada proses peralihan 
fungsi-fungsi dan sifat-sifat keagamaan kearah fungsi-fungsi dan sifat-
sifat yang tak bernilai atau yang tidak ada hubungannya dengan 
keagamaan. Pengertian yang lain menyebutkan sekulerisme adalah 
penduniawian sesuatu yang pada mulanya bersifat atau bernilai 
keagamaan. 
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Dari pengertian-pengertian diatas, kata secular, sekulerisasi dan 
sekulerisme mempunyai makna dan pengertian yang berbeda–beda. 
Kata secular berasal dari kata latin saeculum diartikan dengan masa dan 
tempat yang berlaku sekarang atau masa kini. Kata sekulerisasi banyak 
diartikan sebagai proses menuju ke secular dan sekulerisme, sedangkan 
sekulerisme banyak diartikan sebagai ideologi yang dihasilkan dari 
proses sekulerisasi.  

 

Sejarah Kemunculan Sekulerisme 

Sekulerisme adalah ideologi yang muncul dari proses sekulerisasi. 
Yang menjadi perdebatan para ahli sejarah adalah bagaimana proses 
munculnya secular, sekulerisasi dan sekulerisme. Eropa barat telah 
mengalami sekulerisasi selama sejak 250 tahun terakhir dan para ahli 
sejarah sepakat dengan pendapat tersebut. 

Gerakan sekulerisme tumbuh di Eropa dan berkembang ke seluruh 
penjuru dunia seiring dengan pengaruh penjajahan, kristenisasi dan 
komunisme. Banyak faktor yang mengakibatkan tersebarnya gerakan 
ini, baik sebelum dan sesudah meletusnya revolusi Prancis pada tahun 
1799 M.  

Dr. Camile Al-Hajj mengatakan sekulerisme adalah gerakan yang 
muncul akibat konflik sejarah yang terjadi antara Gereja dan kekuasaan 
di Eropa. Untuk memisahkan antara agama dan negara disatu sisi serta 
pemisahan antara ajaran-ajaran gereja dan ilmu pengetahuan di sisi lain. 
Al-Attas menyatakan bahwa kemunculan sekulerisasi adalah hasil dari 
sejarah pengalaman barat untuk mendamaikan ketegangan antara 
Filsafat dan Agama. Antara pandangan alam yang semata-mata 
berdasar pada pandangan akal jasmani dan pandangan alam yang 
semata–mata berdasar pada pandangan indra khayali. Akan tetapi 
sebenarnya ketegangan yang terjadi di Barat antara filsafat dan agama 
sudah ada pada zaman Yunani purbakala kira-kira empat ratus tahun 
sebelum zaman Nabi Isa hingga berlanjut sampai sekarang. 



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
73 

 Menurut Yusuf Qardhawi, kemunculan sekulerisme di Barat 
terjadi karena beberapa faktor, di antaranya ialah faktor agama, yaitu 
berkenaan dengan ajaran bible sendiri. Faktor pemikiran, yaitu 
pertentangan doktrin gereja dan ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada waktu itu. Faktor psikologis, yaitu yang berhubungan dengan 
trauma sejarah, ketika gereja berkuasa, Barat berada dalam 
kemunduran, perpecahan, dan kemandekan ilmu pengetahuan. Faktor 
sejarah, yaitu yang berhubungan dengan sejarah gereja khususnya 
ketika gereja berkuasa pada abad pertengahan. Serta faktor realitas 
kehidupan empiris. 

Adian Husaini menyimpulkan bahwa mengapa Barat menjadi 
secular dan mengapa di Barat proses sekulerisasi sangat cepat 
berkembang. Setidaknya ada tiga faktor yaitu; Pertama, trauma sejarah 
khususnya yang berhubungan dengan dominasi agama di zaman 
pertengahan kedua. Kedua, problem teks bible. Ketiga, problem teologi 
Kristen.  

 

Bahaya Sekulerisme terhadap Dunia Islam 
 

Apabila paham atau ideologi ini masuk ke dalam ranah pemikiran 
di dunia Islam, maka akan terjadi pemisahan otoritas sang Khaliq dan 
makhluq yang akan mengakibatkan urusan-urusan duniawi manusia 
hanya diurus oleh manusia saja dan tidak lagi mementingkan 
keberadaan Tuhan atau kehidupan setelah dunia. Bahaya yang 
ditimbulkan dari sekulerisme terhadap dunia Islam sangat banyak 
diantaranya: 

 

1. Diputarbalikannya hakikat Islam, al-Qur'an dan Rasulullah. 

2. Menganggap bahwa Islam telah menyederhanakan tujuan-
tujuannya, yakni dianggap bahwa Islam hanyalah berupa upacara-
upacara keagamaan dan ritual belaka. 
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3. Bahwa Islam tidak sesuai dengan peradaban dan hanya akan 
mengakibatkan kemunduran. 

4. Segala sistem dan aliran sekuler barat ditransfer untuk di masukan 
ke dunia Islam. 

5. Apabia ada suatu alasan tentang keberadaan sekulerisme di Barat, 
maka tak satupun alasan bagi Timur untuk menolak sekulerisme.  

Selain bahaya yang telah disebutkan diatas, masih banyak bahaya 
sekulerisme yang lainnya diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Menghalangi campur tangan Tuhan (agama) dalam persoalan 
duniawi. 

2. Aspek kehidupan, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya tidak 
perlu didasarkan pada agama. 

3. Ormas, parpol, maupun negara tidak perlu berbasis agama. 

4. Negara tidak usah mengurus agama, karena agama urusan pribadi.  

Sekulerisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha untuk 
memisahkan atau menduniawikan ajaran yang ada dalam agama. Dan 
apabila paham tersebut merasuki pemikiran keagamaan, maka akan 
menimbulkan rasa tidak mementingkan keberadaan Tuhan, maka 
paham ini tidak bisa diadopsi oleh umat Islam.  

Bahaya yang akan di timbulkan akan berdampak sangat buruk dan 
akan mengakibatkan tidak adanya kesakralan dalam agama Islam. [5] 

 

Sekulerisme di Negara-negara Arab dan Dunia Islam 

Di Mesir, Khudaiwi Ismail memasukan perundang-undangan 
Prancis pada tahun 1883 M. Tokoh ini sudah tergila-gila terhadap Barat. 
Cita-citanya ingin menjadikan Mesir sebagai bagian dari Barat. Di India,  

                                                 
5). Tijan Purnomo, Konsep Agama dalam Pandangan Islam dan Barat (Sekuler).  
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sampai tahun 1791 M hukum yang berlaku di negeri ini masih sejalan 
dengan syari'at Islam. Tetapi setelah didalangi oleh Inggris kemudian 
berangsur-angsur berubah, melepaskan syari'at. Sehingga pada 
pertengahan abad 19, syariat Islam telah habis sama sekali di negeri ini. 
Al-Jaza'ir menghapuskan hukum Islam setelah dijajah Prancis pada 
tahun 1830. Tunis memasukan perundang-undangan Prancis pada 
tahun 1906 dan Maroko pada tahun 1913 M. 

 

Mustafa Kemal Ataturk dikenal sebagai peletak dasar sekulerisme 
di Turki. Pada tanggal 1 November 1922, Dewan Agung Nasional 
pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan sistem kekhalifahan dan 
selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat 
pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional 
Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya 
Negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kamal sebagai 
presiden Republik Turki. 

 

RUU Intelijen dan Bahaya Sekulerisme! 

Layar kaca kita kembali „dihiasi‟ dengan pemberitaan media atas kasus 
terorisme. Akhir-akhir ini bom bunuh diri terjadi di Gereja Kepunton, Solo. 
Malam harinya Presiden langsung melakukan jumpa pers dan mengatakan 
hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa aksi terorisme tersebut, 
terkait dengan jaringan teroris Cirebon (Antara, 25/09/11). 

Tragedi ini bisa menjadi alasan kuat untuk melegalkan RUU 
Intelijen. Selama ini intelijen Indonesia dianggap kurang bertenaga bila 
dihadapkan dengan kasus-kasus terorisme. Kurang bertenaganya 
institusi intelijen, dinilai karena akibat terbatasnya kewenangan, sebab 
tidak memiliki kekuasaan untuk menangkap, memeriksa, dan menahan 
orang yang dicurigai merencanakan atau pun pelaku teror. 

Ini makin memperkuat animo masyarakat bahwa Rancangan 
Undang - Undang      (RUU)     Intelijen     sangat     dibutuhkan     untuk  
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memberangus terorisme di Indonesia. Namun menilik draft RUU 
Intelijen yang dibahas dalam rapat paripurna DPR 27 September hari 
Selasa, bukan tanpa masalah. 

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, menegaskan bahwa 
RUU Intelijen yang digodok DPR dan pemerintah masih mengandung 
19 pasal bermasalah (Kompas.com, 18/9/2011). Sedangkan analisis 
politik dari Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia menyebutkan ada 
11 hal yang mesti dikritisi dari RUU Intelijen (Hizbut-Tahrir.or.id/RUU 
Intelijen=Lahirnya Rezim Represif.htm, 21/09/11). 

Beberapa isi pasal per pasal yang termuat dalam RUU intelijen 
rentan menjadi alat kekuasaan pemerintah. Pada pasal 1 misalnya, 
dikatakan bahwa Intelijen negara adalah penyelenggara intelijen. Walau 
terjadi perubahan dalam draft sebelumnya yang menyatakan bahwa 
Intelijen Negara sebagai lembaga pemerintah. Tapi perubahan redaksi 
ini tidak merubah secara esensial isi pasal tersebut. Karena kita ketahui 
bersama bahwa penyelenggara Intelijen Negara berada di bawah 
pemerintah. Adapula isi pasal 35 yang juga dipermasalahkan. Sebuah 
kata ‗pendalaman‘ yang termaktub dalam pasal tersebut dapat 
memberikan kesan bahwa Intelijen dapat melakukan pemeriksaan 
intensif dalam hal ini mencakup penangkapan dan penahanan. 

Dalam penjelasan pasal tersebut bahkan disebutkan ―Ketentuan ini 
dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk mendalami informasi 
sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara 
lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, 
pemeriksaan aliran dana atau penyadapan.― 

Masih ada beberapa lagi pasal yang dianggap memberikan kesan 
represif oleh pihak intelijen untuk melakukan proses hukum. Jika RUU 
tersebut disahkan, dikhawatirkan rezim New Orde Baru akan lahir. Saat 
dimana jiwa-jiwa kritis yang apabila pemerintah menganggap hal itu 
merupakan ancaman nasional, maka itu dapat diproses secara hukum 
ala operasi intelijen. Bukankah ini keluar dari semangat reformasi yang 
dielu-elukan selama ini. 
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Sekulerisme Ancaman Nasional 

Dalam draft RUU Intelijen, tertera sebuah frasa ‘ancaman nasional‘ 
juga menjadi salah satu poin yang menuai kritikan karena tak 
terdefenisikan jelas apa dan siapa yang dimaksud. Tapi menarik bila 
kita melihat masalah-masalah negeri kita sekarang dengan 
mengaitkannya dengan frasa tersebut. Bila kita menganalisis lebih 
dalam lagi, sekulerisme-lah sebenarnya menjadi ancaman Indonesia. 

Pada masa penjajahan Belanda salah seorang tokoh politiknya 
Snouck Hurgronye pernah menyatakan dengan tegas bahwa musuh 
kolonialisme bukanlah Islam sebagai Agama melainkan ―Islam Politik‖ 
(Aqib Suminto, Op. Cit). Dalam praktiknya Belanda memberangus 
institusi pemerintahan/ kesultanan Islam (Al-Wa‘ie, Agustus 2008). 

Bukankah ini bentuk sekulerisasi! Sekulerisme telah menjauhkan 
Indonesia dari fitrahnya sebagai manusia. Aturan-aturan Sang Pencipta 
(baca: Islam) yang semestinya diterapkan dalam aspek-aspek 
kehidupan, malah dicampakkan. Sekulerisme dalam bidang 
pemerintahan berupa sistem demokrasinya, telah melahirkan politik 
yang permisif dan pragmatis. Dan lihatlah apa yang terjadi dalam 
politik kita sekarang. Sekulerisme di bidang hukum, melahirkan para 
mafia-mafia peradilan dan keadilan hanya sebuah jargon saja. 

Sekulerisme dalam kehidupan sosial, membuat masyarakat makin 
individualistis. Wajarlah ‘bibit-bibit teroris‘ muncul karena masyarakat 
kita sudah tidak memiliki kepekaan sosial. 

Sekulerisme dalam ekonomi yakni kapitalisme dengan asas 
ekonomi neoliberalismenya serta konsep privatisasi atas sumber daya 
alam malah membuat rakyat makin miskin dan sengsara. 

Sekulerisme yang merambat dalam aspek budaya, telah 
menghancurkan sendi-sendi moral bangsa terutama bagi generasi-
generasinya. Hal-hal ini merupakan ancaman serius bangsa ini. Ataukah 
para penguasa tidak melihat hal itu sebagai ancaman? Atau siapakah 
yang  dimaksud  ancaman dalam RUU Intelijen tersebut? Jangan sampai  
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suara-suara kritis rakyat atas masalah-masalah bangsa yang disebabkan 
oleh sekulerisme tadi, terbungkam seperti yang terjadi pada masa Orde 
Baru. Karena mungkin saja ancaman yang dimaksud adalah hal yang 
berseberangan dengan kepentingan penguasa. [6] 

 

                                                 
6). kabarnet.wordpress.com 
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Hakikat Pluralisme 
 

 

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi 
adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. 
Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk 
melenyapkan ‗klaim kebenaran‘ (truth claim) yang dianggap menjadi 
pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, 
konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum 
pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru 
sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang 
paling benar. 

Inilah hakikat ide pluralisme agama yang saat ini 
dipropagandakan di Dunia Islam melalui berbagai cara dan media. Dari 
ide ini kemudian muncul gagasan lain yang menjadi ikutannya seperti 
dialog lintas agama, doa bersama dan lain sebagainya. Pada ranah 
politik, ide pluralisme didukung oleh kebijakan Pemerintah yang harus 
mengacu pada HAM dan asas demokrasi. Negara memberikan jaminan 
sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk beragama, pindah 
agama (murtad), bahkan mendirikan agama baru. 
 

Pluralisme, Klaim Kebenaran yang Berbahaya  

Proses  liberalisasi  sosial  politik, yang  menandai  lahirnya tatanan  
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dunia abad modern, semakin marak. Disusul kemudian dengan 
liberalisasi atau globalisasi (baca: penjajahan model baru) ekonomi. 
Wilayah agama pun, pada gilirannya, dipaksa harus membuka diri 
untuk diliberalisasikan. 

Sejak era reformasi gereja abad ke-15, wilayah yurisdiksi agama 
telah direduksi, dimarjinalkan, dan didomestikasikan sedemikian rupa. 
Hanya boleh beroperasi di sisi kehidupan manusia yang paling privat. 
Dan saat ini, agama tetap masih dianggap tidak cukup kondusif (atau 
bahkan mengganggu) bagi terciptanya tatanan dunia baru yang 
harmoni, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 
dan HAM seperti toleransi, kebebasan, persamaan, dan pluralisme. 
Seakan-akan semua agama adalah musuh demokrasi, kemanusiaan, dan 
HAM. Oleh karenanya agama harus mendekonstruksikan-diri (atau 
didekonstruksikan secara paksa) agar, menurut bahasa kaum liberal, 
merdeka dan bebas dari kungkungan teks-teks dan tradisi yang jumud 
serta sudah tak sesuai lagi dengan semangat zaman. 

Proses liberalisasi sosial politik di Barat telah melahirkan tatanan 
politik yang pluralistik yang dikenal dengan ―pluralisme politik‖. 
Liberalisasi agama harus bermuara pada terciptanya suatu tatanan 
sosial yang menempatkan semua agama pada posisi yang sama dan 
sederajat, ―sama benarnya dan sama relatifnya‖. Orang menyebutnya 
sebagai ―pluralisme agama‖. 

 

Pluralisme, Gagasan Protestanistik 

Paham liberalisme pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial 
politis. Oleh karenanya, wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya, 
termasuk gagasan pluralisme agama, juga lebih kental dengan nuansa 
dan aroma politik. Maka tidak aneh jika gagasan pluralisme agama itu 
sendiri muncul dan hadir dalam kemasan pluralisme politik (political 
pluralism), yang merupakan produk dari liberalisme politik (political 
liberalism). 
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Jelas, faham liberalisme tidak lebih merupakan respons politis 
terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan 
keragaman sekte, kelompok, dan mazhab. Namun kondisi pluralistik 
semacan ini masih terbatas dalam masyarakat Kristen Eropa untuk 
sekian lama, baru kemudian pada abad kedua puluh berkembang 
hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia. 

Jadi, gagasan pluralisme agama sebenarnya merupakan upaya 
peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi 
secara toleran dengan agama lain. Gagasan pluralisme agama adalah 
salah satu elemen gerakan reformasi pemikiran agama atau liberalisasi 
agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad ke-19. Gerakan 
ini kemudian dikenal dengan Liberal Protestantism. Pelopornya adalah 
Friedrich Schleiermacher. 

Memasuki abad ke-20, gagasan pluralisme agama semakin kokoh 
dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Muncul tokoh gigih, 
seperti teolog Kristen liberal Ernst Troeltsch (1865-1923). Dalam sebuah 
makalahnya yang berjudul ―Posisi Agama Kristen di antara Agama-
agama Dunia‖ yang disampaikan dalam sebuah kuliah di Universitas 
Oxford (1923), Troeltsch melontarkan gagasan pluralisme agama secara 
argumentatif. Menurutnya, semua agama, selalu mengandung elemen 
kebenaran dan tidak satu agama pun yang memiliki kebenaran mutlak. 
Konsep ketuhanan di muka bumi ini beragam dan tidak tunggal. 

Ada lagi William E Hocking. Gagasannya ditulis dalam buku Re-
thinking Mission (1932) dan Living Religions and A World Faith. Ia tanpa 
ragu-ragu memprediksi akan munculnya model keyakinan atau agama 
universal baru yang selaras dengan konsep pemerintahan global. 

 

Dua dekade terakhir abad ke-20, gagasan pluralisme agama telah 
mencapai fase kematangan. Kemudian menjadi sebuah wacana 
pemikiran tersendiri pada dataran teologi dan filsafat agama modern. 
Fenomena sosial politik juga mengetengahkan realitas baru kehidupan 
antar agama yang lebih nampak sebagai penjabaran, kalau bukan 
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dampak dari (atau bahkan suatu proses sinergi) gagasan pluralisme 
agama ini. 

Dalam kerangka teoritis, pluralisme agama pada masa ini telah 
dimatangkan oleh beberapa teolog dan filosof agama modern. 
Konsepsinya lebih lihai, agar dapat diterima oleh kalangan antar agama. 
John Hick telah merekonstruksi landasan-landasan teoritis pluralisme 
agama sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah teori yang baku dan 
populer. Hick menuangkan pemikirannya dalam buku An Interpretation 
of Religion: Human Responses to the Transcendent. Buku ini diangkat dari 
serial kuliahnya pada tahun 1986-1987, yang merupakan rangkuman 
dari karya-karya sebelumnya. 

Ternyata, fenomena yang murni Protestanistik atau terjadi dalam 
kerangka gerakan reformasi Protestan secara khusus ini, masih 
mendominasi pemikiran orang-orang Protestan hingga akhir abad ke-
19. Sedangkan Kristen Katolik cenderung tidak menerima gagasan 
pluralisme agama, dan tetap berpegang teguh pada doktrin ‖di luar 
gereja tidak ada keselamatan‖, hingga akhirnya Konsili Vatikan II 
berlangsung. [7] 

 

Wabah Pluralisme dalam Islam 

Dalam wacana pemikiran Islam, wacana pluralisme agama masih 
merupakan hal baru dan tidak mempunyai akar ideologis atau bahkan 
teologis yang kuat. Gagasan pluralisme agama lebih merupakan 
perspektif baru yang ditimbulkan oleh proses penetrasi kultural Barat 
modern dalam dunia Islam. 

Pendapat ini diperkuat oleh realitas bahwa gagasan pluralisme 
agama dalam wacana pemikiran Islam, baru muncul pada masa-masa 
pasca Perang Dunia II. Yaitu ketika mulai terbuka kesempatan besar 
bagi generasi-generasi muda Muslim untuk mengenyam pendidikan di 

                                                 
7). hidayatullah.com 



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
83 

universitas-universitas Barat sehingga mereka dapat berkenalan dan 
bergesekan langsung dengan budaya Barat. 

Dalam waktu yang sama, gagasan pluralisme agama menembus 
dan menyusup ke wacana pemikiran Islam. Antara lain melalui karya-
karya pemikir-pemikir mistik Barat Muslim seperti Rene Guenon 
(Abdul Wahid Yahya) dan Frithjof Schuon (Isa Nuruddin Ahmad). 

Karya-karya mereka ini, khususnya Schuon dengan bukunya The 
Transcendent Unity of Religions, sangat sarat dengan pemikiran-
pemikiran dan tesis-tesis atau gagasan-gagasan yang menjadi inspirasi 
dasar bagi tumbuh-kembangnya wacana pluralisme agama. 

Barangkali Seyyed Hossein Nasr, seorang tokoh Muslim Syi‘ah 
moderat, adalah tokoh yang paling bertanggung jawab dalam 
mempopulerkan gagasan pluralisme agama di kalangan ―Islam 
tradisional‖. Suatu ‘prestasi‘ yang kemudian mengantarkannya pada 
sebuah posisi ilmiah kaliber dunia yang sangat bergengsi selevel nama-
nama besar seperti Ninian Smart, John Hick, dan Annemarie Schimmel. 

Nasr mencoba menuangkan tesisnya tentang pluralisme agama 
dalam kemasan sophia perennis atau perennial wisdom (al-hikmah al-
khalidah, atau ―kebenaran abadi‖). Yaitu sebuah wacana 
menghidupkan kembali kesatuan metafisikal (metaphysical unity) yang 
tersembunyi di balik ajaran dan tradisi-tradisi keagamaan yang pernah 
dikenal manusia semenjak Adam ‗Alaihissalam. 

Menurut Nasr, memeluk atau meyakini satu agama dan 
melaksanakan ajarannya secara keseluruhan dan sungguh-sungguh, 
berarti juga memeluk seluruh agama, karena semuanya berporos 
kepada satu poros, yaitu kebenaran hakiki yang abadi. 

Perbedaan antar agama dan keyakinan, menurut Nasr, hanyalah 
pada sombol-simbol dan kulit luar. Inti dari agama tetap satu. Dari sini 
dapat dilihat bahwa pendekatan Nasr ini sejatinya tidak jauh berbeda 
dengan pendekatan-pendekatan yang ada pada umumnya. Suatu hal 
yang membuat kita bertanya-tanya, apakah tesis Nasr ini mempunyai 
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justifikasi yang solid dalam tradisi pemikiran Islam yang diklaimnya 
sebagai basis dari bangunan pemikirannya? 

Saat ini wacana pluralisme agama modern muncul dengan 
berbagai trend dan bentuknya. Ini menggambarkan sebuah fakta secara 
telanjang bahwa betapa dominan dan hegemoniknya Barat, baik dari 
segi politik, ekonomi, peradaban, maupun kultur. Sebuah fakta yang 
untuk menjamin eksistensi dan kelestariannya, meniscayakan adanya 
semacam ―legitimasi relijius‖. Dan itu harus sejalan dengan logika 
kemanusiaan modern yang berlandaskan pada asas toleransi dan 
kebebasan, atau lebih tepatnya, liberalisme. 

Obsesi Barat ini kentara sekali dan sulit untuk ditutup-tutupi, 
sebagaimana nampak dari upaya-upaya serius yang dilakukannya 
untuk mensosialisasikan gagasan ini. Bahkan mereka tak segan 
melakukan tekanan politik, ekonomi, maupun militer terhadap negara-
negara lain yang enggan menerapkan gagasan pluralisme. Semua harus 
mau bernaung di bawah jargon Tatanan Dunia Baru yang dicanangkan 
Amerika Serikat pada awal sembilan puluhan dari abad yang lalu. 

Semua agama, baik yang mati maupun yang hidup, yang kuno 
maupun modern, yang teistik maupun non-teistik, lahir dan hadir 
lengkap dengan klaim kebenaran. Terlepas apakah klaim ini valid atau 
tidak, rasional atau irasional. Setidaknya ada tiga macam cara 
memandang klaim kebenaran, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan 
pluralisme. 

Eksklusivisme adalah kebenaran absolut hanya dimiliki agama 
tertentu secara eksklusif. Tidak memberikan alternatif lain, tidak 
memberikan konsesi sedikitpun, dan tidak mengenal kompromi. 

Klaim ini direpresentasikan oleh agama-agama semitik: Yudaisme, 
Kristen, dan Islam, yang ditopang dengan konsep yuridis tentang 
keselamatan. Yudaisme mempunyai doktrin the chosen people 
(masyarakat terpilih). Kebenaran, keshalihan, dan keselamatan hanya 
berdasar  atas etnisitas yang sempit, yaitu bangsa Yahudi. Katolik punya  
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doktrin extra ecclesiam nulla salus (di luar gereja tidak ada keselamatan) 
dan Protestan dengan doktrin outside Christianity, no salvation (di luar 
Kristen tidak ada keselamatan). Sementara Islam dengan firman Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala bahwa inna ad-diena „inda Allahi al-Islam 
(sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam). 

Klaim Inklusivisme lebih longgar. Hanya salah satu agama saja 
yang benar, tapi juga mencoba mengakomodasi konsep yuridis 
keselamatan untuk mencakup pengikut agama lain. Bukan karena 
agama mereka benar, tapi justru karena limpahan berkah dan rahmat 
dari kebenaran absolut yang ia miliki. 

Teologi inklusif hanya muncul di lingkungan Kristen dalam waktu 
belakangan. Ini merupakan respons terhadap teologi pluralis yang 
mulai merebak pada pertengahan kedua abad ke-20, dan di sisi lain 
menganggap klaim eksklusif sudah ketinggalan zaman. 

Di lingkungan Islam, sebetulnya juga ada upaya serupa. Di 
Indonesia pada awal tahun 1990-an muncul jargon ―Islam inklusif‖. 
Namun setelah diteliti secara seksama, kandungan pemikiran yang 
mereka maksudkan ternyata serupa dengan model pluralisme seperti di 
bawah ini.[8] 

 

Pluralisme Sangat Berbahaya 

Pluralisme muncul dan berkembang dalam setting sosial-politik 
humanisme sekuler Barat yang bermuara pada lahirnya tatanan 
demokrasi liberal. Salah satu konstituen utamanya adalah pluralisme 
agama. 

Pluralisme ingin tampil sebagai klaim kebenaran yang humanis, 
ramah, santun, toleran, cerdas, mencerahkan, demokratis, dan 
promising. Hal  ini antara lain dikatakan oleh tokoh pluralis yang paling  

                                                 
8). hidayatullah.com 
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bertanggung jawab, John Hick. Semua agama, yang teistik maupun non-
teistik, dapat dianggap sebagai ruang atau jalan yang bisa memberi 
keselamatan, kebebasan, dan pencerahan. Semuanya valid, karena pada 
dasarnya semuanya merupakan respons otentik yang beragam terhadap 
the Real (hakikat ketuhanan) yang sama. 

Dalam kenyataannya, klaim itu menjadi klaim ‗kebenaran relatif‘ 
yang absolut. Tidak saja ingin merelatifkan klaim kebenaran agama 
yang ada -sehingga semua agama secara relatif sama- tapi juga 
sebetulnya ingin mengungguli klaim-klaim tersebut. Hanya klaim 
pluralisme saja yang mutlak benar. 

Dengan merelatifkan klaim-klaim kebenaran yang ada berarti 
secara implisit -dan ini jarang disadari oleh kaum pluralis- telah 
menafikan, atau minimal mendegradasikan, kebenaran hakiki klaim-
klaim tersebut. Pluralisme juga telah bertindak sebagai wasit sepakbola 
yang mengontrol dan menjaga ketertiban jalannya permainan, termasuk 
mengeluarkan kartu merah. 

Klaim pluralisme membawa implikasi yang berbahaya bagi 
manusia. Baik itu menyangkut isu-isu yang bersifat teoretis, 
epistemologis, dan metodologis, sebagian bersifat ideologis dan teologis, 
dan sebagian lagi berhubungan dengan isu yang lebih praktis, yaitu 
HAM (hak-hak asasi manusia) –khususnya kebebasan beragama. 

Gagasan pluralisme sulit menjawab pertanyaan yang sangat 
krusial, yaitu apakah benar-benar mampu memberikan solusi yang 
ramah terhadap konflik antar agama, sebagaimana yang diklaim oleh 
para penggagas dan penganjurnya? Atau malah menjadi problem baru 
dalam fenomena pluralitas keagamaan? [9] 
 

Tidak Bisa dipertahankan Lagi 

Istilah  pluralisme  agama  selama ini difahami dan didesain dalam  

                                                 
9). hidayatullah.com 
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bingkai sekuler, liberal, dan logika Barat yang menampik hal-hal yang 
berbau metafisis. Ini adalah akar dari semua masalah. Agama dianggap 
sebagai respons manusia, atau sering pula disebut sebagai pengalaman 
keagamaan. Kemungkinan datangnya agama dari Tuhan atau Dzat yang 
Maha Agung dinafikan mentah-mentah. 

Tokoh seperti Joachim Wach, seorang ahli perbandingan agama 
kontemporer, bahkan mendefinisikan konsep pengalaman keagamaan 
sebagai agama itu sendiri. Lahirlah kesimpulan akan persamaan semua 
agama secara penuh tanpa ada yang lebih benar daripada yang lain.  

Klaim ini juga mengerangkeng agama sehingga hanya boleh 
beroperasi di wilayah yang sangat sempit dan privat yakni hubungan 
manusia dengan Tuhannya. Muncul pertanyaan, apakah hubungan 
pribadi dengan sesuatu yang sakral dan metafisikal ini mempengaruhi 
dan membentuk perilaku manusia, baik dalam kehidupan individual 
maupun sosial, atau tidak? 

Kajian-kajian modern yang dilakukan para ahli menguatkan 
adanya pengaruh tersebut. Joachim Wach misalnya, menyimpulkan 
bahwa manusia kapan saja dan dimana saja selalu ingin 
mengekspresikan pengalaman keagamaan. Sementara ahli 
perbandingan agama Ninian Smart dan anthropolog Clifford Geertz 
menegaskan tentang komprehensivitas agama yang mencakup seluruh 
dimensi kehidupan manusia. 

Fakta-fakta di atas menguatkan komprehensivitas, inklusivitas, 
dan totalitas agama. Cakupannya tidak hanya terbatas pada apa yang 
disebut institusi agama, melainkan juga seluruh falsafah hidup yang 
dikenal manusia. 

Otomatis, konsep dikotomisasi realitas: agama-negara, sakral-
profan, dan individu-publik, menjadi tak tepat dan tak akurat. Di Barat 
sendiri kini ada kajian-kajian ilmiah yang mengkritisi akurasi konsep 
ini. Hasilnya, dikotomisasi tidak mungkin bisa dipertahankan di depan 
bukti-bukti dan fakta-fakta objektif dari perkembangan sosio-politis 
kontemporer. 
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Di sisi lain, terminologi pluralisme di Barat telah mengalami 
perubahan yang sangat fundamental, sehingga sama dan sebangun 
dengan demokrasi, yakni penegasan tentang kebebasan, toleransi 
persamaan, dan koeksistensi. Namun, konsep yang secara teoretis 
sangat agung dan toleran ini, pada dataran praktis cenderung 
menunjukkan perilaku intoleran dan memberangus HAM. Kata 
Muhammad Imarah, ―Barat telah memaksa yang lain untuk 
mengikutinya secara kultur maupun pemikiran… dan untuk 
melepaskan sejarah, kultur, dan referensi keagamaan dan intelektual 
mereka masing-masing.‖ Barat tidak ingin membiarkan yang lain 
menjadi dirinya sendiri. 

Muncullah kesadaran bahwa konsep pluralisme tidak boleh hanya 
tunduk pada interpretasi tunggal (baca: Barat). Kata John O Voll, 
―Terdapat kesadaran yang semakin meningkat bahwa konsep 
‗pluralisme‘, yang merupakan fokus wacana-wacana masa kini, adalah 
tunduk pada pemahaman yang beragam.‖ John D‘Arcy May juga 
menyatakan perlunya keragaman dalam membaca dan memaknai 
konsep ini. 

Alhasil, konsep pluralisme yang menganggap semua agama sama 
saja, tak mungkin bisa dipertahankan. Juga tak mungkin bisa 
dipraktikkan dalam kehidupan nyata tanpa memberangus HAM. 
[hidayatullah.com] 

Bersamaan dengan meninggalnya Gus Dur (mantan Presiden RI 
ke-4), isu pluralisme kembali menjadi perbincangan. Selama beberapa 
hari hampir semua media cetak menjadikan pluralisme sebagai berita 
utama, baik dikaitkan langsung dengan sosok Gus Dur maupun tidak. 
Isu pluralisme kembali mencuat terutama setelah Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono menjuluki Gus Dur sebagai ―Bapak Pluralisme‖ 
yang patut menjadi teladan bagi seluruh bangsa. (antara.co.id, 
31/12/2009). Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Amien Rais pun menilai Gus Dur sebagai ikon pluralisme (kompas.com, 
2/1/2010). 
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Kalangan liberal tak ketinggalan. Salah seorang aktivisnya, Zuhairi 
Misrawi, menulis bahwa dalam rangka memberikan penghormatan 
terhadap Gus Dur sebagaimana dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, 
akan sangat baik jika MUI mencabut kembali fatwa pengharaman 
terhadap pluralisme (kompas.com, 4/1/2010). 

Sejumlah kalangan pun menilai penting untuk memelihara nilai-
nilai pluralisme pasca Gus Dur. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), 
misalnya, mengharapkan semangat kebersamaan dan pluralisme yang 
selalu dikobarkan Gus Dur tetap terjaga (Detik.com, 30/12/2009). 

Pertanyaannya, bagaimana dengan MUI sendiri yang dalam 
fatwanya No.7/MUNAS VII/MUI/11/2005 telah dengan jelas-jelas 
menyebutkan bahwa pluralisme (selain sekulerisme dan liberalisme) 
adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan umat 
Islam haram mengikuti paham tersebut? Lebih penting lagi, bagaimana 
sesungguhnya pluralisme menurut pandangan Islam? 

 

Konflik Sebagai Alasan? 

Memang benar, dunia saat ini sarat dengan konflik. Namun, tidak 
benar jika seluruh konflik yang terjadi saat ini dipicu oleh faktor agama. 
Bahkan banyak konflik terjadi lebih sering berlatar belakang ideologi 
dan politik. Dalam sekala internasional, konflik Palestina-Israel lebih 
dari setengah abad, misalnya, jelas bukan konflik antaragama (Islam, 
Yahudi dan Kristen). Sebab, toh dalam rentang sejarah yang sangat 
panjang selama berabad-abad ketiga pemeluk agama ini pernah hidup 
berdampingan secara damai dalam naungan Khilafah Islam. Konflik 
Palestina-Israel ini lebih bernuansa politik yang melibatkan penjajah 
Barat. Sejarah membuktikan, konflik Palestina-Israel bermula ketika 
bangsa Yahudi (Israel) sengaja ―ditanam‖ oleh penjajah Inggris di 
jantung Palestina dalam ranga melemahkan umat Islam. Konflik ini 
kemudian dipelihara oleh Amerika Serikat yang menggantikan peran 
Inggris,  untuk  semakin  melemahkan  kekuatan umat Islam, khususnya  
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di Timur Tengah. Pasalnya, dengan begitu Barat dapat terus-menerus 
menyibukkan umat Islam dengan konflik tersebut sehingga umat Islam 
melupakan bahaya dominasi Barat -khususnya AS dan Inggris- sebagai 
penjajah mereka. 

Dalam sekala lokal, konflik yang pernah terjadi di Maluku atau 
Poso beberapa tahun lalu, misalnya, juga lebih bernuansa politik, yakni 
adanya campur tangan asing (yang tidak lain kaum penjajah Barat) 
untuk melemahkan Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, 
ketimbang berlatar belakang agama. 

Sementara itu, dalam skala yang lebih luas dan global, konflik 
Barat-Timur (yang sering dianggap mencerminkan konflik Kristen-
Islam), khususnya setelah Peristiwa 11 September 2001, juga jelas lebih 
berlatarbelakang ideologi dan politik ketimbang agama. Memang, sesaat 
setelah terjadinya Peristiwa 11 September, Presiden AS George W Bush 
pernah ―keseleo‖ dengan menyebut secara jelas bahwa WoT (War on 
Terrorism) sebagai Crussade (Perang Salib) baru. Lalu setelah itu AS 
menyerang Afganistan, dan kemudian dilanjutkan dengan menyerang 
Irak. Namun, banyak pakar Barat dan AS sendiri yang menjelaskan 
bahwa serangan militer AS ke Afganistan maupun Irak bahkan lebih 
bermotifkan ekonomi (yakni demi minyak)—di samping politik (demi 
dominasi ideologi Kapitalisme), dan bukan bermotifkan agama. 

Karena itu, sangat tidak ‗nyambung‘ jika untuk menghentikan 
konflik-konflik tersebut kemudian dipasarkan terus gagasan pluralisme 
dan ikutannya seperti dialog antaragama dan lain-lain. Pasalnya, akar 
konflik-konflik tersebut, sekali lagi, lebih bermotifkan ideologi dan 
politik -yakni dominasi Kapitalisme yang diusung Barat, khususnya AS, 
atas Dunia Islam- ketimbang berlatar-belakang agama.[10] 
 

 

 

                                                 
10). Majalah al-Wa'i 
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Definisi Pluralisme Agama 

Salah satu kritik yang diberikan kepada MUI dalam soal fatwa 
tentang Pluralisme Agama adalah soal difinisi Pluralisme Agama itu 
sendiri. Ada seorang penyebar paham ini yang menyatakan bahwa 
Pluralisme Agama itu artinya 'mutual respect' atau saling menghormati. 
Jadi, bukan membenarkan atau menyamakan semua agama. Sebab, 
katanya, memang semua agama kenyataannya tidak sama. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak definisi tentang 
Pluralisme Agama. Karena itulah, MUI hanya membatasi makna 
Pluralisme Agama pada satu paham yang mengajarkan bahwa semua 
agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah 
relative. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim 
bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain 
salah. Pluralisme Agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk 
agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Jika Pluralisme 
Agama maknanya adalah saling hormat anta pemeluk agama, maka 
tidaklah perlu umat Islam dan juga umat agama lain repot-repot untuk 
menjawabnya. 

Pluralisme Agama dengan makna seperti itulah yang dipersoalkan 
oleh semua agama. Jika nanti ada yang mendefinisikan Pluralisme 
Agama sebagai "menolong miskin" atau "kerja bakti membersihkan 
kuburan" maka itu tidak termasuk diskusi ini. Pluralisme Agama 
memang tidak memiliki padanan katanya sehingga yang penting 
diperhatikan adalah maknanya. Dan memang kaum liberal memegang 
definisi yang mendukung kebenaran semua agama.  

Salah satu lembaga di Indonesia yang  aktif sebagai penyebar 
paham Pluralisme Agama adalah International Center for Islam and 
Pluralism (ICIP). Dalam berbagai kesempatan, tokoh lembaga ini 
mengaku bahwa Pluralisme Agama yang disebarkannya berbeda 
dengan definisi yang ditetapkan MUI. ICIP termasuk lembaga yang 
aktif menggarap lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik kalangan 
perguruan tinggi maupun pesantren. Penyebaran Pluralisme Agama di 
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kalangan pondok pesantren menjadi salah satu aktivitas penting 
lembaga ini. 

 

Ada majalah terbitan ICIP, AL-WASATHIYYAH yang disebarkan 
di kalangan pesantren. Pada edisi No 11/2008, majalah ini masih 
membawa motto, "Meneguhkan Persaudaraan, Menghormati 
Keragaman", AL-WASATHIYYAH menyatakan dirinya sebagai media 
yang diterbitkan untuk "pencerahan dan peningkatan wawasan 
mengenai agama, budaya, dan sosial di kalangan pesantren." Pada edisi 
No.02/2006, AL-WASATHIYYAH membantah bahwa pihaknya 
menyebarkan paham Pluralisme Agama, seperti yang diharamkan MUI. 
Katanya, yang disebarkan ICIP ialah Pluralisme Mu'amalat, yakni 
pluralisme yang mengakui keragaman agama yang berhubungan 
dengan tata pergaulan kemasyarakatan. 

 

Di majalah ini, juga dikutip ucapan seorang kiai di Jawa Barat yang 
diwawancara AL-WASATHIYYAH dan menyatakan, "Makanya, ICIP di 
sini ada islam dan pluralisme, saya yakin pluralisme di sini adalah 
pluralisme yang mu'amalah atau mengakui keragaman agama." Bahkan, 
sang kiai menasehati direktur ICIP, Dr. Syafii Anwar, agar tidak 
menganggapi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada ICIP. Dalam 
artikelnya di majalah ini, Dr. Syafii Anwar menulis, "Karenanya, saya 
berpendapat bahwa pluralisme agama bukan singkretisme agama yang 
punya tendensi ke arah relativisme yang mengarah pada penyamaan 
dan pembenaran semua agama." 

 

Dari definisi Pluralisme Agama versi Syafii Anwar tersebut 
tampak tidak ada masalah dengan urusan akidah. Tetapi, apakah benar 
ICIP konsisten menganut paham pluralisme tersebut? Jika kita telaah 
sejumlah artikel di AL-WASATHIYYAH dan buku-buku terbitan ICIP, 
tampak bahwa definisi Pluralisme Agama versi Syafii Anwar tersebut 
merupakan klaim yang tidak berdasar. Bahkan, dalam artikel itu sendiri 
disebutkan,   sejumlah  argumentasi   yang   disajikan  juga  tidak  benar.  
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Misalnya disebutkan, "Dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang 
menyatakan akan menghapuskan kitab-kitab umat lain yang pernah 
diwahyukan sebelumnya, tetapi hanya mengafirmasi validitasnya." 

Tentu saja, pernyataan itu sangat tidak berdasar. Begitu banyak 
ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kaum Yahudi sudah 
mengubah-ubah kitab mereka. Diantaranya: 

لَ  َماءِ  ِمنَ  ِرْجًزأ َظَلُموأ ألَِّذينَ  َعَلى َفاّّنَْزلَْنا لَُهمْ  ِقيلَ  ألَِّذي َغْيرَ  َقْوًلا َظَلُموأ ألَِّذينَ  َفَبدَّ  ألسَّ
 [13:  ألبقرة]  َيْفُسُقونَ  َكانُوأ بَِما

"Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (perintah lain) 
yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan mala-petaka dari 
langit kepada orang–orang yang zalim itu, karena mereka (selalu) berbuat 
fasik." (QS. Al-Baqoroh: 59) 

فُونَهُ  ثُمَّ  هِ أللَّ  َكَلامَ  َيْسَمُعونَ  ِمْنُهمْ  َفِريق   َكانَ  َوَقدْ  لَُكمْ  ُيْؤِمُنوأ أّّنْ  أَّّفَتْطَمُعونَ   ِمنْ  ُيَحرِّ
 [61:  ألبقرة] َيْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقلُوهُ  َما َبْعدِ 

"Maka apakah kamu (muslimin) sangat mengharapkan mereka akan 
percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman 
Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka 
mengetahuinya?" (QS. Al-Baqoroh: 75) 

 َثَمًنا بِهِ  لَِيْشَتُروأ أللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذأ َيُقولُونَ  ثُمَّ  بِاّّْيِديِهمْ  ألِْكَتاَب  َيْكُتُبونَ  لِلَِّذينَ  َفَوْيل  
ا لَُهمْ  َفَوْيل   َقِليًلا امِ  لَُهمْ  َوَوْيل   أّّْيِديِهمْ  َكَتَبْت  ِممَّ   [63:  ألبقرة] َيْكِسُبونَ  مَّ

"Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka 
(sendiri), kemudian berkata, "Ini dari Allah" (dengan maksud) ingin 
menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan 
tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat." (QS. 
Al-Baqoroh: 79) 

Jadi, al-Qur'an bukan hanya mengafirmasi (menegaskan) 
keabsahan   kitab-kitab   terdahulu,  tetapi  al-Qur'an   juga  menjelaskan  



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 
 
94 

bahwa kitab-kitab sebelum al-Qur'an sudah diubah-ubah oleh para 
pemuka agama mereka sehingga tidak jelas lagi mana yang asli dan 
mana yang tambahan.  

Gagasan pluralisme juga bisa dilihat dalam salah satu buku 
terbitannya yang berjudul Modul Islam dan Multikularisme. Di tulis dalam 
buku ini: "Sebagai sebuah gagasan, multikulturalisme dan juga 
pluralisme bukan hanya toleransi moral ataupun kebersamaan yan pasif 
semata, melainkan sebuah kesediaan untuk melindungi dan mengakui 
kesetaraan dan rasa persaudaraan di antara sesama manusia, terlepas 
dari adanya perbedaan asal usul etnis, keyakinan, kepercayaan dan 
agama yang dianuti. 

Pluralisme model ICIP jelas tidak benar. Sebab, seorang muslim 
tidak mungkin membangun persaudaraan dengan manusia lain tanpa 
memandang faktor agama. Kerancuan pemikiran keagamaan ICIP bisa 
juga dalam mendefinisikan sejumlah istilah kunci dalam Islam, seperti 
"Islam", "kafir", dan "musyrik". Ditulis dalam buku ini misalnya: " 
Tradisi Yahudi, Nasrani, dan ahli kitab yang lain, seluruhnya memiliki 
kelompok kafir dan musyrik sendiri." 

Di sini ICIP juga sengaja menyebarkan permikiran bahwa ada 
kaum yang disebut ahli kitab yang lain, selain Yahudi dan Nasrani. 
Pandangan ini sudah diungkap oleh Nurcholis Madjid dalam pidatonya 
di TIM tahun 1992.  

Kaum pluralis dalam memahami Pluralisme Agama sebagaimana 
perspektif pemahaman model Barat yaitu perspektif yang netral agama. 
Ilmuan diharuskan melihat agama-agama dengan menggunakan 
kacamata lintas agama bukan dengan menggunakan agamanya sendiri. 
Jika mau obyektif dan ilmiah dia harus melepaskan keyakinan dan 
klaim kebenaran terhadap agamanya sendiri. Inilah cara pandang kafir. 

Pada tahun 2004, ada sebuah tesis master di UIN Yogya diterbitkan 
sebagai buku dengan judul Analisis Linguistic-Historis Pemaknaan Islam 
dalam   al-Qur'an   Menuju   Titik   Temu   Agama-agama  Semitik.  Buku  ini  
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membuat kesimpulan: "Karena itu, berdasarkan hasil kajian dalam buku 
ini dari berbagai ayat al-Qur'an, maka pada hakikatnya setiap agama 
bisa dikatakan Islam. Dalam setiap agama memiliki dasar-dasar yang 
sama yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Yang Maha Tinggi, 
Maha Kuasa, yakni Tuhan Allah." 

Setelah lulus S-2 dari UIN Yogya, penulis buku tersebut diangkan 
menjadi dosen di STAIN Ponorogo. Kita bisa bayangkan, bagaimana dia 
akan menularkan pemikirannya tersebut kepada para mahasiswanya? 

ICIP juga menyebarkan gagasan untuk membongkar ajaran-ajaran 
Islam, termasuk hal-hal yang sudah qoth'i. Ditulis dalam buku tersebut: 
"Terkesan dari sini bahwa semua ajaran Islam pada dasarnya adalah 
bisa diijtihadkan kembali tak terkecuali ajaran-ajaran yang bersifat qoth'i 
tersebut di atas." 

Pandangan dan sikap ICIP terhadap Pluralisme Agama bisa dilihat 
jelas pada buku yang diterbitkannya, yaitu Interfaith Theology: Response of 
Progressive Indonesian Muslims. Buku ini merupakan edisi Bahasa Inggris 
buku Fiqih Lintas Agama karya bersama Zainun Kamal, Nuscholis 
Madjid, Masdar F. Mas'udi, Komaruddin Hidayat, Budhy Munawar 
Rahman, Kautsar Azhari Noer, Zuhairi Misrawi, dan Ahmad Gaus AF. 

Fiqih Lintas Agama adalah buku yang secara mendasar 
membongkar konsep Islam di bidang aqidah dan syari'ah. Diantaranya 
ditulis: "Segi persamaan yang sangat asasi antara semua kitab suci 
adalah ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa."  

Tentu saja pernyataan tersebut tidak berdasar sama sekali. Konsep 
ketuhanan dalam al-Qur'an jelas berbeda dengan konsep ketuhanan 
dalam Bible Yahudi dan Kristen maupun konsep ketuhanan dalam kitab 
agama-agama lain. Al-Qur'an banyak mengkritik konsep ketuhanan 
dalam Kristen. Allah berfirman: 

َّ  إِٔلَه   ِمنْ  َوَما َثَلاَثة   لِثُ َثا أللَّهَ  إِٔنَّ  َقالُوأ ألَِّذينَ  َكَفرَ  لََقدْ   ا َيْنَتُهوأ لَمْ  َوإِٔنْ  َوأِحد   إِٔلَه   إِٔلا  َعمَّ
نَّ  َيُقولُونَ   َغُفور   َوأللَّهُ  َوَيْسَتْغِفُرونَهُ  أللَّهِ  إَِٔلى َيُتوُبونَ  أَّّفلاَ  ، أّّلِيم   َعَذأب   ِمْنُهمْ  َكَفُروأ ألَِّذينَ  لََيَمسَّ



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 
 
96 

َّ  َمْرَيمَ  أْبنُ  ألَْمِسيحُ  ، َما َرِحيم   هُ  ألرُُّسلُ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسول   إِٔلا يَقة   َوأّْمُّ  َيأْكُلاَنِ  َكانَا ِصدِّ
 [61 – 69:  ألمائدة] ُيْؤَفُكونَ  أّّنَّى أنُْظرْ  ثُمَّ  ْألآَياتِ  لَُهمُ  نَُبيِّنُ  َكْيفَ  أنُْظرْ  ألطََّعامَ 

"Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa adalah salah 
satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain 
Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka 
katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang 
pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun 
kepada-Nya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Masih putra 
Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa 
rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya 
biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-
ayat kepada mereka (ahli kitab) kemudian perhatikanlah bagaimana mereka 
dipalingkan. (QS. Al-Ma'idah: 73-75) 

أ َشْيًئا ِجْئُتمْ  َلَقدْ  ، َولًَدأ ألرَّْحَمنُ  أتََّخذَ  َوَقالُوأ َماَوأتُ  ، َتَكادُ  إِٔدًّ  ِمْنهُ  َيَتَفطَّْرنَ  ألسَّ
أ ألِْجَبالُ  َوَتِخرُّ  ألاّّْرضُ  َوَتْنَشقُّ   [35 - 88:  مريم] َولًَدأ لِلرَّْحَمنِ  َدَعْوأ ، أّّنْ  َهدًّ

"Dan mereka berkata, "(Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak." 
Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat munkar, hampir saja 
langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gungung runtuh (karena ucapan 
itu), karena mereka menganggap (Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai 
anak." (QS. Maryam: 88-91) 

Buku ini juga menulis: "Bagi orang-orang muslim pluralis sejati, 
(yang percaya bahwa semua agama, meskipun dengan jalan masing-
masing yang berbeda, menuju satu tujuan yang sama, Yang Absolut, 
Yang Terakhir, Yang Riil), meminta doa kepada orang-orang non 
muslim adalah mungkin dan karena itu tidak terlarang." 

Itulah ideologi pluralis sejati yang disebarkan ICIP. Yakni, semua 
agama, agama apa pun tentunya dengan konsep Tuhannya yang sangat 
beragam dan tata cara ibadah yang beragam pula adalah menuju Tuhan 
yang  sama.  Inilah  yang  disebut  mereka dengan Kesatuan Transenden  



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
97 

Agama-agama. Dalam konsep ini tidak ada agama yang dianggap sesat. 
Mau shalat cara islam, atau sembahyang gaya Lia Eden atau agama 
Gatholoco, semuanya dipandang sama-sama akan menuju Tuhan yang 
sama. Jadi tidak benar, jika konsep pluralisme ICIP adalah sekedah 
"pluralisme mu'amalah". 

Penerbitan buku Fiqih Lintas Agama edisi Bahasa Inggris kabarnya 
juga sedang dipersiapkan edisi bahasa Arabnya oleh ICIP, perlu 
mendapat perhatian yang lebih serius bagi umat Islam. Mengapa? 
Sebab, ICIP adalah lembaga yang aktif memasukkan ajaran Pluralisme 
Agama ke pondok-pondok pesantren. Dengan sokongan dana puluhan 
miliar rupiah dari lembaga asing seperti Ford Foundation, The Asia 
Foundation, dan sebagainya, ICIP sering membuat acara-acara dan 
program "pembinaan" pondok pesantren. 

Fenomena ICIP dan pondok pesantren ini menunjukkan bahwa 
setelah tiga tahun Fatwa MUI tentang Pluralisme Agama dikeluarkan 
(2005), ternyata penyebaran paham Pluralisme Agama masih terus 
dilakukan dengan gencar di kalangan umat Islam. Bahkan, paham ini 
secara sistematis terus disebarkan ke jantung-jantung pertahanan umat 
Islam, seperti pondok pesantren. Mari kita renungkan Firman Allah: 

أ نَِبي   لُِكلِّ  َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ  نْسِ  َشَياِطينَ  َعُدوًّ  َبْعض   إِٔلَى َبْعُضُهمْ  ُيوِحي َوألِْجنِّ  أْلٕاِ
 [552:  ألأنعام] َيْفَتُرونَ  َوَما َفَذْرُهمْ  َفَعلُوهُ  َما َربُّكَ  َشاءَ  َولَوْ  ُغُروًرأ ألَْقْولِ  ُزْخُرفَ 

"Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang 
terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada 
sebagian yang lain perkataan yang indah bagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu 
menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah 
mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan." (QS. Al-An'am: 
112)[11] 

 

                                                 
11). Dr. Adian Husaini, Hendak Kemana (Islam) Indonesia? 
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Pluralisme Menurut Islam 

Allah SWT berfirman: 

َرَمُكْم َياأّّيَُّها ألنَّاُس إِٔنَّا َخَلْقَناكُْم ِمْن َذَكر  َوأّْنَْثى َوَجَعْلَناكُْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوأ إِٔنَّ أّّكْ 
 ِعْنَد أللِه أّّْتَقاكُْم إِٔنَّ أللَه َعِليم  َخِبير  

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan 
perempuan dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian 
adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah (QS al-Hujurat [49]: 13). 

Ayat ini menerangkan bahwa Islam mengakui keberadaan dan 
keragaman suku dan bangsa serta identitas-identitas agama selain Islam 
(pluralitas), namun sama sekali tidak mengakui kebenaran agama-
agama tersebut (pluralisme). Allah SWT juga berfirman: 

ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعْلم  َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن  َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن أللِه َما لَْم ُيَنزِّ
 نَِصير  

Mereka menyembah selain Allah tanpa keterangan yang diturunkan 
Allah. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidaklah orang-orang zalim itu 
mempunyai pembela (QS al-Hajj:67-71). 

Ayat ini menegaskan bahwa agama-agama selain Islam itu 
sesungguhnya menyembah kepada selain Allah SWT. Lalu bagaimana 
bisa dinyatakan, bahwa Islam mengakui ide pluralisme yang 
menyatakan bahwa semua agama adalah sama-sama benarnya dan 
menyembah kepada Tuhan yang sama? 

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menegaskan: 

ْسلاَمُ  يَن ِعْنَد أللِه ْألٕاِ  إِٔنَّ ألدِّ

Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam (QS Ali 
Imran [3]: 19). 
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Allah SWT pun menolak siapa saja yang memeluk agama selain 
Islam. Allah berfirman: 

 

ْسلاَمِ  َغْيرَ  َيْبَتغِ  َوَمنْ   عمرأن أٓل] ألَْخاِسِرينَ  ِمنَ  ْألآِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  ِمْنهُ  ُيْقَبلَ  َلنْ فَ  ِديًنا أْلٕاِ
 :81] 

 

"Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran: 85). 

menolak klaim kebenaran semua agama selain Islam, baik Yahudi 
dan Nasrani, ataupun agama-agama lainnya. 

 

 بِاّّْفَوأِهِهمْ  َقْولُُهمْ  َذلِكَ  أللَّهِ  أْبنُ  ألَْمِسيحُ  ألنََّصاَرى َوَقالَِت  أللَّهِ  أْبنُ  ُعَزْير   ألَْيُهودُ  َوَقالَِت 
 َوُرْهَبانَُهمْ  أّّْحَباَرُهمْ  أتََّخُذوأ ، ُيْؤَفُكونَ  أّّنَّى أللَّهُ  َقاَتَلُهمُ  َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروأ ألَِّذينَ  َقْولَ  ُيَضاِهُئونَ 

َ  َوأِحًدأ إَِٔلًها لَِيْعُبُدوأ إِٔلَّا أِّْمُروأ َوَما َمْرَيمَ  أْبنَ  َوألَْمِسيحَ  أللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  أّّْرَباًبا  هُ ُسْبَحانَ  ُهوَ  إِٔلَّا إِٔلَهَ  لا
ا  [95 ، 90:  ألتوبة] ُيْشِركُونَ  َعمَّ

 

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang 
Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka 
dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang 
terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling? 

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai 
Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera 
Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan. (QS. at-Taubah: 30, 31). 

 

serta memandang mereka sebagai orang-orang kafir. Allah 
berfirman:  
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 إِْٔسَرأئِيلَ  َبِني َيا أْلَمِسيحُ  َوَقالَ  َمْرَيمَ  أْبنُ  ألَْمِسيحُ  ُهوَ  أللَّهَ  إِٔنَّ  َقالُوأ ألَِّذينَ  َكَفرَ  لََقدْ 
مَ  َفَقدْ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َمنْ  إِٔنَّهُ  َوَربَُّكمْ  َربِّي أللَّهَ  أْعُبُدوأ  اَومَ  ألنَّارُ  َوَمأَْوأهُ  ألَْجنَّةَ  َعَلْيهِ  أللَّهُ  َحرَّ

 [62:  ألمائدة]  أّّنَْصار   ِمنْ  لِلظَّالِِمينَ 
Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya 

Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: 
"Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya 
orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah 
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi 
orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS al-Ma'idah: 72).  

Karena itu, yang perlu dilakukan umat Islam sesungguhnya bukan 
menyerukan pluralisme agama apalagi dialog antaragama untuk 
mencari titik temu dan kesamaan. Masalahnya, mana mungkin Islam 
yang mengajarkan tauhid (QS 5: 73-77; QS 19: 88-92; QS 112: 1-4) 
disamakan dengan Kristen yang mengakui Yesus sebagai anak Tuhan 
ataupun disamakan dengan agama Yahudi yang mengklaim Uzair juga 
sebagai anak Tuhan?! Apalagi Islam disamaratakan dengan agama-
agama lain? Benar, bahwa eksistensi agama-agama tersebut diakui, 
tetapi tidak berarti dianggap benar. Artinya, mereka dibiarkan hidup 
dan pemeluknya bebas beribadah, makan, berpakaian, dan menikah 
dengan tatacara agama mereka. Tetapi, tidak berarti diakui benar. 

Karena itu, yang wajib dilakukan umat Islam tidak lain adalah 
terus-menerus menyeru para pemeluk agama lain untuk memeluk Islam 
dan hidup di bawah naungan Islam. Meski dengan catatan tetap tidak 
boleh ada pemaksaan. 

 

Bahaya di Balik Gagasan Pluralisme 

Lahirnya gagasan mengenai pluralisme agama sesungguhnya 
didasarkan pada sejumlah faktor. Dua di antaranya adalah: Pertama, 
adanya   keyakinan   masing - masing   pemeluk   agama  bahwa  konsep  
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ketuhanannyalah yang paling benar dan agamanyalah yang menjadi 
jalan keselamatan. Masing-masing pemeluk agama juga meyakini 
bahwa merekalah umat pilihan. 

Menurut kaum pluralis, keyakinan-keyakinan inilah yang sering 
memicu terjadinya kerenggangan, perpecahan bahkan konflik 
antarpemeluk agama. Karena itu, menurut mereka, diperlukan gagasan 
pluralisme sehingga agama tidak lagi berwajah eksklusif dan berpotensi 
memicu konflik. 

Kedua, faktor kepentingan ideologis dari Kapitalisme untuk 
melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak 
asasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia, pluralisme 
agama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan Kapitalisme global 
yang digalang Amerika Serikat untuk menghalang kebangkitan Islam. 

Karena itu, jika ditinjau dari aspek sejarah, faktor pertama bolehlah 
diakui sebagai alasan awal munculnya gagasan pluralisme agama. 
Namun selanjutnya, faktor dominan yang memicu maraknya isu 
pluralisme agama adalah niat Barat untuk makin mengokohkan 
dominasi Kapitalismenya, khususnya atas Dunia Islam.[12] 

Bahaya pertama adalah penghapusan identitas-identitas agama. 
Dalam kasus Islam, misalnya, Barat berupaya mempreteli identitas 
Islam. Ambil contoh, jihad yang secara syar‟i bermakna perang melawan 
orang-orang kafir yang menghalangi dakwah dikebiri sebatas upaya 
bersungguh-sungguh. Pemakaian hijab (jilbab) oleh muslimah dalam 
kehidupan umum dihalangi demi ―menjaga wilayah publik yang 
sekuler dari campur tangan agama.‖ Lebih jauh, penegakan syari'at 
Islam dalam negara pun pada akhirnya terus dicegah karena dianggap 
bisa mengancam pluralisme. Ringkasnya, pluralisme agama 
menegaskan adanya sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan). 

Bahaya  lain  pluralisme  agama  adalah  munculnya  agama-agama  

                                                 
12). Majalah al-Wa'i 
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baru yang diramu dari berbagai agama yang ada. Munculnya sejumlah 
aliran sesat di Tanah Air seperti Ahmadiyah pimpinan Mirza Ghulam 
Ahmad, Jamaah Salamullah pimpinan Lia Eden, al-Qiyadah al-
Islamiyah pimpinan Ahmad Mosadeq, dll adalah beberapa contohnya. 
Lalu dengan alasan pluralisme pula, pendukung pluralisme agama 
menolak pelarangan terhadap berbagai aliran tersebut, meski itu berarti 
penodaan terhadap Islam. 

Karena itu, KH Kholil Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren 
Gunung Jati Pamekasan Jawa Timur, menilai pluralisme agama yang 
diusung Gus Dur berbahaya bagi umat Islam (Tempointeraktif.com, 
30/12/2009). 

Bahaya lainnya, pluralisme agama tidak bisa dilepaskan dari 
agenda penjajahan Barat melalui isu globalisasi. Globalisasi merupakan 
upaya penjajah Barat untuk mengglobalkan nilai-nilai Kapitalismenya, 
termasuk di dalamnya gagasan ―agama baru‖ yang bernama pluralisme 
agama. Karena itu, jika kita menerima pluralisme agama berarti kita 
harus siap menerima Kapitalisme itu sendiri. 

Inilah diantara bahaya yang terjadi, yang sesungguhnya telah dan 
sedang mengancam kaum Muslim saat ini ketika kaum Muslim 
kehilangan pemerintahan Islam sejak hampir satu abad lalu. Padahal 
pemerintahan Islam kepemimpinan umum bagi kaum Muslim yang 
menerapkan Islam, melindungi akidah Islam serta menjaga kemuliaan 
Islam dari berbagai penodaan, termasuk oleh pluralisme. [13] 

 

Kutipan Hasil Wawancara Gus Dur Beserta Tanggapannya 
 

Gus Dur Menolak yang Berbau Islam  

JIL:  Salah  satu  dasar  munculnya  perda - perda seperti itu (Perda  

                                                 
13). Majalah al-Wa'i 
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Tangerang tentang pelacuran, pen) adalah alasan otonomi daerah. 
Menurut Gus Dur bagaimana? 

GD: Untuk Indonesia, daerah-daerah mestinya tidak bisa memakai 
dan menetapkan undang-udang secara sendiri-sendiri. Itu bisa kacau. 

JIL: Bagaimana kalau otonomi daerah juga hendak mengatur 
persoalan agama? 

GD: Otonomi daerah itu perlu dipahami sebagai kebebasan untuk 
melaksanakan aturan yang sudah ada, bukan kebebasan untuk 
menetapkan undang-undang sendiri. Pengertian otonomi daerah itu 
bukan seperti yang terjadi sekarang ini; daerah mau merdeka di mana-
mana dan dalam segala hal. Sikap itu tidak benar. 

JIL: Apakah beberapa daerah yang mayoritas non-muslim seperti 
NTT, Papua, Bali, dan lain-lain, dibolehkan menerapkan aturan agama 
mereka masing-masing dengan alasan otonomi daerah? 

GD: Iya nggak apa-apa. Itu konsekuensinya kan? Makanya, kita 
tidak usah ribut-ribut soal perda dan aturan yang berasal dari satu 
agama. 

Tanggapan: Ketika aturan dibuat di daerah, dan itu sekiranya 
dianggap berbau Islam, misalnya tentang melarang pelacuran, maka 
Gus Dur menolaknya, bahkan menyebutkan akan bisa kacau. Lebih dari 
itu ketika ditanya tentang otonomi daerah yang hendak mengatur 
persoalan agama, dan pertanyaan itu masih difahami sebagai agama 
Islam (karena kaitannya dengan pertanyaan tentang Perda mengenai 
larangan pelacuran) maka Gus Dur lebih tegas lagi menolaknya: "Sikap 
itu tidak benar." Sebaliknya, ketika Gus Dur ditanya tentang daerah-
daerah yang mayoritas non-muslim apakah dibolehkan menerapkan 
aturan agama mereka masing-masing (yang mayoritas itu, Bali Hindu, 
NTT Nasrani, Papua Nasrani) dengan alasan otonomi daerah? Gus Dur 
buru-buru menjawab: "Iya nggak apa-apa. Itu konsekuensinya kan? 
Makanya, kita tidak usah ribut-ribut soal perda dan aturan yang berasal 
dari satu agama." 
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Tampaknya, Gus Dur sangat jeli dalam hal menolak Islam sejauh-
jauhnya. Sampai-sampai yang merupakan kemungkaran yang sudah 
dimengerti oleh semua manusia bahwa pelacuran itu tidak baik pun, 
karena yang lebih peduli bicara tentang keburukan itu adalah umat 
Islam, maka Gus Dur menolaknya untuk adanya aturan pelarangan 
pelacuran. Itu bukan karena Gus Dur semata-mata setuju terhadap 
pelacuran, sebagaimana dia juga mengemukakan bahwa "pelacuran 
memang dilarang agama", tetapi ketidaksetujuan adanya Perda 
(Peraturan Daerah) tentang pelarangan pelacuran, karena Gus Dur 
menganggapnya berkaitan dengan Islam. Pokoknya kalau berbau Islam, 
dan menurut endusan hidung Gus Dur, kira-kira akan masuk ke jalur 
aturan formal, maka dia tolak sekeras-kerasnya. Jadi Islam itu ibarat 
barang najis, jangan sampai menciprat ke aturan formal.  

Sebaliknya, apa saja yang bukan Islam, tampaknya dia dukung 
untuk menghadapi Islam. Makanya tanpa malu-malu, dalam 
wawancara itu, setelah menolak apa-apa yang dianggap berbau Islam, 
lalu dengan tegasnya mempersilakan daerah-daerah yang non Islam-
nya mayoritas untuk menerapkan aturan agama mereka (Bali Hindu, 
NTT Nasrani, dan Papua Nasrani). Bahkan Gus Dur sebut "Itu 
konsekuensinya kan? Makanya, kita tidak usah ribut-ribut soal perda 
dan aturan yang berasal dari satu agama." 

Itu pendirian apa? Kalau Islam, dia tolak sekencang-kencangnya. 
Tetapi kalau non Islam, dia persilakan selebar-lebarnya, bahkan 
dianggapnya sebagai konsekuensi, dan kita tidak usah ribut-ribut.  

Menghadapi ungkapan Gus Dur itu, perlu ditanggapi dengan 
pergaulan pasaran, yang istilahnya : "Dia jual, maka kita beli". Yaitu Gus 
Dur telah mempersilakan daerah-daerah yang mayoritas non Muslim 
untuk menerapkan aturan agama mereka, maka Indonesia yang 
mayoritas penduduknya Muslim, (87% dari 220 jutaan penduduk), 
berarti dipersilakan untuk menerapkan Islam di Indonesia ini. Dan 
perlu kita pakai ucapan Gus Dur yang untuk mayoritas non Islam itu, di 
Indonesia ini untuk mayoritas Islam, yaitu ucapan Gus Dur: "Itu 
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konsekuensinya kan? Makanya, kita tidak usah ribut-ribut soal perda 
dan aturan yang berasal dari satu agama." 

Gus Dur biar jadi juru bicara non Muslim, nanti ucapannya tinggal 
kita balikkan. Dia menuntut ‗hak‘ non Muslim, kita menuntut hak 
Muslimin. Sayangnya, Gus Dur bukan hanya menuntut ‗hak‘ non 
Muslim, tetapi juga menolak adanya kemungkinan hak Muslimin akan 
diberikan pada mustahiqnya (yang berhak). Sehingga sebagai pemain, 
Gus Dur bukan sekadar jadi pembela non Muslim (padahal mengaku 
Islam) tetapi juga menghalangi akan terwujudnya hak-hak Muslimin.  

 

Aturan Moral pun Ditolak  

JIL: Gus, ada yang berpendapat dengan adanya RUU APP dan 
sejumlah perda-perda syariat, Indonesia akan ‗diArabkan‘. Apa Gus 
Dur setuju dengan pendapat itu? 

GD: Iya betul, saya setuju dengan pendapat itu. Ada apa sih 
sekarang ini? Ngapain kita ngelakuin gituan. Saya juga bingung; mereka 
menyamakan Islam dengan Arab. Padahal menurut saya, Islam itu beda 
dengan Arab. Tidak setiap yang Arab itu mesti Islam. Contohnya tidak 
usah jauh-jauh. Semua orang tahu bahwa pesantren itu lembaga Islam, 
tapi kata pesantren itu sendiri bukan dari Arab kan? Ia berasal dari 
bahasa Pali, bahasa Tripitaka, dari kitab agama Budha. 

JIL: Kalau syari'at Islam diterapkan di Indonesia secara penuh, 
bagaimana kira-kira nasib masyarakat non-muslim? 

GD: Ya itulah, kita tidak bisa menerapkan syari'at Islam di 
Indonesia kalau bertentangan dengan UUD 45. Dan pihak yang berhak 
menetapkan aturan ini adalah Mahkamah Agung. Hal ini menjadi 
prinsip yang harus kita jaga bersama-sama. Tujuannya agar negeri kita 
aman. Jangan sampai kita ini, dalam istilah bahasa Jawa, usrek (ribut-
red.) terus. Kalau kita usrek, gimana mau membangun bangsa? Ribut 
mulu sih...dan persoalannya itu-itu saja. 

Tanggapan: Pertanyaan maupun jawaban sama-sama hanya untuk  
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menolak gejala adanya upaya menerapkan syari‘at Islam. Tetapi 
tampaknya pertanyaan maupun jawaban, sama-sama kurang canggih. 
Sehingga ditutup dengan kata: "Dan persoalannya itu-itu saja." Ini 
sebenarnya, sikap JIL maupun Gus Dur  memang seperti dia katakan itu 
pula: ‗Dan persoalannya itu-itu saja.‘ Yaitu menolak upaya 
diterapkannya syari‘at Islam (kebalikan dari pihak yang menginginkan 
diterapkannya syari‘at Islam). Dengan aneka ungkapan pun ujung-
ujungnya juga penolakan itu. Hingga yang menyangkut moral biasa 
pun, sampai Gus Dur dkk. tolak, lantaran dianggap ada kaitannya 
dengan Islam. 

 

Gus Dur Anggap al-Qur’an Kitab Suci Paling Porno 

(Inilah Ciri-ciri Orang Liberal; Mencampuradukkan Kebaikan dan 
Kemungkaran) 

JIL: Bagaimana dengan barang dan tayangan erotis yang kini 
dianggap sudah akrab dalam masyarakat kita? 

GD: Erotisme merupakan sesuatu yang selalu mendampingi 
manusia, dari dulu hingga sekarang. Untuk mewaspadai dampak dari 
erotisme itu dibuatlah pandangan tentang moral. Dan moralitas 
berganti dari waktu ke waktu. Dulu pada zaman ibu saya, perempuan 
yang pakai rok pendek itu dianggap cabul. Perempuan mesti pakai kain 
sarung panjang yang menutupi hingga matakaki. Sekarang standar 
moralitas memang sudah berubah. Memakai rok pendek bukan cabul 
lagi. Oleh karena itu, kalau kita mau menerapkan suatu ukuran atau 
standar untuk semua, itu sudah merupakan pemaksaan. Sikap ini harus 
ditolak. Sebab, ukuran satu pihak bisa tidak cocok untuk pihak yang 
lain. Contoh lain adalah tradisi tari perut di Mesir yang tentu saja 
perutnya terbuka lebar dan bahkan kelihatan puser. Mungkin bagi 
sebagian orang, tari perut itu cabul. Tapi di Mesir, itu adalah tarian 
rakyat; tidak ada sangkut-pautnya dengan kecabulan. 

JIL: Jadi erotisme itu tidak mesti cabul, Gus? 
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GD: Iya, tidak bisa. Anda tahu, kitab Rawdlatul Mu„aththar (The 
Perfumed Garden, Kebun Wewangian) itu merupakan kitab bahasa 
Arab yang isinya tatacara bersetubuh dengan 189 gaya, ha-ha-ha.. Kalau 
gitu, kitab itu cabul, dong? ha-ha-ha… Kemudian juga ada kitab 
Kamasutra. Masak semua kitab-kitab itu dibilang cabul? Kadang-
kadang saya geli, mengapa kiai-kiai kita, kalau dengerin lagu-lagu 
Ummi Kultsum, penyanyi legendaris Mesir, bisa sambil teriak-teriak  
‗Allah‘ Allah‘. Padahal isi lagunya kadang ngajak orang minum arak, 
ha-ha-ha.. Sangat saya sayangkan, kita mudah sekali menuding dan 
memberi cap sana-sini; kitab ini cabul dan tidak sesuai dengan Islam 
serta tidak boleh dibaca. Saya mau cerita. Dulu saya pernah ribut di 
Dewan Pustaka dan Bahasa di Kuala Lumpur Malaysia. Waktu itu saya 
diundang Prof. Husein al-Attas untuk membicarakan tema Sastra Islam 
dan Pornografi. Nah, saya ributnya dengan Siddik Baba. Dia sekarang 
menjadi pembantu rektor di Universitas Islam Internasional Malaysia. 
Menurut dia, yang disebut karya sastra Islam itu harus sesuai dengan 
syari'at dan etika Islam. Karya-karya yang menurutnya cabul bukanlah 
karya sastra Islam. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kemudian 
saya mengulas novel sastrawan Mesir, Naguib Mahfouz, berjudul Zuqaq 
Midaq (Lorong Midaq), yang mengisahkah pola kehidupan di gang-gang 
sempit di Mesir. Tokoh sentralnya adalah seorang pelacur. Dan pelacur 
yang beragama Islam itu bisa dibaca pergulatan batinnya dari novel itu. 
Apakah buku itu tidak bisa disebut sebuah karya Islam hanya karena ia 
menceritakan kehidupan seorang pelacur? Ia jelas produk seorang 
sastrawan brilian yang beragama Islam. Aneh kalau novel itu tidak 
diakui sebagai sastra Islam. 

JIL: Gus, ada yang bilang kalau kelompok-kelompok penentang 
RUU APP ini bukan kelompok Islam, karena katanya kelompok ini 
memiliki kitab suci yang porno? 

GD: Sebaliknya menurut saya. Kitab suci yang paling porno di 
dunia adalah al-Qur‘an, ha-ha-ha.. (tertawa terkekeh-kekeh). 

JIL: Maksudnya? 
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GD: Loh, jelas kelihatan sekali. Di al-Qur‘an itu ada ayat tentang 
menyusui anak dua tahun berturut-turut. Cari dalam Injil kalau ada 
ayat seperti itu. Namanya menyusui, ya mengeluarkan tetek kan?! 
Cabul dong ini. Banyaklah contoh lain, ha-ha-ha…  

Tanggapan: Gus Dur menganggap al-Qur‘an kitab suci paling 
porno di dunia, itu sangat keterlaluan. Tidak ada alasan untuk berkilah 
dalam masalah yang sangat prinsip dalam Islam ini. Dengan demikian, 
dia telah keluar dari Islam, karena telah berani menghina al-Qur'an. 

Gus Dur Bicara Aurat Semaunya  

JIL: Bagaimana dengan soal tak boleh membuka dan melihat aurat 
dan karena itu orang bikin aturan soal aurat perempuan lewat perda-
perda?  

GD: Menutup aurat dalam arti semua tubuh tertutup itu baik saja. 
Namun belum tentu kalau yang disebut aurat itu kelihatan, hal itu tidak 
baik. Aurat memiliki batasan maksimal dan minimal. Nah bukan berarti 
batasan minimal itu salah. Kesalahan RUU yang ingin mengatur itu 
adalah menyamakan batasan maksimal dan minimal dalam persoalan 
aurat. Sikap itu merupakan cara pandang yang salah. Kemudian, yang 
disebut aurat itu juga perlu dirumuskan dulu sebagai apa. Cara 
pandang seorang sufi berbeda dengan ahli syara‘ tentang aurat, 
demikian juga dengan cara pandang seorang budayawan. Tukang 
pakaian melihatnya beda lagi; kalau dia tak bisa meraba-raba, 
bagaimana bisa jadi pakaian, ha-ha-ha.. Batasan dokter beda lagi. 
Kerjanya kan ngutak-ngutik, dan buka-buka aurat, itu, he-he-he.  

Saya juga heran, mengapa aurat selalu identik dengan perempuan. 
Itu tidak benar. Katanya, perempuan bisa merangsang syahwat, karena 
itu tidak boleh dekat-dekat, tidak patut salaman. Wah, saya tiap pagi 
selalu kedatangan tamu. Kadang-kadang gadis-gadis dan ibu-ibu. Itu 
bisa sampai dua bis. Mereka semua salaman dengan saya. Masak saya 
langsung terangsang dan ingin ngawinin mereka semua?! Ha-ha-ha.. 
Oleh  karena  itu,  kita  harus  hati-hati.  Melihat  perempuan tidak boleh  
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hanya sebagai objek seksual. Perempuan itu sama dengan laki-laki; 
sosok makhluk yang utuh. Jangan melihatnya dari satu aspek saja, 
apalagi cuma aspek seksualnya.  

Tanggapan: Gus Dur dalam perkataannya itu benar-benar 
mengemukakan jati dirinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan 
Islam. Bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi yang jadi 
makhluk, telah diatur oleh Tuhannya. Sehingga seakan-akan dunia ini, 
atau Indonesia ini, terlepas sama sekali dari aturan Allah SWT, maka 
tidak perlu merujuk kepada wahyu-wahyu yang telah diturunkan lewat 
malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada 
seluruh manusia. Sehingga yang jadi rujukan justru aneka orang dengan 
aneka pekerjaan dan pandangannya. Itu benar-benar cara berfikir yang 
kacau balau. Padahal, kalau kita mengikuti pendapat orang, walaupun 
mayoritas, dan meninggalkan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya saw, 
maka pasti sesat. Allah SWT menegaskan: 

 إِٔلَّا ُهمْ  َوإِٔنْ  ألظَّنَّ  إِٔلَّا َيتَِّبُعونَ  إِٔنْ  أللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  أْلاّّْرضِ  ِفي َمنْ  أّّْكَثرَ  تُِطعْ  َوإِٔنْ 
 [557:  ألأنعام] َيْخُرُصونَ 

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi 
ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain 
hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah 
berdusta (terhadap Allah). (QS Al-An‘aam: 116). 

Setelah tidak menggubris aturan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, 
lalu Gus Dur menampilkan dirinya sebagai penentang aturan 
Rasulullah SAW. Dia katakan: "Katanya, perempuan bisa merangsang 
syahwat, karena itu tidak boleh dekat-dekat, tidak patut salaman. Wah, 
saya tiap pagi selalu kedatangan tamu. Kadang-kadang gadis-gadis dan 
ibu-ibu. Itu bisa sampai dua bis. Mereka semua salaman dengan saya. 
Masak saya langsung terangsang dan ingin ngawinin mereka semua?! 
Ha-ha-ha... 

Ungkapan Gus Dur itu bertentangan dengan hadits: 
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َ  َقال ألَنِبيِ  لنَِّساَء َوَما َقْولِي أَّْصاِفُح أ صلى ألله عليه وسلم ِفي ُمَباَيَعِة ألنَِّساِء إٔنِّي لا
 َّ َوَقاَل َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َوألنََّسائِيُّ  .َرَوأُه ألتِّْرِمِذيُّ  .َكَقْولِي لِِمائَِة أْمَرأّّة   لاْمَرأّّة  َوأِحَدة  إٔلا

 .َوأْبُن َماَجْه َوأْبُن ِحبَّانَ 
Nabi SAW bersabda dalam pembai‘atan para wanita: 

"Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita, dan tidaklah perkataanku 
kepada satu wanita kecuali seperti ucapanku kepada seratus wanita.‟ 
(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ia berkata: hadits hasan shahih, dan An-
Nasa‘i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban). 

Penentangan yang dilakukan Gus Dur ini semakin menambah 
kemurtadannya. Karena dia secara terang-terangan menentang Hadits 
Nabi SAW. Apalagi kemudian dengan bangganya dia memamerkan 
lakonnya: "Wah, saya tiap pagi selalu kedatangan tamu. Kadang-kadang 
gadis-gadis dan ibu-ibu. Itu bisa sampai dua bis. Mereka semua salaman 
dengan saya. Masak saya langsung terangsang dan ingin ngawinin 
mereka semua?! Ha-ha-ha.." 

Seharusnya malu dengan lakonnya karena telah melanggar 
syari'at. Tetapi ini malahan dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk:  

1. Menentang aturan atau tatacara yang disampaikan oleh Rasulullah 
SAW. 

2. Menjadikan lakon dan sikap diri Gus Dur yang menyelisihi aturan 
Rasulullah SAW itu sebagai rujukan dalam mengatur masyarakat. 
Padahal, pewawancara dari JIL itu sendiri telah menyebut Gus Dur 
sebagai kiai nyentrik. 

Dari kondisi ini, berarti Gus Dur menawarkan dirinya pada posisi 
jauh di atas harga yang seharusnya. Sebaliknya, menjatuhkan harga 
aturan yang dibawa Rasulullah saw serendah-rendahnya, bahkan agar 
ditentang memakai pola yang Gus Dur lakukan selama ini. Dalam 
keadaan ini, Gus Dur yang sudah jelas menentang aturan Rasulullah 
SAW itu justru diusung oleh JIL untuk dijadikan rujukan. Antara Gus 
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Dur dan JIL secara terang- terangan memposisikan sebagai penentang 
aturan Rasulullah SAW. na'udzubillah 

Semua yang diupayakan Gus Dur, JIL, dan semacamnya yang 
menolak sejadi-jadinya apa-apa yang berbau Islam, itu sangat 
berbahaya. Sebab, masyarakat Indonesia ini, yang mayoritas Islam ini, 
memerlukan aturan yang sesuai dengan agamanya, Islam. Sebagaimana 
dalam hal pernikahan, thalak, rujuk, waris, hibah, dan sebagainya yang 
merupakan hukum keluarga juga sudah diatur negara, pakai undang-
undang. Di antaranya ada undang-undang perkawinan 1974. 
Masyarakat bisa terlindungi. Mestinya, mengenai  aurat  pun  demikian.  

Yang muslim, agar mengikuti aturan agamanya dalam menutup aurat. 
Dalam pelaksanaannya, perlu ada aturan hukum, sehingga masyarakat 
jadi tertib. Sebenarnya hanya tinggal melangkah lagi, sudah ada 
contohnya, yaitu Undang-undang Perkawinan 1974, yang bermanfaat 
untuk ketertiban masyarakat, dan juga tidak mengganggu siapa-siapa. 
Tentang aurat pun mestinya seperti itu. Tetapi Gus Dur, JIL, dan 
semacamnya, tidak terima dengan adanya aturan itu. Mereka sudah 
gerah dengan adanya UU Perkawinan 1974. Mereka berupaya keras 
untuk memberedelnya. Padahal, dengan adanya Undang-undang 
Perkawinan 1974, umat Islam terlindungi dari perkawinan-perkawinan 
yang tidak mengikuti aturan. Demikian pula nantinya, kalau tentang 
anti pornografi dan pornoaksi itu sudah ada undang-undangnya, dan 
untuk umat Islam, aturannya sesuai dengan Islam, maka umat Islam 
terlindungi pula dari aneka macam kepornoan. Bangsa ini pun insya 
Allah aman dari itu, dan tidak ada yang terganggu. Jadi kalau sekarang 
Gus Dur, JIL, dan semacamnya menolak RUU APP. Tujuan mereka 
tidak lain hanya tidak ridho apabila Islam dilaksanakan atau terdukung 
pelaksanaannya di masyarakat.  

 

Bagi Gus Dur, Tuhan itu Tidak Perlu Dibela  

GD:  Sejak  dulu,  kelompok  yang  suka dengan cara kekerasan itu  
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memang mengklaim diri sedang membela Islam, membela Tuhan. Bagi 
saya, Tuhan itu tidak perlu dibela! 

Tanggapan: Ungkapan Gus Dur, ‗Bagi saya, Tuhan itu tidak perlu 
dibela!‘ itu bertentangan dengan ayat: 

 [6:  محمد] أّّْقَدأَمُكمْ  َوُيَثبِّْت  َيْنُصْركُمْ  أللَّهَ  َتْنُصُروأ إِٔنْ  أَٓمُنوأ ألَِّذينَ  أّّيَُّها َيا
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, 

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS. 
Muhammad: 7). 

 [10َرنَّ أللَُّه َمْن َيْنُصُرُه إِٔنَّ أللََّه لََقِوي  َعِزيز   ]ألحج : َولََيْنصُ 
"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-

Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. 
Al-Hajj: 40) 

Memang Allah SWT sebagai Tuhan Maha Mutakabbir tidak butuh 
pembelaan kita, namun kita sebagai hamba-Nya berkewajiban untuk 
membela-Nya dan ini merupakan bentuk ibadah kita. 

 

Mengukur Islam dan Kejawen Cukup Dengar Nyanyian  

JIL: Kalau orang muslim tidak melaksanakan syariat Islam seperti 
salat atau ibadah wajib lain, diapakan, Gus? 

GD: Begini ya, Saya sudah lama mengenalkan beberapa istilah 
penting dalam melihat persoalan keberagamaan dalam masyarakat kita. 
Golongan muslim yang taat pada masalah ritual, biasanya kita sebut 
golongan santri. Namun ada golongan lain yang kurang, bahkan tidak 
menjalankan ritual agama. Mereka ini biasanya disebut kaum abangan, 
atau penganut agama Kejawen. Lantas, kita mau menyebut golongan 
kedua ini kafir? Tidak benar itu!  

Saya baru saja yakin bahwa Kejawen itu Islam. Baru setengah 
tahun ini. Saya baru yakin ketika mendengarkan lagu-lagunya Slamet 
Gundono   (seorang   dalang   wayang  suket  kondang -red).  Saya  baru  
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paham betul; ooh, begitu toh Kejawen. Inti ajarannya sama saja dengan 
Islam. Bedanya ada pada pelaksanaan ritual keagamaan. 
Kesimpulannya begini; Kejawen dan Islam itu akidahnya sama, tapi 
syari'atnya berbeda. Penganut Kejawen itu Islam juga, cuma bukan 
Islam santri. Gitu loh, selesai kan? Gitu aja repot. (Referensi: 
http://islamlib.com)  

Tanggapan: Untuk mengukur Islam dan Kejawen (kebatinan, 
abangan), Gus Dur mencukupkan diri dengan mendengarkan lagu-
lagunya Slamet Gundono (seorang dalang wayang suket kondang-red). 
Lalu Gus Dur mengaku faham betul, bahkan membuat kesimpulan, dan 
masalahnya selesai. "Saya baru paham betul; ooh, begitu toh Kejawen. 
Inti ajarannya sama saja dengan Islam. Bedanya ada pada pelaksanaan 
ritual keagamaan. Kesimpulannya begini: Kejawen dan Islam itu 
akidahnya sama, tapi syariatnya berbeda. Penganut Kejawen itu Islam 
juga, cuma bukan Islam santri. Gitu loh‘ selesai, kan? Gitu aja repot."  

Makna perkataan Gus Dur itu, Islam santri biarkan, Kejawen yang 
bukan Islam santri ya biarkan saja. Soalnya, pertanyaan JIL adalah: 
"Kalau orang muslim tidak melaksanakan syariat Islam seperti salat 
atau ibadah wajib lain, diapakan, Gus?" Gus Dur ditanya tentang 
Muslim yang tidak shalat dan semacamnya harus diapakan, jawab Gus 
Dur: "Penganut Kejawen itu Islam juga, cuma bukan Islam santri. Gitu 
loh‘ selesai, kan? Gitu aja repot." 

Jawaban Gus Dur ini justru lebih mundur dibanding keputusan-
keputusan ataupun anjuran-anjuran selama ini, bahwa aliran-aliran 
kebatinan, hendaknya kembali kepada agama induknya masing-masing. 
Artinya, perlu dibina agar sesuai dengan Islam, karena Kejawen itu tadi 
induk agamanya Islam. Kalau lantas disamakan kedudukannya, justru 
itu menyalahi kodrat. Ini masalah yang sangat prinsipil, tetapi diucapi, 
"gitu aja kok repot"; artinya menggampangkan persoalan yang prinsip. 
Tetapi di balik penggampangan itu, sejatinya Gus Dur telah bermain 
kata, untuk menempuh tujuannya, yaitu memberedel apa saja yang dia 
anggap   berbau  pemberlakuan   syaria‘t   Islam  secara  formal.  Dengan  
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mendudukkan Kejawen sebagai sama dengan Islam, hanya bukan Islam 
santri, berarti Gus Dur telah melegalkan (secara ucapan) satu bentuk 
Islam yang tidak usah melaksanakan syari‘at.  

Itulah Gus Dur. Dia anti formalisasi syari‘at, makanya 
menyebarkan faham formalisasi yang tak melaksanakan syari‘at, yaitu 
Kejawen, dengan cara mengakuinya sama dengan Islam, hanya beda 
syari‘atnya (yaitu tak melaksanakan syari‘at Islam) dan tak berkomentar 
untuk diapakan.  

 

Kalau rujukannya Kitab Allah SWT, maka sebenarnya jawabannya 
sudah jelas. Di antaranya ayat: 

 َربَّكَ  إِٔنَّ  أّّْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي َوَجاِدلُْهمْ  ألَْحَسَنةِ  َوألَْمْوِعَظةِ  بِالِْحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  إِٔلَى أْدعُ 
 [521:  ألنحل] بِالُْمْهَتِدينَ  أّّْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  أّّْعَلمُ  ُهوَ 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 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 An-Nahl: 125). 

 

Gus Dur Mengajak Murtad  

Dari hasil wawancara JIL terhadap Gus Dur itu bisa dilihat bahwa 
tidak lain hanyalah apa yang dalam istilah Islam tersebut mengajak 
kepada pemurtadan.  JIL mau menyuarakan pemurtadan, lalu mencari 
tokoh untuk berbicara, setelah ketemu lalu suaranya disebarkan. Allah 
berfirman: 

ْيَطانُ  َوَقالَ  ا ألشَّ ّّْمرُ  قُِضيَ  لَمَّ  َوَما َفاّّْخَلْفُتُكمْ  َوَوَعْدُتُكمْ  ألَْحقِّ  َوْعدَ  َوَعَدُكمْ  أللَّهَ  إِٔنَّ  أْلا
 َما أّّْنُفَسُكمْ  َولُوُموأ َتلُوُمونِي َفَلا لِي َفاْسَتَجْبُتمْ  َدَعْوتُُكمْ  أّّنْ  إِٔلَّا ُسْلَطان   ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لِيَ  َكانَ 
 َلُهمْ  ألظَّالِِمينَ  إِٔنَّ  َقْبلُ  ِمنْ  أّّْشَرْكُتُمونِ  بَِما َكَفْرتُ  إِٔنِّي بُِمْصِرِخيَّ  أّّنُْتمْ  َوَما بُِمْصِرِخُكمْ  أّّنَا

 [22:  إٔبرأهيم] أّّلِيم   َعَذأب  
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"Dan berkatalah syaithan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: 
"Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan 
akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak 
ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu 
kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan 
tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan 
kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak 
membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak 
dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang 
pedih". (QS. Ibrahim: 22) 

Demikian pula terhadap syaithan-syaithan manusia, berkatalah 
orang-orang yang dulunya diajak kemudian jadi sesat karena ajakan 
syaithan-syaithan manusia itu: 

 بِاللَّهِ  نَْكُفرَ  أّّنْ  َتأُْمُرونََنا إِٔذْ  َوألنََّهارِ  أللَّْيلِ  َمْكرُ  َبلْ  أْسَتْكَبُروأ لِلَِّذينَ  أْسُتْضِعُفوأ ألَِّذينَ  َوَقالَ 
 [99:  سبأ ]  أّّنَْدأًدأ لَهُ  َونَْجَعلَ 

"(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang 
menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah 
dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". (QS. Saba: 33) 

Allah SWT telah memperingatkan nasib penyeru kebatilan dan 
pengikut-pengikut mereka, Dia berfirman mengenai Fir‘aun dan 
keluarganya: 

ًة َيْدُعوَن إِٔلَى ألنَّاِر َوَيْوَم ألِْقَياَمِة َلا ُيْنَصُروَن ]ألقصص : َوَجَعلْ   [15َناُهْم أّّئِمَّ
 "Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru 

(manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong". (QS Al-
Qoshosh: 41) 

Al-Qur‘an telah menunjukkan bahwa penyeru kepada kebatilan itu 
menanggung dosa dirinya sendiri dan masih ditambahi dengan dosa-
dosa orang yang disesatkannya (tanpa mengurangi dosa mereka), 
sebagaimana firman Allah Ta‘ala:  
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 َما َساءَ  أَّّلا ِعْلم   بَِغْيرِ  ُيِضلُّونَُهمْ  ألَِّذينَ  أّّْوَزأرِ  َوِمنْ  َياَمةِ أْلقِ  َيْومَ  َكاِمَلةً  أّّْوَزأَرُهمْ  لَِيْحِملُوأ
 [21:  ألنحل] َيِزُرونَ 

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan 
sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang 
mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). 
Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (QS An-Nahl: 25). 

Ibnu Katsir berkata: Penyeru-penyeru (kebatilan) itu menanggung 
dosa kesesatan diri mereka sendiri dan dosa lainnya, karena apa yang 
telah mereka sesatkan, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. 
Ini dari keadilan Allah Ta‘ala. Nabi SAW bersabda: 

َ لَة  َكاَن َعَلْيِه ِمْن أْ َمْن َدَعا إٔلَى َضلاَ   ْثِم ِمْثُل أَٓثاِم َمْن َتِبَعُه لا ُيْنِقُص َذلَِك ِمْن ٓأَثاِمِهْم  لٕاِ
 .َشْيًئا

 Barangiapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia menanggung dosa 
dia sendiri (ditambah dosa) seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa 
mengurangi dosa mereka sedikitpun. 

Dan dalam kitab shahihain, dari Hudzaifah bin al-Yaman berkata: 

َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن ألَْخْيِر َوكُْنُت أّّْساّّلُُه َعِن  ُحَذْيَفَة ْبِن ألَْيَماِن َرِضَي أللَُّه َعْنُه َقاَل  عن
رِّ َمَخاَفَة أّّنْ  ُيْدِرَكِني َفُقْلُت َيا َرُسوَل أللَِّه إِٔنَّا كُنَّا ِفي َجاِهِليَّة  َوَشر  َفَجاَءنَا أللَُّه بَِهَذأ ألَْخْيِر  ألشَّ

رِّ ِمْن َخْير  َقاَل نََعْم َوِفيِه َدَخن    َفَهْل َبْعَد َهَذأ ألَْخْيِر َشر  َقاَل َنَعْم َفُقْلُت َهْل َبْعَد َذلَِك ألشَّ
ا َدَخُنُه َقاَل َقْوم  َيْسَتنُّوَن بَِغْيِر ُسنَِّتي َوَيْهُدوَن بَِغْيِر َهْديِي َتْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكُر َفُقْلُت قُْلُت َومَ 

يَها َهْل َبْعَد َذلَِك ألَْخْيِر ِمْن َشر  َقاَل نََعْم ُدَعاة  َعَلى أّّْبَوأِب َجَهنََّم َمْن أَّّجاَبُهْم إِٔلَْيَها َقَذفُوُه فِ 
وَل ْلُت َيا َرُسوَل أللَِّه ِصْفُهْم لََنا َقاَل نََعْم َقْوم  ِمْن ِجْلَدتَِنا َوَيَتَكلَُّموَن بِاّّلِْسَنِتَنا قُْلُت َيا َرسُ َفقُ 

ْن لَْم َتُكنْ  لَُهْم  أللَِّه َفَما َتَرى إِْٔن أّّْدَرَكِني َذلَِك َقاَل َتْلَزُم َجَماَعَة ألُْمْسِلِميَن َوإَِٔماَمُهْم َفُقْلُت َفٕاِ
َك َجَماَعة  َوَلا إَِٔمام  َقاَل َفاْعَتِزْل تِْلَك ألِْفَرَق كُلََّها َولَْو أّّْن َتَعضَّ َعَلى أّّْصِل َشَجَرة  َحتَّى ُيْدِركَ 

 ألَْمْوُت َوأّّْنَت َعَلى َذلَِك 
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"Diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman RA, ia berkata: Manusia 
sering bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan-amalan yang baik, 
tetapi aku telah bertanya tentang amalan-amalan buruk kerana aku takut ia 
akan menimpa diriku, lalu aku bertanya: Wahai Rasulullah! Dahulu kami 
berada dalam kejahilan dan kejahatan, kemudian Allah mengaruniakan kepada 
kami kebaikan (kebenaran), adakah selepas kebenaran ini akan berlaku pula 
kejahatan¿ Rasulullah menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Adakah akan berlaku 
pula kebaikan selepas kejahatan itu¿ Rasulullah menjawab: Ya, tetapi ketika itu 
terdapat kekurangan dan perselisihan. Aku bertanya apakah yang dimaksudkan 
dengan kekurangan dan perselisihan itu¿ Rasulullah menjawab dengan 
bersabda: yaitu satu kaum yang tidak beramal dengan sunnahku dan mengikuti 
selain dari jalanku, di antara mereka itu ada yang kamu kenali dan ada yang 
kamu tidak mengenalinya. Aku bertanya lagi: Adakah kejahatan akan berlaku 
lagi selepas itu¿ Rasulullah menjawab: Ya, ketika itu ada orang-orang yang 
menyeru  atau  mengajak  manusia ke Neraka Jahannam, siapa yang menyahut/ 
menyambut ajakan mereka, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam Neraka 
itu. Aku berkata lagi: Wahai Rasulullah! Sifatkan mereka kepada kami. 
Rasulullah menjawab: Baiklah, mereka adalah sebangsa dengan kita dan 
berbahasa seperti bahasa kita. Aku bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah 
pendapatmu sekiranya aku masih hidup lagi ketika itu¿ Rasulullah menjawab 
dengan bersabda: Kamu hendaklah bersama dengan jemaah Islam dan 
pemimpin mereka. Aku bertanya lagi: Bagaimana sekiranya ketika itu umat 
Islam tidak mempunyai jemaah (kesatuan) juga tidak ada pemimpin¿ 
Rasulullah menjawab lagi dengan bersabda: Kamu hendaklah memencilkan diri 
kamu dari kumpulan mereka walaupun kamu terpaksa memakan akar-akar kayu 
dan tinggallah kamu di sana sehingga kamu mati dalam keadaan yang 
demikian". (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Itu semua mewajibkan setiap Muslim untuk menghindar dari 
ajakan batil dan dari orang yang membawa ajakan itu. 

 

Gus Dur Menghina Al-Qur'an  

Sebenarnya risih menulis tentang omongan-omongan Gus Dur. 
Banyak  hal yang tidak pantas, plintat-plintut cara berfikirnya, bertujuan  
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membela kemunkaran dan kemaksiatan, bahkan lebih dari itu, untuk 
membela kemaksiatan sampai rela menghina al-Qur‘anul Karim, 
Kalamullah, Firman Allah SWT. 

Berhubung untuk membantah kemunkaran amat besar yang dia 
sebarkan itu harus pakai bukti, maka perlu mengutip perkataan dia 
pula. Jadi pengutipan-pengutipan yang sebenarnya membuat rasa risih 
ini terpaksa dilakukan, karena untuk mengemukakan bukti-bukti.  

Mari kita simak cara berfikir plintat-plintut Gus Dur dalam 
membela kemunkaran dan kemaksiatan, puncaknya sampai pada 
penghinaan terhadap al-Qur‘an Firman Allah, dia katakan sebagai kitab 
suci paling porno di dunia. Astaghfirullah… 

Sebelum membicarakan ungkapan-ungkapan Gus Dur, perlu 
dijelaskan dulu masalahnya, dalam hal ini mengenai makna dari kata 
porno. Karena istilah porno, bahkan paling porno itu lah yang 
disandangkan oleh Gus Dur kepada al-Qur‘an, firman Allah SWT, kitab 
suci yang dihormati umat Islam sedunia. 

 

Pengertian Istilah Porno  

Kata ―porno‖ itu dalam buku-buku biasanya mengenai perkataan, 
perbuatan, atau penampilan yang sifatnya cabul, kotor, jorok, atau keji, 
yang melanggar kesusilaan umum. Dalam bahasa Arab disebut al-fuhsyu 
(kadang disebut juga al-rofatsu). Kepornoan itu bisa tampak pada 
perilaku perorangan atau pakaian atau bahasa atau seni atau sastra.  

Itulah pengertian tentang porno, mencakup perkataan dan 
perbuatan ataupun penampilan, baik itu pada tingkah laku, 
penampilan, pakaian, ucapan, seni, ataupun sastra (tulisan maupun 
ucapan). Dengan demikian tidak bisa seenaknya saja mereka berlindung 
di balik apa yang mereka sebut seni, lalu mereka katakan, ―yang kita 
tonton itu seninya, bukan pornonya, tapi seninya itu. Jadi tidak ada 
hubungannya dengan porno‖, ujar mereka dengan sok memilah-milah 
antara seni dan lainnya. 
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Terhadap fikiran yang dangkal seperti itu perlu kita ajukan 
pertanyaan: Memangnya Allah SWT menurunkan al-Qur‘an dan 
mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia itu 
memberikan pengecualian kepada apa yang mereka sebut seni? 
Sehingga kalau sudah berlindung di balik seni, lalu yang namanya 
maksiat, porno, bejat, merusak akhlaq, menghancurkan iman, 
melariskan perzinaan dan aneka kemaksiatan; lantas bebas begitu saja, 
boleh-boleh saja?  

Masalah porno ini menjadi pembicaraan hangat ketika ada RUU 
APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang 
akan disahkan oleh DPR RI sebagai undang-undang sekitar pertengahan 
2006. Reaksi menghangat dari kalangan ―pro porno‖ (belakangan 
mereka mengaku ―anti porno‖ tetapi menolak RUU Anti Pornografi dan 
Pornoaksi) yang diawaki oleh sebagian seniman, artis, orang-orang 
liberal, dan semacamnya yang di antara penyuara vokalnya ada yang 
Kiai atau Gus, seperti Gus Dur bersama isterinya, Sinta Nuriyah, dan 
Gus Mus (Mustafa Bisri, mertua Ulil Abshar Abdalla, kordinator JIL). 
Sekelompok orang liberal dan ―pro porno‖ itu menentang arus 
kebanyakan umat Islam yang mendukung untuk disahkannya RUU 
APP sebagai undang-undang. Karena, menurut para pendukung 
disahkannya RUU APP, termasuk di antaranya dari MUI (Majelis 
Ulama Indonesia); umat Islam atau bangsa Indonesia ini perlu 
diselamatkan dari moral yang semakin merosot. Tetapi dukungan 
terhadap RUU APP itu dibalas oleh para ―pejuang‖ porno dengan 
sejadi-jadinya, sampai-sampai ada yang mengancam untuk memisahkan 
dari Indonesia, misalnya yang mereka kemukakan adalah Bali. Ada juga 
yang mengancam dengan ingin telanjang di depan umum. Media massa 
pun kebanyakan lebih menonjolkan orang-orang yang anti RUU APP 
alias ―pejuang‖ porno itu. 

Kalau yang ―membela‖ porno itu penjoget dan sebagainya, 
mungkin karena sudah pekerjaannya di bidang yang berdekatan 
dengan   itu,   jadi   mereka   bukan   orang   yang   bisa   diharap   untuk  
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memperhatikan perbaikan moral. Sebagian pendukung kepornoan ini 
menyanggah teman-temannya dengan cara berfikir dan menyebarkan 
pemikiran busuknya model mengecualikan maksiat dari seni. Bahkan 
ada yang aktif mewawancarai teman-temannya yang berfikiran sangat 
dangkal dan memalukan itu (―yang kita tonton itu seninya, bukan 
pornonya, tapi seninya itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan 
porno‖), lalu disebarkan.  

 

Gus Dur Membela Inul  

Untuk membicarakan masalah ini perlu diruntut perjalanan yang 
cukup nyata tentang bagaimana sikap Gus Dur terhadap apa-apa yang 
berbau porno, di antaranya goyang ngebor Inul yang ramai diprotes 
orang tahun 2003. 

Dalam hal membela Inul Daratista yang dipersoalkan khalayak 
ramai karena goyang ngebor-nya, Gus Dur jelas membela sejadi-jadinya. 
Cuplikan berita berikut ini sebenarnya saya risih untuk 
mengemukakannya, tetapi karena untuk bukti, maka dikemukakan di 
sini, berita berjudul Gus Dur: Tak Melanggar UU, Inul Tetap Boleh 
Ngebor_! 

Kepada wartawan Gus Dur menyatakan, tetap pada prinsipnya. 
Jika Rhoma melakukan pencekalan, maka Ketua PAMMI itu sudah di 
luar batas wewenangnya yang hanya sebagai Ketua Umum PAMMI. 
Sebab menurut orang nomor satu di PKB itu (yakni Gus Dur), tidak ada 
seorang pun yang berhak melarang orang berekspresi selama tidak 
bertentangan dengan undang-undang. Meski demikian, Gus Dur 
sepakat, bahwa sudah saatnya menjaga moral bangsa dan menghapus 
hal-hal yang bersifat erotis dalam berkesenian maupun hiburan. Dia 
sendiri tetap mempersilakan Inul untuk berekspresi selama itu tidak 
melanggar konstitusi. Ketika ditanya wartawan, apakah Inul boleh 
ngebor lagi? Gus Dur menjawab: "silakan saja. Saya melihatnya dari 
sudut legal (hukum). Selama Mahkamah Agung (MA) diam, saya juga 
diam. "  Demikian  pula  saat  ditanya,  apakah   Inul  mempertontonkan  
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erotisme, Gus Dur mengatakan, "Secara grup, iya. Tapi secara orang 
(pribadi) belum tentu. Sebagai grup saya sudah mengimbau kepada Inul 
bahwa rombongan penari ada yang melakukan gerak-gerak seolah 
sedang bersenggama." (KOMPAS Cyber Media - Gaya Hidup, Jumat, 02 
Mei 2003, 23:20 WIB, Gus Dur: Tak Melanggar UU, Inul Tetap Boleh 
Ngebor_! Laporan : Eko Hendrawan Sofyan). 

Berita itu menghangat tahun 2003. Mungkin setelah 
mempersilahkan Inul untuk tetap goyang ngebor itu Gus Dur sudah 
tidur nyenyak karena pembelaannya terhadap Inul sang ratu goyang 
ngebor, sementara dianggap berhasil. Tetapi masalahnya, Gus Dur 
kadung (terlanjur) membela Inul dengan dalih undang-undang, yaitu: 
Tidak ada seorang pun yang berhak melarang orang berekspresi selama 
tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka terhadap RUU APP 
tersebut, Gus Dur dengan wadyabalanya tampak mati-matian untuk 
menolaknya. Soalnya, kalau sampai undang-undang anti pornografi 
dan pornoaksi itu terwujud, sedang aksi-aksi porno model goyang Inul 
dan lain-lain yang selama ini dibela Gus Dur dengan alasan tidak 
melanggar undang-undang (karena memang undang-undangnya belum 
ada); lantas nanti setelah ada undang-undang dan ternyata aksi-aksi 
goyang dan semacamnya itu melanggar undang-undang, terus mau 
dibela pakai apa. Sebelum hal itu terjadi, maka buru-buru Gus Dur dan 
istrinya menolak RUU APP itu. 

Menurut Gus Dur dan istrinya, Nuriah Abdurahman, tidak perlu 
ada RUU APP, karena soal pornografi dan pornoaksi, cukup diserahkah 
masyarakat. Seperti dilaporkan dalam www.gusdur.net. Menurut Gus 
Dur, para anggota dewan yang menyetujui RUU APP, itu karena 
mereka takut pada Islam garis keras. "Nggak perlu ada UU pornografi. 
Masak peraturan menentukan moralitas masyarakat, itu kan lucu. Itu 
kayak paling suci saja," imbuhnya. 

 

Benar-benar Sesat Cara Berfikirnya   

1. Tadi   masyarakat   mempersoalkan    goyang    Inul,   lalu  Gus  Dur  
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menyanggah masyarakat dengan dalih bahwa goyang Inul itu tidak 
melanggar undang-undang, maka tidak ada seorang pun yang 
berwenang untuk mencekalnya. Lalu Gus Dur tetap mempersilakan 
Inul untuk goyang.  

2. Kemudian ada upaya untuk membentuk undang-undang anti 
pornografi dan pornoaksi, lalu Gus Dur bilang, rancangan undang-
undang anti pornografi dan pornoaksi itu tidak perlu. Alasannya, 
karena soal pornografi dan pornoaksi, cukup diserahkah 
masyarakat. Alasan lain, ‗kayak paling suci saja. Jadi apa maunya 
Gus? Agar semuanya jadi kotor? Agar semuanya jadi rusak? 
Dibiarkan saja? Lha tadi ketika masyarakat mempersoalkan 
kepornoan goyang Inul, kenapa Gus Dur menolaknya, dan berdalih 
undang-undang? Lha ketika undang-undang mau dibuat, lalu Gus 
Dur menolak Rancangan Undang-undangnya, dan dia katakan 
tidak perlu, cukup diserahkan kepada masyarakat. Ini sikap apa? 
Benar-benar plintat-plintut! 

3. Di samping itu, ketika menolak rancangan undang-undang anti 
pornografi pornoaksi, Gus Dur beralasan, "kayak paling suci saja". 
Dipandang dari alasannya, maka yang pantas mengucapkan 
ungkapan kepada DPR atau pembuat rancangan undang-undang 
dengan kata-kata "kayak paling suci saja" itu adalah: 

a. Ulama yang alim dan sangat mulia akhlaqnya, sehingga para 
manusia, siapa saja orangnya, mesti tunduk kepada Allah SWT. 
Sehingga urusan apapun mesti diatur pakai aturan Allah SWT 
yaitu mengembalikan masalah dengan merujuk kepada Firman 
Allah yang Maha Suci, al-Qur‘an, dan hadits Nabi Muhammad 
SAW sebagai landasan untuk menghukumi masalah. Karena 
manusia ini disertai hawa nafsu bahkan punya dosa-dosa, 
sehingga kalau memproduk hukum tentu disertai hawa 
nafsunya bahkan untuk melindungi dosa-dosanya. Sehingga 
ketika memproduk rancangan undang-undang, diucapi dengan 
kata - kata,   "kayak   paling   suci   saja".  Pertanyaan  yang  perlu  
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diajukan dalam hal ini, apakah Gus Dur tipe orang yang seperti 
itu? Bukan. Jelas bukan. Kenapa? Karena sikap Gus Dur justru 
sebaliknya. Gus Dur bukannya ingin merujuk ke al-Qur‘an, 
namun justru melecehkannya. Sebagaimana yang tertera dalam 
hasil wawancara diatas. 

b. Orang yang pekerjaannya di bidang porno atau bahkan lebih 
dari itu. Misalnya orang-orang-orang di kawasan "hitam", 
"remang-remang" dan semacamnya. Ketika orang DPR ataupun 
pembuat rancangan undang-undang anti pornografi dan 
pornoaksi itu memproses RUU yang diperkirakan akan 
menabrak kepentingan orang-orang kawasan ‗hitam‘ itu maka 
komentarnya adalah: "kayak paling suci saja". Pertanyaannya, 
apakah Gus Dur termasuk orang model ini? Mungkin juga, 
seperti dalam kasus Ariyanti. 

 

Ragam Membela Kepornoan  

Untuk urusan yang beginian, Gus Dur punya teman yaitu Gus 
Mus, mertua Ulil Abshar Abdalla, Kordinator JIL. Sebagai sesama 
pembela Inul, mereka sahut menyahut dengan kemampuan masing-
masing. Kalau Gus Dur dalam membela goyang Inul caranya dengan 
membantah Rhoma Irama seperti tersebut di atas, lain lagi Gus Mus 
karena bisa melukis sosok orang, maka Gus Mus melukis Inul yang 
sedang menggoyangkan pantat itu dilukis dalam keadaan dikerumuni 
para kiai, lalu diberi judul Dzikir Bersama Inul. Tentu saja lukisan yang 
khabarnya dipamerkan di lingkungan masjid di Jawa Timur itu diprotes 
orang, tapi dia tidak kapok. Bahkan dilanjutkan sebagaimana tekad Gus 
Dur dan isterinya untuk membela Inul dan menolak RUU APP. 

Beberapa saat yang lalu, budayawan KH. Mustofa Bisri atau kerap 
dipanggil Gus Mus sempat mengatakan; ―Bahwa RUU APP adalah 
bukti dari tumpulnya peran tokoh agama, terutama para ulama (tokoh 
Islam, pen), dalam menghadapi globalisasi. Karena panik, mereka lalu 
angkat tangan dan menyerahkan soal itu ke kepolisian‖ (Kompas, 05/03 
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/'06). Hal senada, katanya, juga pernah dilontarkannya ketika MUI 
mengeluarkan fatwa malarang aliran Ahmadiyah (Jawa Pos, 12/08/‘05). 

Sebelumnya, sikap senada juga ditunjukkan pada Gus Dur dan 
istrinya, Ny, Nuriah Abdurahman Wahid. Kata Gus Dur, tidak perlu 
ada RUU APP, karena soal pornografi dan pornoaksi, cukup diserahkah 
masyarakat. 

Pemikiran semacam itu sangat tidak efektif, bahkan masih 
menyisakan berbagai pertanyaan esensial, dan nampak kurang 
memahami realitas gejolak di lapangan. Tulisan ini adalah kritik 
terhadap ungkapan dari Gus Mus tersebut.  

Sebagaimana diketahui bersama, soal pornografi bukanlah semata 
musuh para tokoh agama semata. Bahkan sebenarnya, yang paling 
berkepentingan adalah keluarga dan orang tua. 

Karena itu, komunitas ilmiah pasti balik bertanya kepada Gus 
Mus, jika pandangannya skeptis seperti itu, semua undang-undang anti 
kriminalitas yang ada di negara ini, kenapa tidak diusulkan untuk 
dihapus saja? Sehingga Republik ini tanpa Undang-Undang (UU) anti 
pembunuhan/pemerkosaan? Atau tanpa UU anti korupsi/pencurian? 
Juga tanpa UU anti over dosis narkotika? Dan tanpa UU anti berbagai 
kriminalitas lainnya. Apakah akan efektif demikian itu? Tentunya 
pendapat seperti itu adalah pandangan skeptis. 

Esensi persoalannya adalah kriminalitas dan dekadensi moral 
(utamanya karena efek pornografi) berujung membludaknya pornoaksi 
semakin merajalela. 

Akibat dilanda ―polusi keimanan‖ penghuni negeri yang 
mayoritas hanya dalam kuantitas dan minoritas kualitasnya ini. Tentu 
saja, ini karena gencarnya kampanye berbagai aspek hedonisme, juga 
ditopang oleh derasnya sekulerisme, liberalisme, pluralisme dan 
"saudara-saudaranya‖ disertai berbagai kepentingannya itu. 
(hidayatullah.com Rabu, 29 Maret 2006) 
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Perlu Pisau Analisis Khusus  

Untuk menganalisis ungkapan-ungkapan Gus Dur itu perlu pisau 
analisis khusus, pakai paradigma (bentuk analisis) musuh Allah dan 
musuh manusia beriman. Siapa mereka, yaitu syaithan. Di dalam Al-
Qur‘an ditegaskan: 

ْيَطانَ  َتْعُبُدوأ َلا أّّنْ  أَٓدمَ  َبِني َيا إِٔلَْيُكمْ  أّّْعَهدْ  أّّلَمْ   أْعُبُدونِي َوأّّنِ  ، ُمِبين   َعُدو   َلُكمْ  إِٔنَّهُ  ألشَّ
 يألَّتِ  َجَهنَّمُ  َهِذهِ  َتْعِقلُوَن ، َتُكونُوأ أَّّفَلمْ  َكِثيًرأ ِجِبلًّا ِمْنُكمْ  أَّّضلَّ  َولََقدْ  ، ُمْسَتِقيم   ِصَرأط   َهَذأ
 [71 - 70:  يس] َتْكُفُرونَ  كُْنُتمْ  بَِما ألَْيْومَ  أْصَلْوَها ، تُوَعُدونَ  كُْنُتمْ 

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya 
kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagi kamu", dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang 
lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di 
antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah Jahannam yang 
dahulu kamu diancam (dengannya). Masuklah ke dalamnya pada hari ini 
disebabkan kamu dahulu mengingkarinya". (QS Yaasiin: 60-64). 

َُ َٞلََِٖٔأَوَزُكْيلاِلَفِكَزلََٖعَلُكَيلالِشَْٗطَ َْلَبَِلَفْحَشَ ّٚلََٖعَلُكْيلَٔالمَّ َْلَوْغَفَز َْلََٔفْضّمَلَوٍْ لَٔالمَّ
ل[862:للالبكزٚ]للَ َمٌٗيلَٔاَ ٌع

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan 
menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu 
ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi 

Maha Mengatahui. (QS. Al-Baqoroh: 268) 

Syaithan itu musuh yang nyata bagi Bani Adam (manusia), maka 
mesti diperlakukan sebagai musuh. Yang disembah dan aturannya 
diikuti adalah Allah SWT yang telah menurunkan wahyu al-Qur‘an 
kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa dan dibacakan oleh 
Malikat Jibril AS. Lalu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikannya 
kepada para manusia. Ketika mentaati apa-apa yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad  SAW  dengan  beramal  shalih,  ikhlas  karena  Allah  SWT,  
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maka akan dimasukkan ke surga kelak di akhirat. Sebaliknya, yang 
mengikuti syaithan, dan inkar kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW, maka diancam masuk neraka.  

Orang yang taat dan mengikuti aturan Allah SWT yang dibawa 
Nabi Muhammad SAW maka pandangannya, cara berfikirnya, sesuai 
dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan bertentangan 
dengan syaithan. Karena syaithan adalah musuh Allah SWT dan telah 
dilaknat. Sebaliknya, orang yang ingkar terhadap aturan Allah SWT 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maka otomatis 
pandangannya, cara berfikirnya sesuai dengan syaithan. Itu sudah 
aksiomatis. 

 أّّْولَِياُؤُهمُ  َكَفُروأ َوألَِّذينَ  ورِ ألنُّ  إِٔلَى ألظُّلَُماتِ  ِمنَ  ُيْخِرُجُهمْ  أَٓمُنوأ ألَِّذينَ  َولِيُّ  أللَّهُ 
 ألبقرة] َخالُِدونَ  ِفيَها ُهمْ  ألنَّارِ  أّّْصَحابُ  أّْولَِئكَ  ألظُّلَُماتِ  إِٔلَى ألنُّورِ  ِمنَ  ُيْخِرُجونَُهمْ  ألطَّاُغوتُ 

 :216] 
"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka 

dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya 
kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya". (QS Al-Baqarah: 257). 

Perintah Allah SWT kalau disanggah atau bahkan dilecehkan, 
maka tidak mungkin penyanggahan dan pelecehan itu tidak didukung 
syaithan. Tidak mungkin bertentangan dengan program syaithan. 
Artinya, segala yang diperintahkan Allah SWT mesti dipandang buruk 
oleh syaithan, lalu mereka halangi sekuat tenaga. Sebaliknya, segala 
yang dilarang Allah SWT mesti dianjurkan oleh syaithan, dipandang 
baik oleh syaithan, mesti didukung oleh syaithan. Sehingga, cara 
pandang, cara berfikir model syaithan adalah berbalikan dengan aturan-
aturan dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kalau Allah 
SWT menyuruh menutup aurat, maka syaithan berupaya keras 
menghalangi  manusia  dari  menutupnya,  menghalangi  adanya aturan  
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yang ditegakkan untuk menutup aurat, sebaliknya mereka 
mempertahankan ‗ketelanjangan‘, dengan aneka dalih, misalnya seni, 
adat daerah, dan sebagainya. [14] 
 

                                                 
14). Hartono Ahmad Jaiz, Al-Qur'an Dihina Gus Dur. 
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UIN Syarif Hidayatullah                
Tak    Akan    Luluskan   Tesis    Yang 
Mencantumkan 'SAW' Sebagai Gelar 
Nabi Muhammad 

 

 

Mirzah Abdul Aziz mahasiswi jurusan pemikiran politik Islam di 
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengungkapkan sebuah 
fenomena baru di UIN yang membuatnya trenyuh. 

Fenomena yang dimaksudnya itu, berhubungan dengan masalah 
penulisan dalam sebuah karya ilmiah. Misalnya, para mahasiswa 
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tidak diperkenankan 
menulis kata Allah dengan lanjutan SWT (subhanahu wa ta‟ala); tidak 
boleh menulis kata Muhammad dengan diakhiri SAW (shallallahu „alaihi 
wa sallam); tidak boleh menulis Muhammad dengan sebutan Nabi.  

 

Pelarangan itu menurut Prof.  Dr. Suwito yang sehari-hari 
mengurus kampus Pascasarjana UIN, karena yang menganggap 
Muhammad sebagai Nabi hanya orang Islam, sedangkan non-muslim 
tidak menganggap Muhammad Nabi. Begitu juga dengan Allah, yang 
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mengakui Allah itu Subhanahu wa Ta‟ala  hanya orang Islam, sedangkan 
mereka yang bukan Islam, tidak demikian. 

Menurut Mirzah pula, dalam sebuah karya ilmiah di Pascasarjana 
UIN tidak boleh ada kalimat-kalimat Islam sebagai agama yang 
sempurna atau Islam sebagai agama yang haq, dan kalimat-kalimat 
sejenis itu. Jika kalimat seperti itu ditemukan di dalam karya ilmiah 
(makalah, tesis atau disertasi), maka akan langsung dicoret! Mirzah sang 
mahasiswi pascasarjana UIN ini, sangat menyayangkan adanya aturan 
seperti itu. Apalagi, sepertinya Islam tidak dihargai, namun sebaliknya, 
pandangan orang-orang kafir menjadi lebih dimuliakan dan dihargai. 

Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam benak Mirzah akibat 
adanya ketentuan yang tidak lazim tersebut: ―… mengapa sebuah 
universitas Islam yang terkenal menjadi anti-pati terhadap penulisan-
penulisan seperti itu? Seolah penulisan seperti itu adalah hal yang 
memalukan dan aib di hadapan warga dunia. Sejak kapan pelarangan 
tersebut menjadi peraturan? Apakah ada aturan resminya? Atau ada SK 
Rektor atau dari Depag (Departemen Agama) ada instruksi demikian? 
UIN memang memiliki cita-cita besar untuk menjadi universitas 
internasional, dan saya acungi jempol akan mimpi tersebut. UIN 
memang ingin karya-karyanya diterima oleh masyarakat dunia, saya 
tidak menolak harapan tersebut. Tapi kita tidak bisa meninggalkan 
identitas sebagai Universitas Islam.‖ Begitu tulis Mirzah dalam satu 
situs. 

 

Aneh Atau Ada Maksud Tertentu? 

Memang terkesan aneh. Bukan sekedar aneh, tetapi ada muatan 
inferiority complex (minder). Atau, memang disengaja, untuk maksud-
maksud tertentu?  

Logika Dr. Suwito di UIN Jakarta itu jika diimplementasikan untuk 
kehidupan sehari-hari akan terlihat kebodohannya. Misalnya, Si Pitung 
itu,    bagi   orang   Indonesia   khususnya   masyarakat   Betawi,   adalah  
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pahlawan. Tapi bagi orang Belanda, si Pitung adalah pemberontak. Nah, 
dalam rangka menjaga perasaan orang Belanda yang menganggap si 
Pitung bukan pahlawan tetapi justru pemberontak, maka masyarakat 
Indonesia terutama yang sedang menulis karya ilmiah, tidak boleh 
menyebut si Pitung dengan julukan pahlawan. 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi Presiden RI karena 
dipilih oleh 60% rakyat Indonesia yang mengikuti pemilu. Sedangkan 
40% lainnya tidak memilih SBY. Masih ada lagi kalangan yang bersikap 
abstein, meski punya hak suara namun tidak menggunakan haknya, 
sehingga mereka tidak termasuk kalangan yang memilih SBY sebagai 
presiden. Nah, dalam rangka menjaga perasaan kalangan yang tidak 
memilih SBY sebagai Presiden, maka tidak boleh di dalam setiap karya 
ilmiah menyebut SBY dengan diawali ―Presiden‖. Bahkan, tidak boleh 
mengawali nama SBY dengan sebutan ―Bapak‖ karena yang 
menganggap SBY sebagai bapak kan hanya anak-anaknya SBY saja.  

Adanya ketentuan tidak tertulis seperti di atas, yang oleh Mirzah 
disebut sebagai fenomena terbaru di lingkungan UIN yang 
membuatnya trenyuh dan keheranan, sangat bisa ditafsirkan, bahwa Dr. 
Suwito sedang melakukan satu tahapan cuci otak, agar kemuliaan Allah 
SWT dan Nabi Muhammad SAW tidak lagi bersemayam di dalam 
benak mahasiswa UIN. Hal ini boleh jadi merupakan salah satu upaya 
merelatifkan keberadaan Allah SWT. Ini jelas-jelas merupakan upaya 
penganut neo-komunisme agar mahasiswa-mahasiswi UIN lambat-laun 
memposisikan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebatas sebuah 
fenomena sosiopsikologis. Padahal, Dia sendiri yang menyebut dirinya 
Allah. 

Anjuran Dr. Suwito itu ternyata juga sudah disosialisasikan oleh 
sejumlah orang penganut neo-komunisme, sebagaimana bisa ditemukan 
pada milis faithfreedom. 
 

Mengingkari Allah, Doktrin Neo-Komunisme 

Menafikan   Allah,  mengingkari  Allah.  Ini  jelas-jelas doktrin neo- 
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komunisme, yang dibungkus dengan gagasan pluralisme dan 
sebagainya. Bahaya laten seperti ini sudah seharusnya disikapi dengan 
tegas oleh pemerintah dan aparat keamanan. 

 

Para penganut neo-komunisme ini, untuk menanamkan 
doktrinnya mengawali upayanya dengan gerakan pemurtadan, dengan 
menjual slogan pluralisme dan sebagainya. Bahkan mereka tidak 
sungkan-sungkan menuduh umat Islam sebagai biang kerok konflik 
horizontal, akibat pemahaman yang tekstual dan jumud. Padahal, 
sumber konflik horizontal adalah karena semakin leluasanya para 
penganut neo komunisme berkiprah di ranah politik nasional. 

 

Di masa Orde Baru, penganut komunis sama sekali tidak bisa 
berkiprah di ranah politik, tidak bisa menjadi anggota parpol, dan 
sebagainya. Kini, mereka leluasa masuk ke berbagai parpol seperti PDI-
P, Golkar dan sebagainya. Bagi komunisme, merebut kekuasaan adalah 
salah satu pokok ajaran yang wajib dilaksanakan. Maka, mereka 
berusaha merebut kekuasaan dari tingkat yang paling rendah melalui 
berbagai pilkada. Hasilnya, berbagai pilkada selalu diwarnai kericuhan. 

 

Gagasan mengganti Allah dengan Tuhan, sudah pernah dijajakan 
Dr. Nurcholish Madjid. Gagasan itu ditawarkannya pada tahun 1985, 
dengan alasan agar Islam terkesan lebih mempribumi. Rupanya, 
tawaran itu masih terus dihidup-hidupkan oleh Dr. Suwito dan 
organisme yang lebih muda darinya. 

 

Kalau toh gagasan itu tidak berhasil diimplementasikan, 
setidaknya sudah berhasil menyulut kemarahan kalangan Islam. Yang 
penting potensi konflik terus diproduksi. Pelarangan Suwito di atas juga 
bisa dimasukkan ke dalam ‗strategi‘ seperti ini. Begitulah watak 
penganut komunis. Konflik harus terus diciptakan, sehingga terjadi 
instabilitas politik. Bila terjadi instabilitas politik dalam jangka waktu 
cukup panjang, akan menjadi momentum yang kondusif untuk merebut 
kekuasaan. 
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Menghina Islam  

Gagasan-gagasan kafir yang diproduksi petinggi dan mahasiswa 
IAIN-UIN tidak bisa hanya dipandang sebelah mata oleh aparat 
keamanan. Karena itu merupakan indikasi adanya penyelundupan 
doktrin komunisme ke dalam Universitas Islam Negeri. Orang-orang 
seperti Suwito, Kautsar Azhari Noer, atau Azyumardi Azra harus 
diwaspadai. Jangan justru diberi kursi mulia sebagai Rektor,  Direktur 
Sekolah Pascasarjana UIN, atau Penasehat Presiden. 

Jangan lupa, sebelumnya dari UIN (IAIN) pernah lahir seruan 
untuk ―bertakbir‖ dengan lafaz anjinghu akbar. Dan itu dibela oleh dekan 
fakultas Ushuluddin IAIN –kini UIN Bandung, dan Abdul Moqsith 
Ghazali dari UIN Jakarta. Dari kawasan ini juga pernah lahir pernyataan 
―kawasan bebas tuhan‖ dan ―tuhan telah mati‖ yang dibidani para 
mahasiswanya. Selain itu, pernah ada dosen UIN yang berpendirian, 
karena Al-Qur‘an secara fisik adalah makhluk, maka tidak apa-apa bila 
diinjak-injak. Begitu juga dengan lafaz Allah yang ditulisnya sendiri di 
atas secarik kertas, kemudian diinjak-injaknya sendiri di hadapan 
sejumlah mahasiswanya, bukanlah tindakan yang menistakan Allah 
SWT. Begitu pendirian sang dosen IAIN-UIN. 

Secara fisik, kertas yang bertulisan Al-Qur‘an memang makhluk. 
Begitu juga dengan secarik kertas yang ditulisi lafadz Allah, adalah 
makhluk. Tetapi Al-qur‘an itu sendiri adalah Kalamullah, bukan 
makhluq. Dan siapa yang menyatakan bahwa al-Qur‘an, Kalamullah itu 
makhluq, maka jelas keluar dari aqidah Ahlus Sunnah alias keluar dari 
keyakinan yang benar.  

Yang tidak sampai menyangkut aqidah saja, coba kita bandingkan 
dengan bendera partai, misalnya PDI-P dan gambar Megawati 
pimpinan PDI-P, adalah jelas-jelas makhluk. Lha, kalau memang 
demikian, berani nggak sang dosen menginjak-injak bendera PDI-P dan 
gambar Megawati di hadapan massa PDI-P?  

Dari    contoh - contoh   di   atas,   nampaknya   bahaya   laten   neo- 
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komunisme sudah tidak laten lagi, tetapi sudah muncul dengan jubah 
pluralisme dan sebagainya. Ciri-cirinya sudah jelas, yaitu anti Tuhan, 
anti Agama, kalau toh berbicara soal agama tujuannya untuk membuat 
orang ragu-ragu, atau justru menafikannya. Karena neo kumunis jelas 
anti agama, maka tindakan mengkritisi agama sendiri adalah puncak 
keimanan dan ketauhidan yang tertinggi. Begitu pemahaman dan 
doktrin penganut neo komunisme. Padahal sebenarnya justru puncak 
penodaan terhadap keimanan dan ketauhidan yang tertinggi.   

Fakta-fakta ini jelas memilukan. Lebih memilukan lagi, karena 
gejala-gejalanya marak justru di Universitas Islam Negeri alias IAIN, 
yang seharusnya menjadi pusat melawan komunisme gaya baru. 
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Fitnah Antek-antek  

Zionis Amerika di Indonesia 
 

 

Suasana pertemuan bulanan Forum Umat Islam Rabu, 12 
(12/1/2010) di kawasan Jakarta Selatan terkesan penuh dengan 
kegeraman dari para tokoh, kyai dan ulama serta aktivis yang 
menghadiri rapat tersebut. Bagaimana tak geram, laporan hasil 
―penelitian‖ yang dilakukan oleh SETARA Institute, sebuah LSM 
Komprador asing, jelas-jelas menudingkan telunjuknya kepada ormas 
Islam dan beberapa ulama sebagai pelaku kekerasan.  

Laporan yang lebih tepat disebut dan dikategorikan sebagai 
laporan intelijen tersebut sepertinya memilliki agenda untuk memecah 
belah umat Islam dan memprovokasi aparat negara agar memusuhi 
Islam dan umat Islam. Seolah bersandar pada nilai anti kekerasan, 
padahal justru rekomendasi SETARA tersebut menganjurkan kekerasan 
struktural oleh negara kepada rakyat sendiri. 

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh SETARA melalui 
―penelitian‖ tersebut adalah perwujudan dari agenda besar kaum Zionis 
Internasional yang bermarkas di Amerika Serikat. Agenda kaum Zionis 
tersebut adalah menghancurkan umat Islam melalui berbagai makar 
dan fitnah. 
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Makar oleh pasukan iblis yang terdiri dari golongan jin dan 
manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata untuk 
menghalangi manusia dari jalan Allah. Pasukan iblis yang berwujud 
manusia ini melakukan makar dengan berbagai cara yang berbungkus 
dan berwajah kemanusian dan membentuk berbagai macam organisasi 
yang mengusung slogan kemanusiaan atau pencerahan, dan saat ini 
slogan yang mereka gunakan adalah HAM dan Demokrasi, sikap 
moderat dan toleransi. Mereka tak peduli, walaupun pihak yang mereka 
tuding tersebut, yaitu umat Islam justru sedang dizhalimi di berbagai 
tempat. 

Yang menarik, cara kerja zionis internasional tersebut adalah 
dengan merekrut dan menggunakan orang-orang lokal untuk 
menjalankan agenda zionis menguasai dunia. Mereka membentuk 
jaringan kerja, mulai dari aktivis kampung hingga para birokrat dan 
petinggi negeri. Jaringan ini bekerja di berbagai sektor kehidupan, mulai 
dari pendidikan, perekonomian, birokrasi, politik, hingga sosial 
kemasyarakatan. 

Jaringan Zionis Internasional tersebut, sudah bercokol lama di 
negeri ini, bahkan sejak masa penjajahan Belanda, karena memang 
beberapa pegawai Pemerintah Hindia Belanda adalah anggota dari 
jaringan tersebut. Bahkan Belanda merupakan salah satu tempat 
pertemuan jaringan zionis internasional se-Eropa. 

Dr. Th. Stevens, seorang sejarawan Belanda, dalam bukunya yang 
beredar sangat terbatas berjudul, Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di 
Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962, memuat banyak bukti yang 
menjelaskan tentang gerakan-gerakan kesukuan dan berbasiskan 
sekulerisme, pluralisme dan liberalisme dan anti Islam yang digerakkan 
oleh tokoh-tokoh anggota jaringan Zionis Internasional. Namun dalam 
buku-buku pelajaran sejarah resmi yang digunakan di sekolah-sekolah, 
organisasi-organisai pergerakan ini disebut sebagai pergerakan nasional 
yang membangkitkan nasionalisme dan banyak para tokohnya disebut 
sebagai tokoh nasional dan bahkan pahlawan nasional. 
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Di antara organisasi yang paling tenar disebut-sebut sebagai awal 
dari kebangkitan nasional dalam buku Dr. Th Stevens tersebut adalah 
Boedi Oetomo yang ternyata beberapa tokoh kuncinya adalah anggota 
jaringan Zionis Internasional, seperti Pangeran Ario Notodirejo yang 
merupakan anggota Loge Mataram dan ketua Boedi Oetomo antara 
tahun 1911-1914. Ia juga menyusup ke dalam Sarekat Islam yang pada 
tahun 1911 berhasil membuat rapat umum yang dihadiri oleh 10.000 
orang, sehingga membuat pihak Belanda dan anteknya khawatir, lalu 
menugaskan anteknya untuk menyusup ke dalam Sarekat Islam. 

Beberapa nama lain yang berasal dari kalangan lokal yang menjadi 
bagian dari jaringan Zionis Internasional adalah Raden Adipati Tirto 
Koesomo, Bupati Karang Anyar dan menjadi anggota Loge Mataram 
sejak tahun 1895. Terdapat juga Mas Boediarjo, Raden Mas 
Toemenggoeng Ario Koesoemo Yoedha, Dr. Rajiman, bahkan pada 
masa-masa tahun 1950, Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah 
juga merupakan anggota Loge Indonesia Purwo-Daksina dan sekaligus 
sebagai Suhu Agung dari Timur Agung Indonesia atau Federasi 
Nasional Mason dan juga merangkap sebagai ketua yayasan Raden 
Saleh. Begitu juga tokoh pendidikan dan pahlawan nasional yang 
menolak pendidikan agama pada kurikulum sekolah yang didirikannya 
dan menggantinya dengan pendidikan Budi Pekerti, yaitu Ki hajar 
Dewantara. 

Menariknya, jaringan Zionis Internasional ini pernah dibubarkan  
dan dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Lembaran Negara 
bernomor 18/1961, bulan Februari 1961, yang dikuatkan melalui 
Keppres No. 264 tahun 1962. Yang dibubarkan adalah berbagai 
organisasi yang merupakan jaringan Zionis Internasional seperti 
Rosikrusian, Moral Re-armament, Lion Club, Rotary dan Bahaisme dan 
seluruh loge (loji) mereka disita. 

Yang aneh, justru 38 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2000, 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Presiden pada waktu itu, 
melalui Keppres No. 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000, mencabut 
keppres yang dikeluarkan Soekarno sebelumnya. 
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Namun, kenapa pemerintah pada saat itu DPR/MPR, ulama, tokoh 
masyarakat hanya diam saja dan tidak menggunakan hak 
interpelasinya? 

Di level internasional, Jaringan Zionis Internasional ini bertugas 
membuat arahan kebijakan yang dijadikan pegangan oleh berbagai 
pemerintahan dunia, khususnya Amerika Serikat yang memang negara 
bentukan dari kaum Zionis Internasional. Dokumen-dokumen yang 
dihasilkan oleh jaringan Zionis Internasional ini kemudian diadopsi 
oleh Pemerintah Amerika Serikat yang kemudian meneruskannya 
menjadi kebijakan politik luar negeri AS. 

Sebagai bukti, pada tanggal 16 Maret 2006 Gedung Putih 
menerbitkan sebuah dokumen yang berisi strategi keamanan nasional 
AS (National Security Strategy). Dokumen tersebut menyebutkan bahwa 
ada dua pilar utama strategi keamanan nasional, pertama 
mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemulian manusia berjuang 
untuk mengakhiri tirani, mempromosikan demokrasi yang efektif dan 
memperluas kesejahteraan melalui pasar bebas dan kebijakan 
pembangunan yang bijaksana. Kedua, menghadapi berbagai tantangan 
dengan memimpin komunitas demokrasi yang sedang tumbuh. Untuk 
mencapai hal tersebut maka pemerintah AS akan mengembangkan 
kebijakan yang solid, baik dalam aspek politik, ekonomi, diplomatik 
dan berbagai alat lainnya yang dianggap mendukung.  

Salah satu langkah dari proyek tersebut adalah menggunakan 
bantuan asing untuk mendukung pembangunan pemilu yang fair dan 
bebas, penegakan hukum, masyarakat sipil, hak-hak perempuan, 
kebebasan media serta kebebasan beragama (National Security Strategy, 
hal 6). 

Dalam dokumen tersebut juga dibahas strategi untuk meredam 
ancaman dan perkembangan teroris dan ideologinya. Salah satunya 
adalah memberdayakan sesuatu yang paling diincar oleh kelompok 
teroris; keyakinan penganut Islam. Upaya tersebut difokuskan di dunia 
Islam dan Yordania, Maroko serta Indonesia dianggap telah memulai 
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proses tersebut. Dalam memerangi teroris yang dianggap sebagai pihak 
yang intoleran dalam masalah agama, maka AS akan melakukan: "Kami 
akan mempertahankan kebebasan pertama: hak orang untuk percaya 
dan beribadah sesuai dengan seruan keyakinannya yang bebas dari 
paksaan negara, paksaan mayoritas dan paksaan minoritas yang ingin 
mendikte keyakinan pihak lain." 

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa kedekatan aliansi dan 
persahabatan AS ditentukan seberapa besar negara tersebut 
memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai yang diusung oleh negara 
tersebut. Semakin intens suatu negara memperlihatkan bahwa mereka 
menghormati warga negara mereka dan berkomitmen dengan prinsip-
prinsip demokrasi maka semakin dekat dan kuat hubungan mereka 
dengan AS. 

Rand Corporation pada tahun 2007 juga menerbitkan sebuah hasil 
riset yang dipimpin oleh mantan atase Departemen Pertahanan AS, 
Angel Rabasa yang judul Building Moderate Muslim Networks. Penelitian 
ini bertujuan untuk membentuk model jaringan muslim moderat 
khususnya di dunia Islam yang dianggap memiliki pandangan dan misi 
yang sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip AS untuk menandingi 
kaum fundamentalis. 

Di dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa baik AS akan 
mendapatkan berbagai keuntungan baik secara publik maupun privat 
dari penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal yaitu; nilai kesamaan, 
toleransi, pluralisme, penegakan hukum dan HAM. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, secara khusus Departemen Luar 
Negeri AS bersama U.S. Agency for International Development (USAID) 
mendapatkan mandat spesifik untuk mempromosikan demokrasi. 
Untuk menterjemahkan kebijakan ini dalam bentuk tindakan, Deplu AS 
dan USAID telah mengontrak sejumlah LSM (NGOs), diantaranya 
National Endowment for Democracy (NED), International Republican 
Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asia Foundation, 
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and Center for the Study of Islam and Democracy (CSID). Semua LSM 
tersebut sepenuhnya didanai oleh pemerintah AS. 

Asia Foundation sendiri dianggap sebagai organisasi yang paling 
berhasil dalam menjalankan misinya sehingga dijadikan sebagai model 
penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal di Timur Tengah. Hal menarik 
lainnya adalah perang ide ini sebagaimana halnya pada Perang Dingin, 
difokuskan pada dukungan terhadap partner beserta program kerjanya 
dan tidak dititikberatkan pada lawan. Beberapa kalangan yang 
dianggap potensial sebagai partner adalah:  

1. Intelektual dan akademisi muslim yang liberal dan sekuler. 
2. Ulama muda yang moderat,. 
3. Komunitas-komunitas aktivis. 
4. Kelompok-kelompok perempuan yang terlibat dalam kamapanye 

kesetaraan gender. 
5. Penulis dan jurnalis moderat. 

6.  

Lebih dari itu pemerintah AS harus menjamin pandangan-
pandangan dan program kerja individu-indivudu tesebut. Sebagai 
contoh pemerintah AS harus menjamin bahwa kelompok-kelompok ini 
(baca; antek mereka) dilibatkan pada berbagai kongres, membuat 
mereka lebih dikenal oleh para pembuat kebijakan dan membantu 
menjaga dukungan dan sumber AS untuk tujuan kampanye publik. 

Menurut lembaga riset ini, radio dan televisi merupakan alat yang 
paling dominan yang digunakan oleh AS dalam menyebarkan isu-isu 
tersebut. Di Timur Tengah, jaringan televisi AS di Timur Tengah, al-
Hurra dan radio as-Sawa merupakan contoh media yang menjadi 
corong AS.  

Setiap tahunnya media mendapat dana sebesar U$ 70 juta dollar. 
Meski demikian direkomendasikan agar pendanaan langsung seperti itu 
sebaiknya ditujukan untuk mendukung outlet-outlet media lokal dan 
jurnalis yang mengikuti agenda yang demokratik dan pluralistik. 
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Pada tahun 2003, Rand Corporation juga mengeluarkan beberapa 
rekomendasi kepada pemerintah AS dengan judul Civil Democratic Islam: 
Partners, Resources, and Strategies. Lembaga ini merekomendasikan 
kepada pemerintah AS menjalin hubungan dan kerjasama dengan 
kelompok modernis, tradisionalis termasuk kelompok-kelompok Sufi 
untuk menghadang perkembangan kelompok fundamentalis yang 
dianggap menghambat perkembangan demokrasi. 

Adapun strategi mendukung kelompok modernis untuk melawan 
kaum fundamentalis adalah: 

1. Mempublikasikan dan mendistribusikan hasil kerja mereka dengan 
biaya yang disubsidi. 

2. Mendorong mereka menulis untuk massa dan untuk pemuda 
memasukkan pandangan-pandangan mereka ke dalam kurikulum 
pendidikan Islam. 

3.  Memberikan mereka platform public. 
4. Menyediakan opini dan sikap mereka terhadap pertanyaan-

pertanyaan fundamental tentang agama sebagai tandingan kaum 
fundamentalis dan tradisionalis yang memiliki website, rumah 
produksi, sekolah, institute dan berbagai kendaraan lain dengan 
tujuan untuk menghambat pemikiran kaum fundamentalis dan 
tradisionalis.  

5. Memposisikan sekulerisme dan modernisme sebagai pilihan 
counterculture bagi pemuda muslim yang belum terpengaruh. 

6. Memfasilitasi dan mendorong kesadaran terhadap budaya dan 
sejarah pra-Islam dan yang tidak islami melalui media dan 
kurikulum di negara-negara yang relevan. 

7. Membantu pembangunan organisasi sipil yang independen untuk 
mempromosikan budaya sipil. 

8. Mendorong penduduk lokal untuk mendidik diri mereka tentang 
proses politik dan mengartikulasikan pandangan-pandangan 
mereka.  

Bila  dillihat  dari  strategi  di atas, maka tidak aneh bila, penelitian  
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yang tak bermutu sebagaimana dilansir oleh SETARA maupun berbagai 
LSM dan akademisi perguruan tinggi yang dibiayai oleh USAID 
maupun Asia Foundation diterbitkan dan dianggap sebagai karya 
ilmiah. Tak heran juga bila banyak ormas Islam, seperti FPI menerima 
banyak permintaan wawancara untuk kepentingan ―penelitian‖ baik 
oleh LSM yang baru terdengar namanya, maupun oleh berbagai pusat 
studi yang banyak menjamur di perguruan tingi karena tersedianya 
dana dari berbagai lembaga yang berafiliasi dengan Zionis 
Internasional. 

Begitu juga bila kita perhatikan berbagai acara televisi dan media 
lainnya, yang rajin memuat rubrik dan berita tentang upacara adat dan 
tradisi yang berasal dari budaya animisme dan dinamisme serta banyak 
mengandung kemusyrikan dalam berbagai ritual, baik yang 
menggunakan simbol Islam maupun sekedar tradisi budaya.  

Begitu juga getolnya Thamrin Tamagola yang menjadi Ketua 
Aliansi Bhineka Tunggal Ika untuk membangkitkan nilai-nilai adat pra 
Islam. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan 
masyarakat agar berpegang pada ajaran musyrik pra Islam. Apa yang 
dilakukan oleh Thamrin tersebut merupakan perpanjangan dari agenda 
dan strategi Rand Corporation untuk memerangi kebangkitan Islam.   

Sementara strategi untuk kaum tradisionalis adalah: 

1. Mempublikasikan kritik terhadap kekerasan fundamentalis dan 
kaum ekstrimis. 

2. Mendorong munculnya pertentangan antara tradisionalis dan 
fundamentalis. 

3. Menghambat aliansi antara kaum tradisionalis dan fundamentalis. 
4. Mendorong kerjasama antara kelompok modernis dan tradisionalis 

yang lebih dekat dengan kelompok modernis. 
5. Mendidik kelompok tradisionalis untuk memberikan bekal kepada 

mereka agar dapat berdebat. 
6. Melawan kelompok fundamentalis karena kelompok fundamentalis 

dianggap sering memiliki retorika yang lebih superior. 
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7. Meningkatkan citra dan profil kelompok modernis di institusi 
tradisionalis. 

8. Membedakan berbagai aliran tradisonal dan mendorong mereka 
agar memiliki persaman dengan kelompok modernis. 

Pada bagian ini, dokumen Rand secara tegas memuat strategi agar 
kaum ―Tradisionalis‖, yang mereka identifikasi berasal dari kalangan 
pesantren, untuk diadu dan dijadikan garda terdepan dalam melawan 
kaum ―Fundamentalis‖. Inilah yang menyebabkan Ulil maupun Guntur 
Romli dan Nuril Arifin, mati-matian berusaha untuk bisa menjadi 
pengurus NU, agar bisa mereka gunakan untuk memusuhi dan 
menggerakkan santri untuk melawan umat Islam lainnya. Untungnya 
strategi para ―preman‖ ini tidak berhasil berkat kesadaran dan iman 
kalangan pesantren yang sudah mengetahui kejahatan mereka. 

Sementara strategi untuk melawan kelompok fundamentalis 
adalah: 

1. Melawan interpertasi mereka tentang Islam dan menampakkan 
ketidakakuratannya. 

2. Mengungkap hubungan mereka dengan kelompok dan tindakan 
yang illegal. 

3. Mempublikasikan konsekuensi tindak kekerasan mereka. 
4. Mendemontrasikan ketidakmampuan mereka dalam memimpin 

untuk meraih pembangunan yang positif bagi negara dan 
komunitas mereka. 

5. Menyebarkan pesan khsususnya kepada generasi muda, penduduk 
tradisionalis yang shaleh, kelompok minoritas di Barat dan kepada 
perempuan. 

6. Mencegah memperlihatkan penghormatan dan kekaguman 
terhadap kekerasan kaum fundamentalis ekstrimis dan teroris. 

7. Menstigma mereka sebagai pihak perusak dan pengecut dan bukan 
sebagai pahlawan. 

8. Mendorong  para  jurnalis  untuk  menginvestigasi isu – isu korupsi,  
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sikap hipokrit dan tindakan amoral kelompok fundamentalis dan 
teroris. 

9. Mendorong perpecahan antara kelompok fundamentalis. 

Kalau kita perhatikan strategi Zionis pada bagian ini, maka tidak 
heran bila kita sering sekali menonton dan menyaksikan berita-berita 
yang memutarbalikkan fakta seperti pada kejadian Monas dan Ciketing 
Bekasi. Ternyata fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidaklah 
sama dengan apa yang diberitakan oleh media massa bahwa umat Islam 
melakukan serangan terhadap kelompok agama lain. Namun, fakta-
fakta yang terungkap ini tak pernah dimuat oleh media massa, untuk 
mengoreksi pemberitaan sebelumnya, karena memang agenda mereka 
adalah memberikan image negatif kepada Ormas Islam agar tidak 
menjadikan Ormas dan aktivis Islam sebagai Pahlawan dan harus 
dicitrakan sebagai pelaku kejahatan.[15] 

Di sisi lain, pemerintah terkesan melindungi bahkan ada indikasi 
telah bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, Zionis-Amerika (AS), 
sebagaimana uraian Eggi Sudjana dalam bukunya "SBY Antek Yahudi-
AS?". Eggi Sudjana memaparkan panjang lebar tentang kedekatan 
hubungan SBY dengan AS memang yang memang menimbulkan tanda 
tanya besar. Tampaknya hubungan dirinya dengan AS termasuk dalam 
hal ini Yahudi AS tidak hanya bersifat ekonomi politik, tetapi juga 
berdimensi emosional.  

Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan dari 
pemimpin Indonesia belum mampu bahkan gagal menunjukan 
keberpihakan kepada rakyat kecil, apalagi kepada kaum Muslimin. Hal 
ini mungkin karena para pemimpin telah terbuai dengan posisi nyaman, 
sehingga yang terbesit dipikiran mereka hanyalah bagaimana mereka 
langgeng dan mengamankan kepemimpinannya. Atau justru 
kepemimpinan yang didapat karena besarnya andil dari AS sehingga 

                                                 
15). swara islam online. 
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mereka tidak bisa lepas dari balas budi dan kungkungan atau kuatnya 
cengkraman. 

Para pemimpin bersedia melakukan apa saja dengan dalih 
kerjasama. Bila benar demikian, para pemimpin seperti itu layak 
dikatakan sebagai antek, budak yang harus mau mengikuti tuannya. 

Dalam hal ini simaklah pernyataan SBY seperti dikutip dari 
International Herald Tribune (8/1/2003). Saat itu, SBY adalah seorang 
jenderal bintang tiga Angkatan Darat. Lelaki yang bertubuh tegap dan 
nampak gagah ini mengatakan, ―I Love the United States, With all its 
faults. I consider it my second country‖, bila diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia kurang lebih, ―Saya mencintai Amerika dengan segala 
kesalahannya. Saya anggap Amerika adalah negeri kedua saya‖. 

Pernyataan demikian dideklarasikan oleh SBY ketika menjabat 
sebagai Menkopolkam pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. 
Ucapan semacam itu boleh jadi disampaikan untuk memperoleh credit 
point dari Pemerintahan AS. Dengan dukungan dari Pemerintah AS, 
kemudian SBY mendirikan Partai Demokrat, nama yang sama seperti 
Partai Demokrat di AS. Ternyata strategi tersebut berhasil membawa 
SBY menjadi Presiden Indonesia. 

Fenomena semacam ini menjadi pemandangan yang sangat 
menarik apabila kita juga melihat bagaimana proses Obama untuk 
menjadi Presiden AS. Obama yang pandai berpidato itu juga 
menyampaikan buah fikirannya di depan konfrensi lobi Yahudi, 
America-Israel Public Affair Committee (AIPAC) bahwa ―Undivided 
Jerusalem, the Capital of Israel for all Eternity‖ hal itu berarti Yerusalem 
sebagai ibukota Israel Raya untuk selamanya. Bahkan Obama 
mengatakan ―Yerusalem tidak boleh terpisah, dia harus menjadi ibukota 
Israel‖. Obama juga mengatakan jika menjadi presiden, Amerika akan 
bahu membahu dengan Israel. 

Pernyataan demi pernyataan semacam ini dapat diduga untuk 
menarik  dukungan  kaum  Yahudi,  sehingga bila dihubungkan dengan  
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pernyataan SBY merupakan permohonan restu dukungan kepada 
Pemerintahan AS, sedangkan Obama meminta dukungan lobi Yahudi 
AS. Menurut Eggi Sudjana, penulis buku ―SBY Antek Yahudi-AS?; 
Suatu Kondisi Menuju Revolusi‖, ucapan SBY tersebut sebagai wujud 
penghambaan kepada dan untuk kepentingan AS dan sekutunya di 
Indonesia. Eggi dalam bukunya juga menyatakan bahwa sejak zaman 
Soeharto lengser, tidak ada calon presiden yang memberikan 
pernyataan itu, kecuali SBY. 

Meskipun Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga 
sama-sama antek Yahudi AS, Obama tampak lebih baik. Hal ini terlihat 
bagaimana Presiden AS tersebut menempatkan reformasi jaminan 
kesehatan (Obamacare) sebagai prioritas kebijakan domestiknya. 
Adalah mengherankan SBY tidak mengikuti langkah baik Obama 
tersebut. Tentu sekarang muncul pertanyaan, lantas dimana adanya 
Yudhoyonocare itu? 

 

Indikasi Pemerintah Sekarang Sebagai Antek Yahudi AS 

Beberapa kutipan tulisan dalam buku setebal 268 halaman ini 
menggambarkan adanya indikasi pemerintah sekarang sebagai antek 
Yahudi-AS. Misalnya saja dalam Kabinet Indonesia Bersatu I terdapat 
sosok seperti Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas)—kemudian menjadi Menteri 
Keuangan dan kini menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia 
termahal karena menjadi direksi Bank Dunia. Kemudian ada Marie Elka 
Pangestu (Menteri Perdagangan), Andung Nitimiharja (Menteri 
Perindustrian), Jusuf Anwar (Menteri Keuangan), Purnomo Yusgiantoro 
(Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) yang di mata Baswir, 
mereka tergolong penganut neolib yang gandrung terhadap ekonomi 
pasar. Mereka rata-rata pernah bekerja atau terlibat dalam lembaga-
lembaga unilateral sponsor utama neoliberalisme, seperti IMF, Bank 
Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB). 
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Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S Hidayat (Mantan Ketua 
Umum Kadin) juga sempat berharap pengusaha Israel 
menginvestasikan dana di Indonesia tidak lagi melalui pihak ketiga, jika 
hubungan diplomatik Indonesia-Israel terjalin dan perdamaian Timur 
Tengah tercapai. 

Pada halaman 59 buku ini, Eggi menuliskan ―... seperti Soeharto 
dan SBY dianggap Amerika sebagai good boy, karena mudah didikte 
dan diatur, maka mereka berdua disebut sebagai budak imperialisme 
Amerika‖. 

Buku SBY Antek Yahudi-AS? juga membongkar makar lima 
perusahaan tambang raksasa milik Yahudi AS yang beroperasi di 
Indonesia, yakni Freeport McMoran, Exxonmobile, Chevron, Conoco 
Philips, dan Newmont. Bahkan pada 2008, kebutuhan energi minyak 
pantai bagian barat wilayah Amerika Serikat dipasok langsung dari 
kilang tangguh di Papua‖. 

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan Eggi juga menggugat 
keberadaan Naval Medical Research Unit No. 2 (NAMRU 2) yang 
disinyalir menjadi sarang intelijen asing. Hal ini membuktikan sekali 
lagi betapa terangnya keberpihakan pemerintah sekarang kepada 
Yahudi AS. Atau hal ini menjadi indikasi nyata bahwa pemerintah 
sekarang memang bagian dari jaringan Yahudi AS itu. 

Di bagian lain, Eggi juga menyatakan bahwa pemerintahan 
pemerintah sekarang terkenal pengecut terhadap tekanan Yahudi AS. 
Dia tidak berani untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 
multi nasional (MNC) dan transnasional (TNC) milik Yahudi AS dan 
Inggris yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah sekarang dinilainya 
serupa dengan pemerintahan Soeharto, tidak berani membersihkan 
pengaruh Yahudi AS di Indonesia. Bahkan untuk melakukan kontrak 
ulang untuk memberikan laba yang lebih besar kepada Indonesia tidak 
pernah dilakukan oleh pemerintah sekarang. 

Pemerintah  sekarang  malah lebih  cenderung  untuk menjaga dan  
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melindungi kepentingan Yahudi AS di Indonesia. Kedekatan hubungan 
pemerintah sekarang dengan AS memang menimbulkan tanda tanya 
besar. Tampaknya hubungan dirinya dengan AS temasuk dalam hal ini 
Yahudi AS tidak hanya bersifat ekonomi politik, tetpi juga sudah 
berdimensi emosional. 

Dalam buku tersebut juga dilampirkan dua buah foto lawas SBY 
sebagai komandan pasukan PBB di Bosnia Herzegovina bersama 
dengan Jendral Radko Miladic (Serbia). Foto lainnya nampak SBY, 
Jendral Radko Miladic, dan Kompol. Timur Pradopo yang kini menjadi 
Kapolri. Foto-foto tersebut diambil antara tahun 1994-1995 ketika terjadi 
pembantaian 3000 kaum muslimin di Bosnia Herzegovina. 

Pada masa pemerintahan sekarang ini, cengkraman AS terhadap 
Indonesia semakin dalam dengan ditandatanganinya Comperhensive 
Partnership Agreement pada 17 September 2010 yang meliputi 
kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan 
pembangunan, dan kerjasama dalam sosial-budaya, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, dan hal-hal teknologi. 

J.W Lotz menyatakan bahwa kaum Zionis Yahudi AS lebih 
menyukai kubu SBY-Boediono yang lebih liberal pemikirannya 
(berkiblat ke Amerika). Dalam pilpres 2009 dimenangkan kembali oleh 
SBY-Budiono, artinya bahwa kekuatan lobi Yahudi AS tetap 
mempertahankan supremasi TNI AD di Indonesia dengan tujuan untuk 
mempertahankan kekuasaan konspirasi Barat di Indonesia. Kekuatan 
lobi Yahudi AS lebih suka bersekutu dengan petinggi TNI AD 
dibanding dengan tokoh-tokoh politik. [16]  

Satu lagi kasus yang membuktikan pemerintah sekarang antek 
Zionis-Yahudi AS sehingga phobia terhadap gerakan dakwah Islam. Yaitu 
pada hari Rabu, 19 Oktober 2011, pengelola dan pengunjung sejumlah toko 
buku di Tanjungbalai, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dikagetkan 

                                                 
16). Resensi Buku "SBY Antek Yahudi-AS? Suatu Kondisi Menuju Revolusi" karya 

Eggi Sujana penerbit Ummacompress, Jakarta. 
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dengan inspeksi mendadak (sidak) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri 
Tanjungbalai, Karimun, Hanjaya Candra SH.  Sidak tersebut dilakukan 
terkait dengan peredaran sembilan judul buku Islam yang dianggapnya 
terlarang. 

Sebagaimana dilansir eramuslim.com, Hanjaya menjelaskan ada 
sembilan judul buku yang dicekal peredarannya di Indonesia karena 
dinilai beraliran keras dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Selain 
itu, buku tersebut dikhawatirkan akan cenderung menciptakan bentuk-
bentuk pemikiran terorisme bagi pembacanya. ―Kesembilan judul buku 
tersebut dikhawatirkan membuat pembacanya terprovokasi mengikuti 
teori-teori yang dipaparkan,‖ kata Hanjaya.Kesembilan buku yang dicekal 
Kejaksaan Negeri tersebut adalah:  

1. Tafsir fi Zhilalil Quran Jilid 2 karangan Sayyid Quthb, diterjemahkan 
oleh As‘ad Yasin-Muahotob Hamzah, terbitan Gema Insani Jakarta 
2001. 

2. Loyalitas dan Anti Loyalitas dalam Islam karangan Muhammad bin Sa‘id 
al-Qathani diterjemahkan oleh Salahudin bin Abu Sayid terbitan PT 
Era Adi Citra Intermedia-Solo 2009. 

3. Ikrar Perjuangan Islam karangan Dr. Najih Ibrahim diterjemahkan oleh 
Abu Ayub Ansyori terbitan Pustaka al-Alaq dan al-Qowam, Solo 2009. 

4. Khilafah Islamiyah-Suatu Realita bukan Khayalan karangan Prof. Dr. 
Syaikh Yusuf al-Qaradhawi diterjemahkan oleh Ahmad Nuryadi, 
terbitan PT Fikahati Aneka-Jakarta 2000.  

5. Kado Istimewa untuk Sang Mujahid karangan Syaikh Dr. Abdullah 
Azman diterjemahkan oleh Abdul Fattan al-Bourie, terbitan PT 
Pustaka al-Alaq, Solo 2008. 

6. Catatan dari Penjara - Untuk Mengamalkan dan Menegakkan Dinul 
Islam karangan Abubakar Ba‘asyir, terbitan Mushaf, Depok Jawa Barat, 
2008. 

7. Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah karangan Syabab 
Hizbut Tahrir Inggris, diterjemahkan oleh M Ramdhan Adi, terbitan 
Pustaka Thariqul Izzah, Bogor 2008. 
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8. Syariat Islam Solusi Universal karangan Prof. Wahbah az-Zuhaili, 
diterjemahkan oleh Ridwan Yahya Lc., terbitan Pustaka Nuwaitu, 
Jakarta Timur 2004. 

9. Visi Politik Gerakan Jihad karangan Hazim al-Madani dan Abu Mus‘ab 
as-Suri, diterjemahkan oleh Luqman Hakim Lc. dan Umarul Faruq Lc., 
terbitan Jazera, Solo 2010. 

Pelarangan sembilan buku ini sontak melukai hati umat Islam. 
Apalagi pelarangan buku Tafsir Fi Zhilalil Quran jilid 2 karangan Sayyid 
Qutb yang diterbitkan Gema Insani Press (GIP). Menurut sumber Majalah 
Gontor di GIP, pihak GIP sudah melaporkan hal ini kepada IKAPI (Ikatan 
Penerbit Indonesia), dan IKAPI telah menanyakan perihal pelarangan buku 
tersebut langsung kepada Kejaksaan Agung RI.  

Sumber Majalah Gontor itu mengatakan, ada perbedaan sikap antara 
Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai, 
Karimun.  ―Ketika pihak IKAPI menanyakan hal tersebut langsung kepada 
Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa pihaknya 
belum memberikan perintah untuk menarik dan melarang peredaran 
kesembilan buku tersebut. Tapi hanya sebatas mewaspadai. Hal ini 
bertolak belakang dengan sikap yang diambil oleh Kejaksaan Negeri yang 
notabene wewenangnya di bawah Kejaksaan Agung,‖ ujar sumber 
tersebut. 

Dan ketika ditanyakan, bagian mana dari buku tafsir karangan ulama 
Mesir yang masyhur tersebut mengandung ajakan terorisme, pihak 
Kejaksaan Agung mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. 
Sungguh ironis! 

Program deradikalisasi yang pelopori oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme dengan mencekal beberapa buku Islam 
merupakan kejahatan dan tindakan sembrono yang dilakukan pemerintah. 
Tindakan ini  secara langsung mengaitkan Islam dengan terorisme. 
Sungguh sebuah sikap yang patut disayangkan bagi sebuah negara yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam.    
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Zionisme dan Propaganda Adu Domba 

Pecah belah dan kuasai adalah program zionisme dalam menaklukkan 
negeri-negeri Muslim. Termasuk di Indonesia, lewat para pengasong virus 
“Sepilis” yang saat ini mulai „sepi order' dan kembali menebar fitnah.  

Zionisme punya berbagai cara untuk melemahkan Islam. Dari 
cara-cara yang terlihat kasar, sampai pada misi-misi halus yang 
bertujuan memberangus Islam sampai ke akar-akarnya. Di Indonesia, 
konfrontasi secara fisik masih dianggap tak memungkinkan, mengingat 
kekuatan yang begitu besar dari umat Islam yang merupakan penduduk 
mayoritas di negeri ini. Karena itu, digunakan cara-cara lain untuk 
memberangus gerakan Islam, diantaranya lewat politik pecah belah dan 
adu domba (divide et impera) serta fitnah membabi buta lewat 
stigmatisasi buruk terhadap kelompok Islam. 

Karena itu, dibuatlah produk-produk fitnah untuk meraup dollar. 
Jika dulu dikampanyekan isu bahaya ideologi trans-nasional, 
wahabisasi global, Islam garis keras, fundamentalisme Islam, dan lain-
lain, kini dibuatlah merk dagang baru sebagai proyek jualan mereka: 
Deradikalisasi! Selain ngasong keliling ke berbagai daerah, proyek 
deradikalisasi ini juga mendapat dukungan tak langsung dari hasil ‗riset 
bodong‘ tentang peta kelompok radikal yang dirilis ke publik oleh LSM 
liberal, SETARA Institute. 

Kelompok liberal di Indonesia bisa dibilang ‘‘gagal‘‘ dalam 
mengasong virus ‘‘Sepilis‘‘ ke tengah-tengah umat. Agar kantong tak 
cekak dari kucuran dollar, mereka mulai mengusung proyek baru 
‘‘deradikalisasi‘‘. Cita-cita mulia tentang Khilafah dan penegakkan 
syari'at Islam disamakan dengan aksi terorisme yang mesti diberangus. 
Sebuah proyek Zionisme yang sudah dicanangkan sejak berabad-abad 
lalu. 

Untuk meraih simpati masyarakat, proyek ‘‘deradikalisasi‘‘ 
dikampanyekan sebagai upaya menanggulangi bahaya terorisme 
dengan melibatkan unsur-unsur dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Belakangan 
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terbukti, proyek ‘‘deradikalisasi‘‘ tak lebih dari upaya ‘‘de-islamisasi‘‘ 
karena menyebut berbagai aksi terorisme dengan tujuan mendirikan 
negara Islam, khilafah Islamiyah, dan penegakkan syariat Islam seperti 
pernyataan Kepala BNPT Ansyaad Mbai. Proyek deradikalisasi dan riset 
bodong SETARA Institute seperti badai fitnah yang diarahkan kepada 
kelompok Islam. 

Sebelumnya, kelompok liberal juga mengampanyekan propaganda 
fitnah dan adu domba dengan merilis buku “Ilusi Negara Islam: Ekspansi 
Gerakan Islam Transnasional di Indonesia” Buku ini terbit atas sponsor 
LSM-LSM liberal yang selama ini dikenal sebagai ―organisasi tadah 
hujan‖, yaitu mereka yang bekerja by order demi kucuran dollar untuk 
memojokkan kelompok Islam. Mereka adalah Gerakan Bhineka Tunggal 
Ika, The Wahid Institute, Ma‘arif Institute, dan sebuah LSM yang selama 
ini kerap mengampanyekan kepentingan Zionisme Internasional, 
Liberal for All (LibForAll). 

Seperti halnya  ‘‘riset bodong‘‘ SETARA Institute, buku ini juga 
sangat beraroma ―order‖ kepentingan tertentu, ketimbang kajian ilmiah 
yang obyektif dan mendalam. Buku yang konon melibatkan 27 peneliti 
dan memakan waktu penelitian selama dua tahun ini mengupas tentang 
sepak terjang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) di berbagai daerah, terutama apa yang disebut oleh 
buku ini sebagai infiltrasi ideologi terhadap organisasi-organisasi Islam 
seperti NU dan Muhammadiyah. PKS dan HTI dicap sebagai ―gerakan 
Islam transnasional‖ yang sering disebut sebagai kelompok Wahabi dan 
dianggap mengancam eksistensi paham ahlussunnah waljamaah dan 
berpotensi memecah belah bangsa.    

Dalam buku tersebut, Perda Anti-Maksiat yang dianggap sebagai 
Perda Syari'ah, dianggap sebagai ‗‘Kudeta Konsititusi‘‘ seperti 
pernyataan Gus Dur dalam prolognya. Sedangkan, orang yang berusaha 
menegakkan syari'at Islam, seperti ditulis Syafi‘i Ma‘arif dalam prolog 
buku tersebut, adalah orang-orang yang ‗‘miskin peta sosiologis‘‘ 
sehingga  mengambil  jalan  pintas  untuk memperoleh keadilan dengan  
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memaksa berlakunya syariat Islam. Dengan kalimat yang sungguh 
menyakitkan, Syafi‘i menulis, ‗‘Jika secara nasional belum mungkin, 
maka diupayakan melalui Perda-Perda (Peraturan Daerah). 
Dibayangkan dengan pelaksanaan syariah ini, Tuhan akan meridhai 
Indonesia.‖ 

Perhatikan kalimat ―Dibayangkan dengan pelaksanaan syariah ini, 
Tuhan akan meridhai Indonesia‖ yang ditulis Syafi‘i dalam prolog 
tersebut. Kalimat itu, selain bertentangan dengan nash al-Qur‘an juga 
melecehkan para pejuang penegakkan syariat di negeri ini. Padahal 
dalam al-Qur‘an sangat jelas dinyatakan, barang siapa yang mencari 
selain Islam sebagai ad-dien (aturan/sistem hidup) maka tidak akan 
diterima oleh Allah SWT. Allah berfirman: 

ْسلاَمِ  َغْيرَ  َيْبَتغِ  َوَمنْ   عمرأن أٓل] ألَْخاِسِرينَ  ِمنَ  ْألآِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  ِمْنهُ  ُيْقَبلَ  َفَلنْ  ِديًنا أْلٕاِ
 :81] 

"Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran: 85). 

 Jelaslah, siapa saja yang mencari selain Islam sebagai aturan hidup 
maka tidak akan diridhai Allah SWT. Sebaliknya, mereka yang berada 
di atas ad-dienul Islam, dan berupaya menegakkannya dalam 
kehidupan secara menyeluruh tentu akan mendapat ridha Allah SWT. 

Masih dalam prolog di buku yang sama, Syafi‘i juga menyebut 
kelompok fundamentalis yang ada pada saat ini muncul karena 
ketidakberdayaan menghadapi ―arus panas‖ modernitas sehingga 
―menghibur‖ diri dengan mencari-cari dalil agama. ―Jika sekadar 
―menghibur‖, barangkali tidak akan menimbulkan banyak masalah. 
Tetapi sekali mereka menyusun kekuatan politik untuk melawan 
modernitas melalui berbagai cara, maka benturan dengan golongan 
Muslim yang tidak setuju dengan cara-cara mereka tidak dapat 
dihindari,‖ tulis Syafi‘i. 
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Rand Corporation, sebuah lembaga think tank AS, pada tahun 2007 
lalu pernah merilis laporan bagaimana cara menghadapi apa yang 
mereka sebut kelompok ―ekstremisme Islam‖. Laporan itu 
menyebutkan, untuk memberangun ekstremisme Islam, maka harus 
dirangkul kelompok-kelompok yang disebut sebagai ‘‘potential 
partner‘‘ untuk membantu melawan ekstremisme di berbagai belahan 
dunia, termasuk Indonesia. Siapa potential partner yang dimaksud 
Rand Corporation? Mereka adalah kelompok sekuler, Muslim liberal, 
dan kelompok tradisionalis moderat, termasuk kelompok pengusung 
sufisme. 

Kelompok sekuler didefinisikan sebagai mereka yang menolak 
campur tangan negara dalam urusan negara dan berusaha membuat 
undang-undang sekuler sebagai konstitusi negara. Kelompok Muslim 
liberal didefinisikan sebagai mereka yang meyakini bahwa Islam sejalan 
dengan pluralisme, demokrasi, kesetaraan gender, dan lain-lain. 
Terakhir, kelompok tradisionalis moderat didefinisikan sebagai mereka 
yang berseberangan secara pemikiran dengan para pengusung ideologi 
trans-nasional, menentang wahabisasi global, dan mereka yang 
berusaha menjaga tradisi dan budaya yang sesuai dengan kearifan lokal 
pribumi. 

Misi adu domba ala Zionisme sudah jauh-jauh hari dijalankan 
untuk memberangus gerakan Islam. Pada Kongres Zionisme tahun 1903, 
sudah dicanangkan cara-cara adu domba untuk memecah belah dan 
menguasai Islam dengan cara-cara. Pertama, Memperbanyak berdirinya 
organisasi-organisasi yang tujuannya sejalan dengan Freemasonry, 
tetapi dengan nama-nama yang berbeda. Kedua, Mempersempit peran 
agama pada batas-batas Ibadah saja, dan selanjutnya menghancurkan 
sama sekali. Ketiga, Menyusupkan anggota-anggota Freemasonry di 
kalangan tokoh-tokoh agama lain (non Yahudi) dan mendirikan 
organsiasi-organisasi baru sebagai alat menguasai agama-agama. 
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Inilah makar keji Zionis yang sampai hari ini masih berjalan. Di 
Indonesia, makar tersebut ditopang oleh LSM-LSM komprador yang 
bekerja untuk kepentingan memberangus gerakan Islam.[17]  

 

Target Minimal dan Target Maksimal 

Target minimal, paling tidak mereka ingin umat Islam tidak peduli 
pada agamanya. Mereka tidak akan melarang Muslim shalat, tidak 
melarang berhaji dan sebagainya. Tapi mereka, sekali-kali tidak akan 
membiarkan Muslim menjadikan Islam sebagai ideologi dan tuntutan 
hidup kita!? terang Abu Deedat yang paham betul seluk beluk gerakan 
Kristenisasi di Indonesia. 

Sedangkan target maksimal, tentu perpindahan agama yang 
diharapkan. Selain itu, ada variable target lain yang juga tak kalah 
bahayanya. Koalisi Kristen dan Yahudi menghasilkan target yang lain 
itu. Perusakan moral, rendahnya akhlak, tidak berbudi luhur dan 
rancunya pemikiran generasi-generasi Islam adalah hal yang paling 
diinginkan. 

Adian Husaini, pemikir muda yang sedang mendalami studi 
pemikiran Islam di Malaysia didatangkan untuk memberi pemaparan 
atas ancaman liberalisasi tersebut. Satu persatu, Adian yang juga duduk 
sebagai anggota komisi antar umat beragama di Majelis Ulama 
Indonesia membeberkan betapa pemikiran-pemikiran liberal telah 
merasuk jauh dalam tubuh umat dan gerakan Islam. 

Beberapa yang mendapat sorotan Adian adalah, Nahdlatul Ulama, 
Muhammadiyah dan perguruan-perguruan tinggi Islam. Jamaah 
nampak serius mendengarkan nama satu persatu seperti disebut Adian. 
Misalnya saja ada Abdurahman Wahid di NU yang sudah cukup lama 
dikenal sebagai pengusung paham liberalisme dalam Islam. Bahkan saat 

                                                 
17). swaraislam.com 
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menjadi presiden, Abdurrahman Wahid sempat menyampaikan 
pernyataan yang kontroversi tentang natal. 

Kala itu, 27 Desember 1999, Gus Dur, begitu cucu pendiri NU ini 
disapa, mengatakan, jika umat Islam percaya pada maulid sebagai hari 
kelahiran Nabi Muhammad, sudah seharusnya pula umat Islam 
konsekuen dan mengakui 25 Desember sebagai hari Natal, kehaliran Isa. 
Pesan terselubung dari fenomena ini adalah pengakuan dan perayaan 
Natal merupakan pluralisme agama. 

Padahal, dalam tubuh umat kristiani sendiri, tentang 25 Desember 
sebagai hari kelahiran Yesus Kristus masih menjadi perdebatan panjang 
hingga kini. Misalnya saja Kristen Ortodoks Rusia yang menolak dan 
mengakui bahwa 7 Januari adalah kelahiran Isa al-Masih. Ini belum lagi 
ditambah dengan keterangan tentang 25 Desember sesungguhnya 
adalah peringatan atas dewa matahari dari kaum pagan yang diadopsi 
Kristen untuk menarik kaum pagan memeluk agama ini. 

Masih di NU, tokoh lain yang begitu radikal dan militan 
mengusung paham liberal adalah Ulil Absar Abdalla, Koordinator 
Jaringan Islam Liberal yang juga pentolan Lakpesdam NU. Aksi terakhir 
yang terekam dari Ulil adalah klaimnya bahwa tak ada hukum Tuhan. 
Dan penerapan syari'at seperti Jilbab adalah kepatutan umum yang tak 
ada kaitan sama sekali dengan Islam. 

Di Muhammadiyah, Adian menyebut tokoh seperti Amin 
Abdullah punya peran besar dalam gerakan ini. Dan ada pula Sukidi, 
yang menggawangi pusat kajian pemikiran di Muhammadiyah yang 
berpendapat semua agama adalah sama. 

Gerakan lain yang harus dirisaukan umat Islam, menurut Adian 
adalah gerilya pemikiran liberal ke lembaga pendidikan tinggi Islam 
dan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Salah satu ide dan 
pemikiran yang sedang dijajakan adalah Metode Hermeneutika. Motede 
ini mereka sebut metode yang seharusnya digunakan oleh kalangan 
pemikir Islam sebagai alat untuk membedah dan menafsirkan al-Qur'an. 
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Beberapa IAIN, sekarang banyak yang telah menjadi UIN, bahkan 
menjadikan mata kuliah hermeneutika sebagai mata kuliah wajib untuk 
mahasiswanya. Satu di antaranya adalah Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berbagai pesantren pun tak luput dari 
incaran dagangan hermeneutika ini. 

Salah satu ide dasar gagasan hermenuetika adalah setiap Muslim 
harusnya berposisi netral saat membedah dan menyikapi al-Qur'an. Tak 
boleh meyakini, apalagi mengimani al-Qur'an sebagai kebenaran mutlak 
yang turun dari Allah. Hanya dengan cara itulah, disebutkan oleh para 
pengasong ide ini, seorang Muslim bisa obyektif membaca al-Qur'an. 
Usaha mengritisi al-Qur'an pun besar-besar dilakukan. Mulai dari 
menggugat sejarah penyusunan Mushaf Utsmani sampai dengan 
menyebut al-Qur'an telah banyak terkontaminasi. 

Jika kini ada usaha menjadikan hermeneutika sebagai satu cara 
membedah al-Qur'an, maka tidak berlebihan gagasan ini adalah 
kepanjangan tangan dari usaha-usaha Kristenisasi dan menghancurkan 
nilai-nilai Islam.  

Sama berbahayanya dengan Kristenisasi, gerakan pemikiran 
seperti di atas juga mengancam umat Islam. Ironisnya, para pelaku 
adalah orang Islam dan tokoh-tokoh dari kalangan Islam sendiri dengan 
dukungan dana yang sangat besar dari pihak-pihak yang ingin 
menghancurkan Islam. 

Jika Kristenisasi mencabut akidah dan memurtadkan kaum 
Muslim, maka gerakan pemikiran liberal merusak dan menjauhkan 
Muslim dari agamanya, Islam. Lewat jalur pemikiran dan juga lewat 
berbagai kajian. Semoga Allah melindungi dan menjauhkan kita dari 
orang-orang yang sesat.  

 

Agenda Tersembunyi di Balik Komoditi Terorisme 

Setelah sepuluh tahun berlalu serangan 11 September di menara 
kembar WTC New York, masih saja kelam tanpa ada satupun 
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investigasi independen yang menjelaskan dengan jujur bagaimana 
sebenarnya peristiwa itu terjadi. Peristiwa tersebut justru digunakan 
oleh Amerika untuk memerangi dan menjajah dunia Islam dengan dalih 
perang terhadap terorisme. Dengan dalih itu pula Amerika membelah 
dunia menjadi dua, bersama Amerika atau anti Amerika. Ada jutaan 
umat Islam terbunuh sebagai korban dan ribuan muslim mendekam di 
penjara. Di berbagai pelosok negeri dan War of Terorisme pun melaju 
tiada pernah henti 

Ada hal yang perlu dan patut dicermati dalam proyek War of 
Terorisme ini antara lain yang digagas oleh RAND dalam bukunya 
Building Moslem Moderate Network lebih jauh memberikan rekomendasi 
sebagai berikut: 

1. Komunitas Internasional menilai bahwa Dunia Islam ada dalam 
Frustasi dan Kemarahan, akibat dari periode keterbelakangan yang 
lama dan ketidakberdayaan komparatif serta kegagalan mencari 
solusi dalam menghadapi kebudayaan global kontemporer. 

2. Komunitas Internasional menilai bahwa upaya umat Islam untuk 
kembali kepada kemurnian ajaran Islam adalah suatu ancaman bagi 
peradaban Dunia Modern, dan bisa mengantarkan kepada Clash of 
Civilization (Benturan Peradaban). 

3. Komunitas Internasional menginginkan Dunia Islam yang ramah 
terhadap Demokrasi dan Modernitas serta mematuhi aturan-aturan 
Internasional untuk menciptakan perdamaian global. 

4. Komunitas Internasional perlu melakukan pemetaan Kekuatan dan 
Pemilahan Kelompok Islam untuk mengetahui kawan dan lawan, 
serta pengaturan strategi dengan pengolahan sumber daya yang 
ada di Dunia Islam. 

5. Komunitas Internasional mesti mempertimbangkan dengan sangat 
hati-hati terhadap elemen-elemen, kecenderungan-kecenderungan, 
dan kekuatan-kekuatan mana dalam Islam yang mereka ingin 
perkuat; apa sasaran dan nilai-nilai dari persekutuan potensial yang  
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berbeda itu; dan siapa yang akan dijadikan anak didiknya; dan 
konsekuensi-konsekuensi lebih besar seperti apa yang akan tampak 
ketika memperluas agenda-agenda masing-masing; termasuk resiko 
mengancam atau mencemari kelompok-kelompok atau orang-orang 
yang sedang dibantu oleh AS dan sekutunya. 

Komunitas Internasional membagi Umat Islam dalam Empat 
Kelompok, yaitu: 

 

1. Fundamentalis yaitu kelompok masyarakat Islam yang menolak 
nilai-nilai Demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer, serta 
menginginkan formalisasi penerapan Syari'at Islam. 

2. Tradisionalis yaitu kelompok masyarakat Islam Konservatif yang 
mencurigai modernitas, inovasi dan perubahan. Mereka berpegang 
kepada substansi ajaran Islam tanpa peduli kepada formalisasinya. 

3. Modernis yaitu kelompok masyarakat Islam Modern yang ingin 
Reformasi Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga bisa 
menjadi bagian dari modernitas. 

4. Sekuleris yaitu kelompok masyarakat Islam Sekuler yang ingin 
menjadikan Islam sebagai urusan privasi dan dipisah sama sekali 
dari urusan negara. 

Komunitas Internasional melakukan penilaian terhadap tiap 
kelompok sebagai berikut: 

 

1. Fundamentalis; sangat anti Barat sehingga menjadi ancaman bagi 
demokrasi dan modernitas. Mendukung kelompok ini bukan suatu 
opsi bagi Barat, kecuali untuk pertimbangan taktis sementara. 
Penghancuran Fundamentalis menjadi suatu keharusan. 

2. Tradisionalis; tidak anti Barat tapi penuh kecurigaan terhadap 
modernitas, sehingga mudah terpengaruh oleh Fundamentalis. 
Karenanya, kelompok ini harus dirangkul dan dijauhkan dari 
Fundamentalis, tapi mesti selalu diwaspadai. 
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3. Modernis; Pro Demokrasi dan Modernitas serta dekat dengan Barat 
dalam nilai dan kebijakan, sehingga bisa digunakan untuk 
mengcounter berbagai pemikiran Islam Fundamentalis. Namun ada 
kendala-kendala serius bagi modernis di tengah masyarakat Islam. 

4. Sekuleris; Pro Barat dan bisa dimanfaatkan, namun terkadang sulit 
menjadi sekutu karena afiliasi ideologi yang berbeda. Karenanya, 
kelompok ini hanya bisa dimanfaatkan sepanjang memiliki ideologi 
yang menopang demokrasi dan modernitas. 

Komunitas Internasional menetapkan strategi terhadap tiap 
kelompok sebagai berikut: 

1. Mengkonfrontir dan Menentang Kaum Fundamentalis, dengan 
jalan: 

a. Menentang tafsir mereka atas Islam dan menunjukkan 
ketidakakuratannya. 

b. Mengungkap keterkaitan mereka dengan kelompok-kelompok 
dan aktivitas-aktivitas illegal. 

c. Mengumumkan konsekuensi dari tindak kekerasan yang mereka 
lakukan. 

d. Menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memerintah. 
e. Memperlihatkan ketidakberdayaan mereka mendapatkan 

perkembangan positif atas negara-negara mereka dan komunitas-
komunitas mereka. 

f. Mengamanahkan pesan-pesan tersebut kepada kaum muda, 
masyarakat tradisionalis yang alim, kepada minoritas kaum 
muslimin di Barat, dan kepada wanita. 

g. Mencegah menunjukkan rasa hormat dan pujian akan perbuatan 
kekerasan dari kaum Fundamentalis, ekstrimis dan teroris. 

h. Kucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan 
sebagai pahlawan. 

i. Mendorong para wartawan untuk memeriksa isu-isu korupsi, 
kemunafikan, dan tidak bermoralnya lingkaran kaum 
fundamentalis dan kaum teroris. 
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j. Mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis. 

Beberapa bukti tindakan untuk memojokkan kelompok yang 
disebut Fundamentalis oleh barat tersebut adalah menafsirkan al-Qur‘an 
secara sengaja untuk menyesatkan dengan menyatakan penentangan 
dan pengharaman poligami pada satu sisi, namun menghalalkan 
perkawinan sejenis, lesbianisme dan homoseksual, mengulang-ulang 
tayangan gambar yang out of date dan tidak relevan terkait aksi-aksi 
umat Islam yang dinilai mengandung kekerasan di televisi, sementara 
itu kegiatan dari berbagai ormas Islam yang bersifat konstruktif seperti 
menjadi relawan di daerah bencana alam tidak pernah sekalipun 
ditayangkan, ―mengeroyok‖ dan menyerang argumen narasumber yang 
berasal dari kelompok yang dianggap fundamentalis dengan format 
acara dialog televisi 3 lawan 1 seperti acara Today‘s Dialogue, Save Our 
Nation, Topik Minggu Ini, wawancara khusus dan lain sebagainya, 
memenjarakan aktivis-aktivis Islam dengan tuduhan teroris atau sebagai 
pelaku kekerasan, menghapus panggilan kehormatan kyai, ustadz, 
habib dalam pemberitaan media massa terhadap aktivis Islam yang 
dianggap fundamentalis. 

1. Mendorong Kaum Tradisionalis untuk Melawan Fundamentalis, 
dengan jalan: 

a. Dalam Islam tradisional ortodoks terdapat elemen-elemen 
demokrasi yang dapat dipakai untuk mengcounter Islam 
fundamentalis otoriter yang represif dan otoriter. 

b. Menerbitkan kritik-kritik kaum tradisionalis atas kekerasan dan 
ekstrimisme yang dilakukan kaum fundamentalis. 

c. Mendorong perbedaan antara kaum tradisionalis dan 
fundamentalis. 

d. Mencegah aliansi antara kaum tradisionalis dan kaum 
fundamentalis. 

e. Mendorong kerja sama antara kaum modernis dan kaum 
tradisionalis yang lebih dekat dengan Kaum modernis. 

f. Jika      memungkinkan,      didik      kaum     tradisionalis      untuk  
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mempersiapkan diri mereka untuk mampu melakukan debat 
dengan kaum fundamentalis. Karena Kaum fundamentalis secara 
retorika seringkali lebih superior, sementara kaum tradisionalis 
melakukan praktik politik ―Islam pinggiran‖ yang kabur. 

g. Di tempat-tempat seperti di Asia Tengah, mereka mungkin perlu 
untuk dididik dan di latih dalam Islam ortodoks untuk mampu 
mempertahankan pandangan mereka. 

h. Melakukan diskriminasi antara sektor-sektor tradisionalisme yang 
berbeda. 

i. Memperuncing khilafiyah yaitu perbedaan antar mazhab dalam 
Islam seperti Hanafi–Hambali, dan lain-lain. 

j. Mendorong Kaum Tradisionalis agar tertarik dengan modernisme, 
inovasi dan perubahan. 

k. Mendorong mereka untuk membuat isu opini-opini agama dan 
mempopulerkan hal itu untuk memperlemah otoritas dari 
penguasa yang terinspirasi oleh paham Kaum Fundamentalis. 

2. Mendukung sepenuhnya Kaum Modernis, dengan jalan: 

a. Menerbitkan dan mengedarkan karya-karya mereka dengan biaya 
yang disubsidi. 

b. Mendorong mereka untuk menulis bagi audiens massa dan bagi 
kaum muda. 

c. Memperkenalkan pandangan-pandangan mereka dalam 
kurikulum pendidikan Islam. 

d. Memberikan mereka suatu platform publik. 
e. Menyediakan bagi mereka opini dan penilaian pada pertanyaan-

pertanyaan yang fundamental dari interpretasi agama bagi 
audiensi massa dalam persaingan mereka dengan kaum 
fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki Web sites, dengan 
menerbitkan dan menyebarkan pandangan-pandangan mereka 
dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, dan sarana 
yang lainnya. 

f. Memposisikan sekulerisme dan modernisme sebagai sebuah 
pilihan ―counterculture‖ bagi kaum muda Islam yang tidak puas. 
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g. Memfasilitasi dan mendorong kesadaran akan sejarah pra-Islam 
dan non-Islam dan budayanya, di media dan di kurikulum dari 
negara-negara yang relevan. 

h. Membantu dalam membangun organisasi-organisasi sipil yang 
independent, untuk Mempromosikan kebudayaan sipil (civic 
culture) dan memberikan ruang bagi rakyat biasa untuk mendidik 
diri mereka sendiri mengenai proses politik dan mengutarakan 
pandangan-pandangan mereka. 

3. Mendukung secara selektif Kaum Sekuleris, dengan jalan: 

a. Mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai suatu musuh 
bersama. 

b. Mematahkan aliansi dengan kekuatan-kekuatan anti Amerika 
berdasarkan hal-hal seperti nasionalisme dan ideologi kiri.\ 

c. Mendorong ide bahwa agama dan negara juga dapat dipisahkan 
dalam Islam dan bahwa hal ini tidak membahayakan keimanan 
tapi malah akan memperkuatnya. 

Beberapa contoh tindakan ini adalah membangun mitos tentang 
sekulerisme, memanipulasi hari peringatan Pancasila untuk 
kepentingan sekulerisme, pluralisme dan liberalisme, 
mengkampanyekan penampilan kesalehan individual dan mencegah 
berlakunya perda-perda yang disebut perda syariat. 

Untuk menjalankan program-program di atas maka, dalam 
dokumen Building Moderate Muslim Networks, Pemerintah Amerika 
Serikat harus menyediakan dana bagi individu-individu dan lembaga-
lembaga seperti LSM, pusat kajian di Universitas-Universitas Islam 
maupun Universitas umum lainnya dan membangun jaringan antar 
komponen tersebut untuk memenuhi tujuan-tujuan Amerika. 

Sebagai contoh keberhasilan membangun jaringan ini adalah apa 
yang pernah ditempuh oleh Amerika Serikat ketika mensponsori 
Kongres Kebebasan Budaya (Congress of Cultural Freedom), dimana 
pertemuan  ini  berhasil   membangun  komitmen   antar   elemen  untuk  
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membentuk jaringan anti komunis. Upaya yang serupa juga perlu 
dilakukan untuk membangun jaringan anti Islam. Bahkan bila perlu, 
sikap tidak setuju dengan kebijakan Amerika perlu sesekali ditampilkan 
oleh para aktivisnya sekedar untuk menampilkan citra independen dari 
Amerika dan Barat serta membangun kredibilitas semu para aktivis 
liberal pro Barat, demi mencapai tujuan utamanya memusuhi Islam 
secara keseluruhan. 

 

Amerika dan Barat dalam dokumen tersebut sepenuhnya sadar 
bahwa mereka terlibat dalam sebuah peperangan yang merupakan 
perang dengan senjata maupun perang ide. Dalam konteks ini Amerika 
dan Barat ingin memenangkan perang dengan cara ―ketika ideologi 
kaum ekstrimis tercemar di mata penduduk tempat asal ideologi itu dan 
di mata pendukung pasifnya‖. Kalimat ini jelas adalah merupakan 
tujuan Amerika dan Pihak barat lainnya untuk menghancurkan Islam 
dan menjauhkan Islam dari umat. 

Pembangunan jaringan muslim moderat ini dilakukan pada tiga 
level: 

1. Menyokong jaringan-jaringan yang ada. 
2. Mengidentifikasi jaringan dan mempromosikan kemunculan dan 

pertumbuhannya. 
3. Memberikan kontribusi untuk membangun situasi dan kondisi bagi 

berkembangnya faham pluralisme dan sikap toleran. 

Adapun kelompok-kelompok yang dijadikan sasaran untuk 
direkrut dan dijadikan anak didik Amerika dan Barat adalah: 

1. Akademisi dan Intelektual Muslim Liberal dan Sekuler. 
2. Cendikiawan Muda Muslim yang Moderat. 
3. Kalangan Aktivis Komunitas. 
4. Koalisi dan Kelompok Perempuan yang mengkampanyekan 

kesetaraan gender. 
5. Penulis dan Jurnalis (wartawan) yang moderat. 
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Para pejabat di Kedutaan Amerika yang berada di negeri-negeri 
muslim harus memastikan bahwa kelompok ini terlibat dan sesering 
mungkin melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. 

Sementara itu program-program prioritas untuk mendukung 
pembangunan jaringan muslim moderat ini diletakkan pada sektor: 

1. Pendidikan Demokrasi, yaitu dengan mencari pembenaran dari 
nas-nas dan sumber-sumber Islam terhadap demokrasi dan segala 
sistemnya. 

2. Dukungan pada media massa untuk melakukan liberalisasi 
pemikiran; Kesetaraan Gender, yang merupakan medan tempur 
utama dalam perang pemikiran dengan kelompok Islam. 

3. Advokasi Kebijakan, untuk mencegah agenda politik kelompok 
Islam. 
 

Pihak Amerika juga sadar bahwa ide-ide radikal berasal dari 
Timur Tengah. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya ―Arus Balik‖ 
yaitu menyebarkan ide-ide dan pemikiran dari intelektual-intelektual 
moderat dan modernis yang berhasil dicuci otak dan setuju dengan 
westernisasi dan gaya hidup Barat, yang bukan berasal dari Timur 
Tengah, seperti Indonesia. Tulisan dan pemikiran moderat dari 
kalangan di luar Timur Tengah ini harus sesegera mungkin 
diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk disebarkan di kawasan Timur 
Tengah.  

 

Di sinilah terdapat jawaban, mengapa akhir-akhir ini Indonesia 
sering dijadikan tempat pertemuan Internasional cendekiawan dan 
intelektual muslim dari berbagai negara yang disponsori oleh Amerika 
dan negara Barat lainnya. Dan saat ini banyak sekali produk-produk 
baik berupa tulisan maupun film yang diproduksi oleh kaum 
―intelektual Islam Indonesia‖ yang disebarkan dan diterjemahkan 
dalam bahasa Arab. Semua bantuan dana dan dukungan politik ini 
tujuan utamanya adalah untuk memerangi Islam dan Umat Islam. 
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Dalam konteks politik di Indonesia, secara keseluruhan agenda-
agenda yang disusun oleh koalisi Zionis-Salibis Internasional tersebut 
tengah berjalan. Bisa kita lihat bukti-bukti dari berbagai fenomena yang 
ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Bermunculannya berbagai 
LSM yang didirikan oleh tokoh-tokoh ―Islam‖ yang memproduk 
berbagai materi anti Islam dan memusuhi Islam, media massa yang 
selalu memberitakan negatif tentang umat Islam, bermunculannya 
tokoh-tokoh liberal yang memegang posisi sebagai opinion maker, 
bahkan dalam penyusunan kabinet yang terakhir ini, posisi-posisi kunci 
diserahkan kepada orang-orang yang sangat pro Amerika, seperti 
menteri-menteri bidang perekonomian yang sejak dulu hingga sekarang 
selalu dipegang oleh kelompok yang sama. 

Solusinya adalah Pemahaman dan Pengamalan Islam yang Benar. 
Pemahaman yang benar tentang hakikat Dinul Islam adalah solusi utama 
masalah ini dan Ulama sebagai pewaris para nabi punya peranan 
penting dan strategis dalam upaya menyelamatkan Aqidah Islam dari 
upaya penyesatan yang sistematis. Seorang ulama hendaknya 
mempertahankan integritas keilmuannya tidak cenderung pada 
keinginan dan kehendak penguasa namun justru mengambil peran yang 
aktif sekaligus kritis dalam memahamkan Islam yang benar, terutama 
dalam menjelaskan makna hakikat Tauhid beserta konsekuensinya. 

Begitu pula dalam menjelaskan Jihad dan tegaknya Syari'at dalam 
kehidupan bernegara. Ini adalah kunci kejayaan Islam karena pada 
hakikatnya persatuan umat dalam bingkai Islam dan Iman yang selalu 
di hantam fitnah bila tinggal di negara kafir musyrik. Di antara yang 
perlu dipahamkan adalah: 

 

1. Pengertian dan pemahaman Islam rahmatan lil alamin. 

Islam rahmatan lil alamin sering disalahartikan Islam yang teloran 
terhadap segala hal termasuk dalam masalah kemusyrikan dan 
kekafiran. Padahal Rasulullah membawa Risalah Islam sebagai ad-Din 
(world view) berlaku secara universal mengikat siapapun baik jin dan 
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manusia, dari bangsa dan warna kulit, di manapun dan kapanpun 
hingga akhir zaman hal tersebut dinyatakan dalam firman Allah: 

َ  قُلْ  أْقَتِدهْ  َفِبُهَدأُهمُ  أللَّهُ  َهَدى ألَِّذينَ  أّْولَِئكَ  َّ  ُهوَ  إِٔنْ  أّّْجًرأ َعَلْيهِ  أّّْساّّلُُكمْ  لا  ِذْكَرى إِٔلا
 [30:  ألأنعام]  لِْلَعالَِمينَ 

“Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka 
ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu 
dalam menyampaikan (Al-Qur'an). "Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah 
peringatan untuk seluruh umat. ” (QS. Al-An‘am: 90) 

َّ  ُهوَ  إِٔنْ  أّّْجر   ِمنْ  َعَلْيهِ  اّّلُُهمْ َتسْ  َوَما  [501:  يوسف] لِْلَعالَِمينَ  ِذْكر   إِٔلا
“Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap 

seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. ” (QS. 
Yusuf: 104) 

َّ  أّّْرَسْلَناكَ  َوَما  [506:  ألأنبياء] لِْلَعالَِمينَ  َرْحَمةً  إِٔلا
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiyaa‘:107) 

َماوَ  ُمْلكُ  لَهُ  ألَِّذي َجِميًعا إِٔلَْيُكمْ  أللَّهِ  َرُسولُ  إِٔنِّي ألنَّاسُ  أّّيَُّها َيا قُلْ   َلا َوأْلاّّْرضِ  أتِ ألسَّ
يِّ  ألنَِّبيِّ  َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  َفآِمُنوأ َوُيِميتُ  ُيْحِيي ُهوَ  إِٔلَّا إِٔلَهَ  ّْمِّ  َوأتَِّبُعوهُ  َوَكِلَماتِهِ  بِاللَّهِ  ُيْؤِمنُ  ألَِّذي أْلا

 [518:  ألأعرأف] َتْهَتُدونَ  لََعلَُّكمْ 
“Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan 
mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang 
Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-
kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk" (Qs Al-A‘raf: 
158) 

 [28:  سبأ ] َيْعَلُمونَ  َلا ألنَّاسِ  أّّْكَثرَ  َولَِكنَّ  َوَنِذيًرأ َبِشيًرأ لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إِٔلَّا أّّْرَسْلَناكَ  َوَما
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“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, 
tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui” (Qs. Saba‘ 28). 

Demikian juga dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW: 

 ُيْعَطُهنَّ  لَمْ  َخْمًسا أّْْعِطيتُ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  أللَّهُ  َصلَّى ألنَِّبيَّ  أللَِّه أّّنَّ  َعْبدِ  ْبن َجابِر َعنْ 
 ِمنْ  َرُجل   َفاّّيَُّما َوَطُهوًرأ َمْسِجًدأ أْلاّّْرضُ  لِي َوُجِعَلتْ  َشْهر   َمِسيَرةَ  الرُّْعبِ بِ  نُِصْرتُ  َقْبِلي أَّّحد  
ِتي َلاةُ  أّّْدَرَكْتهُ  أّْمَّ َّّحد   َتِحلَّ  َوَلمْ  ألَْمَغانِمُ  لِي َوأِّْحلَّتْ  َفْلُيَصلِّ  ألصَّ َفاَعةَ  َوأّْْعِطيتُ  َقْبِلي لِا  ألشَّ
ةً  َقْوِمهِ  إِٔلَى ُيْبَعثُ  ألنَِّبيُّ  َوَكانَ  ًة. ]أٔخرجه ألبخاري[ ألنَّاسِ  إِٔلَى َوُبِعْثتُ  َخاصَّ  َعامَّ

Dari Jabir Bin Abdullah RA berkata: Rasulullah bersabda: “Aku diberi 5 
perkara yang belum pernah diberikan pada seorang pun dari para nabi 
sebelumku: Aku ditolong oleh rasa takut musuhku selama sebulan 
perjalananku, Dihamparkan seluruh bumi sebagai masjid yang bersih sehingga 
di manapun umatku hendak shalat maka shalatlah, dihalalkan bagi ghanimah, 
jika nabi sebelumku hanya diutus kepada umatnya secara khusus, maka aku 
diutus kepada seluruh manusia, aku diberi hak syafa'at” ( HR. Bukhari) 

Dalam menyambut dakwah Nabi SAW, manusia terbagi menjadi 
dua kelompok yang dalam terminologi Islam disebut sebagai mukmin 
dan kafir, sebagaimana firman Allah: 

ة   ُكلِّ  ِفي َبَعْثَنا َولََقدْ  ً  أّْمَّ  أللَّهُ  َهَدى َمنْ  َفِمْنُهمْ  ألطَّاُغوتَ  َوأْجَتِنُبوأ أللَّهَ  أْعُبُدوأ أّّنِ  َرُسولا
لاََلةُ  َعَلْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  بِينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروأ أْلاّّْرضِ  ِفي َفِسيُروأ ألضَّ  ألُْمَكذِّ

  [97:  ألنحل]
“Dan sesungguhnya 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 di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)” (Qs An-Nahl: 36). 
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َلالَةُ  َعَلْيِهمُ  َحقَّ  َوَفِريًقا َهَدى َفِريًقا َياِطينَ  أتََّخُذوأ إِٔنَُّهمُ  ألضَّ  أللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  أّّْولَِياءَ  ألشَّ
 [90:  ألأعرأف]  ُمْهَتُدونَ  أّّنَُّهمْ  َوَيْحَسُبونَ 

“Sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan 
bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung 
(mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk” 
(Qs Al-A‘raf: 30). 

 

 [2:  ابنألتغ] َبِصير   َتْعَملُونَ  بَِما َوأللَّهُ  ُمْؤِمن   َوِمْنُكمْ  َكاِفر   َفِمْنُكمْ  َخَلَقُكمْ  ألَِّذي ُهوَ 
“Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir 

dan di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan” (QS. At-Taghabun: 2). 

2. Makna dan Hakikat Jihad 

Jihad (perjuangan membela Islam, syi'ar Islam, syari'at Islam, 
masyarakat Muslim dan wilayah-wilayahnya serta melawan musuh-
musuh Islam dengan nyawa dan harta benda sebagai taruhannya) 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syari'at Islam karenanya 
makna dan hakikat pun sangat jelas tidak perlu ada redefinisi ulang 
makna daripada jihad. Jihad adalah syari'at Allah untuk melindungi 
Islam dan kaum Muslimin sebagaimana firman Allah: 

 

 أّّنْ  َوَعَسى لَُكمْ  َخْير   َوُهوَ  َشْيًئا َتْكَرُهوأ أّّنْ  َوَعَسى َلُكمْ  كُْره   َوُهوَ  أْلِقَتالُ  َعَلْيُكمُ  كُِتَب 
 [257:  ألبقرة] َتْعَلُمونَ  لاَ  َوأّّنُْتمْ  َيْعَلمُ  َوأللَّهُ  لَُكمْ  َشر   َوُهوَ  َشْيًئا تُِحبُّوأ

"Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu 
yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik 
bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui" (Qs Al-Baqarah: 
216). 
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 بِاللَّهِ  ُتْؤِمُنونَ  أّّلِيم ، َعَذأب   ِمنْ  تُْنِجيُكمْ  تَِجاَرة   َعَلى أُّّدلُُّكمْ  َهلْ  أَٓمُنوأ ألَِّذينَ  أّّيَُّها ايَ 
 َتْعَلُمونَ  كُْنُتمْ  إِٔنْ  لَُكمْ  َخْير   َذلُِكمْ  َوأّّْنُفِسُكمْ  بِاّّْمَوألُِكمْ  أللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوتَُجاِهُدونَ  َوَرُسولِهِ 

 [55 ، 50:  ألصف]
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta 
dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Qs Ash-
Shaff 10-11). 

ينُ  َوَيُكونَ  ِفْتَنة   َتُكونَ  َلا َحتَّى َوَقاتِلُوُهمْ  نَّ  أنَْتَهْوأ َفٕاِنِ  لِلَّهِ  كُلُّهُ  ألدِّ  َيْعَملُونَ  بَِما أللَّهَ  َفٕاِ
 [93:  ألأنفال]  َبِصير  

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa 
kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, 
dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Qs Al-Anfal 39).[18] 

 

                                                 

18). voa-islam.com  



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
171 

 

 

 

 

Faktor-faktor Munculnya 

Pemikiran-pemikiran Sesat 
 

 

Perpecahan dan perbedaan yang terjadi dalam tubuh umat Islam 
disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. 
Faktor-faktor itu berinteraksi dengan sesamanya, sehingga seluruh atau 
sebagian besar dari faktor itu menjadi penyebab kuat dalam 
memunculkan perpecahan. Sebelum mengkaji faktor-faktor itu, terlebih 
dahulu harus mengetahui dua poin penting menyangkut hal di atas. 
Yaitu:  

1. Perbedaan yang memunculkan banyak sekali sekte-sekte dalam 
Islam merupakan perbedaan dalam dasar-dasar pokok akidah, 
seperti yang dikatakan asy-Syathibi. Beliau menambahkan, 
‖Perbedaan dalam masalah furu‟ dan juziyah tidaklah menimbulkan 
perpecahan menjadi beberapa kelompok.‖[19] 

2. Para pengkaji masalah khilafiyah berbeda pandangan dalam 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 
perbedaan, apakah faktor itu dari internal sendiri atau dari 
eksternal. Setidaknya terdapat tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, 

                                                 
19). Asy-Syathibi, Al-I‟tishom, Darul Ma‘rifah, vol II hlm. 201 
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faktor yang menyebabkan perpecahan murni dari internal. 
Pendapat ini dilontarkan oleh sebagian cendekiawan muslim, 
seperti Abdur Rahman Badawi, Irfan Abdul Hamid, dan lain-lain. 
Kedua, faktor eksternal murni. Perndapat ini dipegang oleh Ali Sami 
an-Nasysyar dalam bukunya "Nasy‟atul Fikr al-Falsafiy fil Islam". 
Ketiga, pendapat yang diyakini oleh sebagian besar intelektual 
modern, yaitu bahwa baik faktor eksternal maupun internal 
mempunyai andil yang sama dalam menimbulkan perbedaan.[20] 

A. Faktor Internal 

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang 
timbul dari dunia Islam sendiri serta situasi dan kondisinya. Di antara 
faktor-faktor yang paling penting adalah sebagai berikut [21]: 

a. Kurangnya pengetahuan dalam ilmu agama.  

Pangkal dari perbedaan yang terjadi dalam ushuluddin pada 
hakikatnya adalah ketidaktahuan akan hakikat agama Islam. Karena 
perbedaan dalam hal semacam ini tidak akan terjadi di kalangan orang-
orang yang paham betul (mutabahhir) akan syari‘at Islam, menyelami 
permasalahannya yang luas, mengerti akan dalil-dalil dan sumbernya. 
Hal ini telah terbukti pada kurun generasi pertama Islam dan sebagian 
besar generasi kedua. Di antara hadits yang menguatkan hal ini adalah 
riwayat yang menjelaskan bahwa pada suatu hari sahabat Umar 
menyendiri sambil merenung, ‖Bagaimana bisa umat ini terpecah belah. 
Padahal nabi mereka satu, kitab mereka satu, dan kiblat mereka satu?‖ 
Lalu beliau mengutus seseorang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan 
hal ini. Ibnu Abbas menjawab, "Wahai Amirul Mu'minin, al-Qur'an 
telah diturunkan kepada kami, maka kami membacanya. Dan kami juga 
mengetahui  asbabnuzulnya.  Lalu  akan  ada  generasi setelah kami yang  

                                                 
20). Ahmad bin 'Iwadlullah al-Lahibi, Al-Maturidiyah Dirosatan wa Taqwiman, 

Riyadh: Darul 'Ashimah, hal. 21 
21). Ibid., hal. 23 
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membaca al-Qur'an akan tetapi tidak paham asbabnuzulnya, sehingga 
mereka menafsirkan sendiri-sendiri terhadap al-Qur'an, dan terjadilah 
perbedaan itu." 

Ucapan Ibnu Abbas ini merupakan dalil yang jelas. Memang, 
orang yang tidak paham asbabnuzul suatu ayat atau surat akan 
mengikuti salah satu penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan hawa 
nafsunya, sehingga menafsirkan ayat sesuai dengan kepentingannya. 
Orang yang seperti ini tidak mempunyai kekokohan (rusukh) dalam 
ilmunya yang bisa memberikan petunjuk, seperti yang terjadi pada 
golongan yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, 
semisal Mu'tazilah, Syiah, dan lain-lain.  

Imam Nafi' pernah bertanya pada Ibnu Umar mengenai kelompok 
Khowarij. Beliau menjawab, "Mereka adalah makhluk yang paling 
buruk. Mereka telah mengalamatkan maksud dari ayat yang diturunkan 
untuk orang kafir kepada orang mukmin." 

Para ulama salaf menyatakan bahwa kebodohan akan agama 
merupakan penyebab terjadinya perbedaan dalan ushuluddin. Mereka 
mewanti-wanti serta memperingatkan akan bahaya hal tersebut dengan 
mendorong generasi selanjutnya untuk menuntut ilmu serta 
mengamalkannya. 

b. Minimnya penguasaan terhadap tata bahasa Arab.  

Ketidakpahaman terhadap bahasa Arab merupakan salah satu 
penyebab timbulnya perbedaan dalam tubuh umat Islam. Hal ini karena 
al-Qur'an, yang menjadi sumber pertama bagi syari'at Islam, diturunkan 
dengan bahasa Arab. Artinya, lafadz, makna, dan gaya bahasanya 
menggunakan lisan Arab.  

Imam Syafi'i berkata, "Manusia menjadi bodoh dan saling berbeda 
pendapat tidak lain karena telah meninggalkan lisan (bahasa) Arab dan 
condong pada lisan (pemikiran) Aristoteles." Menanggapi ucapan beliau, 
Imam al-Suyuthi berkomentar, "Imam Syafi'i mengisyaratkan (dengan 
ucapannya)  akan  keadaan  pada  zaman  Khalifah  al-Ma'mun, di mana  
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saat  itu  timbul  kepercayaan  akan  kemakhlukan  al-Qur'an, menafikan 
melihat Allah di surga, dan bid'ah lainnya. Sebab dari itu semua adalah 
bodoh dalam bahasa Arab dan ilmu Balaghoh yang mencakup bidang 
Ma'ani, Bayan, dan Badi'."  

Salah satu buktinya adalah kelompok Murji'ah yang kesesatannya 
timbul karena tidak paham akan istilah-istilah bahasa Arab. Mereka 
menyangka, bahwa iman secara bahasa adalah membenarkan (tashdiq) 
dan tashdiq hanya dapat dilakukan dengan hati dan lisan, atau hati saja. 
Oleh karena itu, menurut mereka amal ibadah itu bukan termasuk dari 
iman karena bukan termasuk pekerjaan hati atau lisan.  

Kekeliruan ini akan terlihat jelas jika mengkaji permasalahan iman 
dengan lengkap. Amal ibadah (fi'lun) termasuk dari tashdiq, menurut 
makna iman yang diajarkan Nabi Muhammad secara mutawatir. Beliau 
bersabda:  

نَا ِمنْ  َحظ   ٓأَدمَ  َبِني لُِكلِّ   َوِزنَاُهَما َتْزنَِيانِ  َوألَْيَدأنِ  ألنََّظرُ  َوِزنَاُهَما َتْزنَِيانِ  َفالَْعْيَنانِ  ألزِّ
ْجَلانِ  ألَْبْطشُ   ىَوَيَتَمنَّ  َيْهَوى َوألَْقْلُب  ألُْقَبلُ  َوِزنَاهُ  َيْزنِي َوأْلَفمُ  ألَْمْشيُ  َوِزنَاُهَما َيْزنَِيانِ  َوألرِّ
قُ  َوألَْفْرجُ  ُبهُ  أّّوْ  َذلِكَ  ُيَصدِّ  ُيَكذِّ

"Setiap Bani Adam ada potensi berzina: maka dua mata berzina dan 
zinanya melihat, dua tangan berzina dan zinanya memegang, dua kaki berzina 
dan zinanya berjalan, mulut berzina dan zinanya mencium, hati berzina dan 
zinanya cenderung dan mengangan-angan, sedang farji/kemaluan 
membenarkan yang demikian itu atau membohongkannya." (HR. Ahmad bin 
Hanbal)  

Ahli lughot dari kalangan salaf dan khalaf juga berpendapat 
demikian. Al-Jauhari berkata, "Orang mukmin yang benar adalah orang 
membenarkan ucapannya (لاإٔله إٔلا أللّه) dengan amalnya." (al-Shohhah, 

4/1506) 

c. Mengikuti hawa nafsu.  
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Hal ini merupakan jalan yang ditempuh orang kafir. Seperti yang 
difirmankan Allah SWT: 

َّ ألَظنَّ َوَما َتْهَوى أْ  ّّنُْفُس. ]ألنجم : إِْٔن َيتَِّبُعْوَن إِٔلا  [29لا
"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan dan apa yang 

diingini oleh hawa nafsu mereka." (QS. An-Najm: 23) 

Para ulama salaf telah menamai golongan pelaku bid'ah dengan 
sebutan ahlul ahwa' (tukang menuruti hawa nafsu). Hal itu dikarenakan 
mereka telah meninggalkan al-Qur'an dan Hadits serta menjadikan akal 
mereka sebagai pegangannya. Mereka mendahulukan nafsu mereka dan 
mengandalkan pendapatnya sendiri lalu menjadikan dalil-dalil syari'at 
sebagai bahan kritikan sehingga mereka menyelewengkannya dari 
makna yang  sebenarnya juga mereka mempunyai prasangka yang 
buruk terhadap Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mengikuti hawa 
nafsu memang menjadi pangkal dari kesesatan. Allah berfirman: 

ا ألَِّذْيًن ِفي قُلُْوبِِهْم َزْيغ  َفَيتَِّبُعْوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه أْبِتَغاءَ  ألِْفْتَنِة َوأْبِتَغاَء َتأِْوْيِله. ]ٓأل   َفاّّمَّ
 [6عمرأن : 

 "Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, 
maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya 
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya." (QS. Ali Imron: 7) 

d. Maraknya kebiasaan berdebat (jadal) dalam agama.  

Rasulullah SAW telah melarang berdebat dalam masalah agama. 
Beliau memperingatkan bahwa jadal dalam agama itu menjadi penyebab 
sesatnya umat-umat terdahulu. Beliau bersabda, "Suatu kaum tidaklah 
menjadi tersesat setelah mendapat hidayah, kecuali karena sifat jadal 
dan miro'." Lalu beliau membaca ayat:  

 

ً مَ  َّ جدلا  [18بل ُهْم َقْوم  َخِصُمْوَن. ]ألزخرف :  ا َضَرُبْوُه لََك إِٔلا



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 
 
176 

"Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan 
dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka 
bertengkar." (QS. Az-Zukhruf: 58) 

Ketika orang-orang terlibat dalam perdebatan dan tidak 
menggunakan manhaj salaf, mereka akan terpecah belah menjadi 
beberapa kelompok yang saling mengunggulkan kelompoknya sendiri. 
Mereka juga berusaha mengalahkan para ulama salaf dengan cara 
mendebat mereka. Akan tetapi usaha itu sia-sia belaka. Karena para 
ulama sangat gigih dalam mempertahankan ajaran-ajaran agama. 

e. Pengaruh politik.  

Pengaruh ini timbul dari adanya perpecahan dalam hal politik, 
pemberontakan dari dalam, dan peperangan yang menimbulkan 
perpecahan dalam Islam. Sesudah terbunuhnya Utsman bin Affan RA, 
terjadilah multi fitnah. Di antaranya adalah perang antara umat muslim 
di Shifin, perang Jamal, dan masih banyak lagi fitnah yang terjadi 
setelahnya.  

Terjadinya konflik berdarah itu disamping menimbulkan 
malapetaka yang besar, juga memunculkan beberapa golongan yang 
akhirnya menjadi kelompok bid'ah. Seperti Khowarij dan Syi'ah. Akan 
tetapi, perlu dicermati bahwa konflik ini tidaklah menjadi faktor 
mendasar bagi timbulnya dua golongan ini. Keduanya telah lama 
mempunyai beberapa keyakinan yang menyeleweng jauh sebelum 
terjadinya fitnah. Hanya saja, munculnya konflik antar umat Islam 
berbarengan dengan munculnya keyakinan-keyakinan itu. 

B. Faktor Eksternal 

Faktor ini adalah faktor atau pengaruh yang muncul dari luar 
masyarakat Islam. Seperti Nasrani, Yahudi, Persia, dan lainnya. Berikut 
ini adalah poin-poin penting dari faktor tersebut [22]: 

a. Pengaruh kaum Nasrani.  

                                                 
22). Ibid., hal. 40 
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Tidak diragukan lagi, bahwa Nasrani memiliki andil besar dalam 
menimbulkan penyelewengan akidah umat Islam. Umat Nasrani adalah 
umat yang ahli dalam filsafat, mereka sangat getol berdebat dalam 
masalah teologi. Keadaan yang seperti ini telah mempengaruhi umat 
Islam dalam akidahnya, karena banyak di antara kaum Nasrani yang 
masuk Islam sedangkan hati mereka menyimpan kedengkian terhadap 
Islam dan pemeluknya dan menyembunyikan kekufurannya.  

Betapapun berpindah-pindahnya keyakinan tidak bisa mencabut 
dan menghilangkan keyakinan yang pertama. Sehingga, hal itu 
menyebabkan masalah-masalah teologi dan kebiasaan mujadalah 
(diskusi) ikut terbawa dalam tubuh Islam setelah mereka memeluk 
Islam. Dan pemikiran-pemikiran mereka juga menyusup ke dalam umat 
muslim, lewat koneksi dengan diri mereka, di samping lewat jalan 
diskusi. Seperti halnya pusat-pusat kebudayaan Yunani juga 
mempunyai andil besar dalam menyebarkan pengaruh filsafatnya, 
seperti daerah Harran dan Iskandariyah, terlebih mayoritas penduduk 
kota-kota tersebut beragama Nasrani. 

Sejarah telah mencatat bahwa kaum Qadariyah mengadopsi 
keyakinannya dalam mengingkari qadar dari kaum Nasrani. Di samping 
juga mencatat dua nama yang mempunyai perananan penting dalam 
menyebarkan keyakinan ini, yaitu Ma'bad al-Juhani dan Ghaylan al-
Dimasyqi. Di antara bukti bahwa Mu'tazilah terpengaruh oleh 
pemikiran kaum Nasrani adalah riwayat yang terdapat dalam kitab As-
Sunnahnya Imam Abdullah bin Ahmad, dari Yahya bin Ayyub. Beliau 
berkata: "Saya mendengar orang-orang menyebut-nyebut kebaikan Al-
Marisi. Tapi saya tidak mantap kalau tidak melihat sendiri orangnya 
agar bisa menilainya dengan teliti. Maka aku pun mendatanginya. 
Ternyata dia seorang yang banyak bershalawat kepada Nabi Isa AS. 
Lalu aku berkata: Kamu banyak bershalawat kepada Nabi Isa, tapi aku 
tidak melihat kamu bershalawat kepada Nabi Muhammad. Padahal 
beliau lebih utama dari  Nabi Isa? Orang tersebut menjawab: Dia (Nabi 
Muhammad) sibuk dengan cermin, sisir, dan perempuan." 
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b. Pengaruh kaum Yahudi.  

Pengaruh ini terlihat dalam berbagai sisi penyelewengan akidah 
dalam Islam. Asal usul Syi'ah adalah Yahudi tulen dan setiap 
kesesatannya berasal dari sana. Semua catatan sejarah mengatakan hal 
ini serta mencatat bahwa Abdullah bin Saba' berasal dari Yahudi Yaman 
dan yang pertama kalinya menyerukan kequdusan sahabat Ali, mencaci 
sahabat, menghina al-Qur'an, dan lainnya. Adapun keyakinan 
Mu'tazilah yang berisi kemakhlukan al-Qur'an, ini juga diadopsi dari 
keyakinan Yahudi bahwa Taurot adalah makhluk. 

c. Pengaruh bangsa Persia.  

Pengaruh ini timbul pada masa peralihan pusat kekhalifahan dari 
Damaskus ke Baghdad. Pada masa Daulah Umawiyah, semua 
pemegang kendali pemerintahannya orang Arab. Lalu, di zaman 
Daulah Abbasiyah, posisi penting pemerintahan diisi oleh orang-orang 
Persia, yang diam-diam menyimpan kebencian kepada Islam, sehingga 
hal ini mendorong mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam 
dengan berbagai cara. Salah satu upaya menuju hal itu adalah 
menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab dan 
menyebarkannya ke tengah-tengah umat muslim. Di antara kitab itu 
ada yang berisi pelajaran logika (manthiq). 

Pemikiran Yunani yang beralih ke tanah Arab lewat orang-orang 
Persi ini dimasuki pemikiran Zoroaster dan aliran-aliran Persia lainnya. 
Hal ini yang menjadi cikal bakal munculnya aliran Bathiniyah, ekstrimis 
Syi'ah, Qaramithah, dan ekstrimis Shufiyah. 

d. Pengaruh bangsa Yunani.  

Pengaruh ini menyusup ke dalam Islam pada abad pertama, ketika 
pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri-negeri Ajam. Akan tetapi 
pengaruhnya pada waktu itu bisa terkendali berkat perlindungan para 
ulama salaf dengan jalan melarang mempelajari kitab-kitab Yunani. 
Baru pada masa Baramikah pengaruh itu mulai menguat dan tersebar, 
terutama  pada  era  Khalifah  al-Ma'mun,  seperti  yang  telah dijelaskan  
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dalam poin ketiga. Pada masa itu filsafat Yunani dipelajari, sehingga 
timbul perbedaan dan perpecahan. Berikut ini beberapa pengaruh 
filsafat Yunani yang menimbulkan perpecahan dengan orientasi dan 
kecenderungan yang berbeda: (1) Aliran Aristoteles. Kalangan muslim 
yang paling terpengaruh adalah Ibnu Rusyd. Dia mengikuti unsur-
unsur tabiat, etika, dan metafisika Aristoteles dalam sebagian besar 
filsafatnya. (2) Aliran Plato. Ibnu Zakariya ar-Rozi dan Abul Barokat al-
Baghdadi mengikutinya dalam bidang atomisme (pandangan akan 
partikel tunggal atau tak terbagi). Mereka berpendapat bahwa Allah 
menciptakan alam ini seperti halnya tukang kayu membuat kursi dari 
kayu. Artinya, Allah meciptakan alam kemudian membentuk susunan-
susunannya dari materi yang qadim. (3) Aliran Neo Platoisme. Aliran ini 
yang paling kuat pengaruhnya. Aliran ini diikuti oleh kebanyakan 
filosof semacam al-Farobi dan Ibnu Sina. (4) Aliran Pythagoras yang 
dicampur dengan tambahan dari sebagian unsur. 

Imam al-Asy'ari menuturkan bahwa Mu'tazilah sebenarnya 
mengambil pendiriannya tentang Dzat Allah dari para filosof Yunani. 
Akan tetapi mereka tidak menyatakannya secara terang-terangan 
karena khawatir. Maka mereka menyatakannya dalam bentuk lain yang 
semakna, yaitu dengan menafikan sifat-sifat Allah. Al-Syahrastani 
menuturkan tentang diri al-Jahidh, seorang tokoh Mu'tazilah: "Dia telah 
menelaah banyak sekali kitab-kitab filsafat lalu dia memasarkannya 
dengan bahasa yang fasih." 
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Keunggulan Syari'at Islam 
 

 

Bagi sebagian orang, penerapan syari'at Islam dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara masih menjadi momok menakutkan. 
Barangkali, jika itu terjadi pada orang-orang kafir dapat dimaklumi. 
Namun, sangat mengherankan jika sikap itu juga menghinggapi orang-
orang yang mengaku Muslim. Sebab, dari berbagai sisi, tak ada alasan 
untuk menolak dan takut pada penerapan syari'at Islam sebagaimana 
halnya orang model Gus Dur dan kawan-kawan, seperti penjelasan 
yang telah lewat.  

Dari sisi syari'at, dalil yang mewajibkan penerapan syari'at Islam 
secara total terkatagori qath„i, baik tsubût maupun dalâlah-nya. Dalil itu 
ada yang berupa perintah kepada manusia untuk memutuskan semua 
perkara dengan syari'at-Nya. Allah berfirman: 

ًقا بِالَْحقِّ  ألِْكَتاَب  إِٔلَْيكَ  َوأّّنَْزلَْنا  َفاْحُكمْ  َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمًنا ألِْكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ
ا أّّْهَوأَءُهمْ  َتتَِّبعْ  َوَلا أللَّهُ  أّّنَْزلَ  بَِما َبْيَنُهمْ   ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكل   أْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّ

ةً  لََجَعَلُكمْ  أللَّهُ  َشاءَ  َولَوْ  َوِمْنَهاًجا  ألَْخْيَرأتِ  َفاْسَتِبُقوأ ٓأَتاكُمْ  َما ِفي لَِيْبلَُوُكمْ  َوَلِكنْ  َوأِحَدةً  أّْمَّ
 أللَّهُ  نَْزلَ أّّ  بَِما َبْيَنُهمْ  أْحُكمْ  َوأّّنِ  ، َتْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  كُْنُتمْ  بَِما َفُيَنبُِّئُكمْ  َجِميًعا َمْرِجُعُكمْ  أللَّهِ  إِٔلَى
 أّّنََّما َفاْعَلمْ  َتَولَّْوأ َفٕاِنْ  إِٔلَْيكَ  أللَّهُ  أّّنَْزلَ  َما َبْعضِ  َعنْ  َيْفِتُنوكَ  أّّنْ  َوأْحَذْرُهمْ  أّّْهَوأَءُهمْ  َتتَِّبعْ  َوَلا
 [13 ، 18:  مائدةأل] لََفاِسُقونَ  ألنَّاسِ  ِمنَ  َكِثيًرأ َوإِٔنَّ  ُذنُوبِِهمْ  بَِبْعضِ  ُيِصيَبُهمْ  أّّنْ  أللَّهُ  ُيِريدُ 
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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". 

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. 
jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka 
Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan 
mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. dan 
Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". (QS al-
Maidah: 48, 49). 

Ada yang  sekaligus memberikan celaan dan ancaman terhadap 
setiap orang yang membangkangnya. Allah berfirman: 

 

 أّّْمِرِهمْ  ِمنْ  ألِْخَيَرةُ  لَُهمُ  َيُكونَ  أّّنْ  أّّْمًرأ َوَرُسولُهُ  أللَّهُ  َقَضى إَِٔذأ ُمْؤِمَنة   َوَلا لُِمْؤِمن   َكانَ  َوَما
 [97: ألأحزأب] ُمِبيًنا َضَلاًلا َضلَّ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ  أللَّهَ  َيْعصِ  َوَمنْ 

 

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah 
dia Telah sesat, sesat yang nyata". (QS al-Ahzab: 36). 



Islam Liberal, Proyek Imperialis-Protestanis Barat 

 
183 

Kewajiban tersebut diperkuat dengan dalil-dalil yang melarang 
setiap mukmin mengambil dan menerapkan hukum yang tidak berasal 
dari-Nya. Allah berfirman:  

َّا  َهاُدوأ لِلَِّذينَ  أّّْسَلُموأ ألَِّذينَ  ألنَِّبيُّونَ  بَِها َيْحُكمُ  َونُور   ُهًدى ِفيَها ألتَّْوَرأةَ  أّّنَْزلَْنا إِٔن
بَّانِيُّونَ   ألنَّاسَ  َتْخَشُوأ َفلاَ  ُشَهَدأءَ  َعَلْيهِ  َوَكانُوأ أللَّهِ  ِكَتابِ  ِمنْ  أْسُتْحِفُظوأ بَِما َوأْلاّّْحَبارُ  َوألرَّ

َ  َشْونِ َوأخْ   ، أْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفاّْولَِئكَ  أللَّهُ  أّّنَْزلَ  بَِما َيْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  َقِليلاً  َثَمًنا بِآَياتِي َتْشَتُروأ َولا
ّّنْفَ  بِالَْعْينِ  َوألَْعْينَ  بِالنَّْفسِ  ألنَّْفسَ  أّّنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  َوَكَتْبَنا ّّنْفِ  َوْألا ُّْذنَ  بِاْلا ّْذُ  َوْألا نَّ  نِ بِاْلا  َوألسِّ
نِّ  اَرة   َفُهوَ  بِهِ  َتَصدَّقَ  َفَمنْ  ِقَصاص   َوألُْجُروحَ  بِالسِّ  َفاّْولَِئكَ  أللَّهُ  أّّنَْزلَ  بَِما َيْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  لَهُ  َكفَّ
 [11 ، 11:  ألمائدة] ألظَّالُِمونَ  ُهمُ 

"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) 
petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan 
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, 
oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 
terhadapnya. 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". 

"Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak 
itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang 
yang zalim". (QS al-Maidah: 44, 45) 

نِْجيلِ  أّّْهلُ  َولَْيْحُكمْ   ُهمُ  َفاّْولَِئكَ  أللَّهُ  أّّنَْزلَ  بَِما َيْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ِفيهِ  أللَّهُ  أّّنَْزلَ  بَِما أْلٕاِ
 [16:  ألمائدة]  ألَْفاِسُقونَ 
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"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik". (QS al-Maidah: 47) 

 [10:  ألنساء]  ُمِبيًنا إِْٔثًما بِهِ  َوَكَفى ألَْكِذَب  أللَّهِ  َعَلى َيْفَتُرونَ  َكْيفَ  أنُْظرْ 
Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? 

dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). (an-Nisa': 
50).  

Sedemikian kerasnya larangan itu, hingga Allah SWT. menolak 
pengakuan iman orang yang tidak bersedia berhukum dengan syariat 
Islam. Allah berfirman: 

 أّّْنُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوأ َلا ثُمَّ  َبْيَنُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  َلا َوَربِّكَ  َفَلا
ا َحَرًجا  [71:  ألنساء] َتْسِليًما َوُيَسلُِّموأ َقَضْيتَ  ِممَّ

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS 
an-Nisa': 65). 

 Jika menerapkan syari'at telah nyata merupakan kewajiban dari 
Allah SWT, lalu atas dasar apa berani menolak syariat-Nya? Adakah 
ketentuan syari'at Islam yang patut ditakuti? 

Bagian syari'at yang sering dipandang sebagai momok 
menakutkan adalah beberapa ketentuan-ketentuan hukum dalam 
nizhâm al-'uqûbât (sistem pidana). Berbagai jenis dan bentuk sanksi yang 
ditetapkan syariat seperti cambuk, rajam, qishâsh, atau potong tangan 
dianggap terlalu keras dan tidak manusiawi; bahkan sudah dianggap 
ketinggalan zaman dan tidak layak bagi manusia modern. Tragisnya, 
syari'at Islam yang diterapkan dalam negara kerap hanya dipahami di 
seputar hukum tersebut. 
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Ketakutan itu jelas tak beralasan. Sebab, berbagai jenis dan bentuk 
hukuman yang ada dalam nizhâm al-'uqûbât itu hanya akan dikenakan 
kepada pelaku pelanggaran syari'at. Hukuman rajam, misalnya, tidak 
akan ditimpakan kecuali  terhadap pelaku perzinaan; potong tangan 
tidak akan dijatuhkan kecuali terhadap pencuri (yang memenuhi syarat-
syarat syar„i untuk dipotong tangannya).  

Oleh karena itu, mereka yang bukan pezina, pencuri, pemabuk, 
pembunuh, dan pelaku pelanggaran syari'at lainnya tidak perlu 
khawatir dengan berbagai jenis hukuman itu. Lagi pula, berbagai 
hukuman semestinya harus dilihat sebagai bentuk perlindungan kepada 
masyarakat luas dan penjagaan dari pelanggaran syari'at. Hukuman 
cambuk atau rajam bagi pezina, misalnya, harus dipandang sebagai 
perlindungan syari'at agar manusia tetap menjadi makhluk beradab.  

Pemahaman yang mengidentikkan syari'at Islam hanya di seputar 
nizhâm al-'uqûbât juga merupakan kesalahan besar. Sebagai dîn yang 
paripurna (kâmil[an] wa syâmil[an]), Islam menyodorkan sistem yang 
sempurna untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai 
interaksi yang dilakukan manusia tidak ada yang dibiarkan lepas dari 
syari'at untuk  mengaturnya. Syari'at Islam telah memberikan 
pengaturan secara jelas dan operasional terhadap semua interaksi yang 
dilakukan oleh manusia, baik interaksi manusia dengan Tuhannya 
dalam bentuk akidah dan hukum-hukum ibadah; dengan dirinya 
sendiri dalam hukum-hukum tentang makanan, pakaian, dan akhlak; 
maupun dengan sesamanya yang terkandung dalam hukum-hukum 
muamalat dan 'uqûbât. Jika dikaitkan dengan hukum-hukum lainnya, 
nizhâm al-'uqûbât lebih berfungsi sebagai 'palang pintu' terakhir untuk 
menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan dan 
pelanggaran. 

Perlu digaris bawahi bahwa semua ketetapan syari'at itu pada 
hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Semua 
perkara yang dituntut syari'at untuk dikerjakan adalah maslahat bagi 
manusia. Sebaliknya, semua perkara yang dituntut oleh syari'at untuk 
ditinggalkan adalah madlarat bagi manusia.  
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Oleh karena itu, setiap orang yang beriman dan menaati syari'at-
Nya akan dianugerahi kehidupan yang baik. Allah berfirman: 

َبةً  َحَياةً  َفَلُنْحِيَينَّهُ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  أّْْنَثى أّّوْ  َذَكر   ِمنْ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ   أّّْجَرُهمْ  َولََنْجِزَينَُّهمْ  َطيِّ
 [36:  ألنحل]  َيْعَملُونَ  َكانُوأ َما بِاّّْحَسنِ 

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 
kerjakan". (QS an-Nahl: 97).  

Allah SWT juga berjanji akan melimpahkan dan membukakan 
berkah-Nya dari langit dan bumi kepada penduduk negeri yang mau 
beriman dan bertakwa. Allah berfirman: 

 

َماءِ  ِمنَ  َبَرَكات   َعَلْيِهمْ  لََفَتْحَنا َوأتََّقْوأ أَٓمُنوأ ألُْقَرى أّّْهلَ  أّّنَّ  َولَوْ   َوَلِكنْ  َوأْلاّّْرضِ  ألسَّ
ُبوأ  [37:  ألأعرأف] َيْكِسُبونَ  َكانُوأ بَِما َفاَّّخْذنَاُهمْ  َكذَّ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 
Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya". (QS al-A‗raf: 96). 

Orang yang menjalankan dîn-Nya secara istiqamah juga dijamin 
memperoleh kehidupan yang mudah. Allah berfirman: 

نِْجيلَ  ألتَّْوَرأةَ  أَّّقاُموأ أّّنَُّهمْ  َولَوْ  َّّكلُوألَ  َربِِّهمْ  ِمنْ  إِٔلَْيِهمْ  أّْنِْزلَ  َوَما َوْألٕاِ  َوِمنْ  َفْوِقِهمْ  ِمنْ  ا
ة   ِمْنُهمْ  أّّْرُجِلِهمْ  َتْحِت   [77:  ألمائدة] َيْعَملُونَ  َما َساءَ  ِمْنُهمْ  َوَكِثير   ُمْقَتِصَدة   أّْمَّ

"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. 
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Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa 
yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka". (QS al-Maidah: 66).  

Terdapat banyak fakta yang menunjukkan bukti keunggulan dan 
kehebatan syari'at Islam dalam menata kehidupan dan menyelesaikan 
berbagai problem kehidupan. Oleh karena itu, dari sisi keunggulan, 
tidak ada satu pun sistem kehidupan yang melebihinya. Paparan 
berikut hanya mengungkap secuil bukti kebenaran tersebut.[23] 

 

Bersumber dari Wahyu Ilahi 

Syari‘at Islam berbeda dari hukum-hukum positif, karena 
sumbernya adalah wahyu Allah SWT yang dituangkan dalam al-Qur‘an 
dan Sunnah Nabi, karena itu dalam mengambil kesimpulan hukumnya, 
setiap mujtahid terikat secara kuat dengan teks-teks dari kedua rujukan 
tersebut, yakni al-Qur‘an dan Sunnah Nabi, berikut apa yang lahir dari 
kedua sumber utama tersebut dan yang diisyaratkan oleh spirit Syari'at, 
tujuan-tujuannya, kaidah-kaidahnya, dan prinsip-prinsip universalnya. 
Dengan demikian syari'at Islam lahir tumbuh dan berkembang dengan 
sempurna. Strukturnya kokoh dan pilar-pilarnya tangguh sehingga 
menyempurnakan dasar-dasar dan segenap pondasinya serta 
mengokohkan prinsip-prinsipnya di zaman Rasulullah SAW dan 
sewaktu wahyu masih turun. Allah berfirman :  

ْسلاََم ِديًنا  ألَْيْوَم أّّْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأّّْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم ألٕاِ
 [9 ]ألمائدة:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu". (QS.al-Maaidah: 3) 

                                                 
23). al-Wa'i No. 55 
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Setelah itu tidak ada yang tersisa kecuali menerapkan syari'at 
sesuai dengan kemaslahatan manusia yang sejalan dengan tujuan-
tujuan utama ditetapkannya syari'at Islam. 

 

Komprehensif dan Memenuhi Tuntutan Hidup Manusia 

Syari‘at Islam berbeda jauh dari hukum-hukum dan undang-
undang buatan manusia, karena meliputi tiga dimensi hubungan dalam 
hidup manusia:  

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya  

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri  

3. Hubungan manusia dengan masyarakat.  

Lebih jauh lagi, Syari‘at Islam diperuntukkan bagi kemaslahatan 
hidup di dunia dan di akhirat. Dan cakupan Syari‘at Islam meliputi 
wilayah agama dan negara. Syari‘at Islam berlaku umum untuk seluruh 
umat manusia dan bersifat abadi sampai Hari Kiamat. Hukum-
hukumnya saling menguatkan dan mengukuhkan satu sama lain, baik 
dalam bidang akidah, ibadah, etika maupun mu'amalah, demi 
mewujudkan puncak keridlaan dari Allah SWT, ketenangan hidup, 
keimanan, kebahagiaan, kenyamanan dan keteraturan hidup bahkan 
memberikan kebahagiaan kepada dunia secara keseluruhan. Semua itu 
dilakukan melalui kesadaran hati nurani, rasa tanggung jawab atas 
kewajiban, perasaan selalu dipantau oleh Allah dalam seluruh sisi 
kehidupan, baik ketika sendirian maupun di hadapan orang lain, serta 
dengan memuliakan hak-hak orang lain. 

Untuk mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan mulia seperti itu, 
diciptakanlah hukum-hukum yang bersifat praktis, yakni dalam 
wilayah fiqh. Hukum-hukum fiqh ini berhubungan dengan semua hal 
yang keluar dari seorang mukallaf, baik berupa ucapan, perbuatan dan 
transaksi maupun pengelolaan barang. Semuanya itu meliputi dua jenis 
hukum berikut ini: 
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1. Hukum-Hukum Ibadah:  

Hukum-hukum ini meliputi hukum-hukum bersuci, shalat, puasa, 
haji, zakat, nadzar, sumpah dan berbagai ibadah lainnya yang bertujuan 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam al-Qur‘an 
sendiri terdapat 140 ayat yang menerangkan masalah ibadah. 

2. Hukum-Hukum Muamalah 

Hukum-hukum mu'amalah meliputi berbagai macam transaksi, 
pengelolaan barang dagangan, hukuman, perdata dan pidana, jaminan 
dan sebagainya yang bertujuan mengatur hubungan sesama manusia, 
baik secara individual atau kolektif. Hukum-hukum mu'amalah 
meliputi cabang-cabang berikut ini: 

- Hukum-hukum Perdata (Ahkam al-Ahwal al- Syakhshiyyah) 

Hukum ini mencakup hukum-hukum dalam keluarga sejak awal 
Hingga Akhir, seperti pernikahan, perceraian, garis keturunan, nafkah 
dan warisan, dan sebagainya bertujuan mengatur hubungan suami istri 
dan kerabat masing-masing. 

- Hukum-hukum Sipil (al-Ahkam al-Madaniyyah)  

Hukum ini berkaitan dengan mu'amalah individu satu sama yang 
lain, kerja sama saling menguntungkan, seperti jual beli, sewa menyewa, 
pegadaian, ansuransi, koperasi, utang piutang, memenuhi komitmen 
dan sebagainya yang bertujuan mengatur hubungan beberapa individu 
dalam bidang materi dan memelihara hak. Berkenaan dengan hukum-
hukum sipil ini, secara keseluruhan ditemukan ada sekitar 70 Ayat 
dalam al-Qur‘an. 

- Hukum-hukum Pidana (al-Ahkam al-Jina'iyyah)  

Hukum ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang 
berupa tindakan kriminal berikut hukumnya. Hukum-hukum ini 
bertujuan memelihara kehidupan manusia dan hartanya, harga-diri atau 
kehormatannya dan juga hak-haknya. 
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Demikian pula, hukum-hukum ini juga mengatur hubungan antara 
pihak yang dirugikan dengan pelaku kejahatan, hubungannya dengan 
umat, dan juga memelihara ketertiban dan keamanan. Ditemukan 
sekitar 30 ayat tentang hukum-hukum pidana dalam al-Qur‘an. 

- Hukum-hukum acara pidana (Ahkam al-Murafa'at au al-Ijza'at al-
Madaniyyah au al-Jina'iyyah) 

Hukum ini berkenaan dengan peradilan, dan cara-cara penetapan 
salah-benar melalui kesaksian, dakwaan, sumpah, keterkaitan 
hubungan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk 
prosedur hukum-hukum acara pidana demi menegakkan keadilan 
manusia. Ditemukan sekitar 20 ayat tentang hukum-hukum ini dalam 
Al-Qur‘an. 

- Hukum-hukum konsitusi (al-Ahkam al-Dusturiyyah)  

Hukum ini berkaitan dengan sistem hukum dan prinsip-
prinsipnya. Hukum-hukum ini bertujuan menentukan hubungan antara 
pihak yang mengadili (al-hakim) dengan pihak yang diadili (al-mahkum). 
Demikian pula, berbagai aturan dalam hukum-hukum ini bertujuan 
menentukan segenap hak dan kewajiban individu dan kelompok. 

- Hukum-hukum internasional (al-Ahkam ad-Duwaliyyah)  

Hukum ini berkaitan dengan pengaturan hubungan negara Islam 
dengan negara-negara lain di dunia dalam keadaan perang maupun 
damai. Hukum-hukum ini juga mengatur hubungan kaum non-muslim 
dengan pemerintah Islam serta meliputi masalah jihad dan berbagai 
perjanjian yang bertujuan membatasi macam dan bentuk hubungan dan 
kerjasama serta sikap saling menghargai diantara berbagai negara di 
dunia. 

- Hukum–hukum ekonomi dan keuangan (al-Ahkam al- Iqtishadiyyah 
wa al- Maliyyah) 

Hukum-hukum ekonomi ini berhubungan dengan hak-hak 
individu   dalam  urusan  materi  dan  komitmen  mereka  dalam  sistem  
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moneter. Hukum-hukum ini mengatur hak-hak negara dan berbagai 
kewajiban moneternya. Diatur juga tentang sumber-sumber pemasukan 
kas negara dan operasionalnya. Hukum-hukum ini juga mengatur 
berbagai transaksi keuangan antara orang-orang kaya dan orang-orang 
miskin dan juga hubungan antara negara dan setiap individu rakyatnya. 
Dalam hukum-hukum ini, diatur juga ihwal serta kekayaan negara 
secara umum maupun khusus seperti masalah hasil perang (ghanimah) 
dan sebagainya, barang tambang, baik yang belum diolah maupun 
sudah diolah, dan sumber-sumber penghasilan alam yang di usahakan, 
dan sebagainya. Hukum-hukum ini juga berlaku pada harta masyarakat 
seperti zakat, sedekah, nadzar, harta pinjaman dan harta keluarga 
semisal nafkah, warisan, wasiat. Diatur pula ihwal harta milik individu 
semisal keuntungan dari hasil perdagangan, sewa menyewa, koperasi, 
keuntungan dari jasa yang dibenarkan oleh syari'at, hasil produksi, dan 
juga sanksi materi seperti kafarat, fidyah dan denda. 

- Akhlak (al-Akhlaq) atau Etika (al-Adab)  

Hal ini berupa perilaku terpuji dan perilaku tercela. Wilayah etika 
inilah yang membatasi kebinalan dan kebuasan manusia serta 
mengantarkannya menuju suasana dan nuansa yang penuh keutamaan 
diantara manusia; saling menolong dan saling menyayangi sesama 
mereka. Dan yang menyebabkan cakupan wilayah syari'at meluas 
adalah hadits-hadits yang mengupas berbagai permasalahan ini. 

 

Bercorak Religius dan Mengandung Sisi Halal dan Haram  

Syari‘at Islam berbeda dengan undang-undang dan hukum positif 
dari aspek pemikiran halal dan haram, bahwa setiap perbuatan atau 
perilaku sipil dan yang terjadi dalam mu'amalah disifati dengan sisi 
halal dan haram. Atas dasar itu, hukum mu'amalah memiliki dua corak:  

Pertama: hukum mu'amalah bersifat duniawi dan berpijak pada 
perbuatan dan tindakan yang tampak dan tak berhubungan dengan apa 
yang   tersembunyi   dalam batin  manusia.  Inilah  hukum  legal.  Sebab,  
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seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan apa yang sesuai 
dengan kompetensi dan kemampuannya. Karenanya, seorang hakim 
tidak boleh membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar 
secara nyata. Ia juga tidak boleh menghalalkan yang haram atau 
mengharamkan yang halal secara nyata. Dan keputusan seorang hakim 
bersifat mengikat (mulzim) dan harus dipatuhi. ini berbeda dari fatwa.  

Kedua: hukum mu'amalah bersifat ukhrowi dan berpijak pada 
hakekat sesuatu dan realitas, sekalipun tidak tampak oleh mata 
sebagian orang. Hukum ini berlaku dalam urusan yang melibatkan 
seorang hamba dengan Tuhannya (Allah). inilah yang disebut hukum 
Ilahi (al-hukmu al-dayyani). Hukum inilah yang dipegangi oleh seorang 
ulama pemberi fatwa yang berhati-hati, dan fatwa sendiri adalah berita 
atau pemberitaan tentang hukum syari'at yang tidak mengikat.                

Pemisahan hukum mu'amalah ke dalam duniawi dan ukhrowi ini 
bersumber dari sebuah Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam 
Malik, Imam Ahmad dan para imam penyusun kitab-kitab Hadits yang 
ada enam (al-kutub as-sittah). 

Diriyawatkan oleh Imam Bukhori bahwa Nabi SAW bersabda: 

 إِٔلَهْيِهمْ  َفَخهَرجَ  ُحْجَرتِههِ  بَِبهابِ  ُخُصهوَمةً  َسهِمعَ  أّّنَّههُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  أللَّهُ  َصلَّى أللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ 
 أّّنَّههُ  َفاّّْحِسهبُ  َبْعهض   ِمهنْ  أّّْبَلهغَ  َيُكهونَ  أّّنْ  َبْعَضُكمْ  َفَلَعلَّ  ألَْخْصمُ  َيأْتِيِني َوإِٔنَّهُ  َبَشر   أّّنَا إِٔنََّما َفَقالَ 
نََّما ُمْسِلم   بَِحقِّ  لَهُ  َقَضْيتُ  َفَمنْ  بَِذلِكَ  لَهُ  َفاّّْقِضي اِدق  صَ   أّّوْ  َفْلَيأُْخهْذَها ألنَّهارِ  ِمهنْ  ِقْطَعهة   ِهيَ  َفٕاِ

 لَِيْتُرْكَها. ]روأه ألبخاري[
 

"Aku hanyalah seorang manusia biasa. Dan kalian mengadukan 
perselisihan di antara kalian kepadaku. Boleh jadi, argumentasi sebagian dari 
kalian lebih cerdas dan lebih jelas dari sebagian lainnya. Kemudian aku 
menetapkan hukum berdasarkan apa yang kudengar dari kalian. Barangsiapa 
kutentukan kemenangan baginya dengan mengambil hak seorang muslim, maka 
yang demikian itu adalah sepercik api neraka. Hendaklah ia mengambilnya atau 
meninggalkannya "  
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Sementara itu, yang menyebabkan munculnya dua corak itu 
bahwasannya Syari‘at Islam adalah wahyu dari Allah yang 
mengandung pahala atau siksa ukhrawi. Dengan demikian, Syari‘at 
Islam merupakan sebuah sistem spiritual dan sekaligus sipil duniawi. 
Sebab, Syari‘at Islam memang dilahirkan untuk kemaslahatan dan 
kebaikan dunia dan akhirat sekaligus atau untuk agama dan dunia 
sekaligus. 

Buah dari perbedaan kriteria akan tampak, misalnya dalam urusan 
perceraian, sumpah, utang piutang, pembebasan utang, pemaksaan 
untuk membayar hutang dan sebagainya. Berdasarkan kriteria itu pula, 
tugas dan wewenang hakim dan mufti pastilah berbeda. Seorang hakim 
menetapkan putusan hukum berdasarkan data yang tampak saja, 
sementara seorang mufti menentukan putusan menggunakan 
pendekatan data yang tampak dan abstrak sekaligus. Dan jika keduanya 
berbeda, maka keputusan hukumnya disandarkan pada data dan batin 
(abstrak), bila ada indikasi yang kongkret dan jelas ke arah situ. 
Misalnya saja, jika ada orang membebaskan orang berutang tanpa 
member-tahukannya terlebih dahulu, kemudian ia mengangkat 
dakwaan kepada orang yang berutang seraya menuntut agar utangnya 
dibayar, maka keputusan hakim mestilah berupa penetapan uang, 
sementara fatwa seorang mufti melarang hal itu karena sesungguhnya 
terjadi pembebasan utang. 

Adanya kecendrungan dimensi religius internal yang berperan 
dalam penetapan hukum ini berdampak positif dalam 
menyempurnakan corak otoritatif dan penghormatan atas sistem yang 
ditetapkan Syari'at Islam. Selain itu, ia juga akan ikut memelihara hak-
hak manusia dan aspek materi yang hanya diperhatikan oleh undang-
undang atau hukum positif. Sebab sudah jelas bahwa Syari'at Islam 
mencakup dua pertimbangan sekaligus; pertimbangan legal dan juga 
pertimbangan ukhrawi. 
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Balasan Melanggar Syariah Bersifat Duniawi dan Ukhrawi 

Syari‘at Islam sangat berbeda dengan undang-undang dan hukum 
positif. Sebab, hukum positif buatan manusia hanya memberlakukan 
dua macam hukum atau sanksi atas pelaku pelanggaran di dunia dan 
akhirat sekaligus. Di dunia, balasan ini merupakan hukuman tertentu 
(al-hudud) dan hukuman tidak tertentu (at-ta'zir) yang diberlakukan atas 
perbuatan-perbuatan lahiriah yang tampak oleh mata manusia. 
Sementara itu, hukum ukhrawi diterapkan atas perbuatan-perbuatan 
batin atau hati yang tak tampak oleh mata manusia seperti dengki atau 
iri hati, dendam dan keinginan membahayakan orang lain. 

Hukuman atau sanksi ukhrowi juga berlaku atas perbuatan 
lahiriah yang belum dijatuhkan didunia ini, baik karena diabaikan dan 
tidak diberlakuakannya hudud di berbagai belahan negara di era modern 
sekarang, lantaran tidak bisa dibuktikan secara lahiriah maupun karena 
perbuatan itu tidak diketahui oleh pemerintah. Demikian pula dalam 
Syari‘at Islam, ada balasan positif dan balasan negatif. Sebuah balasan 
dinilai positif karena merupakan pahala atas ketaatan pada perintah dan 
sebuah balasan dinilai negatif karena pahala diberikan ketika seseorang 
menjahui larangan, maksiat dan menahan diri dari perbuatan terlarang. 
Sementara itu, undang-undang dan hukum positif hanya menentukan 
balasan negatif atas pelanggaran hukum atau peraturan tanpa adanya 
pahala sewaktu melakukan dan mengikuti kaidah-kaidah hukum itu. 

 

Syari’at Islam Relevan dan Bisa Diterapkan Sepanjang Zaman 

Prinsip-prinsip dasar syari'at tidak pernah berubah-ubah seperti 
suka sama suka dalam berbagai transaksi atau jual beli, menolak 
madlorot, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga 
menerapkan tanggung jawab individual. Sementara itu, dimensi syari'at 
yang berpijak pada qiyas atau anologi dan bertujuan memelihara 
kemaslahatan dan adat istiadat (yang baik) bisa berubah dengan 
berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman, kemaslahatan manusia  
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dan lingkungan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu, selama 
hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan pilar-pilar syari'at 
(maaqashid syari'ah) prinsip-prisipnya yang benar. Hal ini berlaku 
khusus dalam bidang mu'amalah yang tidak berlandaskan nash al-
Qur'an dan al-Hadits, namun hanya sebatas mashlahah mursalah dan 
tradisi umat Islam dan bukan dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah. 
Inilah yang dimaksud dengan kaidah:  

ّّْزَمانِ  ّّْحَكاُم بَِتَغيُِّر أْلا  َتَتَغيَُّر أْلا
"Hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman (illat hukum, 

mashlahah mursalah, dan tradisi umat Islam)".[24]  

                                                 
24). al-Wa'i No. 55 dan KH. Muhammad Najih Maimoen, Ar-Risalah al-Islamiyyah; 

Kamaluha wa Khuluduha wa 'Alamiyyatuha,. 
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Ikhtitam 
 

 

Gerakan Zionis tidak akan pernah berhenti dan akan terus 
berlangsung, mereka memasarkan ide-idenya yang kufur itu lewat 
berbagai bentuk, fisik, moral, pemikiran, ekonomi, HAM, pendidikan 
bahkan melalui politik, seni dan budaya. Kini penjajahan bukan sekedar 
harus dilawan tapi saatnya harus diperangi untuk meruntuhkun 
dominasi mereka diberbagai sektor. 

Gerombolan Zionis, Yahudi, Liberalis belum puas kalau belum 
bisa mempreteli seluruh peraturan yang membatasi kebebasan. Maunya 
semua bebas mutlak tanpa aturan. berbagai gerakan mereka lancarkan, 
mulai dari isu politik, teroris, ekonomi, HAM, pendidikan dan lain 
sebagainya.  

Ditengah-tengah dinamika kisruh tentang koalisi dan reshuffle, 
umat Islam kian terperangah menyaksikan munculnya Ulil Abshar 
Abdallah. Ia seolah-olah sebagai juru bicara Partai Demokrat. Entah 
disengaja atau tidak, skenario menempatkan dedengkot Jaringan Islam 
Liberal (JIL) untuk berhadapan dengan partai yang akan ditendang dari 
koalisi, khususnya PKS dan PPP, seakan-akan menguatkan adanya 
pertarungan ideologi di dalam koalisi. Ulil berusaha meneguhkan 
eksistensi pemikirannya dalam Partai Demokrat melalui sikapnya, Ulil 
berupaya men-JIL-kan Demokrat.  
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Memang sejak gerakan JIL dibatasi oleh MUI dengan fatwa 
haramnya, yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 22 Jumadil Akhir 
1426 H./ 29 Juli 2005 M. dedengkot JIL, Ulil dan antek-antek Zionis 
lainnya, berusaha merubah taktik dan strateginya, mereka tidak lagi 
bergerak pada level akar rumput tapi merapat pada kekuasaan dan 
Anas Ubainingrum lewat Partai Demokratnya mengakomodasinya. 

Sedikit kegagalan Ulil dan antek-antek Zionis lainnya dalam 
memasarkan ide-ide kufurnya melalui masjid, majlis ta‘lim, lembaga-
lembaga Islam, dan pondok pesantren, akhirnya mereka merubah 
haluan berkonsentrasi ingin menguasai pos-pos vital di ranah politik. 
Ke depan diperkirakan Ulil tidak sendirian berkiprah dalam ranah 
politik, melalui beberapa partai politik yang berhaluan sekuler tokoh-
tokoh liberal lainnya pasti akan segera menyusul, sebut saja Rizal 
Mallarangeng yang sekarang sudah bergabung dengan Partai Golkar, 
Andi Mallarangeng yang terkenal sebagai aktivis Freedom Institute 
yang sukses menaikkan SBY-Boediono ke kursi kepresidenan.[25] 

Banyak pihak melihat ada agenda besar di balik gerakan 
gerombolan liberal ini. Siapa lagi yang di belakang, kalau bukan 
kepentingan asing. Dari sisi ideologis, apa yang mereka usung sama 
persis dengan yang diusung pihak asing yang tidak menginginkan 
Indonesia kuat. 

Adanya hubungan dengan asing ini kian nyata bila dikaitkan 
dengan dokumen-dokumen asing yang beredar. Dalam dokumen Rand 
Corporation -lembaga think tank AS- misalnya, Amerika menginginkan 
Islam yang muncul ke permukaan adalah Islam yang moderat yang 
toleran terhadap dunia Barat dan yang mendukung Barat. Karenanya, 
Amerika mendukung penuh gerakan-gerakan moderat di dunia Islam 
untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai gerakan fundamentalis 
yang menginginkan Islam secara kaffah. 

                                                 
25). H. Mahmud Sutarwan Waffa, Kata Pengantar KH. Muh. Najih Maimoen dalam 

Buku "Menguak Pluralisme & Komunisme di Balik Film-film Hanung 
Bramantyo". 
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Amerika dan Barat tidak mau hegemoninya tercabut, apalagi oleh 
Islam. Mereka paham betul bahwa hanya Islam-lah yang kini menjadi 
ancaman dunia Barat setelah komunisme runtuh. Maka untuk meredam 
kebangkitan ini, Amerika dan Barat menanamkan orang orangnya -yang 
notebene juga dari kalangan Muslim- untuk membantu rencana 
tersebut. Muncullah antek-antek yang mengabdi bagi kepentingan asing  

di dunia Islam. Mereka inilah orang berbadan Islam tapi berotak Barat. 

Belum  reda  kasus Pandeglang, peristiwa Temanggung, bom 
buku, bom Cirebon dan bom Solo yang tujuannya memberi cap jelek 
serta mendiskreditkan Islam, kini muncul pemurtadan besar-besaran 
dan mencolok. Kisruh GKI Yasmin menandakan kepada kita bagaimana 
arogansinya kelompok minoritas yang ingin memaksakan kehendaknya 
sendiri. Maka ketika mereka berada di posisi lemah, mereka tidak mau 
mengakui kesalahan tersebut. Seolah-olah di Indonesia ini terjadi 
diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Padahal yang terjadi mereka 
tidak patuh. 

KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia) mengatakan Kristen 
diserang ini merupakan lagu lama sejak zaman Soekarno sampai 
sekarang. Kita umat Islam tidak boleh seperti orang yang terkena 
lemparan bola kemudian kita kaget berhenti dan tidak berjuang. 

Mereka sering menjadikan agama sebagai kendaraan politik. Ini 
juga merupakan program agar Indonesia tidak lagi menjadi mayoritas 
muslim di dunia maka mereka melakukan cara seperti itu. Jika umat 
Islam terkikis, maka mereka berhasil melakukan pemurtadan terhadap 
umat Islam. Ciri khusus di tanah air, ketika mereka melakukan 
kekerasan tindakan kriminal terhadap umat Islam, pres diam tidak 
menyuarakan secara lengkap dan tidak fair pemberitaannya. Umat 
Islam setelah tidak ada kepemimpinan Internasional menjadi lemah dan 
disudutkan. Ini yang harus kita sadari. 

Seperti halnya peristiwa Ciketing Bekasi, organisasi terbesar umat 
Islam Nahdlatul Ulama (NU), dibawah pimpinan Sa'id Aqil Siradj lagi-
lagi   menyatakan   dukungannya  kepada  GKI  Yasmin  setelah  mereka  
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ramai-ramai datang mengadu ke kantor PBNU. Ketua Umum PBNU 
Said Aqil menyatakan prihatin, peduli, dan ingin mencari solusi kasus 
yang menimpa jemaat GKI Yasmin. Ia merasa heran karena penyegelan 
tempat ibadah itu justru dilakukan oleh seorang Wali Kota, apalagi 
menolak putusan MA, sebuah lembaga tinggi negara. "Kalau dilakukan 
ustadz atau kelompok tertentu, cukup masuk akal, tapi justru dilakukan wali 
kota. Saya heran", "Saya akan bicarakan dengan Kapolri dan Presiden soal ini",  
"Saya akan lakukan sebisa mungkin untuk selesaikan masalah ini."  

Jika Sa'id Aqil paham dan masih punya nalar, kalau yang 
dimaksud mereka adalah pembangunan tempat-tempat ibadah seperti 
kasus Ciketing, Bekasi atau Yasmin, Bogor, justru pihak Kristen yang 
tidak toleran. Mereka maunya menang sendiri. 

Mereka tidak menghormati hukum negara yang ada, pendirian 
GKI Yasmin dipaksakan oleh pihak GKI. Salah satu bentuk pemaksaan 
adalah dengan membodohi masyarakat, membuat tanda tangan hadir 
dijadikan tanda tangan persetujuan, yang tidak hadir pun dipalsukan 
juga pihak GKI tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 
Menteri, dan peraturan lainnya tentang pembangunan tempat ibadah. 
Ketika keinginannya itu ditolak karena tidak memenuhi persyaratan 
hukum yang ditetapkan negara, pihak Kristen menggunakan 
kelicikannya dengan mengatakan umat Islam menghalangi kebebasan 
beragama pihak Kristen. 

Kedatangan sekretaris Dewan Gereja-gereja Dunia, Walter Altman, 
ke lokasi pembangunan GKI Yasmin kian membongkar kedok mereka. 
Fakta ini menguatkan bahwa kristenisasi itu menyangkut kepentingan 
asing di negeri-negeri Islam. Kasus Yasmin dibantu oleh Islam Liberal, 
terus diangkat sedemikian rupa dalam rangka memuluskan pendirian 
gereja di seluruh Indonesia. 

Bila melihat perkembangan kebebasan beragama di Indonesia, 
justru umat Islam di Indonesia yang mayoritas 88 persen ini sangatlah 
toleran, bahkan terlalu toleran terhadap agama lain. Coba, Kristen diberi 
jatah  libur  nasional  hingga  tiga  kali  (Natal,  Paskah,  Kenaikan Isa al- 
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Masih). Agama-agama kecil pun diberi libur nasional. Ini tidak 
didapatkan kaum muslimin di negara-negara mayoritas Kristen. Di 
London Selatan, masjid dilarang dibangun. Di Jerman, Prancis, Italia 
dan lain-lain busana muslimah dilarang. 

Menurut data badan Litbang Depag RI, sejak tahun 1977 sampai 
2004 pendirian rumah ibadah Kristen lebih banyak dibandingkan 
dengan masjid. Pada periode itu, pembangunan masjid 64,2 persen 
sementara Kristen Protestan 131,38 persen, Kristen Katolik 152 persen 
(Harian Republika, 18/2/06) 

Tragedi Ambon satu contoh kejahatan Kristen terhadap muslim 
saat kaum muslim sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1999 
mereka dibantai oleh  kalangan Kristen, begitu juga tragedi Poso, 
seluruh santri pesantren Wali Songo dibantai oleh kaum Nasrani, di 
Tapanuli Utara yang mayoritas Nasrani sebuah masjid, Syaikh Ali 
Martaib di desa Lumban Lobu, Bona Tua, tiga kali yaitu pada tahun 
1989, 2009 dan 2010 dibakar oleh orang tak dikenal. Harian Waspada 
Medan, menyebut orang tersebut adalah orang Nasrani. Di Kupang, 
pembangunan masjid dilarang kalangan Kristiani walaupun prosedural 
dan mendapat restu walikota. Di Papua kaum muslim sulit untuk 
mendirikan tempat ibadah di daerah yang birokratnya dikuasai oleh 
Kristen. Bahkan pernah ada rencana menjadikan kota Sorong sebagai 
Kota Injil. 

Memang kita sering dibuat jengkel dengan sepak terjang Sa‘id Aqil 
Siradj, Ketua Umum PBNU hasil didikan Gus Dur itu, sering 
melontarkan berbagi tuduhan keji kepada umat Islam. Namun ternyata 
perilaku nyeleneh itu bukan hanya terjadi sekarang ini. 

Berikut fakta sepak terjang Sa‘id Aqil Siradj yang terekam media 
dan bisa membuat kita menimbang-nimbang apakah bisa kita 
mengajukan pertanyaan ―Sa‘id Aqil, sampeyan masih muslim?‖ 

1. Sa‘id Aqil mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok 
Islam dan tidak pernah mengutuk Israel dan invasi Amerika ke 
negara-negara Muslim, dekat dan mesra dengan kelompok 
minoritas (non muslim dan penganut  aliran  sesat),  mendoakan      
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keselamatan      untuk     penganjur  kesesatan Ulil Abshar Abdalla 
dedengkot JIL yang sekarang nyaman di ketiak partai penguasa dan 
dekat atau menjadi bagian dari kelompok pengidap penyakit 
SEPILIS (Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme). (wahidinstitute.org)  

2. Sa‘id Aqil penjilat penguasa dan mengkhianati suara rakyat dengan 
mengkritik beberapa tokoh agama yang menuduh pemerintah telah 
berbohong. (nasional.inilah.com)  

3. Sa‘id Aqil aqidahnya rusak. Berikut kutipan pemikiran Said Aqil 
Siradj dalam sebuah tulisannya berjudul “Laa Ilaha Ilallah Juga” 

menurutnya, ―Agama yang membawa misi Tauhid adalah Yahudi, 
Nasrani dan Islam. Ketiga agama tersebut datang dari Tuhan melalui nabi 
dan rasul pilihan. Yahudi diturunkan melalui Musa, Nasrani diturunkan 
melalui Isa dan Islam diturunkan melalui nabi Muhammad SAW. 
Kedekatan ketiga agama samawi yang sampai saat ini dianut manusia 
semakin tampak jika dilihat dari genealoi ketiga utusan (Musa, Isa, 
Muhammad) yang bertemu pada Ibrahim. Ketiga agama tersebut 
mengakui Ibrahim sebagai the Faunding Father‟s bagi agama tauhid. Jadi 
ketiga agama tersebut sama-sama memiliki komitmen untuk menegakkan 
kalimat tauhid..... dari ketiga macam tauhid diatas(tauhid 
Rubbubiyah,Uluhiyah dan asma wa sifat), tauhid Kanisah Ortodhoks 
Syiria (Kristen Orthodox) tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan 
tauhid Islam……….dst (Menuju Dialog Teologis Kristen Islam karya 
Bambang Noorsena penganut Kristen Orthodok Syiria). (www.voa-
islam.com) 

4. Sa‘id Aqil melontarkan perkataan kesyirikan. Sa‘id Aqil pernah 
berkata “Jika seseorang berdo‟a pada batu secara khusyu‟ maka Alloh akan 
mengabulkan do‟anya karena kalau tidak terkabul maka Alloh akan sama 
dengan batu”. 

5. Sa‘id Aqil berbuat bid‘ah 
Said Aqil pernah mensponsori dan mengadakan doa bersama antar 
agama dalam sebuah tema ― Indonesia Berdoa‖ yang dihadiri 
beberapa tokoh kafir (non muslim)dan juga beberapa pimpinan 
NU. Sebuah acara mengada-ada (bid‟ah mungkar). Hal itu tidak 
pernah   dilakukan   oleh   Rasulullah   dan   para   Sahabat.  Bahkan  

http://wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=295/hl=id/KH_Said_Aqil_Siradj_Jangan_Ragu_Dengan_PBNU
http://nasional.inilah.com/read/detail/1142292/pbnu-sindir-tokoh-lintas-agama-tak-santun
http://www.voa-islam.com/counter/christology/2011/10/06/16278/koreksi-aqidah-kh-said-aqil-sirajd-jangan-samakan-tauhid-islam-dengan-trinitas-kristen/%29
http://www.voa-islam.com/counter/christology/2011/10/06/16278/koreksi-aqidah-kh-said-aqil-sirajd-jangan-samakan-tauhid-islam-dengan-trinitas-kristen/%29
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tercatat dalam sejarah Rasullulloh, beliau mengadakan Mubahallah 
(do‘a untuk melaknat) dengan tokoh Nashara, bukan do‘a untuk 
mencari keselamatan bersama antara beberapa tokoh agama. 
Sa‘id Aqil pernah mengatakan bahwa ―Abdullah bin Saba‟ (pimpinan 
Syi‟ah) dalam masa Rasululloh dan para sahabat tidak pernah ada dan 
tidak pernah dikenal dalam sejarah Islam”. Dalam hal ini Said Aqil 
berusaha menutupi dan mendistorsi sejarah Islam. Abdullah bin 
Saba‟ (seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian menyimpang 
dan memimpin Syi‘ah) berusaha dihilangkan oleh Said Aqil dari 
panggung sejarah Islam Sehingga seolah-olah Yahudi tidak 
dianggap sebagai musuh dan golongan yang pertama-kali 
memecah belah dan mengacak-acak Islam. 

6. Sa‘id Aqil pernah mengakui bahwa dia pernah belajar Agama 
Syi‘ah dan dia tidak mempermasalahkan sesatnya ajaran Syi‘ah 
tersebut dan dianggapnya wajar-wajar saja. 

7. Sa‘id Aqil gemar keluar masuk gereja dan berceramah di sana. 
8. Sa‘id Aqil pernah mengusulkan agar MUI dibubarkan. (alislam-

pwt.tripod.com) 
9. Sa‘id Aqil pendukung ideologi kufur pluralisme. 

(www.cathnewsindonesia.com) 
10. Sa‘id Aqil simpatisan sekte sesat Syi‘ah. (www.syiahindonesia.com) 
11. Dalam buku Tasawwuf sebagai Kritik Sosial, di antaranya Said Aqil 

menulis bahwa kehadiran Islam sarat dengan nuansa politis.  
12. Sa‘id Aqil bergabung dengan partai sekuler yang selalu 

menghalang-halangi upaya penegakkan syariat Islam di Indonesia. 
(www.riaupos.co.id) 

13. Sa‘id Aqil menerima perwakilan GKI Yasmin namun tidak tabayyun 
kepada Umat Islam Bogor. (www.seruu.com) 

14. Sa‘id Aqil adalah pejuang Hindu, Budha, Kristen dan Konghucu 
Point ini di atas disimpulkan dari judul KEBHINNEKAAN DAN 
PLURALISME bab buku TASAWAUF SEBAGAI KRITIK SOSIAL 
karangan Said Aqil Siroj, tebitan Mizan, September 2006. 
(www.pejuangislam.com) 

http://alislam-pwt.tripod.com/islam__liberal2.htm
http://alislam-pwt.tripod.com/islam__liberal2.htm
http://www.cathnewsindonesia.com/2011/07/14/nahdlatul-ulama-tetap-komit-pada-pluralisme/
http://www.syiahindonesia.com/index.php/data-a-fakta/potret-tokoh-syiah/181-dr-said-agil-siradj-mengaku-tak-percaya-syiah-
http://www.riaupos.co.id/berita.php?act=full&id=4140&kat=8
http://www.seruu.com/entertainment/tokoh-internasional-/artikel/kh-said-aqil-siradj-walikota-bogor-harus-taat-hukum-dalam-kasus-gki-yasmin
http://www.pejuangislam.com/main.php?prm=karya&var=detail&id=224
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15. Sa‘id Aqil pernah menyakiti para sahabat Nabi Muhammad bahwa 
orang Arab sepeninggal Nabi Muhammad mereka murtad kecuali 
hanya orang-orang Arab Quraisy, itupun tidak keluarnya dari Islam 
bukan karena agama tapi karena suku/ kabilah. Dengan tulisannya 
di makalah yang sangat menyakiti para sahabat Nabi Muhammad 
itu maka Aqil Siradj dikafirkan oleh belasan ulama dan ada gagasan 
untuk diusulkan ke almamaternya, Universitas Ummul Quro 
Makkah, agar gelar doktornya dicabut. (www.narutobux.info) 

16. Sa‘id Aqil pernah menjabat sebagai penasehat Pemuda Kristen 
Indonesia. 

17. Sa‘id Aqil mendukung BIN untuk memata-matai umat Islam. 
(wap.vivanews.com) 

18. Sa‘id Aqil menjadi antek Kristen dengan membela kasus Ciketing 
Bekasi. (www.m2.susnoduadji.com) 

19. Sa‘id Aqil adalah pemain di dalam isu pluralisme dan liberalisme. 
(islamlib.com) 

20. Pentolan JIL (Jaringan Islam Liberal) Ulil Abshar Abdalla tidak 
mampu menyembunyikan rasa bangganya atas terpilihnya Said 
Aqil Siradj yang pro aliran sesat Syi‘ah dan bahkan menjadi anggota 
kehormatan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia 1999-2002. 
(politik.vivanews.com) 

21. Sa‘id Aqil, tanpa canggung berkhotbah dalam acara misa Kristiani 
di sebuah gereja di Surabaya. Dengan background belakangnya 
salib patung Yesus dalam ukuran yang cukup besar. Beritanya pun 
dimuat majalah aula milik warga NU, dia juga pernah melontarkan 
gagasan liberalnya yaitu merencanakan pembangunan gedung 
bertingkat, dengan komposisi lantai dasar akan diperuntukkan 
sebagai masjid bagi umat Islam, sedangkan lantai tingkat satu 
diperuntukkan sebagai gereja bagi umat kristiani, lantai tingkat dua 
diperuntukkan sebagai pure bagi penganut hindu, demikian dan 
seterusnya. (KH. Lutfi Bashori, Konsep NU & Krisis Penegakan 
Syari'at).  

http://www.narutobux.info/2011/09/tokoh-tokoh-nyeleneh-di-uin-dan-iain_09.html
http://wap.vivanews.com/news/read/139685-ulil_abshar__said_agil_paling_pas_pimpin_pbnu
http://www.m2.susnoduadji.com/wawancara/said-aqil-siradj-rakyat-butuh-tindakan-nyata-polisi-ungkap-motif-penganiayaan-pendeta
http://politik.vivanews.com/news/read/139685ulil_abshar__said_agil_paling_pas_pimpin_pbnu
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22. Sa‘id Aqil mengatakan bangsa Arab memiliki kecenderungan kuat 
untuk memperlakukan orang lain, terutama dari negeri-negeri non 
Arab, sebagai budak. (buruhmigran.or.id) 

23. Sa‘id Aqil menuduh gerakan dakwah yang merujuk kepada Al-
Qur‘an dan Sunnah dengan pemahaman ulama salaf sebagai biang 
kerok dan sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. 
(ygennet.web.id)  

24. Sa‘id Aqil merendahkan martabat para ulama. (rimanews.com) 
25. Sa‘id Aqil berkolaborasi dengan aliran sesat LDII memperingati 

HUT RI ke-62. 
26. Sa‘id Aqil membela GKI Yasmin Bogor dengan menuduh 

pemerintah gagal mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai 
dan harmonis terkait arogansi GKI Yasmin Bogor.  

27. Sa‘id Aqil bertemu dengan pemimpin Tertinggi Revolusi Syi‘ah 
Iran, Ayatollah Al-Udzma dalam Konferensi Persatuan Islam ke-24 
di Teheran.  

28. Sa‘id Aqil menyatakan situs jihadi radikal lebih berbahaya daripada 
situs porno. Situs radikal merusak iman, sedangkan situs porno 
secara hukum fikih tak berdosa, hanya makruh  

29. Sa‘id Aqil meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika 
untuk segera menutup situs-situs Islam. (edukasi.kompas.com) 

30. Sa‘id Aqil mengatakan bahwa Syi'ah adalah mazhab Islam yang 
membanggakan karena dari generasi ke generasi konsisten 
membangun dan menjaga tradisi.  

31. NU mendapatkan kucuran dana tak terbatas dari AS. Sa‘id Aqil 
mengatakan, NU mendapatkan kepercayaan dari Bank Dunia 
dalam bentuk pendanaan tak terbatas untuk kegiatan sosial Ormas 
yang diklaim terbesar di Indonesia ini, yang akan terus berlangsung 
selama NU berdiri. Rencananya dana tak terbatas tersebut akan 
digunakan oleh NU untuk membiayai kegiatan civil society mereka. 
Seperti diketahui, NU dengan beragam underbouw-nya telah lama 
bergiat dalam bidang kesetaraan gender, demokrasi, pengentasan 
kemiskinan, multikulturalisme, serta menjaga hubungan baik antar 
ummat beragama. 

http://buruhmigran.or.id/en/2010/12/said-aqil-siradj-arab-cenderung-lakukan-perbudakan/
http://rimanews.com/read/20110126/14109/bela-penguasa-said-aqil-siradj-rendahkan-martabat-ulama
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32. Sa‘id Aqil menebar fitnah kepada 12 yayasan Islam di Indonesia. 
(www.voa-islam.com) 

33. Sa‘id Aqil mengatakan, Syi‘ah di Indonesia tidak berbahaya. 
(www.voa-islam.com) 

34. Sa‘id Aqil paranoid terhadap muslim yang menampakkan simbol-
simbol sunnah. (www.voa-islam.com) 

35. Sa‘id Aqil menghina sahabat dengan mengatakan sahabat sholat 
shubuh kesiangan. (www.voa-islam.com) 

Demikian sedikit catatan terkait sepak terjang Sa‘id Aqil. Catatan ini 
disusun tidak dalam rangka membuka aib seseorang,  namun kesalahan 
seorang tokoh wajib dibuka ke publik agar umat selamat tidak 
mengikuti ucapan dan sepak terjangnya yang keliru itu. setidaknya ini 
dapat menjadi pegangan untuk kita semua menyikapi musibah terbesar 
yakni fenomena ulama yang berbicara tanpa ilmu. 

Masih banyak umat Islam yang tidak paham dengan Islam -nya, tapi 
sangat loyal dengan ulama su‘ (jahat), bahkan walaupun mereka tidak 
tahu bahwa kiai seperti Gus Dur dan Sa'id Aqil ini telah menjadi korban 
cuci otak pihak barat dan menyerang Islam dari dalam, mereka akan 
membelanya habis-habisan, walaupun cara berpikirnya jelas-jelas 
menentang Al-Quran dan Al-Hadits. Bahkan ada yang sampai mau 
diadu domba antara sesama Islam Itulah krisis Taqlid Buta sudah 
merajalela kemana-mana. Mereka merasa sakit ketika Gus Dur dihina, 
ketimbang Nabinya yang dihina,Islam-nya yang dihina dan Al-Quran-
nya yang dihina. Padahal Rasulullah SAW, ketika dirinya yang 
mendapat hinaan beliau tak terlalu pedulikan, tapi ketika Islam -nya 
yang dihina dan Al Quran-nya yang dihina Beliau akan sangat marah. 

Banyaknya gusdurian (pecinta Gus Dur) yang berdatangan 
menziarahi kuburan dan makam Gus Dur yang dikeramatkan lalu 
membuat kisah-kisah palsu untuk mendewa-ndewakan Gus Dur 
sebagai thogut baru. Kalau cuma sekedar ziarah dan mendoakan 
jenazah Gus Dur sih tak masalah, tapi ini mendoakan diri sendiri 
kepada Allah melalui perantara Gus dur yang diyakini wali ini jadi 
masalah serius dalam hal syirik (apalagi sampai berbohong mengatakan 
jasad Gus Dur masih utuh lalu ada cahaya dimakamnya dan berbagai 

http://www.voa-islam.com/
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/12/06/16929/aneh-said-agil-siraj-bilang-syiah-di-indonesia-tidak-berbahaya/
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/12/05/16921/bnpt-jadikan-buku-sejarah-berdarah-salafi-wahabi-sebagai-referensi/
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/12/05/16921/bnpt-jadikan-buku-sejarah-berdarah-salafi-wahabi-sebagai-referensi/
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kisah bohong lainnya), padahal kalau mereka masih punya ilmu, tidak 
hilang karena fanatik buta, amblesnya makam Gus Dur itu justru 
pertanda hinaan dari Allah SWT. Ini tak ada bedanya dengan Penduduk 
Makkah zaman Jahilliyah yang menyembah Patung al-Laata wal-Uzza, 
dengan dalih menyembah kepada Allah SWT melalui perantara patung 
al-Laata wal-Uzza (al-Laata wal-Uzza adalah pembelokan dari kata Allah 
dan al-Aziz), cuma bedanya yang satu patung yang satu lagi sebuah 
makam. Padahal Rasulullah SAW sendiri melarang umatnya 
menyembah-nyembah  kuburan. [26] 

Sebegitu tinggi kedudukan Gus Dur dalam mempengaruhi Islam 
lewat NU dan lainnya, sehingga banyak tokoh-tokoh NU yang mewarisi 
dan menjadi penerus dalam menyebarkan paham-paham Gus Dur. 
Sebagai bukti, Beberapa Tokoh yang dulu menjagokan diri dalam 
Muktamar di Makassar 2010 M dan yang pernah menduduki jabatan di 
NU adalah orang-orang yang terlibat dalam Jaringan Islam Liberal (JIL), 
Syi'ah, dan paham-paham sesat lainnya. Dengan demikian orang akan 
punya anggapan bahwa NU melindungi dan ridlo dengan adanya 
orang-orang seperti itu masuk dalam tubuh NU.  

Kenyataannya, NU mulai sejak dulu sampai sekarang  dalam 
struktur kepengurusannya banyak dikombinasi oleh orang-orang 
Liberal, Syi‘ah, orang-orang yang penuh dengan perusakan aqidah, 
ibadah dan mengusung kesesatan serta kemaksiatan serta orang-orang 
yang tidak jelas  Islam dan ke-NU-annya.  

Ada sejarah yang perlu dijadikan pelajaran, Muhammadiyah 
dalam Muktamarnya di Malang (2004-2005) telah berhasil 
menyingkirkan tokoh-tokoh Liberal, diantaranya, Dawam Raharjdo juga 
teman-temannya  yang  ditengarai sebagai orang yang berpaham Liberal 
seperti: Abdul Munir Mulkhan, Muslim Abdurrahman, Amin Abdullah, 
Yunan Yusuf dan lainnya berhasil disingkirkan dari kepengurusan 
Muhammadiyah.  Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 

                                                 
26). H. Mahmud Sutarwan Waffa, Kata Pengantar KH. Muh. Najih Maimoen 

dalam Menguak Pluralisme & Komunisme di Balik Film-Film Hanung Bramantyo 
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Muktamar Muhammadiyah yang akan datang akan terjadi perebutan 
lagi antara yang liberal dengan yang Islami. 

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di 
Indonesia. Sedang Indonesia adalah negara yang jumlah muslimnya 
terbesar di dunia. Maka tidak mengherankan, bila berbagai pihak yang 
sebenarnya yang tidak suka dengan Islam baik dalam ataupun luar 
negeri berupaya keras untuk mendudukkan orang-orang busuknya 
(mengaku Islam bahkan tokoh Islam, padahal sejatinya musuh-musuh 
Islam) didalam kepemimpinan organisasi Islam terbesar itu. 

Betapa tertipunya bila para anggota organisasi Islam terbesar itu 
dibeli untuk memilih pemimpin-pemimpin yang misinya bukan Islam 
tetapi terbukti adalah misi musuh-musuh Islam. Dan sangat buruk lagi 
karena mereka memilihnya bukan hanya cukup sekali tetapi dipilih lagi 
dan dipilih lagi, bahkan setelah mati pun dikultuskan pula.[27]  

Meskipun kaum kafir yang kini dikomandani pemerintah AS 
mencoba menggilas Islam, baik secara pikiran maupun tindakan, kita 
harus melawan dengan kemampuan maksimal. Tentu medan 
peperangan perlu diteliti dan dikuasai. Karena tujuan peperangan, 
selain menharap ridlo Allah, juga untuk kemenangan syari'at ilahi. Bila 
medan yang ada di sekitar kita adalah medan ekonomi-politik, kita 
berjuang semaksimal mungkin menegakkan ekonomi-politik islam. Bila 
dihadapan kita medan jihad fisik, selama kita mampu dan tidak 
berdampak negatif pada dunia pendidikan Islam, pesantren, majlis 
ta'lim, pengajian kitab-kitab salaf, peringatan hari-hari besar Islam, 
tahlilan, yasinan dan budaya-budaya Islam lainnya, maka kita relakan 
fisik kita untuk berjihad di jalan Allah. Bila medan di hadapan kita, kita 
kerahkan semaksimal mungkin otak untuk berjihad memperjuangkan 
pemikiran Islam. Sebab, ketika jihad atau perang itu adalah untuk 
tegaknya agama Allah, manfaatnya pun akan kita rasakan. 

                                                 
27). KH. M. Najih Maimoen, Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU. 
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Tidak ada jalan lain bagi kaum Muslim kecuali melawan dan 
menyatakan perang terhadap setiap gerakan dan rencana jahat mereka. 
apalagi pengrusakan mereka sudah sampai ke pesantren yang 
merupakan benteng kuat agama Islam. Kalau kita diam, tanpa adanya 
gerakan perlawanan, membiarkan mereka berkeliaran, mengepung kita 
dari segala arah, menggerogoti keimanan umat Islam, menghina serta 
mendiskreditkan Islam, kiai dan pesantren, kami khawatir bencana dan 
musibah berkepanjangan dan akan terus menimpa bangsa Indonesia. 

ل

ُْل َْلَفِإ ِّْزلالَعََلَيلَ ِمَى ْ٘لَفِمَِٗظ ْ٘لُأِوَت ََّزَتلِالَبَلَعلَف َْلِإَذالَظ َ٘لاُهلَ ٍْ َٚلَرَض ََِزَْٖز ْ٘ل َْلَأَب  َ
ُٛلاَه.لَر َْلَلْعٍَ ل٘لَىَمْٖآلالِلََٔلْيلَِٖفَعْنلَفَعَمْٗ

Para penguasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini. 
Para ulama dan pejuang Islam berkewajiban untuk terus mendidik dan 
membentengi umat dari upaya-upaya liberalisasi dan sekulerisasi.  

Kebangkitan harus terus dikumandangkan. Persatuan harus terus 
diupayakan. Akidah dan syari'ah harus terus dijaga. Dan ketika musuh 
Islam dengan segala kelicikannya menebar permusuhan, maka  harus 
dilawan..!!!  

 

Sarang,  25  Muharram  1432 H. 
20   Desember  2011 M. 
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