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BAB 3 

KRITIK ADIAN HUSAINI TENTANG LIBERALISME: 

STUDI ATAS BUKU  

“VIRUS LIBERALISME DI PERGURUAN TINGGI ISLAM” 

 

 

3.1 Buku “Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam”: Sebuah 

Tinjauan Singkat  

Adapun buku yang menjadi rujukan utama penulis dalam skripsi ini yaitu buku 

Karya Dr. Adian Husaini. M.A berjudul “Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi 

Islam”  pertamakali diterbitkan pada tahun 2009 melalui penerbit Gema Insani 

Press, Jakarta, yang disunting oleh Ivan Satria. Untuk cetakan ke-2 di terbitkan 

oleh penerbit yang sama  pada bulan juni 2010, buku ini memiliki ketebalan 244 

halaman atau lebar sekitar 13,3 cm. Pada bab pertama buku ini Adian menyajikan  

kehidupan singkat salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sumatra 

Barat. Orang lebih mengenal pahlawan ini sebagai tokoh dakwah dan politik, 

tetapi tidak banyak yang mengenal orang ini sebagai tokoh pendidikan, padahal 

kiprahnya di bidang pendidikan sangat fenomenal. Beliau tidak lain adalah 

Allahuyarham Doktor Mohammad Natsir.
1
 

Pada bab-bab berikutnyaa Adian menjelaskan sejarah Perguruan Tinggi 

Islam, sejak awal berdirinya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang 

merupakan cikal bakal PTI di Indonesia pada tahun 1960 sampai diputuskannya 

buku “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya” karya Prof. Harun Nasution pada 

tahun 1973 yang menjadi gerbang pembuka virus-virus perusak pemikiran Islam. 

Melalui pemikirannya Harun Nasution berusaha menyeret gerbong IAIN 

                                                           
1
 https://malangtanpajil.wordpress.com/2015/01/26/resensi-buku-virus-liberalisme-di-

perguruan-tinggi-islam/ di akses pada tanggal 10 Mei 2017 

 

https://malangtanpajil.wordpress.com/2015/01/26/resensi-buku-virus-liberalisme-di-perguruan-tinggi-islam/
https://malangtanpajil.wordpress.com/2015/01/26/resensi-buku-virus-liberalisme-di-perguruan-tinggi-islam/
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melenceng dari khittah dasar pendirian lembaga ini sebagaimana dicita-citakan 

oleh para pejuang Islam di Indonesia. Sebagian besar bab ini menyajikan berbagai 

macam pemikiran yang dikemukakan oleh Harun, mulai dari kepuasannya belajar 

Islam kepada orientalis, pendapatnya tentang ijtihad Umar bin Khaththab yang 

menurut perkataannya melanggar nash Al-Quran, sampai penolakan dan 

pengingkaran Harun terhadap rukun iman yang ke-enam. Benih-benih pemikiran 

seperti inilah yang sampai sekarang, kata penulis, tumbuh subur di PTI.
2
 

  Pada bab terakhir buku ini penulis berusaha menjelaskan tentang 

penggunaan istilah “Islam Inklusif”, bagaimana cara menjinakkan virus-virus 

liberal, sampai penjelasan sesat dan salahnya Legalitas Homoseksual dan Ijtihad 

Kontekstual. Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan tentang “keanehan-

keanehan”  paham dan pemikiran yang diusung oleh kaum orientalis serta 

ketidaksesuaiannya dengan kerangka pemikiran Islam. 

Jika dilihat dari segi substansinya, apa yang membuat Adian menulis buku 

ini berangkat dari keprihatinannya atas realitas terjadinya sejumlah 

“penyimpangan dan kesalahpahaman” dalam memahami ajaran-ajaran dasar Islam 

(ulumuddin)—yang justru dilahirkan dari rahim sejumlah perguruan tinggi yang 

notabenenya berlabelkan Islam. Fakta itu misalnya diperkuat dengan 

ditemukannya sejumlah faham-faham (isme) dari luar tubuh Islam di sejumlah 

besar mahasiswa Muslim dewasa ini.
3
 Kata “virus” yang digunakan Adian dalam 

buku ini, lebih diartikan sebagai “sesuatu yang merusak”. Jadi, penggunaan kata 

dimaksud lebih kepada makna metaforis.  

 Lebih jauh, apa yang semakin memperkuat keprihatinannya itu, manakala 

yang terkena “virus” bukan hanya terjadi di kalangan mahasiswa, namun 

ditemukan pula pada sejumlah tenaga pengajar (dosen) yang seharusnya 

mengarahkan dan membentuk kepribadian para peserta didiknya.
4
 Bila diamati 

secara seksama, baik dari segi konten maupun wacana yang termuat di dalamnya, 

buku ini ternyata memiliki “benang merah” dengan dua karya Adian yang terbit- 

                                                           
2
 https://malangtanpajil.wordpress.com/2015/01/26/resensi-buku-virus-liberalisme-di-

perguruan-tinggi-islam/ di akses pada tanggal 10 Mei 2017  
3
Adian Husaini, “Virus-virus di Sekitar Kita”, dalam Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi 

Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 9.  
4
Adian Husaini, “Konfrontasi Intelektual”, dalam Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni 

Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), xvi. Lihat juga pada 

Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam,  7.  

https://malangtanpajil.wordpress.com/2015/01/26/resensi-buku-virus-liberalisme-di-perguruan-tinggi-islam/
https://malangtanpajil.wordpress.com/2015/01/26/resensi-buku-virus-liberalisme-di-perguruan-tinggi-islam/
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sebelumnya, yakni “Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi 

Sekular-Liberal” (2005) dan “Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di 

Perguruan Tinggi” di penerbit yang sama pada tahun 2006.  

Alasan lain yang menggerakkan Adian untuk menulis buku ini adalah 

refleksi dari tanggung jawab sekaligus beban moril yang diembannya sebagai 

seorang aktivis, sekaligus intelektual Muslim. Hal ini misalnya diperkuat dengan 

pendapatnya yang menyatakan bahwa “Pemahaman yang keliru terhadap Islam 

tak ubahnya virus yang bisa menggerogoti pemahaman dan keyakinan seseorang 

terhadap Islam”.
5
 Dari sini semakin terlihat bagaimana Adian berusaha 

menempatkan dirinya untuk berada di “garda depan” pembela, sekaligus 

pembenteng Islam dari “sejumlah bahaya” yang dianggap mengancam. 

Ringkasnya, Adian hendak meluruskan “kesesatan-kesesatan” yang terjadi dalam 

tubuh sejumlah Perguruan Tinggi Islam melalui ruang perbincangan ilmiah.  

Adapun dilihat dari judulnya, buku ini lahir sebagai reaksi atas 

“penyelewengan” yang terjadi terhadap cita-cita mulia dari didirikannya 

Perguruan Tinggi Islam, khususnya di Indonesia. Adian mendapati bahwa seiring 

berjalannya waktu, terdapat ilfiltrasi-ilfiltrasi dari berbagai pihak yang tidak suka 

terhadap Islam. Mereka mengubah sedikit demi sedikit wajah Perguruan Tinggi 

Islam di Indonesia. Ringkasnya, Adian hendak membuka mata umat Islam bahwa 

terdapat sejumlah dosen yang turut menyebarkan berbagai “virus pemikiran” yang 

menurutnya dapat merusak pemikiran ke Islaman. Barangkali, pesan inilah yang 

hendak disampaikan penulis melalui buku ini. 

  Jika ditelusuri lebih jauh, Adian seolah-olah memberikan gambaran bahwa 

Perguruan Tinggi Islam yang ada khususnya di Indonesia, merupakan target 

“liberalisasi” Islam secara besar-besaran. Oleh karena Perguruan Tinggi 

merupakan wadah pencetak generasi masa depan, maka bukan tidak mungkin jika 

“proyek” tersebut diberlakukan pada institusi tersebut, sehingga akan lebih 

memberikan hasil yang signifikan. Merespon hal itu Adian dalam sejumlah 

kesempatan menyatakan bahwa, dikarenakan hal ini merupakan “proyek 

pemikiran”, maka untuk membendungnya adalah juga dengan argumentasi pikiran 

yang salah satunya adalah melalui buku ini.  

                                                           
5
Adian Husaini, “Virus-virus di Sekitar Kita” dalam, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi 

Islam, 17.  
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Oleh karena buku ini merupakan keberlanjutan dari sederetan karya Adian 

sebelumnya. dan juga awal bagi karya-karya setelahnya, maka di samping 

menggunakan buku ini penulis juga mengemukakan pijar-pijar pemikiran Adian 

yang terdapat pada buah karyanya yang lain.  

 

3.2 Bentuk-bentuk Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam 

3.2.1 Aspek Historis dalam Kajian Islam 

Menurut Adian, wacana ini dirumuskan oleh sejumlah alumni Studi Islam 

McGill University melalui sebuah buku berjudul Paradigma Baru 

Pendidikan Islam yang terbit tahun 2008. Salah satu ide yang termuat 

dalam agenda besar itu menurutnya adalah diharuskannya mengganti “titik 

pandang tradisional” dengan “paradigma baru” dalam pendekatan Studi 

Islam yang tidak lain adalah studi tentang Islam yang lebih menekankan 

pada pendekatan historis dan bukan pendekatan normatif, dimana metode 

pendekatan dimaksud disosialisasikan oleh pendiri Studi Islam di McGill 

University, Wilfred Cantwell Smith.
6
 Adapun dua tokoh utama negeri ini 

yang mengaguminya adalah HA. Mukti Ali dan Harun Nasution, dimana 

melalui keduanya lah pemikiran Smith masuk dan berkembang di 

Indonesia.
7
 

Buku tersebut, lanjut Adian, sebenarnya menceritakan kesuksesan 

proyek kerjasama McGill dengan UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta. Di 

samping itu, dua hal penting yang dikembangkan dalam kerjasama ini, 

yakni penyelenggaraan program Kajian Antar Bidang dan Studi Islam 

(Interdisciplinary Islamic Studies/IIS) dan pengembangan kurikulum 

berbasis gender, dimana kajian Islam dalam IIS lebih menekankan pada 

konteks sosial dan historis.
8
 Lebih jauh, Adian menambahkan, pada 

gilirannya buku-buku Studi Islam di Perguruan Tinggi yang menekankan 

kajian Islam historis ini semakin berjubel, sebab pola ini telah dijadikan 

sebagai “mazhab resmi” di Perguruan Tinggi Islam, seperti buku yang 

ditulis Amin Abdullah (Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

                                                           
6
 Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam, 81-82. 

7
 Ibid., 83. 

8
 Ibid., 83.  
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dengan judul Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-

Interkonektif.
9
 

Apa yang hendak diungkapkan Adian bahwa, sebagaimana 

layaknya kaum liberal, dalam kajian Islam historis mereka juga 

menekakankan aspek relativitas pemahaman keagamaan, itu dikarenakan, 

dalam pandangan mereka, pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya 

adalah bersifat relatif dan terkait dengan konteks sosial-budaya tertentu. 

Karena itu, tidak ada pemahaman atau pemikiran Islam yang abadi dan 

berlaku sepanjang zaman dan di semua tempat. Lebih jauh, Adian 

menambahkan, paham-paham yang dipeluk dan diyakini kebenarannya 

oleh Barat seperti demokrasi,
10

 pluralisme, HAM dan kesetaraan gender 

serta yang semisal dengan itu, dijadikan sebagai pedoman hidup dan cara 

pandang dalam menilai segala sesuatu, termasuk dalam memahami 

Islam.
11

 

Salah satu metode yang memuat aspek historisitas (kesejarahan) 

yang dikembangkan Barat dan dijadikan sebagai sebuah metode penafsiran 

Al-Qur‟an adalah hermeneutika. Paham ini semakin terlihat kentara 

manakala hermeneutika seakan telah menjadi sebuah tren penafsiran Al-

Qur‟an di berbagai perguruan tinggi yang berlabel “Islam”. Sehubungan 

dengan fakta ini Adian berpendapat, merebaknya fenomena hermeneutika 

di kalangan akademisi Islam juga tidak terlepas dari hegemoni pemikiran 

Barat dalam studi Islam.
12

 Adian menambahkan, metode hermeneutika 

sebenarnya sesuatu yang lumrah dalam kajian-kajian seperti filsafat, 

sejarah, dan filologi. Hanya saja, akan menjadi masalah manakala 

dihadapkan kepada teks Al-Qur‟an atau bahkan dicanangkan untuk 

mensubtitusi tafsir.
13

  

                                                           
9
Ibid., hlm. 84. Untuk dapat melihat pemikiran Amin Abdullah mengenai hal ini, lihat 

selengkapnya pada Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-

Interkonektif, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).  
10

Uraian lebih lengkap mengenai hal ini, lihat misalnya pada Adian Husaini, “Demokrasi: 

Sejarah, Makna, dan Respon Muslim”. Terdapat dihttp://www.insistnet.com. Internet; diakses pada 

tanggal 25 Oktober 2016.   
11

Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam, 85.  
12

Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, 289-290.  
13

Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, 152.  

http://www.insistnet.com/
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 Keberatan Adian sebagaimana dimaksud, secara tegas juga 

disampaikan ketika memberi kata pengantar pada bukunya yang berjudul 

“Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi”, 

dimana ia menyatakan, 

“Buku ini saya tulis sebagai upaya taushiyah sesama Muslim, 

juga sebagai upaya pemaparan bahwa ada satu masalah besar 

yang sedang dihadapi oleh kaum Muslim Indonesia, 

khususnya kalangan akademisi Muslim di Perguruan Tinggi 

Islam, yakni tantangan keilmuan Islam yang dirumuskan oleh 

para orientalis dan masalah pengembangan ilmu-ilmu Islam 

(ulumuddin) yang berkualitas tinggi di kampus-kampus 

Islam.”
14

  

 

Apa yang menjadi keberatan bagi penerapan hermeneutika sebagai 

metode penafsiran Al-Qur‟an bagi orang seperti Adian dan yang semisal 

dengannya, paling tidak dikarenakan tiga hal. Pertama, hermeneutika 

cenderung menghendaki sikap kritis dan bahkan curiga atas sebuah teks. 

Kedua, hermeneutika cenderung memandang teks sebagai produk budaya 

(manusia) dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya transenden (Ilahiyah). 

Ketiga, aliran hermeneutika sangat plural, oleh karenanya kebenaran tafsir 

akan relatif dan pada gilirannya menjadi repot untuk diterapkan.
15

 Jika 

diamati sejumlah pernyataan Adian tersebut, terlihat bahwa beliau (Adian) 

bukanlah orang yang menolak begitu saja penerapan hermeneutika di 

dalam diskursus keilmuan Islam. Hanya saja, apa yang hendak ditekankan 

olehnya adalah soal “penempatan” dimana seharusnya metode tafsir ini 

digunakan.  

 Salah satu kontradiksi mendasar tentang hal itu, lanjut Adian, 

misalnya bahwa pada satu sisi mereka menyatakan ajaran-ajaran Islam 

karena merupakan hasil pemahaman para ulama Islam berdasarkan Al-

Qur‟an dan Hadis tidak berlaku universal; yakni merupakan hasil konstruk 

sosial dan budaya Arab yang patriarkhi.
16

 Akan tetapi, pada saat yang 

bersamaan, mereka mengimani bahwa paham-paham kesetaraan gender, 

HAM, pluralisme, demokrasi, dan sebagainya adalah bersifat universal. 

                                                           
14

Adian Husaini, “Pengantar Penulis”, dalam Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di 

Perguruan Tinggi, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), ix.  
15

Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, 153-155.  
16

Secara sederhana, patriarkhi dapat dimaknai sebagai ungkapan yang menggambarkan 

bahwa sejumlah lini kehidupan, termasuk pengetahuan, didominasi oleh kaum laki-laki.   
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Padahal, paham-paham yang demikian itu sejatinya juga merupakan hasil 

pemikiran-pemikiran orang Barat yang tidak lepas kaitannya dari konstruk 

sosial dan budaya mereka sendiri.
17

  

3.2.2 Perenialisme dan Dampaknya bagi Ke Islaman 

Perenialisme berasal dan kata perenial yang artinya continuing througbout 

the whole year atau lasting for a very long time (abadi atau kekal dan 

dapat berarti pula tiada akhir. Esensi kepercayaan filsafat perenialisme 

adalah berpegang teguh pada nilai atau norma yang bersifat abadi. Aliran 

ini mengambil analogi realita sosial budaya manusia, seperti realita 

sepohon bunga yang terus menerus mekar dari musim ke musim, datang 

dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang 

terus ada dan sama. Jika gejala dari musim ke musim itu dihubungkan satu 

dengan yang lainnya seolah-olah merupakan benang dengan corak warna 

yang khas, dan terus menerus sama.
18

 

 Menurut Adian, Salah satu kunci untuk memahami perenialisme,  

yaitu, kebenaran menurut paham ini tidak tunggal, tetapi banyak. 

Karenanya, sikap eksklusif dalam memandang satu kebenaran 

mendapatkan kritik yang keras dari paham ini. Adian menambahkan, jika 

dibaca sepintas, gagasan “hikmah abadi” atau filsafat perenial itu tampak 

ideal dan solutif terhadap konflik-konflik yang muncul di tengah-tengah 

masyarakat. Namun tidak demikian halnya dengan kenyataan di lapangan, 

baik secara akademis maupun secara empiris. Paham ini lanjut Adian 

sebenarnya bersifat paradoks pada dirinya sendiri: Pada satu sisi, penganut 

paham ini menyatakan (berdasarkan pemikirannya) bahwa ada satu 

“kebenaran abadi” yang tidak berubah sepanjang zaman. Tapi pada sisi 

lain, dikatakan bahwa pemahaman terhadap agama adalah relatif dan terus 

berubah sebab merupakan sebuah produk sejarah.
19

 

 Lebih jauh, paham ini dalam pembacaan Adian tidak berbeda 

dengan paham relativisme dan pluralisme agama, yang “seenaknya 

sendiri” menyuruh orang lain untuk merelatifkan pemikirannya, tetapi 

                                                           
17

Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam, 99-100.  
18

 http://sriastutiolivemon.blogspot.co.id/2015/10/makalah-filsafat- pendidikan-aliran.html. 

diakses pada tanggal 10 mei 2017 
19

Ibid.,172-173.  

http://sriastutiolivemon.blogspot.co.id/2015/10/makalah-filsafat-%20pendidikan-aliran.html


28 
 

mereka sendiri memutlakkan pendapatnya terhadap “kebenaran abadi” itu. 

Hal ini menurutnya sebagaimana tergambar pada ungkapan Komaruddin 

Hidayat (Rektor UIN Jakarta pasca Azyumardi Azra) dan M. Wahyudi 

Nafis sebagaimana dikutip Adian.
20

 

“Titik persamaan agama-agama yang dibicarakan dalam 

tradisi perenial adalah persamaan transendental yang otentik 

yang melampaui setiap bentuk dan manifestasi lahiriah dan 

tidak akan pernah binasa dikarenakan oleh adanya perubahan 

ruang dan waktu. Di sinilah satu karakter pokok tradisi 

perenial bahwa ia tetap memandang bentuk-bentuk (dari 

agama apa pun) sebagai keistimewaan partikular yang harus 

dihormati, dan oleh karenanya pluralitas agama adalah 

sejalan dengan kehendak ilahi yang memiliki masa depan.” 

 

Sementara itu, mengenai kerelativan, dituliskan Komaruddin sebagaimana 

berikut. 

“Bisa saja seseorang mempertahankan nama sebuah agama 

tradisional dengan bangunan teologisnya yang telah mapan. 

Tetapi kita sulit mengelak suatu kenyataan bahwa pemikiran 

dan pemahaman orang tentang agama itu selalu berkembang 

dalam sejarah. Bahkan tidaklah terlalu salah untuk 

mengatakan bahwa agama yang kita pahami dan anut 

sekarang ini adalah agama sebagai produk sejarah”.
21

  

 

Ketika merespon kedua argumentasi di atas, Adian menuliskan 

bahwa inilah salah satu bentuk paradoks dan sikap “mau enaknya sendiri”. 

Adian menambahkan, jika sesuai dengan pemikirannya, bahwa pemikiran 

tantang “kebenaran abadi” itu adalah permanen (tidak berubah sepanjang 

zaman), sementara pemikiran tentang agama dikatakan sebagai “produk 

sejarah”; bukankah hal ini paradoks?. Jika konsisten, harusnya juga 

dikatakan bahwa semua pemikiran manusia termasuk konsep perenialisme 

adalah juga produk sejarah karena pemikiran itu juga muncul dalam ruang 

sejarah. Lebih jauh kritik terhadap perenialisme yang dilontarkan Adian 

misalnya, bahwa perenialisme adalah murni produk khayalan (fantasi), 

yang berandai-andai akan adanya “kebenaran abadi” yang terkandung pada 

semua agama.
22

   

                                                           
20

Ibid., 173-174.  
21

Ibid., 174.  
22

Ibid., 174-175.  
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 Sejalan dengan respon Adian di atas, sebagaimana pandangannya 

tentang liberalisme dan sekularisme, bahwa liberalisme dan sekularisme 

adalah “bahaya sekaligus ancaman” bagi umat Islam apapun alasannya. 

Apa yang hendak disampaikan Adian mengenai dua hal dimaksud, bahwa 

liberalisme yang mengusung faham kebebasan (tak berbatas) dan 

sekularisme (wacana tentang pemisahan urusan agama dari negara) 

menjadi semacam “momok” yang harus diwaspadai serta diantisipasi 

sedemikian rupa. Kekhawatiran Adian atas pergerakan kedua faham (isme) 

tersebut, tidak hanya bagi mereka yang kebetulan berada di perguruan 

tinggi (terlebih Perguruan Tinggi Islam),
23

 lebih jauh, hal itu juga berlaku 

bagi semua kaum muslimin terlepas dari persoalan geografis, etnis dan 

profesi.   

3.2.3 Relativisme sebagai Parameter Kebenaran 

Keberlanjutan prinsip skeptis dan antropomorfisme dalam dunia liberal, 

pada gilirannya membentuk sebuah pandangan atas “ketidak absolutan” 

sebuah nilai (baca; kebenaran) yang juga dikenal dengan istilah 

relativisme. Menurut Simon, hal ini merupakan sebuah doktrin yang 

selamanya terus menggoda. Simon menganggap bahwa kebenaran bersifat 

relatif sesuai perspektif subjek yang menilainya; seperti ungkapan 

“Keindahan terletak di mata pengamatnya”. Relativisme sendiri bisa 

berupa doktrin global tentang semua pengetahuan, atau doktrin lokal 

tentang beberapa wilayah; seperti estetika, etika atau penilaian.
24

   

 Relativisme sebagaimana pandangan Adian, merupakan sebuah 

dekonstruksi (merusak) keyakinan kaum Muslim, bahkan al-Qur‟an yang 

selama ini dianggap masih “otentik” dibandingkan dengan kitab suci 

agama lainnya. Dengan demikian akan meruntuhkan klaim Al-Qur‟an 

sebagai “kitab kebenaran”.
25

  

                                                           
23

Kekhawatiran serupa mengenai hal ini misalnya juga dirasakan oleh Hamid Fahmy 

Zarkasyi. Hal itu terlihat bagaimana ia, sebagaimana Adian, responsif dengan sejulan isu yang juga 

berkaitan tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme—serta sejumlah ideologi yang 

ditawarkan Barat. Lihat selengkapnya pada Hamid Fahmy Zarkasy, Misykat: Refleksi tentang 

Westernisasi, Liberalisasi dan Islam, cet. ke-2 (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2012), hlm. 116.  
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Oleh karena itu, sebagaimana pendapat Adian sebelumnya, pandangan 

seperti ini tentu akan mereduksi ajaran-ajaran dasar yang termuat di dalam 

Islam. Berkaitan dengan persoalan Tuhan misalnya, jika semua agama 

(yang nyatanya memiliki konsep Tuhan berbeda) dikatakan sama, maka, 

bagi Adian hal itu telah “menodai”, “menciderai” atau bahkan “meluluh-

lantakkan” ke-iman-an seorang Muslim.
26

 

 Apa yang dikemukakan Adian di atas misalnya didasarkan pada 

argumentasi bahwa seorang Muslim bukan hanya mempersaksikan Islam 

di lisannya, tetapi juga menjaga ke Islamannya di hati, pikiran serta aksi 

nya.
27

 Adian menambahkan, virus relativisme kebenaran merupakan 

sesuatu yang ganas dan melumpuhkan sendi-sendi keyakinan seseorang 

terhadap agamanya. Virus ini kemudian menanamkan satu jenis sikap 

keberagamaan yang kata kaum liberal disebut toleran, moderat, inklusif, 

dan sejenisnya. Padahal kata Adian, ungkapan-ungkapan indah itu 

seringkali dimaksudkan sebagai tipuan untuk meruntuhkan keyakinan dan 

keimanan seorang Muslim.
28

 

 Pada kenyataannya, relativisme tidak hanya menjadi musuh bagi 

umat Islam melainkan juga bagi umat beragama lainnya termasuk Kristen. 

Hal itu diperkuat dengan pendapat Paus Benediktus XVI yang telah 

mengingatkan bahwa Eropa sedang dalam bahaya besar karena paham 

relativisme iman yang mendalam. Lebih jauh, seorang intelektual Islam 

kenamaan, Mohammad Iqbal yang bukan hanya mengenal Barat dan 

sejumlah sisi peradabannya, melainkan mengetahui dinamika pemikiran 

yang terus berkembang di dunia Barat juga mengingatkan akan bahaya 

pendidikan modern a la Barat yang menurutnya menancapkan keraguan 

dan menghilangkan keyakinan dalam beragama. Hilangnya keyakinan 

dalam diri seseorang, kata Iqbal, lebih buruk daripada perbudakan.
29
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 Sarjana dan penyair Muslim terkenal itu (Iqbal), kata Adian, juga 

dikenal sangat tajam dalam menyoroti kharakteristik peradaban Barat dan 

banyak menulis tentang kebobrokannya.  

 Pada salah satu puisinya, Jawid Namah, Iqbal mengungkap 

ketamakan peradaban Barat modern yang kurang mempedulikan aspek 

kemanusiaan. Begitu pula yang didapati pada “Bal-e-Jibril”, sebuah puisi 

yang juga karya Iqbal, dimana ia mengingatkan akan bahaya pendidikan 

Barat modern yang berdampak pada hilangnya keyakinan kaum muda 

Muslim terhadap agamanya.
30

 

3.2.4 Pluralisme, Multikulturalisme dan Islam Inklusif: Kritik atas 

Kesalahan Pemaknaan 

Menurut Adian, meskipun sudah dinyatakan sebagai paham yang 

bertentangan dengan Islam oleh Majelis Ulama Indonesia (melalui fatwa 

pada tahun 2005),
31

 paham pluralisme agama masih terus disebarluaskan 

oleh para pemeluknya, misalnya didasarkan pada argumentasi bahwa 

selain menganggap paham ini bermanfaat untuk meredam konflik antar 

umat beragama, paham ini merupakan sesuatu yang laku dijual jika selaras 

dengan momentum yang sedang berkembang. Sebab, paham ini sangat 

laku ditawarkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO) 

Barat, dan akan di terima jika paham ini termasuk isu favorit di kalangan 

kaum liberal.
32

 

 Adian juga menuliskan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan 

hal ini adalah Budy Munawar Rachman, sebagaimana direpresentasikan 

melalui bukunya “Islam Pluralis”. Apa yang menjadi kritikan Adian 

terhadapnya misalnya, bahwa ia termasuk orang-orang yang “terlalu 

berani” dalam menafsirkan Al-Qur‟an untuk dipaksakan agar sesuai 

dengan kemauannya sendiri. Tujuannya satu, agar gagasan ide dan wacana 

yang dibangun tentang pluralisme agama sesuai dengan Al-Qur‟an. Adian 

melanjutkan, cara seperti ini juga dilakukan oleh para pemeluk paham 

                                                           
30

Ibid., 47-48.  
31

Dalam fatwa ini, dinyatakan bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme merupakan 

paham-paham yang tidak sesuai dengan Islam. Untuk mengetahui isi fatwa yang berkaitan dengan 

hal ini, secara gamblang, misalnya dapat dilihat pada Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram 

(Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial), 1 dst.  
32

Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam, 117.  



32 
 

pluralisme agama dari kalangan Kristen dan Hindu. Adapun cara yang 

dilakukan oleh kaum “liberal Muslim”, yaitu mereka mengais-ngais ayat-

ayat Al-Qur‟an lalu dipaksakan bahwa ayat itu memiliki pemahaman 

pluralisme agama, sebagaimana yang mereka yakini.
33

   

 Apa yang membuat mereka (kaum liberal) semakin lantang 

menyuarakan ide dan gagasannya tentang pluralisme agama?. Menurut 

Adian, dikarenakan mereka sangat terpukul dengan keluarnya fatwa MUI 

tahun 2005 yang membatasi maksa pluralisme pada satu paham yang 

mengajarkan semua agama itu sama oleh karenanya kebenaran setiap 

agama itu relative, lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu 

haram. Lebih jauh, Adian menuliskan bahwa keadaan yang demikian 

diperkuat dengan fakta bahwa penyebaran paham pluralisme agama di 

Indonesia membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan itu dapat 

diperoleh dari lembaga-lembaga internasional Barat, seperti The Asia 

Foundation dan pemerintah Amerika Serikat sendiri.
34

     

 Hal yang kemudian menjadi masalah tidak lain berkenaan dengan 

defenisi dari pluralisme agama itu sendiri. Menurut Adian, respon 

penolakan nyatanya tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja, tetapi 

juga terdapat sejumlah teolog yang berasal dari kalangan agama lain. 

Penolakan itu misalnya berangkat dari sejumlah defenisi yang diberikan 

kaum liberal atas makna pluralisme, yang di antaranya: 

 

“Pluralisme bukan sekadar menghargai pluralitas agama 

tetapi sekaligus menganggap (penganut) agama lain setara 

dengan agamanya. Ini adalah sikap yang menerima dan 

menghargai dan memandang agama lain sebagai agama yang 

baik dan benar, serta mengakui adanya jalan keselamatan di 

dalamya. Di satu pihak, jika tidak berhati-hati, sikap ketiga 

ini akan berbahaya dan menciptakan polarisasi iman. Artinya, 

keimanannya atas agama yang diyakininya pada akhirnya 

bisa memudar dengan sendirinya, tanpa intervensi pihak 

lain”. (Termuat dalam Bernadet Jody A. Siregar, dkk, 

Beriman dan Berilmu: Panduan Pendidikan Agama Kristen 

untuk Mahasiswa (Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 

2005).
35
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 Ringkasnya, menurut Adian jika pluralisme agama maknanya 

adalah saling menghormati antar pemeluk agama, maka tidaklah perlu 

umat Islam dan juga umat agama lain repot-repot untuk meresponnya. 

Adian menambahkan, sebagaimana telah dinyatakannya dalam sejumlah 

buku dan artikel, paham pluralisme agama memang menjadi parasit bagi 

semua agama, sedangkan bagi umat Islam paham yang membenarkan 

semua agama merupakan virus yang berbahaya, bahkan bagi semua agama 

paham ini sudah ditentang habis-habisan. Sebagai contohnya adalah 

bagaimana Vatikan bersikap tegas terhadap paham pluralisme agama yang 

diajarkan oleh Jacques Dupuis SJ (merupakan dosen di Gregorian 

University) di Roma.
36

 

 Bentuk lain dari isu pluralisme adalah menyebarkan pemikiran 

bahwa ada kaum lain yang disebut sebagai “ahli kitab” selain daripada 

Yahudi dan Nasrani, berbeda dengan yang dinyatakan secara tegas dalam 

Al-Qur‟an. Pandangan ini misalnya diungkapkan Nurcholish Madjid 

dalam pidatonya di TIM tahun 1992.
37

 Wacana lain yang turut 

dikembangkan juga bersinggungan dengan eksistensi Tuhan. Bagi ICIP 

(International Center for Islam and Pluralism)
38

 misalnya, bahwa semua 

agama apapun tentunya dengan konsep ketuhanan yang berbeda dan 

beragam dari tata cara beribadah yang beragam pula, adalah menuju 

kepada Tuhan yang sama.
39

 Kaum pluralis juga tidak mempersoalkan 

nama Tuhan, padahal menurut Adian, bagi kaum Muslim nama Tuhan 

adalah berdasarkan wahyu, bukan berdasar pada konsensus, tradisi budaya 

atau spekulasi akal. Namun demikian, Adian menutup pembicarannya 

mengenai hal ini dengan mengatakan, “Setiap muslim yang masih 

memegang nilai-nilai tauhid tentu dengan mudah menolak ide-ide jahat 

sebagaimana telah dinyatakan”.
40
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 Sejalan dengan pluralisme, ide lain yang juga diusung kaum liberal 

adalah tentang multikulturalisme. Sebagaimana pluralisme, wacana 

multikulturalisme ini pun dikembangkan oleh ICIP. “Kelatahan” dalam 

menyebarkan paham ini, menurutt Adian bisa dilihat dari berbagai buku 

yang diterbitkan, seminar-seminar yang digelar dan berbagai penelitian 

yang dilakukan terhadap kaum Muslim. Kaum Muslim pun didesak untuk 

menempelkan istilah “multikultural” pada berbagai kosakata yang 

dimilikinya. Lebih jauh, Adian menambahkan, wacana ini nyatanya juga 

turut disebarluaskan oleh sejumlah akademisi ternama di negeri ini, sebut 

saja misalnya Abdul Munir Mulkhan seperti dalam bukunya berjudul 

“Kesalehan Multikultural”. Di dalam bukunya itu, terutama pada bagian 

“Dari Teologi Kekerasan ke Teologi Harapan”, ia menulis,
41

 

“Secara normatif Islam mengajarkan peduli kemanusiaan 

lebih penting dari ritual pada Tuhan. Kesalehan hanya bisa 

dicapai dengan membela yang tertindas agar ada di pihak 

Tuhan. Seseorang hanya bisa mengenal Tuhan jika 

memahami kemanusiaan”. 

 

 Selanjutnya,  

 

“Di sini pentingnya meletakkan ajaran Islam sebagai tafsir 

relatif teks suci dan ciptaan Tuhan. Keagamaan dilihat 

sebagai proses realisasi pemahaman ajaran Tuhan yang tak 

pernah final, terus hidup, kritis, terbuka, dan kreatif. 

Kesalehan dilihat dari kepedulian atas kemanusiaan dan 

pembelaan terhadap yang tertindas tanpa melihat 

agamanya”.
42

 

 

 Bagi Adian, ungkapan-ungkapan Munir di atas memperlihatkan 

bagaimana ia “getol” dalam menyebarkan paham multikulturalisme dan 

relativisme tafsir. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kemudian ia 

mendapat julukan “Munir Zhanniy” baginya tidak ada tafsir yang mutlak 

semuanya relatif. Adapun kritikan Adian terhadapnya didasarkan pada 

argumentasi bahwa kaum muslim selama ini sudah tahu (baca; paham) jika 

konsepsi Islam tidak pernah memisahkan antara kesalehan pribadi dan 

kesalehan sosial: Orang yang ibadahnya baik harus mengimbas pada 
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kesalehan sosial. Jika tidak, ia melanjutkan, berarti ada yang kurang dalam 

ibadahnya.
43

  

 Kritikan lain yang dilontarkan Adian kepada orang seperti Munir di 

atas, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, “Kurang jelas apakah 

pandangan tauhid Islam selama ini?”,. Hal yang lebih ironis menurut 

Adian, mengapa kemudian paham semacam ini disebarkan di lingkungan 

Muhammadiyah sehingga buku Munir tersebut ditulis sebagai “Seri 

Begawan Muhammadiyah”. Berkenaan dengan hal ini, Adian menduga 

bahwa Munir “terjebak” pada paham humanisme sekular, sementara ia 

sendiri tidak paham tentang Tuhan. Ketika berbicara mengenai Tuhan, 

Adian melanjutkan, Munir hanya menggunakan fantasinya: Dia 

mengharuskan Tuhan untuk mengikuti logikanya sendiri, seolah-olah 

dialah yang mengatur Tuhan, harusnya sebagai seseorang yang mengaku 

Muslim, hendaknya merujuk kepada konsep-konsep yang dibawa utusan 

Allah, Nabi Muhammad s.a.w.
44

  

 Adian menyimpulkan, konsep pendidikan agama multikulturalisme 

sebagaimana diusung Munir di atas memang sangat bermasalah. Namun 

laksana virus, paham ini pun disebarkan oleh berbagai kalangan. Bahkan, 

sebagian sudah mulai melangkah lebih jauh lagi dengan mengajukan 

konsep “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural.” Sebenarnya, 

Adian menguatkan istilah yang digunakan yakni “Pendidikan Agama 

Berwawasan Multikultural” itu sendiri sudah bermasalah. Istilah itu 

mengesankan seolah-olah selama ini umat Islam tidak mengembangkan 

pendidikan agama yang menghormati keragaman budaya masyarakat. 

Bahkan istilah dan makna “multikulturalisme” itu seperti yang dijelaskan 

oleh para pendukungnya sudah sangat bermasalah. Namun demikian 

Adian menambahkan, keadaan tersebut sekiranya dapat dimaklumi, 

mengingat bahwa paham ini sedang menjadi proyek global yang tentu saja 

ada kucuran dana dengan angka yang tidak kecil.
45

 

 Adapun mengenai istilah “Islam Inklusif”, tidak sedikit menuai 

“kritik pedas” dari Adian. Menurut beliau, salah satu istilah yang 
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kemudian dirusak dengan masuknya terminologi “Islam Inklusif” adalah 

makna Islam sebagai “agama wahyu” yang sudah final sejak awalnya: 

Islam adalah agama yang sudah sempurna. Islam tidak berkembang 

mengikuti dinamika sejarah, sebagaimana klaim kaum liberal selama ini. 

Sebab, hingga kini Islam terbukti adalah satu-satunya agama yang konsep-

konsep pokok (akidah dan ibadahnya) tidak berubah dan tidak bermasalah. 

Hal ini menurut Adian adalah fakta. Adian melanjutkan, Kitab Suci umat 

Islam, Al-Qur‟an, tidak berubah dan tidak mengalami perubahan 

sepanjang zaman.
46

  

 Oleh karenanya, ketika istilah “Islam Inklusif” dimasukkan ke 

dalam diskursus ke Islaman, maka Islam ditempatkan tak ubahnya sebagai 

agama evolutif; agama yang berkembang dalam sejarah seolah-olah 

dulunya Islam adalah eksklusif, lalu setelah bertemu dengan modernitas 

(kemodernan), maka Islam pun harus pula berubah mengikuti zaman; 

menjadi Islam yang inklusif. Ketika zaman berubah, maka Islam harus 

mengikuti pula menjadi Islam pluralis. Lama-lama, saat zaman berganti 

lagi dan ateisme yang makin populer, maka bisa pula dimunculkan istilah 

“Islam ateis” dan seterusnya. Di samping itu, ada lagi yang 

mempopulerkan “Islam jalan lurus” seolah ada “Islam jalan bengkok”, 

“Islam menurun”, “Islam mendaki” dan lain sebagainya.
47

  

 Lebih jauh, penambahan prediket di belakang kata “Islam”, 

menurut Adian, merupakan sesuatu yang bermasalah, apalagi jika 

penggunaan istilah itu secara sembarangan. Salah satu permasalahan yang 

mendasar adalah ketidakjelasan makna yang diberikan pada istilah 

dimaksud, seperti istilah “Islam Inklusif” di atas. Adian menambahkan, 

Istilah ini jelas lahir dari latar belakang perubahan teologi dalam Kristen; 

dari eksklusif menjadi inklusif. Istilah ini tidak dikenal dalam tradisi 

keilmuan Islam. Namun demikian, ternyata di kalangan Katolik sendiri, 

istilah ini masih diperdebatkan. Oleh karenanya, menjadi ironis bila 

kemudian sebagian kalangan akademisi IAIN dengan bangga 

menyebarkan istilah ini di kalangan Muslim Indonesia. Salah satu contoh 
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akademisi yang menyuarakan hal ini menurut Adian adalah Nurcholish 

Madjid, seperti menyebut teologinya sebagai “Teologi Inklusif”.
48

 

 Apa yang hendak ditekankan oleh Adian, bahwa penggunaan 

sebuah istilah hendaknya diimbangi dengan pengetahuan tentang sejarah 

yang melingkupi lahirnya istilah itu sendiri. Ketidakmengertian atau 

ketidaktahuan akan hal ini tidak jarang pada gilirannya melahirkan apa 

yang disebut Adian sebagai “kerancuan penggunaan istilah”. Lebih jauh, 

sebagai agama wahyu, Islam telah sempurna konsep-konsep dasar teologis 

dan ibadahnya sejak awal. Islam tidak mengalami evolusi: Umat Islam 

sepanjang sejarah tidak pernah berbeda pendapat tentang hal-hal pokok 

(ushul) dalam Islam. Oleh karena Islam tidak mengalami problem teologis, 

historis atau problem autentisitas teks wahyu, sebagaimana dalam Kristen 

maka sudah seharusnya lah para sarjana Muslim “tidak latah” untuk 

mengadopsi satu istilah asing, apalagi jika diterapkan dengan tanpa 

pertimbangan mendalam.
49

 

  Bila mengutip penjelasan Muhammad Natsir tentang definisi 

agama (islam), sudah jelas mematahkan segala arguman kaum liberal 

tentang pluralisme, Natsir mendefenisikan agama sebagai kepercayaan dan 

cara hidup yang mengandung factor antara lain; “Percaya kepada tuhan 

sebagai sumber hukum dan nilai hidup, percaya kepada wahyu tuhan, 

percaya kepada adanya hubungan antara tuhan dan manusia”.
50

dari 

penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan percaya kepada tuhan dalam 

artian hanya percaya kepada ke-ESA-an satu tuhan, tentunya juga hanya 

dalam lingkup satu agama yang benar bukan seperti paham pluralisme 

yang mempercayai kebenaran semua agama. 

 

3.2.5 Legalitas Homoseksual dan Ijtihad Kontekstual  

Mengenai yang pertama (tentang legalitas homoseksual), berangkat dari 

informasi yang didapati Adian melalui salah satu rekan wartawannya, pada 

hari Jumat 28 Maret 2008, yang menyatakan bahwa Musdah Mulia (dosen 
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UIN Jakarta) telah “menghalalkan” homoseksual sebagaimana termuat 

dalam The Jakarta Post edisi hari itu. Hal ini membuat Adian, yang 

notabenenya juga seorang jurnalis, melakukan pelacakan tentang 

kebenaran informasi dimaksud. Benar saja apa yang disampaikan 

temannya itu, seperti termuat dalam The Jakarta Post dengan judul “Islam 

recognizes homosexuality”. Bagi Adian, jika pengakuan itu lahir dari 

pemikiran seorang aktivis homoseksual, tentunya bukan sesuatu yang 

aneh. Namun, akan menjadi sebuah perhatian menarik sekaligus serius 

manakala yang mendeklarasikan kebolehan hubungan sesama jenis itu 

adalah seorang professor Muslim (yang juga berjilbab) lazimnya dikenal 

sebagai ahli agama.
51

  

Alasan Musdah menyatakan hal itu, lanjut Adian, berangkat dari 

pemahaman para sarjana Muslim moderat yang berpendapat bahwa tidak 

ada alasan untuk menolak homoseksual: Pengecaman terhadap 

homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama dan kalangan 

Muslim lainnya, hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap 

ajaran Islam. Tidak sebatas itu, Musdah juga memperkuat argumennya 

dengan mengutip ayat 13 surat al-Hujuraat. 

 

                                       

                  

 

Artinya: ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

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

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 

di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
 

Adapun tafsiran Musdah mengenai ayat di atas tercermin dalam 

ungkapannya berikut. 

“Salah satu berkah Tuhan adalah semua manusia baik laki-

laki atau wanita adalah sederajat, tanpa memandang etnis, 

kekayaan, posisi sosial ataupun orientasi seksual. Oleh 

karenanya, tidak ada perbedaan antara lesbian dengan non-
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lesbian. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya 

berdasarkan ketaatannya.”
52

 

 

Ketika merespon tafsiran Musdah di atas, Adian menyatakan 

bahwa pemikiran yang menghalalkan perkawinan sejenis jelas bukan 

sekedar wacana. Lebih jauh, bagi Adian hal itu merupakan sebuah 

kemungkaran karena disebarkan secara sistematis melalui berbagai media. 

Lebih penting lagi, Adian menambahkan, pemikiran itu dijadikan legitimasi 

untuk gerakan dukungan praktik homoseksual dan lesbianisme. Oleh 

karenanya, pemikiran dan pandangan Musdah mengenai hal ini dalam 

pandangan Adian sangat merusak konsep dan citra pendidikan Islam.
53

 

Pendek kata, pemikiran-pemikiran seperti itu pada gilirannya memberi 

“label negatif” bagi Perguruan Tinggi Islam yang ada.   

Sejalan dengan hal itu, aspek lain yang juga disoroti Adian adalah 

tentang tafsir kontekstual yang diberlakukan bagi studi ke Islaman. Bagi 

Adian, salah satu dampak jelas dalam penggunaan „metode kontekstualisasi‟ 

dan hermeneutika adalah munculnya kerelativan dalam produk tafsir. Tidak 

ada hukum yang dianggap mutlak benar: Semua bisa berubah, semua relatif. 

Padahal Adian mengatakan, sebagai Kitab Suci terakhir yang diperuntukkan 

bagi semua manusia, hukum Islam memiliki karakter universal. Hal ini tentu 

nya berseberangan dengan apa yang diyakini oleh para pengaplikasi 

hermeneutika, dimana mereka berpandangan bahwa tidak ada tafsir yang 

tetap dan mutlak: Semua tafsir dipandang sebagai produk akal manusia yang 

relatif, kontekstual, temporal, dan personal.
54

   

Adapun fungsi hermeneutika itu sendiri, menurut Adian, 

sebagaimana termuat dalam ungkapan Amin Abdullah berikut. 

“Dengan semangat intensif hermeneutika mencoba 

membongkar kenyataan bahwa siapa pun orangnya, 

kelompok apa pun namanya, kalau masih pada level manusia, 

pastilah “terbatas”, “parsial-kontekstual pemahamannya”, 
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serta “bisa saja keliru”. Hal ini tentu berseberangan dengan 

keinginan egois hampir semua orang untuk “Selalu Benar”.
55

 

 

Berangkat dari pemahaman Adian atas ungkapan Amin di atas, ia 

sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan hermeneutika sebagai salah 

satu metode penafsiran Al-Qur‟an bisa sangat berbahaya karena berpotensi 

besar membubarkan ajaran-ajaran Islam yang sudah final. Adian 

melanjutkan, sama artinya dengan membubarkan Islam itu sendiri. 

Karenanya, Adian mengingatkan agar para akademisi Muslim seyogyanya 

sadar benar terhadap bahaya besar ini dan bukan hanya bersikap tidak peduli 

atau bahkan sekedar mengikuti „tradisi‟ Barat dalam memperlakukan agama 

Yahudi dan Kristen. Lebih jauh, jika metode ini diterapkan maka hukum 

Islam menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mengandung kata pasti.
56

 

3.2.6  De-Orientasi Perguruan Tinggi Islam: Dari Cita-cita Moralitas 

menuju Kebebasan tak Berbatas 

Pandangan Adian tentang hal ini misalnya berangkat dari kesadaran akan 

pentingnya pendidikan karakter bagi generasi penerus bangsa. Oleh 

karenanya, satu hal yang dapat dimaklumi dan diapresiasi manakala 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan 

program pendidikan karakter di semua tingkatan; dari Sekolah Dasar hingga 

Perguruan Tinggi. Hal itu misalnya diperkuat dengan fakta bahwa meskipun 

telah lulus sebagai sarjana yang piawai, namun tak jarang dari mereka lemah 

secara mentalitas dan moralitas.
57

 

Namun demikian, apa yang ditemukan Adian di sejumlah 

Perguruan Tinggi Islam sebagaimana tersebut di atas, setidaknya melahirkan 

pertanyaan, “Mengapa hal itu terjadi?.” Berkenaan dengan hal ini, Adian 

menjawab secara eksplisit atas kondisi dimaksud seperti termuat pada 

ungkapannya berikut.  
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“Pengembangan studi Islam yang berbasis pada kesejarahan 

(Islam historis) telah mengubah corak dan arah studi Islam di 

Indonesia saat ini. Studi Islam tidak diarahkan untuk 

menghasilkan sarjana yang meyakini kebenaran agamanya, 

tetapi justru didorong untuk menghilangkan klaim kebenaran 

(truth claim) pada agamanya sendiri. Caranya, kadang 

dilakukan dengan mengobrak-abrik makna istilah-istilah 

pokok dalam Islam, seperti makna Islam, iman, kafir dan 

sebagainya.”
58

 

 

  Adian melalui ungkapannya di atas mencoba memperlihatkan 

bagaimana kondisi Perguruan Tinggi Islam hari ini. Apa yang menjadi 

keberatan mengenai hal itu misalnya, adalah kekhawatirannya akan sisi 

moralitas sarjana-sarjana Muslim di masa yang akan datang. Jika seorang 

sarjana Muslim sudah tidak lagi mengakui kebenaran agamanya, maka, 

bukan tidak mungkin ia akan berbalik untuk “menyerang” kebenaran agama 

yang dianutnya. Konsekuensi lainnya, Fahmy menambahkan, munculnya 

sikap yang justru berupaya mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan 

setingkat mendekonstruksi (menghancurkan) ilmu-ilmu tradisional dalam 

Islam; seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Fikih, Ilmu Kalam, Ilmu 

Syari‟at, bahkan Ilmu Al-Qur‟an.
59

  

Adalah sangat memprihatinkan, kata Adian, jika ada ilmuan 

dengan mudahnya menyatakan bahwa sudah saatnya kita meninggalkan 

kitab-kitab tafsir klasik, ushul fiqh dan sebagainya, padahal, ia sendiri 

bukanlah orang yang pakar dalam bidang itu dan bukan pula mendasarkan 

kajian dan pemahamannya secara serius dan mendalam. Oleh sebab 

pemikiran Barat, meskipun di antaranya berasal dari tradisi Islam, banyak 

yang sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma Islam dan untuk 

mengambilnya diperlukan perubahan paradigma agar tidak merusak 

epistemologi Islam itu sendiri. Lebih jauh, kemungkaran dan kerusakan 

ulumuddin akibat hegemoni kaum orientalis Barat merupakan pemahaman 

persoalan yang paling rumit dan paling serius yang dihadapi umat Islam 

dewasa ini.
60
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 Untuk dapat menelusuri akar persoalan dimaksud, setidaknya dapat merujuk 

pada pemaparan Adian berikut: 

“Jika seorang dosen sudah keliru dalam memandang dan 

mendefenisikan Islam, bisa diduga itu pula yang diajarkan 

kepada para mahasiswanya. Itu pula yang mungkin akan 

diujikan kepada mahasiswanya. Jadilah virus itu terus 

beredar berkelanjutan.”
61

 

 

Apa yang dapat ditangkap dari ungkapan-ungkapan Adian itu, 

bahwa yang terkena “wabah liberal” nyatanya bukan saja menimpa 

mahasiswa namun juga dialami oleh sejumlah pendidiknya (dosen). 

Ringkasnya, jika yang terkena “penyakit” hanyalah buah dari sebatang 

pohon, maka untuk memulihkannya tidak perlu membuang seluruh bagian 

pohon itu. Tetapi karena, menurut pembacaan Adian, yang menjadi sebab 

buah “tidak baik” adalah akarnya, maka pohon itulah yang mestinya dicabut 

untuk kemudian ditanam dengan bibit yang baru—atau selagi masih bisa 

“diobati” maka hanya bagian akarnya saja yang perlu ditambahkan sejumlah 

unsur mineral yang dibutuhkan guna perbaikan. Salah satu tawaran solusi 

atas keadaan ini, Adian menyatakan perlunya untuk memahami kembali 

“mutiara-mutiara hikmah” dari sejumlah ulama mulia, seperti Imam al-

Ghazali.  

   Mengenai tokoh yang satu ini, Adian menyebut bahwa Imam al-

Ghazali dalam karyanya, “Ihya’ Ulumuddin” telah mengingatkan akan 

pentingnya aspek niat dan pembagian keilmuan serta penempatannya secara 

proporsional. Hal itu misalnya untuk menghindari terbentuknya ilmu yang 

rusak dan ulama yang jahat. Sebab, kedua hal itu merupakan sumber 

kerusakan bagi Islam dan umatnya: Jika ilmu agama sudah dirusak, maka 

akan lahir ulama yang rusak pula (ulama as-su’), dimana ulama yang 

seharusnya menjaga agama justru menjadi penghancur agama. Di samping 

itu, oleh karena pemimpin juga mesti berbekal pengetahuan, maka ilmu yang 

harus dimilikinya bukan ilmu yang rusak. Pentingnya hal itu mengingat 
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bahwa ulama dan umara merupakan dua tiang penyangga penting bagi 

umat.
62

  

Adapun pendidikan karakter, sebagaimana telah disinggung di atas, 

menjadi sesuatu yang mutlak pentingnya, karena kaitannya dalam sebuah 

lembaga transformasi pengetahuan termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi 

Islam. Namun demikian Adian melanjutkan, pendidikan karakter saja 

tidaklah cukup, hal itu mesti dilengkapi dengan konsep adab. Adab yang 

dimaksudkan Adian di sini, sebagaimana pendapat Al-Attas, bahwa “Adab 

merupakan pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan 

kedudukan seseorang, dalam hal martabat dan derajat, yang merupakan 

suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta.” Berangkat dari 

pemahamannya atas defenisi Al-Attas mengenai adab tersebut, kemudian 

menyebut bahwa jatuh-bangunnya umat Islam tergantung pada sejauh mana 

mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adab.
63

  

Adian menganalogikan posisi Perguruan Tinggi (terlebih Islam) 

seharusnya seperti orang yang menanam padi. Sebagaimana petani, bahwa ia 

tidak hanya menabur benih di lahan sawahnya, tidak hanya harus rajin 

memupuk dan merawat tanamannya, tetapi pada saat yang sama juga harus 

merawat dan menjaga tanamannya dari serangan hama yang merusak 

tanaman. Adalah aneh jika ada petani yang rajin memupuk padinya namun 

membiarkan tanamannya dimangsa tikus, ulat tanaman atau jenis-jenis hama 

lainnya. Lebih jauh, virus-virus liberal yang “bergentayangan” di dunia 

kampus dan masyarakat saat ini tak ubahnya seperti hama yang 

menggerogoti tanaman. Jika dibiarkan dan tidak ditanggulangi, tentu akan 

semakin menyebar dan menebarkan penyakit keraguan serta kebingungan 

dalam memahami Islam.
64

     

  Jika dipahami secara seksama analogi yang diberikan Adian di atas 

maka, hal itu semacam “pukulan telak” bagi perguruan tinggi Islam baik 

civitas akademi terlebih pimpinannya atas ragam kerancuan sebagaimana 

                                                           
62

Adian Husaini, “Mukadimah: Belajar dari Imam al-Ghazali”, dalam Hegemoni Kristen-

Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 22, 8 

dan 24.  
63

Adian Husaini, “Pendidikan Karakter: Penting, Tapi Tidak Cukup”. Terdapat 

dihttp://www.insistnet.com. Internet; diakses pada 23 Oktober 2016, hlm.7.  
64

Adian Husaini, “Virus-virus di Sekitar Kita”, 11-12.  

http://www.insistnet.com/


44 
 

dikemukakan Adian. Oleh karenanya, menjadi satu keputusan yang dapat 

difahami bila kemudian Adian begitu gencar menyebarkan “berita ini”. 

Lebih jauh, kegelisahan Adian tentang hal itu sebagaimana termuat pada 

ungkapannya berikut. 

“Tantangan terbesar justru dari dalam kampus Islam sendiri. 

Para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa—juga 

alumni—yang sudah tercengkeram oleh pemikiran sekular-

liberal dalam studi Islam, tidak sedikit yang kini menduduki 

posisi-posisi terhormat di lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi dan organisasi Islam. Mereka menjadi penguasa-

penguasa kampus yang memiliki otoritas birokrasi dan 

keilmuan untuk menentukan arah dan corak sarjana agama 

yang akan dibentuknya.”
65

 

 

Ungkapan yang dikemukakan Adian di atas, sebagaimana telah 

dinyatakan, baginya merupakan bagian dari keprihatinan terhadap eksistensi 

Perguruan Tinggi Islam yang tidak seharusnya. Namun demikian, mengenai 

yang terakhir akan terlihat lebih gamblang pada pembahasan tentang 

perbedaan antara kondisi IAIN pawa awal didirikannya dan realitasnya 

dewasa ini. Apa yang penulis maksudkan akan dijelaskan lebih lanjut pada 

pembahasan selanjutnya.  

 

3.2.7 IAIN: Dulu dan Sekarang (Sebuah Perbandingan) 

Ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi yang berbasis keagamaan (Islam), 

sebagaimana disampaikan Adian, berawal dari dikeluarkannya Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN). Adian menambahkan, sebagaimana termuat dalam 

Perpres tersebut bahwa IAIN merupakan penggabungan Perguruan Tinggi 

Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) 

yang dibentuk melalui Penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957 dengan 

tujuan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama 

Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat. Adapun pentingnya 

didirikannya Perguruan Tinggi dimaksud, misalnya didasarkan pada 

kenyataan bahwa agama Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa 

Indonesia.
66
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Oleh karena niatan yang baik dan praktis di atas, pada tanggal 2 

Rabi‟ulawwal 1380.H bertepatan dengan 24 Agustus 1960, Menteri Agama 

K.H. Wahib Wahab meresmikan pembukaan Institut Agama Islam Negeri 

“Al-Djami’ah al-Islamiyah al-Hukumijah” di Yogyakarta (yang sekarang 

dikenal dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Tujuan dan niat baik 

didirikannya IAIN tersebut misalnya tercermin pada ungkapan K.H.M 

Dachlan, yang merupakan salah seorang tokoh NU kala itu, bersempena 

dengan peringatan sewindu IAIN pada tahun 1968, dimana ia menyatakan, 

“Institut Agama Islam Negeri pada permulaannya merupakan 

suatu cita-cita yang selalu bergelora di dalam jiwa para 

pemimpin Islam yang didorong oleh hajat kebutuhan 

terhadap adanya sebuah Perguruan Tinggi yang dapat 

memelihara dan mengemban ajaran-ajaran syariat Islam 

dalam corak dan bentuknya yang suci murni bagi 

kepentingan Angkatan Muda, agar kelak di kemudian hari 

dapat memproduksi ulama-ulama dan sarjana-sarjana yang 

sungguh-sungguh mengerti dan dapat mengerjakan secara 

praktek yang disertakan dengan pengertian yang mendalam 

tentang hukum-hukum Islam sebagaimana yang dikehendaki 

Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.”
67

         

 

K.H.M Dachlan yang juga Menteri Agama saat itu, memberikan alasan 

mengapa disematkan kata “Islam” pada Perguruan Tinggi dimaksud, 

sebagaimana ungkapannya,
68

 

“Nama Islam yang dihubungkan dengan Institut ini, juga 

merupakan suatu manifestasi tentang adanya suatu ikatan 

yang kokoh kuat dan yang telah berakar-berurat di dalam 

jiwa kita semuanya, yaitu dalam hubungan seorang Muslim 

dengan sesama saudaranya yang tak dapat dipisahkan karena 

berlainan darah, berlainan bahasa, berlainan warna, berlainan 

tanah air (negara) dan sebagainya, hal mana telah mengikat 

kesatuan umat Islam satu dengan lainnya, sehingga Agama, 

kehormatan dan harkat-martabat umat Islam terlindung oleh 

ikatan yang kuat itu, yang menyebabkan orang-orang dan 

penguasa tirani di masa lampau tak berani menyentuh badan 

jasmani kita dengan sesuatu siksaan dan pukulan, karena kita 

telah menjadi satu badan, bilamana suatu anggota-tubuh 

badan itu dicubit orang, maka seluruh badan tersebut akan 

ikut merasakan sakit dan pedihnya.” 
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Ketika mengomentari tujuan didirikannya IAIN, baik yang tertuang 

dalam Perpres dan juga ungkapan-ungkapan Menteri Agama dimaksud, 

Adian menyatakan betapa kuatnya dorongan semangat perjuangan Islam. 

Beliau juga menambahkan, dari kampus inilah diharapkan lahir para 

cendekiawan dan ulama yang tinggi ilmu dan kuat mental Islamnya. 

Menurut Adian pula, tujuan didirikannya IAIN sebenarnya sejalan dengan 

gagasan para ulama dan cendekiawan Muslim, baik yang terdahulu 

maupun yang kontemporer tentang pendidikan Islam. Kampus IAIN 

bukanlah didirikan dengan maksud untuk membentuk cendekiawan yang 

netral agama, sebagaimana para orientalis Barat mempelajari Islam. 

Kampus ini telah melahirkan banyak sarjana Muslim dalam berbagai 

bidang keilmuan yang tidak sedikit jasanya dalam pelaksanaan ajaran 

Islam di Indonesia.
69

 

Adian menambahkan, pada sisi yang lain, harus diakui adanya 

sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian besar. Pertama, yakni soal 

kualitas mahasiswa; dimana IAIN tak jarang dijadikan alternatif terakhir 

manakala seorang calon mahasiswa tidak diterima di berbagai kampus 

serta sejumlah jurusan lain yang diinginkannya. Persoalan ini merupakan 

masalah laten yang masih dapat dirasakan sampai sekarang. Kedua, adalah 

soal nilai pragmatisme yang ada pada diri mahasiswa IAIN itu sendiri, 

seperti “gelar” dan “pekerjaan” yang akan didapat setelah lulus dari 

Perguruan Tinggi dimaksud. Adapun yang Ketiga adalah tentang 

framework dan metodologi Studi Islam yang “belum matang” dirumuskan 

serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan, terutama berkaitan 

dengan perpustakaan.
70

 

Lebih jauh, ada sebuah persoalan lain yang menurutnya berkenaan 

dengan tujuan didirikannya Perguruan Tinggi Islam terutama kaitannya 

dengan kondisi dewasa ini. IAIN yang dahulunya merupakan rumah bagi 

lahirnya sejumlah cendekiawan dan ulama yang memiliki pengaruh bagi 

pengajaran Islam, namun kini menjadi wadah yang membentuk sarjana-

sarjana agama yang justru “ragu-ragu” terhadap Islam dalam berbagai 
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keilmuan. Hal ini bagi Adian telah terbukti, dimana dari kampus-kampus 

IAIN (sebagian telah menjadi UIN) telah lahir beragam sarjana yang yakin 

dan juga yang ragu-ragu terhadap Islam. Bahkan, Adian menambahkan, 

tidak sedikit dari mereka (yang ragu-ragu) kemudian aktif dalam meng-

kampanye-kan keraguan dan penghancuran terhadap Islam dan kadang 

kala ada yang lebih orientalis daripada sebagian orientalis sendiri.
71

 

Bagi Adian, proyek perusakan IAIN yang paling serius adalah 

perusakan pada metodologi studi agama, dimana perubahan yang terjadi 

misalnya dari cara yang dianggap “klasik” menjadi cara “modern” yang 

berbasiskan pada paradigma keilmuan sekular-liberal. Kerusakan ilmu 

agama yang disistematiskan ke dalam kurikulum dan materi pendidikan 

agama untuk mahasiswa IAIN/UIN atau Perguruan Tinggi Islam lainnya 

adalah masalah terbesar yang dihadapi umat Islam Indonesia saat ini. Oleh 

karenanya, kecenderungan memisahkan ilmu dari amal dalam Studi Islam 

model orientalis, sangat perlu menjadi perhatian kaum Muslim dewasa ini. 

Hal itu misalnya berangkat pemahaman atas tujuan didirikannya IAIN dan 

Perguruan Tinggi Islam lainnya, yakni untuk mengembangkan dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama tanpa memisahkan antara ilmu dan 

amal.
72

       

Adian menambah, tentu tidak semua IAIN “rusak” dan tidak pula 

semua akademisi Muslim yang berada di IAIN melakukan “perusakan” 

terhadap agama. Akan tetapi, karena sejumlah akademisi (baik dosen 

maupun mahasiswa) ketika merusak keilmuan Islam menggunakan atribut 

sebagai rektor, dosen atau mahasiswa IAIN—maka kesan yang 

ditimbulkannya seolah-olah semua dosen atau kampus IAIN/UIN bersifat 

seperti itu.
73

 Oleh karena yang terjadi adalah kemungkaran ilmu, maka, 

cara terbaik untuk menghadapinya tentunya melalui keilmuan pula.
74
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