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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara 

lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak 

diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran- 

ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.  

1. Pengertian Pluralisme. 

Pluralisme berasal dari kata Plural dan isme. Kata plural berarti “banyak” 

(jamak), sedangkan kata isme berarti “paham”. Jadi pluralisme adalah suatu 

faham dan teori yang mengggap realitas itu terdiri dari banyak subtansi
1
. 

Pluralisme terdiri dari dua suku kata yaitu Plural yang berarti jamak; lebih dari 

satu, dan isme sufiks pembentuk nomina sistem kepercayaan berdasarkan politik, 

sosial, atau ekonomi
2
. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme berarti 

keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan 

politiknya)
3
.  

Dalam wacana pemikiran Islam, 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 

                                                           
1
 Pius A.P.M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, cet:1( Surabaya:Arkola, 1994), hlm. 604 

2
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta, Balai Pustaka, 

1994), hlm. 883. 
3
 Ibid., hlm. 884. 
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oleh proses penetrasi kultural Barat modern dalam dunia Islam terutama sejak era 

reformasi gereja yang terjadi pada abad ke-15 yang berpengaruh besar terhadap 

perubahan dalam aspek sosial, budaya, dan terutama pemikiran.  

Dalam kaitannya dengan  pluralisme, Islam sangat menekankan pada dua 

aspek dasar, yaitu : 

1. Kesatuan manusia (unity of mankind). 

2. Keadilan di semua aspek kehidupan.
4
 

Keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat 

lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka 

untuk menjadi pemimpin
5
. Menurut pendapat Muhammad Quttub, Islam 

memberikan hak-hak yang penting terhadap semua orang tanpa perbedaan 

apapun. Islam menyatukan semua jenis karena pada hakikatnya mereka sama-

sama manusia dan juga menjamin kebebasan mutlak untuk memilih agama di 

bawah penjagaan dan perlindungannya
6
.   

Pada dasarnya manusia diciptakan berbeda-beda. Allah menjelaskan 

bahwa dengan perbedaan itu manusia dituntut untuk saling mengenal, lita ‘arofu. 

Namun ketika seseorang memahami sebagai kebenaran mutlak yang ia yakini, 

orang itu kerap kali terjebak dalam pandangan yang mengarah pada konflik, 

pertikaian antara seorang muslim dan non-muslim atau mungkin diantara sesama 

                                                           
4
Ibid., hlm. 34. 

5
 Ibid., hlm. 35. 

6
 Muhammad Quttub, Islam Agama Pembebas, fungky kusnaedi timur (terj) (Yogyakarta 

Mittra Pustaka, 2001), hlm. 368. 
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Muslim yang berbeda faham. Bagaimana menjembatani perbedaan-perbedaan ini 

sehingga memungkinkan terwujudnya perdamaian? 

Hal itu sangat terkait dengan bagaimana seseorang memahami agama lain 

sebagai sesuatu yang mempunyai jalan tersendiri. Allah telah menyebutkan dalam 

surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja’alna minkum siratan wa minhaja’, (untuk 

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

setiap agama itu ada syari’atnya sendiri, jalannya sendiri, yang memiliki 

kebenarannya masing-masing. Tanpa memahami kebenaran mutlak di masing-

masing agama, kita akan sulit menemukan perdamaian di antara agama-agama itu 

sendiri. Disinilah kekurangan umat Islam ketika memahami agama lain sebagai 

sesuatu yang lain, ‘ the others’. Agama lain harus dipahami sebagai suatu realitas 

yang ada dimasyarakat
7
.  

Islam sebaiknya tidak sekedar didakwahkan dalam perspektif yang 

lahiriyah, persoalan-persoalan keakhiratan yang melupakan dimensi sosial. Kalau 

Islam didakwahkan secara inklusif, dan bisa memahami agama-agama lain 

sebagai suatu realitas kebenaran tersendiri, maka Islam akan benar-benar menjadi 

agama rahmatan lil ’alamain
8
. 

Oleh karena itu, menjadi penting untuk disadari adalah memposisikan 

fungsi kritis terhadap agama yang harus dilakukan dengan menjauhi sikap-sikap 

                                                           
7
Ahmad Baso, Badriyah Fayumi, Khamami Zada, dll., Islam Pribumi Mendialogkan 

Agama Membaca Realiatas (Jakarta: Air Langga, 2003), hlm. 73-74 
8
 Ibid., hlm. 75. 
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yang bersifat totaliter
9
. Disamping itu agamapun dituntut untuk mangadakan kritik 

terhadap dirinya sendiri, karena keberadaan agama telah mendasarkan diri pada 

iman kepada Tuhan “pencipta manusia” bukan Tuhan “ciptaan 

manusia”
10

. Agama juga tidak bisa apolitis dalam pengertian hanya membatasi 

diri pada masalah ritualistik dan moralitas dalam kerangka ketaatan individu 

kepada Tuhannya, tetapi perlu terlibat kedalam proses transformasi sosial
11

.  

Suatu ciri khas ajaran Islam adalah keyakinan bahwa agama Islam itu 

suatu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Agama yang mempunyai 

hubungan integral dan organik dengan politik dan masyarakat. Ideal Islam itu 

terbayang dalam perkembangan hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang 

serba mencakup
12

. Sebagai ajaran yang benar, Islam pada dasarnya bisa 

diterapkan disepanjang masa dan dimanapun (shalihun li kulli zaman wa 

makam)
13

.  

Dalam tiap langkahnya, seorang muslim akan selalu berhadapan dengan 

Tuhan yang terepresentasikan melalui syari’atnya. Disini tanggung jawab individu 

menjadi jelas, karena kehadiran Tuhan dalam perasaan manusia saja sudah cukup 

                                                           
9
Budi Munawar Rahman, Islam Pluralis: wacana kesetaraan kaum beriman, (Jakarta: 

Paramadina, 2001), hlm. 363 
10

 Ibid., hlm. 363-364. 
11

 Ibid., hlm. 370 
12

 Jhon L Esposito (ed.), Identitas Islam, A. Rahman Zainuddin (terj.), (Jakarta: bulan 

bintang, 1986), hlm. 3. 
13

 Abdul Wahid Hamid, Islam Cara Hidup Alamiah, Arif Rahmat (terj.), (Yogyakarta: 

Lazuardi, 2001), hlm. 301 
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membuat setiap manusia benar-benar sadar akan kewajibannya, demikian menurut 

pendapat Khurshid Ahamad
14

.  

Kenyataan yang paling mendasar tentang Islam dalam abad sekarang ini 

adalah kemerdekaan dari kekuasaan asing yang dicapai oleh rakyat-rakyat Muslim 

diberbagai negri mereka
15

. Dengan mengacu pada kenyataan seperti itu, maka 

Islam telah memainkan peran yang menentukan dan dominan. 

Gagasan  plurarisme agama dalam wancana pemikiran Islam baru muncul 

pada masa-masa Perang Dunia II, yaitu ketika mulai terbuka kesempatan besar 

bagi generasi-generasi muda Muslim untuk mengenyam pendidikan di 

universitas-universitas Barat sehingga mereka dapat berkenalan dan bergesekan 

langsung dengan budaya barat. Dalam waktu yang sama, gagasan pluralisme 

agama menembus dan menyusup ke wawancara pemikiran Islam, antara lain 

melalui karya-karya pemikiran mistik barat seperti Rene Guenon (Abdul Wahid 

Zaeni) dan Frithjob Schuon (Isa Nurdin Ahmad). Karya-karya mereka ini, 

khususnya Schuon dengan bukunya The Transcendent Unity of Religion,  sangat 

syarat 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 syiah moderat, 

adalah tokoh yang paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan gagasan 

pluralisme agama di kalangan “Islam tradisional”.  

                                                           
14

 Khurshid Ahmad, Pesan Islam, Ahsin Muhammad (terj.), (Bandung: Pustaka, 1983), 

hlm. 121. 
15

 Fazlur Rahman, Islam, Ahsin Muhammad (terj.), (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 365. 
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Hamdi Fahmy mengatakan, pluralisme sebagai paham yang merambah 

dalam bidang agama memiliki sekurang-kurangnya dua aliran yang berbeda tapi 

ujungnya sama yaitu aliran kesatuan transenden agama-agama (transcenden unity 

of religion) dan teologi global. Yang pertama lebih merupakan protes terhadap 

arus globalisasi, sedangkan yang kedua adalah kepanjangan tangan dan bahkan 

pendukung gerakan globalisasi. Pendekatan yang dipakai oleh aliran teologi 

global terhadap agama-agama lebih bersifat sosiologis, kultural dan idiologis. 

Bersifat sosiologis dan kultural karena agama-agama yang ada di dunia ini harus 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat modern yang plural. 

Idiologis sebab ia telah mejadi bagian dari program gerakan globalisasi yang 

jelas-jelas memasarkan ideologi barat. Akibatnya, menurut Malcom Walter 

globalisasi yang datang bersama dengan kapitalisme ini malah membawa 

kekuatan baru yang menghapus otoritas agama, politik, militer dan sumber 

kekuatan lainnya. Karena kenyataannya gerakan globalisasi ini telah membawa 

ideologi baru yang bertujuan agar semua menjadi terbuka dan bebas menerima 

ideologi dan nilai-nilai kebudayaan barat seperti demokrasi, hak asasi manusia, 

feminisme/gender, liberalisme dan sekularisme
16

.                      

Menurut Amin Abdullah, dalam konteks keIndonesiaan terlepas dari 

sejarah besar pluralisme. Kerukunan antar umat beragama sangat penting dan 

sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk dalam hal agama seperti halnya di 

Indonesia. Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia 

termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam 

                                                           
16

 Ditulis oleh Hamdi Fahmy, diakses dari http://www.insistnet.com/content/view/25/34/, 

http://www.insistnet.com/content/view/25/34/
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tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis
17

. Jika toleransi 

dalam beragama tidak ditegakkan, maka negara atau bangsa tersebut akan 

menghadapi berbagai konflik antar pemeluk masing-masing agama dan dapat 

menyebabkan disintegrasi. Untuk memberi perhatian khusus kepada masalah 

kerukunan antar umat beragama, harus diupayakan untuk memahami masalah 

yang sebenarnya dan dapat menemukan cara untuk menciptakan kerukunan itu 

(jika belum ada), atau menumbuhkan serta mengembangkan (jika telah ada). Ada 

beberapa ayat yang secara tegas mengatur pluralisme agama yang 

menyebutkannya dengan jelas. Selain ayat dalam al-Qu’an surat al-Kafirun, ada 

satu ayat lagi yang tegas-tegas menyatakan bahwa agama tidak bisa dipaksakan 

kepada seseorang, yaitu al-Baqarah: 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk 

(memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada 

jalan yang salah. Karena itu siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. 

Ayat di atas sebenarnya  mengajarkan bahwa Allah telah menjelaskan 

mana yang benar dan mana yang salah, atau lebih tegasnya mana agama yang 

benar dan mana agama yang tidak benar (yang dalam al-Qur’an disebut ajaran 

thagut). Sesungguhnya misi Islam yang paling besar adalah pembebasan. Dalam 

konteks dunia modern, ini berarti Islam harus membebaskan manusia dai 

kungkungan aliran pikiran dan filsafat yang menganggap manusia tidak 

                                                           
17

 Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 1999), hlm. 5. 
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mempunyai kemerdekaan
18

. Dengan visi teologis semacam itu, islam 

sesungguhnya menyediakan basis filsafat untuk mengisi kehampaan spiritual 

yamg merupakan produk dunia modern
19

.  

Dari kacamata Islam, kemajemukan adalah sunnatullah (hukum alam). 

Masyarakat yang majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang 

beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada 

superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan lainnya. Mereka 

juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan 

politik. Namun kadang-kadang perbedaan ini menimbulkan konflik di antara 

mereka. Maka sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan ini dimunculkan 

konsep atau paham kemajemukan (pluralisme)
20

.  

Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut, diperlukan 

adanya toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah 

mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya, permasalahan 

toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat
21

.  

Salah satu wujud nyata dari sikap toleran adalah adanya dialog-dialog 

yang berfungsi menjembatani sekian kebuntuan yang ada. Dengan menilik kasus 

kartunisasi Nabi Muhammad oleh Jyllands Posten salah satu koran di Denmark 

beberapa waktu yang lalu, kasus Salman Rusdie di Inggris (1969), Ishioma Daniel 

                                                           
18

 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 

164. 
19

 Ibid, hlm. 165. 
20

 Nur Ahmad (ed.), Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta: kompas, 

2001), hlm. 11-12. 
21

 Ibid, hlm. 21 
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di Nigeria (2002), dan Theo Van Gogh di Belanda (2004), meski dalam konteks 

yang berbedaan, namun menyisakan persoalan serius dan kompleks dalam 

kaitannya dengan komunitas ditingkat regional maupun global. Di antara 

persoalan yang belum serius didialogkan menurut Muhammad Ali adalah 

ketegangan antara kebebasan ekspresi dan penghormatan terhadap keyakinan 

agama atau ideologi tertentu, hubungan antara hukum dari sebuah negara dan 

kebebasan pers, hubungan antara berbagai etika dunia, maka kebebasan itu sendiri 

dalam hukum internasional, antara hukum-hukum adat atau budaya kawasan dan 

peradaban, dan sebagainya
22

.  

Dipihak lain umat Islam juga perlu memahami konteks tradisi Barat yang 

sebetulnya sangat majemuk termasuk dalam memaknai kebebasan berekspresi. 

Misalnya, dimuseum-museum di Eropa, banyak sekali patung-patung dan lukisan-

lukisan telanjang, karena mengandung nilai seni yang tinggi dan dihargai 

masyarakat. Masyarakat Barat juga menjunjung nilai-nilai etika kemanusian yang 

tidak selalu berseberangan dengan etika dikawasan lain. Karena itulah, dialog, 

antar budaya sungguh penting, untuk memahami sejarah dan tradisi masing-

masing dan untuk kemudian saling menghargainya hubungan antara seni, 

kebebasan, tradisi, dan keyakinan agama inilah salah satu persoalan yang harus 

didialogkan
23

. 

Disamping itu juga dalam kenyataanya, sikap-sikap tidak toleran itu tidak 

semata-mata disebabkan oleh faktor internal masing-masing kelompok, tetapi 

                                                           
22

Muhammad Ali, dari http://muhamadali.blogspot.com/kartun -nabi-dan-dialog-antar-

agama.html. 
23

 Ibid., hlm. 6 

http://muhamadali.blogspot.com/kartun
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sering juga disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya karena kebijakan politik 

pemerintah tertentu atau kekuasaan politik global dan kekuatan dunia tertentu
24

.  

Dalam dunia ilmu pengetahuan istilah pluralisme sekarang ini 

dikembangkan secara luas oleh para ilmuan sosial. Pada level yang minimal 

istilah ini semata-mata mengacu kepada heterogenitas. Di kalangan para ilmuan 

politik, antropolog, sosiolog politik, misalnya, terjadi perselisihan apakah 

prulalisme itu menghambat atau melindungi pemerintah demokratik. Menurut 

Philip E. Hammond, para teoritisi juga berbeda dalam memahami bagaimana 

pluralisme bekerja, apakah ia menyediakan beragam saluran bagi pemegang 

kekuasaan atau menyediakan tempat perlabuhan kelompok bagi individu yang 

teralienasi. Di samping itu juga ada sebuah penegasan bahwa pluralisme 

memungkinkan bagi keanggotaan kelompok yang bermacam-macam bahkan 

saling berlawanan, sehingga menjadikan konflik politik lebih sering terjadi pada 

tataran individu atau kelompok dari pada faksi-faksi politik yang saling 

bersaing
25

.  

Namun dialog yang disusul oleh toleransi tanpa sikap pluralistik tidak 

akan menjamin tercapainya kerukunan antar umat beragama yang langgeng. 

Secara garis besar pengertian konsep pluralisme meminjam definisi yang 

dikemukakan oleh Alwi Shihab dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           
24

 Nur Ahmad, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman,  hlm. 13. 
25

Robert N. Bellah dan Philip E. Hammon, Beragama  Bentuk Agama Sipil dalam 

Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial, imam khoeri, dkk (tej), 

(yogyakarta: ircisod: 2003), hlm. 212 
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Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang 

adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap 

kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai 

dimana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat orang bekerja. 

Tetapi seseorang dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat 

berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, 

pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan 

saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha 

memahami perbedaan dan persamaan guna terciptanya kerukunan, dalam 

kebhinekaan
26

. 

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. 

Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita dimana aneka ragam agama, 

ras, bangsa hidup berdampingan disuatu lokasi. Sebagi contoh adalah kota New 

York. Kota ini adalak kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, 

Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun. 

Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar 

penduduk ini, khususnya dibidang agama, sangat minimal, kalaupun ada
27

.  

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. 

Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” 

atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang 

atau masyarakatnya. Sebagai contoh, “kepercayaan/kebenaran” yang diyakini oleh 

                                                           
26

 Alwi shihab, Islam Inklusif  (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41. 
27

 Ibid., hlm. 42-43 
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bangsa Eropa bahwa “Colombus menemukan Amerika” adalah sama benarnya 

dengan “kepercayaan/kebenaran” penduduk asli benua tersebut yang menyatakan 

“Colombus mencaplok Amerika”. 

Sebagai konsekwensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apa 

pun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya “semua agama adalah sama”, karena 

kebenaran agama-agama, walaupu berbeda-beda dan bertentangan satu dengan 

lainnya, tetapi harus diterima. Suatu kebenaran universal yang berlaku untuk 

semua dan sepanjang masa
28

. Namun yang menjadi persoalan adalah manusia 

memiliki karakter yang berbeda-beda, dan ketika dalam sosial praksis akan 

menimbulkan dampak pada perubahan sosial. 

Perubahan  sosial muncul dari perbenturan berbagai kelompok dari habitat 

yang berbeda-beda dan oleh karenanya memiliki sistem ide yang berbeda. Jika 

Teggart mengasumsikan bahwa sejarah manusia hanya merekam sejumlah kecil 

situasi pluralistik yang stabil (yakni, sebuah habitat dengan beragam sistem ide), 

maka dia sangat mungkin benar
29

. 

Dikotomi yang dibuat oleh sementara psikologi agama, antara agama 

sebagi agama, dan agama sebagai yang dihayati dalam kesadaran para 

penganutnya, barangkali tidak akan diperhatikan dalam tulisan ini. Sebab 

bagaiman pun agama sebagai suatu entitas abstrak yang dilepaskan sama sekali 

dari kenyataan bagaiman dia dihayati adalah sangat sulit dibayangkan. Sedangkan, 

bila agama dilihat sebagai suatu realitas manusiawi yang muncul sebagai akibat 

                                                           
28

 Ibid., hlm. 42. 
29

 Ibid., hlm. 213.   
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pergulatan manusia dengan seluruh lingkungannya yang berarti bahwa agama 

adalah suatu hasil kebudayaan juga, maka pengandaian suatu agama sebagai 

entitas abstrak, adalah suatu pengandaian yang secara metodologis tidak berguna. 

Dengan itu mau dikatakan bahwa filsafat yang melihat agama secara ontologis 

tidak akan banyak membantu mencari kemungkinan dialog antar agama.  

Sebab, ontologi lebih berhubungan dengan substansi, unsur yang berdiri 

sendiri, yang berbeda dan tak tergantung kepada unsur lain, yang menyebabkan 

sesuatu itu ada dasar dirinya. Ontologi justru mengandaikan dan menekankan 

distansi dan esensi yang mutlak dan karena itu ontologi merupakan otonomi yang 

tertutup
30

. 

Sebaliknya agamapun tidak diidentikkan dengan batas-batas psikologis 

yang sering justru hendak diterobos oleh tuntutan dan harapan keagamaan. Dua 

reserve disini untuk menghindari terjebaknya agama kedalam 

kemungkinan Psychologisierung der Religion.  

Yang Pertama adalah unsur supranatural, merupakan elemen trensenden 

dalam tiap agama yang menyebabkan bahwa agama tidak mutlak membutuhkan 

suatu stratum psikologis sebagai conditio sin qua non  untuk tumbuh dan 

berkembang dalam penghayatan para penganutnya. Misalnya beberapa 

eksperimen studi psikiatri terhadap kehidupan rohani beberapa orang kudus, sama 

sekali tidak menggoncangkan alasan untuk tetap mengakui kekudusan mereka. 

Demikian pula seandainya ada pertemuan-pertemuan empiris yang bisa menunjuk 

                                                           
30

 Ignas Kleden, “ Dialog Antar Agama-Agama: Kemungkinan dan Batas-batasannya. 
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indikasi-indikasi kuat tentang adanya psikose tertentu yang mereka derita dan 

alami selama hidupnya.  

Yang kedua adalah, bahwa hukum-hukum psikologis tidak selalu 

merupakan batas-batas yang harus diterima oleh suatu agama. Agama dan 

tuntunannya sering malah berusaha keluar dari siklisme psikologis semacam itu. 

Demikian, maka tidak berarti bahwa agama selalu bersifat menentang 

kecenderungan-kecenderungan manusiawi. Namun mungkin bahwa apa yang 

dicita-citakan suatu agama mengisyartatkan pula pengakuan akan terbatasnya 

kemampuan manusia dalam mengindentifikasikan dirinya sendiri, dan di depan 

suatu realitas dan aktifitas ilahi, manusia justru ditantang untuk mengatasi ikatan-

ikatan dari dunianya, batas-batas psikologisnya dan persyartan-persyatan 

imanensinya
31

.  

Harus dicatat bahwa meningkatnya kecerdasan manusia menyebabkan ia 

mencari sendiri kebenaran primer yang belum terpecahkan oleh ilmu 

pengetahuan. Di sisi lain, menyebar luaskan agama, propaganda (dalam arti 

netral), atau evanggeli merupakan persoalan manusia dalam hidupnya yang telah 

berjalan sekurang-kurangya 25 abad. Ada agama yang non-evanggelis, seperti 

Yahudi yang justru bersikap ekslusif dan tidak dengan aktif menyebar-luaskan 

agamanya
32

.  
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Amin Abdullah menyatakan, dapat dibayangkan bagaimana kualitas 

tingkat kenyamanan, ketenangan, kedamaian suatu masyarakat beragama yang 

bersifat pluralistik, jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim 

bahwa tradisi agamanya sendirilah yang paling sempurna dan benar. Dan jika 

klaim itu merambah ke wilayah historis-ekonomis-sosiologis, maka kedamaian 

yang diserukan dan didambakan oleh ajaran agama-agama akan terkikis dengan 

sendirinya dalam kenyataan hidup keseharian. Meskipun secara ontologis-

metafisis, klaim seperti itu memang dapat dimengerti, namun belum tentu dapat 

dibenarkan, karena memang itulah salah satu inti keberagamaan yang sebenarnya. 

Artinya, bahwa hard core dari pada pandangan hidup agama-agama yang 

beraneka ragam memang berbeda. Sedangkan hardcore keberagamaan hanya 

dapat dinikmati secara historis, lewat sekat-sekat teologis yang ada
33

.  

Perubahan sosial dalam Islam, hendaknya dilihat dari segi agama dan 

perubahan yang lebih luas. Manusia telah dikaruniai dengan kesadaran diri, 

intelek, dan imajinasi. Kecakapan-kecakapan inilah yang membedakannya dengan 

alam semesta lainnya, selain merupakan kenyataan bahwa dirinya juga merupakan 

bagian dari dirinya. Menurut John L. Eposito, agama adalah suatu sistem 

kepercayaan yang menempatkan dirinya (sebagi alat bantu bagi manusia) dalam 

upaya menghadapi kesulitan tersebut, serta kemudian menjadikan manusia agar 

betah di dalamnya
34

. Quraish Shihab mengatakan, pada hakikatnya, khususnya 

dalam kehidupan bermasyarakat dimana perbedaan-perbedaan sangat 
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dimungkinkan, Islam lebih mementingkan isi dan makna dibandingkan dengan 

bentuk-bentuk
35

.  

Diakui bahwa, dalam sejarah agama-agama, telah terjadi pertikaian antara 

pemeluk agama yang sama atau antar pemeluk berbagai agama. Namun, 

pertikaian tersebut lebih banyak disebabkan oleh kepentingan-kepentingan non 

agama. Dapatkah umat masa kini menemukan pandangan dan jalan yang telah 

ditempuh oleh generasi terdahulu yang hidup berdampingan dan harmonis?. Kalau 

jalan tersebut tidak dapat ditemukan oleh pimpinan-pimpinan agama-agama 

sendiri, maka ketika itu mereka harus membenarkan pandangan yang menyatakan 

bahwa ada krisis agama. Karena dengan demikian, agama telah menjadi sumber 

keresahan pemeluknya dan tidak heran bila agama hanya akan tinggal sebagai 

kenangan buruk sejarah
36

.  

Diskursus mengenai agama sangat sarat dengan muatan emosi, 

kecenderungan dan subyektifitas individu. Agama memiliki ajaran yang sangat 

ideal dan cita-citanya sangat tinggi, bagi pemeluk fanatiknya, ia merupakan 

“benda” yang suci, sakral, angker, dan keramat. Ia selalu menawarkan jampi-

jampi keselamatan, kebahagiaan, dan keadilan. Namun kenyataan berbicara lain, 

agama tak jarang justru melahirkan permusuhan dan pertengkaran. Fenomena ini 

dilatari oleh: pertama, pendewaan agama. Manusia sering terjerumus untuk 

mendewakan agama, istilah-istilah agama dan pemuka agama. Tuhan beserta 

segala sifat yang menyelimuti-Nya berulang kali hilang dari ingatan. Prinsip-
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prinsip agama dan ajaran sucinya juga mengalmi nasib yang sama, mereka nyaris 

habis terpangkas dan tinggal jargon-jargon yang tidak mempunyai nyali. Di sini 

agama bukan lagi sebagai amalan, namun ia berubah fungsi menjadi semisal 

markas jaringan “mafia”, sehingga tidaklah heran bila kemudian muncul 

“manipulasi agama” dan “korupsi agama”. 

Kedua, pengkelasan dalam berakhlak. Umat beragama sering terjebak 

untuk lebih dekat kepada saudara-saudara “seagama” (in group feeling) dan 

menomorduakan persahabatan dengan rekan dari agama lain. Hal ini 

membuahkan sikap yang kurang obyektif dalam memandang apa yang ada di luar 

diri sendiri. Misalnya sebagimana yang dikemukakan Moeslim Abdurrahman 

dalam Islam Transpormatif, kendati keadilan sosial merupakan sendi utama 

agama, namun jika keadilan sosial tidak menimpa “kita” atau saudara “kita”, 

maka “kita” kurang menaruh perhatian. 

Ketiga,  monopoli kebenaran. Banyak agama atau bahkan seluruh agama 

yang mengajarkan kebenaran absolut bagi pemeluknya. Merupakan suatu 

kewajiban dan memang sepantasnya memberikan doktrin-doktrin keabsolutan 

kebenaran agama. Namun kewajaran itu akan berubah menjadi ketidakwajaran 

bila tanpa diiringi dengan anjuran penelitian dan pencarian argumen logis atas 

doktrin orang lain. Lebih-lebih bila pemberian doktrin tersebut dibarengi dengan 

penularan anggapan bahwa doktrin-doktrinnyalah yang benar, sementara yang lain 
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salah total. Dan akan semakin tragis apabila fenomena itu diiringi dengan 

pelecehan agama lain
37

.  

Dengan menggali ajaran-ajaran agama, meninggalkan fanatisme buta, serta 

berpijak pada kenyataan menurut Qurais Shihab, jalan akan dapat dirumuskan. 

Bukankah agama-agama monoteisme dengan sejarah ketuhanan Yang Maha Esa, 

pada hakikatnya menganut universalisme. Tuhan Yang Maha Esa itulah yang 

menciptakan seluruh manusia, seluruh manusia bersumber dari satu keturunan, 

betapapun berbeda agama, bangsa atau warna kulit. Demikian ditegaskannya 

pula
38

.  

Teosentrisme atau wacana agama tentang Tuhan hanya akan bermanfaat 

apabila sekaligus menjunjung tinggi tinggi martabat manusia. Harmoni pada 

tingkat esoteris hanya akan menjadi perbincangan verbal saja apabila tidak ada 

keterlibatan dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang bersifat 

global. Mengiyakan Tuhan tidak berarti menyangkal manusia dan sebaliknya. 

Meski respon iman dialamatkan pada Tuahan, tetapi komitmen dan respon ini 

tidak diperintahkan diaktualisasikan dalam hubungan sesama makhluk. Bahwa 

bertuhan justru dipihak segenap manusia, bukan hanya manusia anggota 

agamanya saja. Setelah menjawab sapaan Tuhan, manusia harus ketahapan praktis 
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melayani manusia sebagai hamba Tuhan. Maka disarankan, keberagamaan perlu 

lebih humanistik-uneversal
39

. 

 Teologi harus lebih concern pada persoalan lingkungan hidup, tertib 

sosial, dan masa depan kemanusiaan. Agama hanya cradible apabila dapat 

menolak segala sikap yang bernapaskan kebencian, balas dendam, kepicikan, 

pembunuhan dan pemaksaan serta mengembangkan sikap kebaikan hati, belas 

kasihan, solidaritas, persaudaraan universal tanpa membedakan suku, budaya, ras, 

gender, dan agama, keadilan, kebebasan, rasionalitas, kejujuran dan 

keterbukaan
40

.  

Sebaliknya masyarakat yang hendak diatur oleh agama senantiasa 

mengalami perubahan dan oleh karena itu bersifat dinamis. Dalam ilmu semantika 

disebutkan bahwa bahasa suatu bangsa tiap seratus tahun mengalami perubahan 

dan perubahan dalam bahasa menggambarkan perubahan dalam masyarakat
41

.  

Pluralisme agama dan multikulturalisme tidak hanya dalam suatu negara, 

tetapi antar kawasan dan tingkat global, dalam arti menghormati perbedaan 

persepsi dan keyakinan agama dan tradisi. Sebuah kepekaan pluralis-

multikulturalis, harus dikembangkan tidak hanya dikalangan umat Islam, tapi juga 

menyangkut umat-umat antar agama dan persoalan-persoalan non-agama. 

2. Pendapat Para Ahli Tentang Pluralisme 
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Menurut Diana L. Eck (1999), pluralisme itu bukanlah sebuah paham 

bahwa agama itu semua sama. Menurutnya bahwa agama-agama itu tetap berbeda 

pada dataran simbol, namun pada dataran substansi memang stara. Jadi yang 

membedakan agama-agama hanyalah (jalan) atau syariat. Sedangkan secara 

substansial semuanya setara untuk menuju pada kebenaran yang transendental 

itu
42

. 

Menurut Robert N. Bellah dan Philip E. Hammond, para teoritisi juga 

berbeda dalam memahami bagaimana pluralisme bekerja, apakah ia menyediakan 

tempat perlabuhan kelompok bagi individu yang teralienasi. Di samping itu juga 

ada sebuah penegasan bahwa pluralisme memungkinkan bagi keanggotaan 

kelompok yang bermacam-macam bahkan saling berlawanan, sehingga 

menjadikan konflik politik lebih sering terjadi pada tataran individu atau 

kelompok
43

. Di ungkapkan oleh Abdurrahman Wahid bahwa, jaminan dasar akan 

keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat 

melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat-

menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa 

dan saling pengertian yang besar
44

.  

Dalam kaitannya dengan bergulirnya arus globalisasi yang merambah 

dalam seluruh sistem termasuk dalam agama Islam itu sendiri menurut Jhon L. 

Esposito, akan melahirkan lapangan pengetahuan baru. Akan tetapi, studi tentang 
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modernisasi di dalam Islam sering memuat dikotomi yang tidak bertanggung 

jawab: tradisi lawan perubahan, fundamentalisme lawan modernisme, stagnasi 

lawan progres. Bagi kebanyakan analis pihak Barat maupun pihak skularis 

muslim, Islam itu merupakan rintangan besar bagi perubahan politik dan sosial 

yang berarti dalam dunia Islam. Bagi pihak aktivis Islam, dan para mukmin 

lainnya, Islam itu secara abadi tetap serasi dan berlaku
45

. Sebagi suatu sistem 

nilai, Islam tentu saja tidak bisa merestui suatu masyarakat yang bersifat laissez-

faire. Islam mengetahui dengan baik bahwa pemaksaan tidak akan membuahkan 

hasil, bahkan tidak akan bisa bekerja
46

.  

Indonesia sebagi bangsa yang majemuk, kaya akan khazanah sosial, 

kebudayaan menyimpan potensi lebih. Sebuah kesepakatan umat Islam untuk 

hidup dalam sebuah negara yang tidak akan pernah didasarkan pada pengakuan 

formal atas Islam sebagai yang ‘terbaik’ secara objektif atau pelayanan 

pemerintah yang terlalu berlebihan  dari pada agama-agama lain
47

. 

Bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pembangunan dalam 

segala bidang, mewujudkan toleransi itu mendesak dengan banyak memberikan 

penjelasan akan ajaran-ajaran agama yang menekankan toleransi. Dengan begitu 

jiwa toleransi beragama dapat dipupuk dikalangan pemeluk masing-masing 
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agama
48

. Terlebih masing-masing agama memiliki identitas sebagi simbol dan 

pesan agama tidaklah secara seimbang ditangkap dan ditafsirkan oleh berbagai 

lapisan sosial
49

.  

Jiwa toleransi beragama dapat dipupuk melalui usaha-usaha berikut: 

1. Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain. 

2. Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. 

3. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. 

4. Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. 

5. Mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada 

toleransi beragama. 

6. Menjauhi praktik serang-menyerang antar agama. Mungkin hal-hal ini 

dapat mengubah ketegangan hidup beragama yang dirasakan ada dalam 

masyarakat kita sekarang
50

. 

7. Dengan upaya menjunjung tinggi nilai dan semangat pluralitas tersebut, 

maka diharapkan suatu bangsa dapat membangun peradaban yang besar. 

Oleh karena itu bahwa, setiap peradaban besar mengembangkan beberapa 

ciri khas yang tersembunyi dibalik ekspansinya yang luar biasa, atau 

bahkan tampaknya ciri khas yang tersembunyi dibalik ekspansinya yang 

luar biasa, atau bahkan tampaknya ciri khs itu menjadi kebajikan khusus 

karena mereka muncul untuk menyumbang terhadap ekspansinya, tetapi 
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ketika peradaban itu mencapi puncaknya ciri-ciri itu kembali 

dipermasalahkan
51

. 

3. Pro-kontra Tentang Pluralisme 

Bagi pegiat wacana pluralisme, mereka memandang pluralisme adalah 

sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu kemanusiaan, yakni 

keragaman, heterogenitas dan kemajemukan itu sendiri.oleh karena itu, ketika 

disebut pluralisme maka penegasannya adalah diakuinya wacana kelompok, 

individu, komunitas, sekte dan segala macam bentuk perbedaan sebagai fakta 

yang harus diterima dan dipelihara.dalam pluralisme keberadaan diakui adanya, 

dan karenanya bukan ingin dilebur dan disatukan dalam bentuk homogenitas, 

kesatuan, tunggal, mono dan ika
52

.  

Disamping itu akhir abad ke-21 ini ditandai oleh perubahan-perubahan 

yang mencengangkan. Kenyataan tersebut menurut Bachtiar Effendi, telah 

menghadapkan masyarakat agama kepada suatu kesadaran kolektif terhadap 

penyesuaian struktural dan kultural
53

. Keanekaragaman agama akan menjadi 

kekuatan bangsa manakala agama-agama mampu hidup berdampingan secara 

menyenangkan di sebuah negara
54

.  
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Namun bagi mereka yang begitu mencurigai akan bahaya pluralisme, 

mereka menilai bahwa pluralisme merupakan proyek Barat. Maka menjadi 

penting menelusuri lahirnya gagasan liberalisme dan pluralisme agama. Gagasan 

protestanistik yang kini digandrungi sebagi Muslim sangatlah begitu pelik. Proses 

liberalisme sosial politik, yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, 

semakin marak. Disusul kemudian dengan liberalisasi atau globalisasi (baca: 

penjajahan model baru) ekonomi. Wilayah agamapun pada gilirannya dipaksa 

harus membuka diri untuk diliberalisasikan. 

Sejak era reformasi gereja abad ke-15, wilayah yuridiksi agama telah 

direduksi, dimarjinalkan, dan didomestikkan sedemikian rupa. Hanya boleh 

beroperasi disisi 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 (Hak Asasi Manusia). Oleh karenanya harus 

mendekontruksikan diri (atau didekontruksikan secara paksa) agar menuruti bahas 

kaum liberal, merdeka dan bebas dari kungkungan teks-teks dan tradisi yang 

jumud serta sudah tak sesuai lagi dengan semangat zaman. Proses liberalisasi 

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 
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sederajat, sama benarnya dan sama relatifnya. Orang menyebutnya sebagai 

pluralisme agama. Demikian dikatakannya
55

.  

Paham liberalisasi pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politis. 

Oleh karenanya, wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya, termasuk gagasan 

pluralisme agama. Juga lebih kental dengan aroma politik. Maka tidak aneh jika 

gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan pluralisme 

politik (political pluralism), yang merupakan produk dari leberalisme politik 

(politic liberalism). Jelas, leberalisme tidak lebih merupakan respon politis 

terhadap kondisi sosial masyarakat kristen Eropa yang plural dengan keragaman 

sekte, kelompok, dan mazhab. Namun kondisi semacam ini masih terbatas dalam 

masyarakat kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian pada abad kedua 

puluh berkembang hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.  

Dalam konteks Indonesia, pikiran yang mengaggap semua agama itu sama 

sebenarnya telah lama masuk ke Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya. 

Tapi akhir-akhir ini pikiran itu menjelma menjadi sebuah paham dan gerakan 

“baru” yang kehadirannya serasa begitu mendadak, tiba-tiba dan mengejutkan. 

Umat Islam seperti mendapatkan pekerjaan rumah yang baru dari luar rumahnya 

sendiri. Padahal umat Islam dari sejak dulu hingga kini telah biasa hidup ditengah 

kebhinekaan atau pluralitas saat itu dan para ulama telah pula menjelaskan 

hukum-hukum terkait. Dalam Musyawarah Nasional VII Majlis Ulama’ 
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Indonesia, MUI telah mengeluarkan 11 fatwa, dimana sejak berdirinya MUI 

belum pernah mengeluarkan fatwa sebanyak itu. 

Menurut Frans Magnis, teolog-teolog seperti John Hick, Paul F. Knitter 

(Protestan) dan Raimondo Panikkar (Katolik), adalah tokoh dengan paham yang 

menolak ekslusifisme kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya agamanya 

sendiri yang benar merupakan kesombongan. Agama-agama hendaknya pertama-

tama memperlihatkan kerendahan hati, tidak menganggap lebih benar dari pada 

yang lain-lain
56

.  

4. Wacana Pluralisme di Indonesia 

Sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman 

pluralisme, bersama liberalisme, dan sekularisme pada tahun 2005, alih-alih 

masyarakat serentak menyetujui, tidak sedikit terutama dari kalangan intelektual 

muslim sendiri yang malah memberikan respons secara kritis sebagai ungkapan 

ketidaksetujuan terhadap fatwa tersebut. Artikel yang bernuansa menolak terhadap 

fatwa MUI meluncur deras di beberapa media massa
57

.  
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Dalam menghadapi keragaman, kata M. Dawam Rahardjo, kita 

membutuhkan suatu paham pluralisme (pluralism is needed to deal with 

plurality). Tentu akan menyulitkan jika di satu pihak pluralitas diterima sebagai 

suatu realitas sedangkan di pihak lain, pluralisme ditolak sebagai suatu paham. 

Respons kritis terhadap fatwa MUI, lebih-lebih yang berhubungan dengan 

pluralisme, tidak hanya ramai pada awal-awal keluarnya fatwa. 

Beberapa media massa rupanya menganggap perbincangan seputar 

pluralisme tetap memiliki aktualitas sehingga artikel yang memberikan sorotan 

kritis terhadap fatwa MUI dimunculkan. Satu bulan sejak fatwa itu di 

umumkan, Kompas misalnya menurunkan dua artikel tentang pluralisme dalam 

rubrik Bentara. Artikel pertama berjudul, Agama Tanpa Sosiologi Agama: 

Meninjau Wacana Pluralisme di Indonesia, ditulis oleh Martin Lukito Sinaga 

(4/3/2006). Artikel kedua, Membaca (Kembali) Politik Pluralisme: Catatan untuk 

Martin Lukito Sinaga, ditulis Trisno S. Sutanto (1/4/2006). Baik Martin Lukito 

Sinaga, maupun Trisno S. Sutanto, sama-sama menyayangkan kemiskinan 

perspektif di Indonesia dalam melihat dan membedah pluralisme seperti pada 

kasus fatwa MUI yang memantik kontroversi. 

Di Indonesia, pluralitas dan pluralisme terutama yang terkait dengan 

agama seakan ditaqdirkan selalu berada dalam posisi problematis. Siapa pun tidak 

ada yang menampik terhadap fakta keragaman di Indonesia. Sejarah keragaman 

agama di Indonesia telah berlangsung sangat lama. Menurut salah satu teori 

sejarah, Islam datang ke bumi Nusantara pada abad ke-7 M. Artinya, Islam telah 
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menghiasi negeri ini melewati satu milenium. Tetapi Islam tidak memasuki ruang 

hampa. Jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah terpola ke 

dalam berbagai agama dan kepercayaan. Tidak hanya Islam, agama-agama 

lainnya pun berdatangan. Dalam versi negara, pada saat ini ada enam agama yang 

diakui eksistensinya, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. 

Salah satu sisi problematis dari keragaman tersebut adalah adanya potensi 

konflik. Tentu ini terasa aneh, karena ajaran agama mana pun selalu menekankan 

pada kesamaan dan kesetaraan manusia. Ini merupakan visi perenial semua 

agama. 

Potensi konflik dalam keragaman agama dengan demikian berada di luar 

wilayah perenial agama, tetapi lebih banyak terjadi pada wilayah konstruksi 

sosial. Mengapa wilayah ini rentan konflik? Konstruksi merupakan modus yang 

dikembangkan oleh seseorang dalam memahami doktrin agama. Agama memang 

meniscayakan pada suatu modus pemahaman agar kehendak Tuhan yang 

terdapatdalam doktrin agama bisa dipahami dan dilaksanakan oleh manusia. Al-

Qur’an, Injil, dan kitab-kitab lainnya, sebagai kodifikasi firman Tuhan, tentu akan 

banyak menghadapi kesulitan aktualisasi jika tidak dijembati dengan pemahaman 

manusia. 

Konsep jarak sosial biasa dipakai dalam sosiologi untuk menggambarkan 

tingkat penerimaan yang berpengaruh terhadap pola interaksi seseorang dengan 

orang lain. Oleh karena sejak dari pemahaman telah terjadi teritorialisasi, maka 

pada masingmasing kelompok agama merasa enggan melakukan interaksi sosial 
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secara terbuka. Dari tilikan terhadap sisi problematik dalam keragaman agama, 

masyarakat agama sebenarnya membutuhkan pluralisme agar hubungan antarumat 

beragama terhindar dari dirharmoni dan konflik. Pernyataan ini memang tidak 

sejalan dengan pendirian MUI yang justru menolak pluralisme. Dalam konteks 

kehidupan beragama, MUI memaknai pluralisme (agama) sebagai paham yang 

menganggap semua agama sama. Dari pemahaman ini lalu berkembang logika 

begini: pluralitas yes, pluralisme no!. Tidak sedikit di kalangan Islam yang 

sepaham dengan logika ini. Padahal, logika ini jelas mengandung 

kerancuan (fallacy). Mana mungkin menyikapi pluralitas tanpa memiliki sandaran 

pada salah satu perspektif pluralisme. Secara akademik pandangan MUI dapat 

dipersoalkan mengingat pemaknaan terhadap konsep pluralisme tidak tunggal. 

Secara indeginous pluralisme lahir di negeri kaum filosof, Yunani. Benih-

benih pluralisme mulai teridentifikasi dari salah satu perkataan filosof kondang, 

Socrates. Yaitu ketika ia di interview oleh seseorang yang mempertanyakan 

asalnya, apakah Athena atau Spartha ? karena pertimbangan situasi yang tidak 

menguntungkan bahwa saat itu terjadi peperangan Barathayudha  antara Athena 

versus Yunani, sang filosof menjawab bahwa dia tidak berasal dari dari kedua 

negeri itu tetapi dia berasal dan menjadi bagian dari penduduk dunia. Fasel awal 

dari perkataaan  filosof inilah, menajdi sandaran awal mula pluralisme
58

.  

B. Biografi Mufassir 

1. Riwayat Hidup Imam Ibnu Katsir 

a. Biografi Imam Ibnu Katsir 
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Nama lengkap beliau adalah al-Jalil al-Hafiz ‘Imad ad-Din Abu al-Fida’ 

Ismail Ibn ‘Amr Ibn Katsir Ibn Dhaw’ Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Busrawi al-

Dimasyqi al-Faqih as-Syafie’
59

. Nama Ismail sebenarnya adalah nama 

saudaranya yang paling tua tetapi meninggal sebelum kelahiran beliau. 

Terkadang beliau dinisbahkan kepada kakeknya, maka dipanggil Ismail Ibn 

Katsir
60

. Dalam sejarah Islam, beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Katsir. Beliau 

mendapat predikat al-Bushrawi karena lahir di desa Mujaidal dalam wilayah 

Bushra, Irak
61

.  

Tanggal kelahiran beliau diperselisihkan oleh para ulama. Namun Ahmad 

Muhammad Syakir Menarjihkan pendapat yang mengatakan beliau lahir tahun 

700 Hijriah bersamaan dengan 1301 Masehi
62

. Beliau mengambil kesimpulan 

sedemikian berdasarkan tulisan Imam Ibnu katsir tentang tanggal wafat 

bapaknya dalam kitab al-Bidayah wa al-Nihayah seperti berikut : 

بقرية مجيدل , و كانت وفات الوالد في شهر جمادي االولي سنة ثالث و سبعمائة

بن ثالث سنين أو و كنت اذ ذلك صغيرا ا, و د فن بمقبرتها الشمالية عند الزيتونة, القرية

 .نحوها

“Dan ayah wafat pada bulan Jamadil Awal tahun 703 Hijriah, di desa 

Mujaidal. Dan dikuburkan di utara desa di Zaitunah, dan aku masih anak kecil 

yang berusia kira-kira tiga tahun.                                                           63
 

Oleh karena beliau telah berusia kira-kira 3 tahun sewaktu wafat ayahnya, 

maka tentulah beliau telah dilahirkan kira-kira pada tahun 700 H, atau 
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selepasnya. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam adz-Zahabi (w. 748 H) dalam 

Tazkirah al-Huffaz
64

. 

Imam Ibnu Katsir berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya 

seorang ulama yang terkenal di zamannya. Nama lengkap ayahnya adalah 

Syihab ad-Din Abu Hafsh ‘Amr Ibn Katsir Ibn Dhaw’ Ibn Zara’ al-Qurasyi
65

. 

Beliau lahir pada tahun 604 H dan wafat pada tahun 703 H. Beliau 

berketurunan Bani Hasolah yang dihormati dan dikenali dengan kemuliaan 

mereka. Al-Mizzi, guru Imam Ibnu Katsir pernah singgah di desa ini untuk 

beberapa waktu. Karena terpesona dan kagum dengan kehebatan Bani Hasolah, 

al-Mizzi telah menambah predikat al-Qurasyi kepada Imam Ibnu Katsir
66

. 

Amr Ibn Katsir dikenali sebagai seorang yang mencintai ilmu 

pengetahuan. Beliau pernah belajar kitab al-Bidayah yang merupakan kitab 

mazhab Hanafi, dan sering menekuni ilmu nahwu, ilmu bahasa dan syair-syair 

arab sehingga mampu mencipta syairnya sendiri yang puitis
67

. Beliau juga 

dikenali sebagai pengkhotbah yang bagus, sehingga khotbahnya diminati oleh 

manusia yang mendengarnya. 

Ayah Imam Ibnu Katsir ini pernah tinggal di timur Bushra selama 12 tahun 

dan mendalami mazhab as-Syafei’ dan an-Nawawi dan Syeikh Taj ad-Din al-

                                                           
64

 Syamsuddin Muhammad adz-Zahabi, Tazkirah al-Huffaz, (Lubnan : Dar al-Kutub 

Ilmiah,t.t.), Jilid IV, hlm. 1508. 
65

 Nur Faizin Maswan, Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir, (Yogyakarta: Menara Kudus, 

2002), hlm. 35. 

 
66

 Ibnu Katsir, al-Bidayah, Jilid II, hlm. 2123. 

 
67

 Ibid.  



44 

 

 

Fazari. Kemudian beliau berpindah ke Mujaidal. Di sinilah beliau menikahi ibu 

Imam Ibnu Katsir yaitu Maryam binti Farj binti ‘Ali
68

  

Hasil pernikahan dengan ibu Imam Ibnu Katsir, serta beberapa pernikahan 

sebelumnya, beliau dikurnia beberapa orang anak putra dan putri. Antara 

saudara Imam Ibnu Katsir yang berlainan ibu adalah Ismail, anak yang paling 

tua, Yunus, dan Idris. Kemudian saudara seibu dan sebapa dengannya adalah 

Kamal ad-Din ‘Abd al-Wahhab, ‘Abd al-‘Aziz, Muhammad, beberapa orang 

saudara perempuan dan beliau anak yang paling kecil. Beliau dinamakan 

sempena nama kakaknya yang paling tua karena ayahnya sering merindui 

putranya itu yang mati di usia muda. Maka putranya yang paling tua 

dinamakan Ismail, dan putranya yang terakhir juga dinamakan Ismail
69

. 

Pasca wafat ayahnya, Imam Ibnu Katsir diasuh oleh kakaknya, ‘Abd al-

Wahhab ke Damaskus pada tahun 707 H. Oleh karena perpindahan inilah 

beliau mendapat predikat ad-Dimasyqi. Kakaknya inilah yang menjadi guru 

pertama beliau untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Beliau mula belajar 

menghafaz al-Qur’an dan menamatkan hafalannya pada tahun 711 H
70

. Di kota 

ini, beliau menghabiskan seluruh kehidupannya untuk menimba ilmu. Suatu 

keberuntungan bagi beliau karena berpeluang untuk bertalaqqi dengan para 

ulama yang mahsyur di zamannya di mesjid-mesjid atau kuliah-kuliah yang 

diadakan secara gratis di setiap pelosok kota. Rupanya, perpindahan beliau ke 

Damaskus telah memberi rahmat yang besar dalam kehidupan beliau. 
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Kehidupan beliau di kota ini telah mentarbiyahkan jiwa beliau sebagai seorang 

anak yatim yang kehilangan kasih seorang ayah sejak kecil lagi. 

Beliau menikah dengan puteri al-Mizzi yaitu Zainab. Dari pernikahan ini, 

beliau memperoleh 4 orang anak yaitu ‘Umar ( w. 783 H), Ahmad (w. 801 H), 

Muhammad (w. 759 H) dan ‘Abd al-Wahhab (w. 840 H)
71

. 

Imam Ibnu Katsir wafat pada bulan Sya’ban tanggal 774 M. Beliau 

dikuburkan di perkuburan as-Sufiyyah di sisi gurunya Ibnu Taimiyah dan 

beliau menjadi buta di akhir hayatnya
72

. 

Antara guru-guru beliau adalah 

1) Abu Yahya Zakaria bin Yusuf bin Sulaiman bin Hamad al-Bajali as-

Syafei’ (w. 722 H) 

2) Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Mumil (w. 723 H) 

3) Abu Muhammad Qasim bin ‘Akir (w. 723 H) 

4) Abu Zakaria Yahya bin al-Fadhil (w. 724 H) 

5) Muhammad bin ‘Umar bin ‘Usman as-Sukali ad-Dimasyqi (w. 725 H) 

6) Ishaq bin Yahya al-Amadi (w. 725 H) 

7) Abu Muhammad bin ‘Abd Wahab bin Zuwaib (w. 726 H) 

8) Abu al-‘Abbas Muhammad Ahmad bin ‘Abd al-Halim (w. 728 H) 

9) Abi Ishak Ibrahim bin ‘Abd ar-Rahman (w. 729 H) 

10) Abu Ya’la Hamzah bin Abi al-Ma’li As’ad bin al-Muzaffar (w. 729 H) 

11) Abu Muhammad bin Muhammad al-Barzali (w. 739 H) 

12) Abu al-Hajjaj Yusuf bin az-Zaki ’Abd ar-Rahman al-Mizzi (w. 742 H) 
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13) Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin’Usman az-Zahabi (w. 748 H) 

14) Taqi ad-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Taimiyah (w. 728 H) 

b. Karya-karya Imam Ibnu Katsir 

Imam Ibnu Katsir merupakan seorang tokoh ilmuwan yang aktif berkarya. 

Hasil karya beliau tidak terhad kepada satu bidang tertentu sahaja, malah 

mencakupi pelbagai bidang yang bebeda. Karya tulisan beliau menjadi 

lambang keilmuan beliau dalam bidang yang digelutinya. Banyak sekali 

karya-karya beliau yang terus menjadi rujukan hingga ke hari ini karena 

kualitasnya yang diakui oleh para ulama mutaakhirin. Antara karya tulis 

beliau yang sampai di tangan kita pada hari ini adalah
73

: 

1) Bidang tafsir dan studi ilmu al-Qur’an 

a) Tafsir  al-Qur’an al-‘Azhim, diterbitkan dalam bentuk percetakan modern 

buat kali pertama dalam 10 jilid pada 1923 M di Kairo. 

b) Fadhail al-Qur’an, berupa ringkasan sejarah al-Qur’an. Pada beberapa 

terbitan,  kitab ini disisipkan dalam kitab Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. 

2) Bidang Hadis 

a) Al-Takmil fi Makrifat as-Siqat wa al-Dhu’afa wa al Majahil, diterbitkan 

dalam 5 jilid dan merupakan perpaduan antara kitab Mizan al-I’tidal karya 

al-Zahabi dan Tahzib al-Kamal karya al-Mizzi. 

b) Ikhtisar ‘Ulum Hadis, ringkasan kepada kitab Mukadimah karya Ibnu 

Solah (w. 642 H). 
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c) Takhrij Ahadis Adillah at-Tanbih li ‘Ulu al-Hadis, yang lebih dikenali 

sebagai al-Bais al-Hadis. Kitab ini merupakan takhrij terhadap hadis-hadis 

dalam kitab at-Tanbih karya asy-Syirazi. 

3) Bidang Sejarah 

a) Al-Bidayah wa al-Nihayah, terdiri dari 14 jilid. Memaparkan pelbagai 

peristiwa sejarah dari awal penciptaan manusia hingga ke tahun 768 H. 

b) As-Sirah an-Nabawiyah, mengisahkan tentang kehidupan Rasulullah s.a.w 

dari kelahiran hingga wafat. 

c) Manaqih Imam asy-Syafei’, menceritakan tentang riwayat hidup Imam 

asy-Syafei’. 

4) Bidang Fiqh 

a) Al-Ijtihad fi Thalab al-Jihad, ditulis untuk menggerakkan semangat juang 

umat Islam dalam mempertahankan pantai Lebanon-Syiria dari serbuan 

raja Frank dari Cyprus. 

b) Al-Ahkam ‘ala Abwab at-Tanbih, kitab ini adalah komentar terhadap kitab 

at-Tanbih karya asy-Syirazi yang telah disebutkan. 

 

c. Mengenal Tafsir al -Qur’an al ‘Azhim  

Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim adalah karya Imam Ibnu Katsir yang paling 

mahsyur dan terkenal antara semua karya beliau. Kitab tafsir ini lebih dikenali 

sebagai Tafsir Ibnu Katsir dan mendapat predikat sebagai kitab tafsir kedua 

terbaik dalam kategori tafsir bil ma’sur selepas Tafsir at-Thabari. 
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Sebagaimana umumnya kitab klasik Islam yang lain, kitab tafsir ini juga 

termasuk kitab yang karya dengan materi. Kitab tafsir ini memberi perhatian 

yang besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para mufassir salaf dalam 

menafsirkan sesuatu ayat. Di kalangan akademisi dan intelektual, kitab ini 

merupakan salah satu karya yang diperhitungkan dan sering dijadikan sebagai 

referensi. 

1) Sistematika 

Imam Ibnu Katsir menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an sesuai 

urutannya dalam mushaf. Beliau menafsir ayat demi ayat dan surat demi surat, 

bermula dari al-Fatihah hingga an-Nas. Secara sistematika, kitab ini menempuh 

tertib mushafi
74

. 

2) Metode 

Tafsir ini menunjuk kepada metode tahlily, yaitu metode tafsir yang 

bersifat analisa yang terperinci. Imam Ibnu Katsir menafsir berdasarkan 

susunan ayat, mengemukakan arti kosa kata, penjelasan arti global ayat, 

membahas asbab an-nuzul, mengemukakan riwayat-riwayat tertentu dari 

generasi salaf dan melakukan komentar. Metode inilah yang ditempuh oleh 

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, meskipun terkadang beliau tidak konsisten 

dalam beberapa ayat tertentu
75

. 

3) Bentuk Penafsiran 

Tafsir Ibnu Katsir bercorak tafsir bil ma’sur dan hal ini disepakati oleh 

para ulama tafsir. Penetapan ini karena tafsir ini didominasi oleh atsar yaitu: 
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a) Penafsiran al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an yang lain. 

b) Penafsiran al-Qur’an dengan Sunnah. 

c) Penafsiran al-Qur’an dengan pendapat sahabat dan tabi’in. 

4) Nuansa  

Tafsir ini mengandungi beberapa nuansa sesuai dengan keahlian Imam 

Ibnu Katsir sebagai seorang mufassir, muhaddis, muarrikh dan hafiz. Nuansa-

nuansa dalam tafsir ini adalah seperti berikut: 

a) Nuansa fiqh 

b) Nuansa ra’yi 

c) Nuansa qisah 

d) Nuansa qiraat 

2. Pandangan Ulama Terhadap Imam Ibnu Katsir Dan Kitab Tafsir al-Qur’an 

al-‘Azhim 

Sebagai seorang sosok ilmuwan yang mempunyai nama besar dalam dunia 

keislaman, Imam Ibnu Katsir telah memberi pengaruh yang besar terhadap para 

ulama mutaakhirin khasnya dan masyarakat Islam umumnya. Justru, nama 

beliau sering dinukil dalam karya-karya ulama yang terkemudian serta karya-

karyanya dijadikan sebagai rujukan. Berbagai pujian dan kritikan juga sering 

diberikan kepada beliau atas kapatitas dan kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu 

keislaman. 

Antara pandangan ulama terhadap beliau dan kitab tafsirnya adalah seperti 

berikut: 

a. Pandangan ulama terhadap ketokohan Imam Ibnu Katsir 
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1) Pandangan Muhamad ‘Ali as-Shabuni 

ومجرا ذاخرا في جميع العلوم و خا , كان ابن كثير رحم هللا جبال ثامخا

و كان اماما جليال متفننا في اسلوب , صة في التارخ و و الحدث و التفسير

 الكتابه و التاليف

“Ibnu Katsir rahimahullah adalah sosok yang tinggi (keilmuannya), 

lautan yang menyimpan semua ilmu, khasnya ilmu sejarah, hadis dan 

tafsir, beliau adalah imam yang mulia dan mahir dalam uslub 

penulisan dan penyusunan kitab”.
76

 

2) Pandangan Manna’ al-Qaththan 

 ومفسرا ضابطا, ومؤرخا ماهرا, ا بارعاو محدث, فقد كان فقيها متقنا

“Adalah beliau (Ibnu Katsir) seorang yang faqih dan tekun, ahli 

hadis yang cerdas, sejarawan yang mahir dan mufassir yang 

dhobit”.
77 

b. Pandangan ulama tentang Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim 

1) Pandangan Muhammad Hussein az-Zahabi 

و يعتبر في هذه , تفسير ابن كثير من اشهر ما دون في التفسير المأثور

 الناحية الكتاب الثاني بعا كتل ابن جرير

“Tafsir Ibnu Katsir adalah antara kitab tafsir bil mat’sur yang 

termahsyur, dan dianggap sebagai kitab kedua terbaik selepas kitab 

Ibnu Jarir”.
78

 

2) Pandangan az-Zarqani 

 و تفسيره هذا من اصح التفاسير بالمأثور ان لم يكن أصحها جميعا

“Dan tafsirnya ini (Tafsir al-Qur’an az-Azhim) adalah antara 

tafsir bil mat’sur yang paling sahih, jika bukan yang tersahih antara 

semuanya”.
79

 

 Demikianlah pandangan ulama tentang Ibnu Katsir seperti yang telah 

disebutkan diatas. Ibnu Katsir adalah seorang yang dhabit, seseorang yang 

mahir dalam ilmu sejarah, tafsir dan hadis, penafsir dengan metode bil ma’tsur 
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yang terkenal setelah Ath Thabari, dan banyak pujian lainnya. Bukan hanya 

tentang kelimuan yang luas, tetapi juga kepribadian(akhlak) yang mulia. 

2. Riwayat Hidup Sayyid Quthb 

a. Nama dan Latarbelakang 

Sayyid Quthb bernama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husayn al-Shadili. 

Ia lahir pada 9 Oktober 1906 di Mushah, sebuah desa di daerah Asyut yang 

terletak di dataran tinggi  Mesir. Quthb terlahir dalam keluarga yang religious, 

berpendidikan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Ayahnya Ibrahim 

selain gemar menuntut ilmu juga aktif dalam gerakan politik di Mesir. Ibunya 

adalah wanita berpendidikan yang terlahir dalam keluarga kaya selain juga 

dididik oleh ayahnya yang notabenenya berasal dari Universitas al-Azhar
80

. 

Pendidikan Quthb berawal dari instansi pendidikan tradisional atau non 

formal yang saat itu dikenal dengan kuttab, dimana Quthb berhasil menghafal 

al-Qur’an. Selain itu ia juga mengenyam pendidikan di salah satu sekolah 

formal di daerahnya. Setelah ayahnya meninggal, ia melanjutkan sekolahnya di 

Kairo dan tinggal dengan pamannya, Ahmad Husayn Uthman, seorang jurnalis 

dan lulusan dari Universitas al-Azhar. Selama ia tinggal dengan pamannya, 

Quthb mempelajari jurnalistik. Lewat pamannya pula ia mendapatkan 

kesempatan untuk berkenalan dengan sastrawan terkenal, ‘Abbas Mahmud al-

’Aqqad
81

 (1889 M- 1964 M, dan selanjutnya akan disebut dengan al-‘Aqqad). 
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Perkenalannya dengan al-‘Aqqad membawa begitu banyak perubahan dalam 

dirinya. Pasalnya, semenjak perkenalannya dengan al-‘Aqqad, ia banyak 

mengadopsi pemikiran al-‘Aqqad, khususnya dalam bidang sastra. Di samping 

itu, ia juga banyak membaca koleksi dan buku-bukunya, berkenalan dengan 

literatur bahsa ingggris  dan mulai mengenal sebuah partai politik yang 

berpengaruh saat itu, Hizbu al-Wafd, yang kemudian ia menadi anggota dalam 

partai itu. Lewat partai inilah, Sayyid Quthb memiliki kesempatan untuk 

menuangkan bakatnya. Ia banyak menulis kumpulan syair, artikel-artikel yang 

mewakili bakat sastranya sekaligus mewakili hobinya dalam mengamati dunia 

politik Mesir. Dan tulisan pertamanya dimuat di salah satu media massa pada 

tahun 1921
82

. 

Cara berfikir yang kritis telah menjadi karakteristik Sayyid Quthb yang 

kemudian dikenal oleh teman-teman kampusnya di Dar ‘Ulum Universitas 

Kairo, Mesir, bahkan sewaktu ia menjabat sebagai seorang pegawai dalam 

departemen pendidikan. Dalam jabatannya tersebut, ia kemudian diutus ke 

Amerika, untuk meneliti sistem pendidikan di sana. Saat ia berdomisili di 

Amerika, Quthb melihat kebobrokan moral warga Amerika, hal inilah yang 

kemudian membekas di hatinya sehingga menjadi benih kebenciannya atas 

upaya westernisasi. Oleh karena itu, sepulangnya dari Amerika, ia pun 
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bergabung dengan al-Ikhwan al-Muslimin (selanjutnya disingkat menjadi IM) 

dan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya di departemen pendidikan
83

. 

Sepulangnya Quthb dari Amerika dan bergabungnya dengan IM, ia pun 

semakin terfokus dalam dunia politik, khususnya sebelum revolusi Mesir 

terjadi. Namun karena kekecewaannya terhadap pemerintah saat itu, ia pun 

keluar dari kerjasama yang dibina antara militer dengan IM. Dan inilah awal di 

mana Quthb dan IM mendapatkan tekanan dari pemerintah, hingga Quthb 

dipenjara tiga kali dan akhirnya dieksekusi. 

b. Kondisi Sosial Politik Mesir dan Pengaruhnya Kepada Pemikiran Quthb 

Konsep pemikiran Quthb terpengaruhi oleh kondisi sosial politik Mesir 

saat itu. Bahkan, kondisi sosial-politik ini bisa dikatakan menjadi sumber 

utama dalam pembentukan ideologi Quthb, sedangkan pengaruh tulisan-tulisan 

al-Maududi terhadap pemikiran Quthb menempati tempat kedua dalam hal ini. 

Pendapat ini didasari atas geneologi konsep kedaulatan Islam itu sendiri. 

Konsep ini bukanlah hal asing bagi umat Islam, karena semua ulama 

mengatakan bahwa hanya Allah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Hanya 

saja, yang membuat penafsiran mereka berbeda dengan penafsiran Quthb dan 

para islamis lainnya, karena para islamis mencampuradukkan antara teori dan 

praktek, aspek akidah dengan pelaksanaannya, sehingga berakhir kepada 

mengkafirkan muslim lainnya
84

. Al-Qaradhawi juga mengatakan hal yang 
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sama, bahwa konsep kedaulatan tuhan ini telah ada dalam pelajaran ushul fiqh, 

yakni dalam membahas defenisi al-hukum
85

.  

Mesir sering dianggap sebagai garda terdepan perkembangan politik, 

sosial, intelektual dan keagamaan di dunia Arab dan dunia muslim yang lebih 

luas. Mesir memberikan contoh yang menonjol mengenai dinamika dan 

keberagaman hubungan antara agama dan masyarakat, tantangan pada negara, 

dan dampaknya pada proses demokrasi. Dan sebagian besar karakter politik 

Mesir tersebut dipengaruhi oleh revolusi 1952 dan pemerintahan Jamal ‘Abdu 

al-Nasir( 1918 M-1970 M). Hal ini disebabkan karena Nasir mendefenisikan 

kembali hakikat nasionalisme Mesir dan sosialisme Arab baik di dalam 

maupun luar negeri
86

. 

c. Karya-karya Sayyid Quthb 

Sayyid Quthb telah banyak mengahasilkan sebuah karya, ia mulai 

mengembangkan bakatnya menulis dengan membuat buku untuk anak-anak 

yang meriwayatkan pengalaman (sejarah) Nabi Muhammad SAW dan cerita-

cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan 

menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk 

majalah.  
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Dari berbagai informasi yang dapat di kumpulkan antara lain dari kitab Fi 

Zhilal al-Qur’an dan informasi penerbit lainnya. Adapun karya-karya Sayyid 

Quthb dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Pendidikan 

Al- ‘Adalah al- Ijtima’iyah al-Islam (Keadilan sosial dalam Islam, 

1948). Ma’arakat al-Islam wa al-Rasumaliyah (Pergulatan antara Islam 

dan Kapitalisme, 1951), Fi Zhilal al-Qur’an (Di bawah Naungan Al-

Qur’an, 1953-1964), Khasha’ish al-Thasawur al-Islam (Ciri dan Nilai 

Visi Islam, 1968), Al-Islam wa Musykilah al-Hadarah (Islam dan 

Problem-Problem kebudayaan, 1960), Dirasat Islamiyah Hadza al-Din 

(Inilah Agama, 1955), al-Mustaqbal li Haadza al-Din (Masa Depan Milik 

Agama, 1956), Ma’alim fi at-Thariq (Petunjuk jalan, 1964)
87

. 

2) Kritik Sastra 

Muhammad al-Syair fi al-Hayat, al-Tashwir al- Fanni fi al-Qur’an, 

Masyahid al-Qiyamah fi al-Qur’an, an-Naqd al-Adabi Ushuluh wa 

Manahijuh, Naqd Kitab Mustaqbal al-Tsaqafah fi Mishr. 

3) Novel- Novel 

Thifi min al-Qarya, al-Athyaf al-Arba’ah, Asywak (Karangan 

bersama), al-Madinah al-Masyhunan 

4) Kumpulan Essay yang terbit sesudah wafat 
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Tafsir Surat al-Surah, Tafsir Ayat al-Riba, Qissat al-Da’wah, Fi al- 

Tarikh Fikratun wa Manhaj, Ma’arakatuna Amal al-Yahud, Islam aw la 

Islam, Afrad al- Ruh. 

5) Buku-Buku lain yang diumumkan tapi tidak di terbitkan 

Hukm al-Fajr, Qafilat al-Rafiq, Lahazat Ma al-Khalidin, Amrika 

Allati Ragyat. Dan juga banyak mengambil akhlak dalam majalah seperti 

al-Risalah, al- Liwa al-Jadidn , Majallat al-Shihab, Majallat al-Azhar, dan 

Majallat al- Imam
88

. 

Inilah karya Sayyid Quthb yang telah berhasil diselesaikan dan yang 

berhasil penulis uraikan berdasarkan informasi dari beberapa literature yang 

dapat diketahui. 

d. Mengenal Tafsir fi Zhilal al-Qur’an 

Sayyid Quthb berpandangan bahwa Islam adalah way of life yang 

komprehensif. Islam mampu menyuguhkan solusi bagi segala problem 

kehidupan manusia yang timbul dari sistem Islami. al-Qur’an sebagai 

sumber utama dan pertama ajaran Islam mencangkup seluruh aspek 

kehidupan manusia. Tidak ada pilihan lain bagi umat manusia yang ingin 

kesejahteraan, kedamaian dan keharmonisan dengan hukum alam dan fitrah 

hidup di dunia ini. Kecuali hanya dengan kembali kepada Allah, kembali 

kepada sistem kehidupan yang telah digariskan oleh Nya dalam kitab suci 

al-Qur’an.  
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Kebenaran al-Qur’an bersifat absolut, karenanya temuan-temuan ilmiah 

tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah tegas di nyatakan oleh al-

Qur’an. Temuan temuan tadi menurut Sayyid Quthb hanya berfungsi 

memperjelas penafsiran ayat. Manusia muslim harus bersedia menerima 

otoritas al-Qur’an tanpa reserve, meski dirasa tidak sejalan dengan tuntutan 

rasionalitasnya. 

Menurut Issa Boullata, seperti dikutip oleh Anthony H. Johns, 

pendekatan yang dipakai oleh Sayyid Quthb dalam menghampiri al-Qur’an 

adalah pendekatan taswir (penggambaran) yaitu suatu gaya penghampiran 

yang berusaha menampilkan pesan al-Qur’an sebagai gambaran yang hadir, 

hidup, dan kongkrit. Sehingga dapat menimbulkan pemahaman aktual bagi 

pembacanya dan memberi dorongan kuat untuk berbuat. Karena itu bagi 

Sayyid Quthb, cerita dalam al-Qur’an merupakan penutupan drama 

kehidupan yang senantiasa terjadi dalam perjalanan hidup manusia. Ajaran 

yang terkandung dalam cerita tidak akan pernah kering dari relevansi 

makna untuk diambil bagi tuntunan hidup manusia. Sejalan dengan 

pendekatan itu, Sayyid Quthb menganggap pesan yang dibawa al-Qur’an 

senantiasa up to date dan punya keunggulan komparatif dan kompetetif 

dengan sistem ajaran lain
89

. 

Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an merupakan tafsir yang paling terkenal dalam 

tafsir kontemporer. Tafsir ini pula telah diterjemahkan kedalam berbagai 
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bahasa, antara lain Inggris, Melayu, Indonesia dan lain-lain. Pada mulanya 

penulisan tafsir dituangkan di majalah al-Muslimun edisi ke-3 terbit pada 

februari 1952. Tafsir ini ditulis secara serial di mulai dari surat al- Fatihah 

dan diteruskan dalam surat al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya. 

Setelah tulisannya sampai edisi ke-7 kemudian dipublikasikannya tersendiri 

dalam 30 juz bersambung. Masing-masing episodenya akan diluncurkan 

pada awal setiap 2 bulan, dimulai bulan september yang diterbitkan oleh 

Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah milik Isa Halabi dan Co. 

Dalam pengantar tafsirnya, Sayyid Quthb mengatakan bahwa hidup 

dalam naungan al-Qur’an itu suatu kenikmatan yang tidak diketahui kecuali 

oleh orang yang merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur 

(hidup), memberkatinya dan menyucikannya. Sayyid Quthb merasa telah 

mengalami kenikmatan hidup dibawah naungan al-Qur’an itu, sesuatu yang 

belum dirasakan sebelumnya. 

e. Metode dan Corak Tafsir fi Zhilal al-Qur’an 

Ketika mau menulis tafsirnya,  Sayyid Quthb sebenarnya khawatir, 

karena beliau melihat mustahil menafsirkan al-Qur’an secara 

komprehensif lafal-lafal dan ungkapan-ungkapan yang ditulis, tidak 

mampu menjelaskan apa yang dirasakannya terhadap al-Qur’an. Sayyid 

Quthb berkata: “Meskipun demikian, saya merasa takut dan gemetar 

manakala saya mulai menerjemahkan (menafsirkan) al-Qur’an ini, 

sesungguhnya irama al- Qur’an yang masuk dalam perasaan mustahil bisa 
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saya terjemakan dalam lafal-lafal dan ungkapanku. Oleh karena itu, saya 

selalu merasakan adanya jurang yang menghalangi antara apa yang saya 

rasakan dengan apa yang saya terjemahkan untuk orang lain dalam kitab 

ini” 

6) Sistematika dan sumber Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an 

Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an karya Sayyid Quthb yang paling terkenal 

ini, telah mempunyai sebuah sistematika dan sumber, adapun 

sistematika dan sumber tersebut yakni: 

a) Ia lebih dahulu memberikan pengantar dalam(muqaddimah) 

pendahuluan surat ataupun setiap unit ayat, yang 

menggambarkan keutuhan kandungan isi surat atau ayat 

serta pokok-pokok pikiran dan tujuan. 

b) Disamping itu juga, Disamping itu juga, Sayyid Quthb 

menjelaskan kandungan makna menurut ketentuan bahasa 

arab dengan ungkapan yang lugas, jernih dan sederhana. 

c) Kemudian ia juga menafsirkan ayat demi ayat dengan 

berpijak pada nash- nash yang shahih. 

d) Memberikan tafsiran dan pandangan dalam bentuk stimulasi  

dinamis, konsep alternatif serta mengitkan antara ajaran 

Islam dan pertumbuhan serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dengan ungkapan yang dapat menjangkau 

problematika kehidupan masa kini (Manna  al-Qaththan, 

1982: 374). 
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Dengan demikian metode dan tafsir fi zhilal Al-Qur’an adalah 

memadukan antara nash-nash yang Shahih dan ijtihad (Min 

Shahihil manqul wa sharihil ma’qul), yang dimaksud nash-nash 

yang shahih adalah menggunakan ayat-ayat al-Qur’an, as-Sunnah, 

Atsar Sahabat, walaupun penggunaan ayat al-Qur’an tidak begitu 

banyak bila dibandingkan dari sumber-sumber yang lain (as-

Sunnah, bahasa arab, dan Ijtihad), dalam menggunakan nash-nash 

yang shahih nampaknya Sayyid Quthb sejalan dengan pendapat 

para ahli ilmu tafsir yakni ia menggunakan ayat al-Qur’an, As- 

Sunnah, Atsar sahabat walaupun juga didapati menggunakan 

ucapan Tabi’in dalam jumlah yang sangat sedikit. Sayyid Quthb 

dalam menggunakan As-Sunnah banyak berpegang pada riwayat 

Imam Bukhari, Muslim, al-Ashabussunnah, dan Imam Ahmad, 

sebagaimana ia juga sering menunjuk kitab-kitab tafsir klasik 

seperti ath-Thabari, al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Walaupun 

menggunakan ijtihad dalam menafsirkan suatu ayat, namun bila 

ayat tersebut adalah ayat-ayat hukum, maka beliau sangat hati-hati 

dalam mengambil kesimpulan, sehingga dipaparkan juga secara 

panjang lebar pendapat para Imam Mujtahidin seperti, Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan juga Imam Ahmad bin 

Hanbal. 

Ketajaman pisau analisis dan kedalaman ilmunya dalam 

penguasaan bahasa arab, seni sastranya dengan dipotong kapasitas 
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kecerdasannya, maka nampak sekali mewarnai corak 

pemikirannya. Dalam hal ini Sayyid Quthb sering menyebutkan 

nama-nama cendikiawan muslim sezamannya, seperti Abul Hasan 

Al-Nadawi, Abu al a’la al-Maududi, Muhammad Abu Zahra, 

Abdul Qadir Audah, dan tidak lupa juga adik kandungnya sendiri 

Muhammad Quthb, disamping itu juga, Sayyid Quthb sering 

menunjuk karyanya yang lain yang sebelum menulis karya Kitab 

Tafsir Fi Zhilal al- Qur’an. 

1. Riwayat Hidup Quraish Shihab 

a. Nama dan Latarbelakang  

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 

16 Feburuari di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga 

keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab 

adalah serorang Ulama dan guru besar  dalam bidang Tafsir. Abdurrahman 

Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan plitikus 

yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 

Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahnya  dua 

perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia( 

UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia 

timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rector 

pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959- 1965 dan IAIN 1972- 

1977
90

. 
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 Sebagai seorang berfikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa 

pendidikan merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang 

demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu 

Jami’atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 

Murid- murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang   gagasan 

pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lemnbaga 

ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber- sumber pembaruan 

Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Sebagai putra 

seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih 

kecintaan terhadap bidang tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-

anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat seperti inilah sang 

ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat- ayat al-

Qur’an. Quraish Shihab kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan 

terhadap al-Qur’an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-

Qur’an yang diadakan ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-

Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah- kisah dalam al-

Qur’an. Hingga kecintaannya terhadap al-Qur’an mulai tumbuh.
91

  

b. Pendidikan Beliau 

 Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar 

sampai 2 SLTP. Tahun 1956, dia melanjutkan pendidkan di Pondok 

Pesantren Darul Hadis al Fiqihiyah di kota Malang. Karena rajin belajar, 2 

tahun setelahnya ia sudah bias berbahasa Arab. Menyadari bakat bahasa 
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Arab yang telah  ditekuni, dan kemahiran dalam studi keislamannya, ia 

dan adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al Azhar Kairo melalui 

beasiswa dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tahun 1958 

dan diterima di kelas dua I’dadiyah al Azhar( setingkat Tsanawiyah), 

setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al Azhar pada Fakultas 

Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis hingga tahun 1967.
92

 

 Dua Tahun kemudian, Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A 

pada jurusan yang sama. Hingga pada Tahun 1973 ia pulang ke Makassar 

dan kemudian menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan 

sampai tahun 1980. Ia juga sering menggantikan ayahnya yang telah uzur 

dalam menajalankan tugas- tugas pokok tertentu. Setelah itu, Quraish 

Shihab d amanatkan berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi 

Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, dan  pembantu pimpinan 

kepolisian Indonesia Timur.   

 Pada Tahun 1980, ia kembali menuntut ilmu ke al Azhar Kairo, 

mengambil konsentrasi Tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua 

tahun untuk meraih gelar Doktor dalam bidang ini. Disertasinya berjudul “ 

Nazhm ad Durar al Biqa’i Tahqiq wa Dirasah( Kajian Analisa terhadap 

keotentikan kitab ad Durar karya al Biqa’i).” Ia berhasil mendapatkan 

gelar Mumtaz.
93
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 Pada tahun 1984 adalah babak baru bagi Quraish Shihab untuk 

melanjutkan karirnya, ia Pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas 

Ushuluddin IAIN Jakarta. Disini ia mengajar Tafsir dan Ulum al-Qur’an di 

Program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakn 

tugasnya sebagai dosen, ia dipercaya menduduki jabatan rektor IAIN Jakarta 

selama dua priode( 1992-1996 dan 1997- 1998). Setelah itu ia dipercaya 

menduduki jabatan sebagai Mentri Agama selama kurang lebih dua bulan di 

awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar 

Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab 

Mesir merangkap Negara Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. 

Selama di Jakarta, kehadiran Quraish Shihab disambut hangat oleh 

masyarakat. Hal ini terbukti berbagai aktifitas yang dilaksanakan di tengah- 

tengah masyarakat. Disamping mengajarkan ilmunya, ia juga dipercaya 

menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah ketua Majlis Ulama 

Indonesia(MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur’an 

Departemen Agama tahun 1989. Ia juga menyibukkan diri dalam beberapa 

organisasi professional, antara lain, Asisten Ketua Umum Ikatan 

Cendikiawan Muslim Se Indonesia(ICMI), selanjutnya ia jua menjabat 

sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari’ah, dan Pengurus 

Konsorsium Ilmu- Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Kesibukan yang lainnya sebagai Dewan redaksi Studi Islamika: Ulum al-

Qur’an, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
94

.    

Disamping itu, M Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan 

penceramah handal. Disebabkan latar belakang keilmuan yang kokoh yang 

ia tempuh melalui pendidikan formal   serta ditopang dengan 

kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang 

sederhana, sehingga bias dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan 

ceramah ini dilaksanakan di sejumlah masjid besar di Jakarta, seperti at Tin 

dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian di masjid 

Istiqlal serta di sejumlah Stasiun televisi atau media elektronik, khususnya 

di bulan Ramadhan. 

Di Indonesia, Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar 

Tafsir, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan- 

pesan al-Qur’an dalam konteks kekinian dan masa post modern 

membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar tafsir lainnya. 

Ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu’i( 

tematik). Yaitu penafsiran dengan sejumlah ayat al-Qur’an yang tersebar di 

berbagai surah yang bertema sama.  

Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami ayat Ilahi secara 

kontekstual  dan tidak semata- mata terpaku pada makna tekstualagar pesan- 

pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan. Ia 
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juga banyak menyarankan mahasiswanya di pasca sarjana agar berani 

menafsirkan al-Qur’an, tetapi tetrap berpegang teguh pada kaidah-kaidah 

tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-

Qur’an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul 

penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan zaman. 

Meskipun begitu, ia tetap menekankan perlunya ekstra teliti dan hati-hati  

dalam penafsiran al-Qur’an. 

Quraish Shihab adalah seorang mufassir yang pendidik. Keahliannya 

dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. 

Kedudukannya sebagai penmbantu rektor, Rektor, Mentri Agama, Ketua 

MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan pertimbangan Pendidikan, 

karya ilmiah, dan ceramah, sangat erat kaitannya dengan kegiatan 

pendidikan. Dengan arti lain, bahwa ia adalah seorang ulama yang 

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula 

melalui sikap dan kepribadiannya yang patut diteladani. Penampilan yang 

sederhana, tawadhdhu’, penyayang, jujur, amanah dan tegas dalam prinsip, 

adalah merupakan bagaian dari sikap yang patut diteladani.
95

   

 

c. Karya- Karya 

Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis, beberapa buku yang lahir 

dari fikiran beliau adalah: 
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1) Tafsir al Manar,  Keistimewaan dan Kelemahannya, IAIN Alauddin, 

Ujungpandang, 1984. 

2) Membumikan al-Qur’an, Mizan, Bandung, 1992 

3) Mukjizat al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan , Aspek Ilmiah, 

dan Pemberitaan Ghaib, Mizan, Bandung, 2007 

4) Wawasan al-Qur’an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 

Mizan, Bandung, 2007. 

5) Sunnah Syi’ah Bergandengan Tangan, Mungkinkah ? kajian atas 

Konsep Ajaran dan Pemikiran, Lentera Hati, Jakarta, 2007 

6) Fatwa- Fatwa Seputar Tafsir al-Qur’an, Mizan, Bandung, 1999 

7) Fatwa- Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah, Mizan, Bandung, 1999 

8) Menyingkap Tabir Ilahi, Lentera Hati, Jakarta, 2001 

9) Panduan Puasa Bersama Muhammad Quraish Shihab, Republika, 

Jakarta 2001 

10) Secercah Cahaya Ilahi, Mizan, Bandung, 2007 

11) Yang tersembunyi: Jin, Iblis, Syetan, dan Malaikat dalam al-Qur’an as 

Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini, 

Jakarta 2000 

12) Hidangan Ilahi, Ayat- Ayat Tahlil, Jakarta 2001 

Disamping dalam bentuk buku, Quraish Shihab juga telah 

menerbitkan buah fikirannya dalam bentuk artikel di dalam berbagai 

majalah atau jurnal- jurnal ilmiah.  

d. Mengenal Tafsir al-Mishbah 
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Diantara karya Di antara karya-karya Muhammad Quraish Shihab 

adalah Tafsir al-Mishbãh bisa dikatakan sebagai karya monumental. Tafsir 

yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada tahun 1999 sampai 2004. 

Kehadiran tafsir ini kiranya semakin mengukuhkan Muhammad Quraish 

Shihab sebagai tokoh tafsir Indonesia bahkan Asia Tenggara. Nama lengkap 

tafsir ini adalah Tafsir al-Mishbãh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an. 

Ada pun penamaan tafsirnya dengan al- Mishbãh, bila dilihat dari kata 

pengantarnya ada penjelasan yaitu, al-Mishbãh berarti lampu, pelita, lentera 

atau benda lain yang berfungsi serupa, yang memberi bagi mereka yang 

berada dalam kegelapan.Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya 

berharap dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan 

pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam 

memahami makna al-Qur`an secara lansung karena kendala bahasa. 

Hamdani Anwar menuliskan dalam artikelnya, 

Ada dua hal yang dapat dikemukakan sebagai alasan dari pemilihan 

nama al- Mishbãh. Alasan pertama bahwa pemilihan nama itu 

didasarkan pada fungsinya. Mishbãh berarti lampu yang gunanya 

untuk menerangi kegelapan. Dengan memilih nama ini, penulisnya 

berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai penerang bagi 

mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk 

yang dapat dijadikan pedoman hidup. Bukankah al-Qur`an itu 

diwahyukan sebagai petunjuk bagi manusia sehingga mereka dapat 

keluar dari kehidupan yang gelap tanpa pegangan menuju ke arah 

yang terang dengan berbagai hidayah yang berasal dari Tuhan. Namun 

demikian, karena al-Qur`an disampaikan dalam bahasa Arab, maka 

banyak orang yang mengalami kesulitan ketika berupaya 

memahaminya. Disinilah manfaat tafsir ini diharapkan, yaitu dapat 

membantu mereka dalam menemukan petunjuk dari wahyu Ilahi, 
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sehingga kegelapan itu dapat dihilangkan dengan bantuan Tafsir al-

Mishbah ini
96

. 

Alasan kedua didasarkan pada awal kegiatan Muhammad Quraish 

Shihab dalam hal tulis menulis di Jakarta. Pada saat dia tinggal di 

Ujung Pandang, dia sudah aktif menulis dan banyak karya yang 

dihasilkannya, namun produktifitasnya sebagai penulis dapat dinilai 

mulai mendapat momentumnya setelah ia bermukim di Jakarta. Pada 

tahun 1980-an ia diminta untuk menjadi pangasuh dari rubrik “Pelita 

Hati” pada harian Pelita. Pada tahun 1994 kumpulan dari tulisannya 

itu diterbitkan oleh Mizan dengan judul “Lentera Hati” yang ternyata 

menjadi best seller dan mengalami cetak ulang beberapa kali. Dari 

sinilah kata Hamdani Anwar tampak pengambilan nama al- Mishbãh 

itu berasal, bila dilihat dari maknanya
97

. 

Latar belakang terbitnya tafsir al-Mishbãh ini adalah diawali oleh 

penafsiran sebelumnya yang berjudul “Tafsir al-Qur`an al-Karim Tafsir atas 

Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu” pada tahun 1997 

yang dianggap kurang menarik minak orang banyak, bahkan sebagian 

mereka menilainya bertele-tele dalam menguraikan pengertian kosa kata 

atau kaidah-kaidah yang disajikan. Akhirnya Muhammad Quraish Shihab 

tidak melanjutkan upaya itu. Di sisi lain banyak kaum Muslimin yang 

membaca surat-surat tertentu dari al-Qur`an, seperti surat Yasin, al-Waqiah, 

al-Rahmãn dan lain-lain yang merujuk kepada hadis dha’if, misalnya bahwa 

membaca surat al-Wãqiah mengandung kehadiran rizki. Dalam tafsir al-

Mishbãh dijelaskan selalu tema-tema pokok surat-surat al-Qur`an atau 

tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surat itu agar 

membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar
98

. 

                                                           
96

 Hamdani Anwar, Mimbar Agama dan Budaya, Vol: xix No. 2, 2002, hlm. 176. 
97

 Hamdani Anwar, Mimbar Agama, hlm. 177. 
98

 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Volume: I, (Jakarta: Lentera Hati, 

2000), Hlm. ix 



70 

 

 

Tentang motivasi Muhammad Quraish Shihab dalam menulis Tafsir 

al-Misbah ini Hamdani Anwar menulis: 

Motivasi Muhammad Quraish Shihab dalam menulis Tafsir al-

Mishbãh ketika ia menyadari bahwa al-Qur`an yang merupakan 

petunjuk bagi manusia itu harus dipahami dan dimengerti maknanya. 

Sementara itu, ternyata banyak umat Islam yang hanya puas dengan 

membacanya saja dan bahkan mereka pun mengadakan lomba dalam 

keindahan membacanya, tanpa diikuti dengan pemahaman dan 

penghayatan akan makna dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. 

Ada pula di antara mereka yang memang tidak memahami isinya 

dengan baik dan benar. Sementara itu, sebagian lagi memang sudah 

berupaya untuk mengerti dan memahami kandungannya, tetapi 

mereka terkendala oleh bahasa al-Qur`an yang bukan milik mereka. 

Ada pula yang terhalang oleh berbagai hal yang tidak mudah diatasi, 

seperti keterbatasan waktu untuk menelaahnya, kekurangan ilmu dasar 

untuk menganalisisnya, kelangkaan buku rujukan yang sesuai dengan 

kegiatannya, dan lain-lain. Semuanya itu merupakan fenomena yang 

terjadi dan ternyata telah menjauhkan umat dari pemahaman 

pelaksanaan petunjuk al-Qur`an yang dapat membawa mereka kepada 

kesejahteraan dan kebahagiaan, sebagaimana yang telah dijanjikan 

Tuhan dalam banyak ayat. Menyadari keadaan yang demikian ini, 

sudah sewajarnya bila umat kemudian menengok kepada para ulama 

untuk membantu mereka. Inilah motivasi Muhammad Quraish Shihab 

dalam menulis Tafsir al-Mishbãh
99

. 

Sebagai salah seorang mufassir di Indonesia dewasa ini, Muhammad 

Quraish Shihab tidak menulis karya-karyanya berdasarkan selera dan 

keinginan semata, melainkan ia selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat 

pembacanya. Sebagaimana tulisan-tulisannya yang lain, ia ingin bahwa al-

Qur`an sebagai hudan (petunjuk) dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

semua kalangan masyarakat Islam. 

Pendapat lain yang menyatakan tentang motivasi Quraish Shihab 

dalam menulis karyanya ini adalah apa yang telah diungkapkan oleh 
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Herman Heizer, ia menyebutkan bahwa latar belakang penulisan Tafsir al-

Mishbãh ada dua alasan. Yaitu: 

Pertama, keprihatinan terhadap kenyataan bahwa umat Islam 

Indonesia mempunyai ketertarikan yang besar terhadap al-Qur`an, tapi 

sebagian hanya berhenti pada pesona bacaannya saja ketika dilantunkan, 

seakan-akan kitab suci ini hanya untuk dibaca. Padahal menurut 

Muhammad Quraish Shihab bacaan al-Qur`an hendaknya disertai dengan 

kesadaran akan keagunyan-Nya di samping pemahaman dan penghayatan 

yang disertai dengan taíakkur dan tadabbur. Kedua, tidak sedikit umat 

Islam yang mempunyai ketertarikan luar biasa terhadap makna-makna al-

Qur`an, tetapi menghadapi berbagai kendala, terutama waktu, ilmu-ilmu 

yang mendukung dan kelangkaan buku-buku rujukan yang memadai dari 

segi cakupan informasi, jelas, dan tidak bertele-tele
100

. 

Sumber penafsiran yang dipergunakan pada Tafsir al-Mishbãh dapat 

diambil dari pernyataan penulisnya sendiri yang mengungkapkan pada akhir 

sekapur sirih yang merupakan sambutan dari karya ini. Redaksi yang 

ditulisnya adalah sebagai berikut: 

Akhirnya, penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada 

pembaca bahwa apa yang dihidangkan di sini bukan sepenuhnya 

ijtihad penulis. Hasil karya ulama-ulama terhahulu dan kontemporer, 

serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, 

khususnya para pakar tafsir Ibrahim Ibn `Umar al-Biqãi (w. 

885H/1480 M) yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk 

manuskrip menjadi bahan disertasi penulis di Universitas al-Azhar, 
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Cairo, dua puluh tahun yang lalu. Demikian juga karya tafsir 

Pemimpin Tertinggi al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad 

Thanthawi, juga Syekh Mutawalli al-Sya`rawi, dan tidak ketinggalan 

Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibn `Asyur, Sayyid Muhammad 

Husein Thabathaba’i, serta beberapa pakar tafsir yang lain
101

. 

Pernyataan di atas mengisyaratkan dua hal. Yang pertama adalah 

bahwa sumber penafsiran yang dipergunakan pada tafsir ini adalah ijtihad 

penulisnya. Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam rangka menguatkan 

ijtihadnya, ia juga mempergunakan sumber-sumber rujukan yang berasal 

dari pendapat dan fatwa para ulama, baik yang terdahulu maupun mereka 

yang masih hidup dewasa ini. 

Selain mengutip dari pendapat para ulama, Muhammad Quraish 

Shihab juga mempergunakan ayat-ayat al-Qur`an dan Hadis Nabi saw. 

sebagai bagian dari penjelasan dari tafsir yang dilakukannya. Biasanya 

rujukan dari ayat al-Qur`an ditulis dalam bentuk italic (miring), sebagai 

upaya untuk membedakannya dari rujukan yang berasal dari pendapat ulama 

atau ijtihadnya sendiri
102

. 

Metode yang dipergunakan Muhammad Quraish Shihab dalam 

tafsirnya adalah metode tahlili
103

. Metode tahlili adalah tafsir yang 
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mengungkap ayat-ayat al-Qur`an dengan memaparkan segala makna dan 

aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di 

dalam mushaf al-Qur`an
104

. 

Menafsirkan al-Qur`an dengan menggunakan metode tahlili adalah 

bagaikan hidangan prasmanan
105

, masing-masing tamu memilih sesuai 

selera serta mengambil kadar yang diinginkan dari meja yang telah ditata. 

Cara ini tentu saja memerlukan waktu yang lama, karena pembahasannya 

lebih luas dari pada metode maudhu’
106

i. Hal ini bisa saja menimbulkan 

kebosanan, disamping itu tidak semua yang dihidangkan dalam tafsir ini 

sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat sekarang. Tetapi metode 

tafsir tahlili ini masih tetap urgen buat masa sekarang. 

Penulisan Tafsir al-Mishbah dalam konteks memperkenalkan al-

Qur`an, Muhammad Quraish Shihab berusaha menghidangkan bahasan 

setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. 

Sebab, menurut para pakar, setiap surat ada tema pokoknya. Pada tema 

itulah berkisar uraian ayat-ayatnya
107

. Jika mampu memperkenalkan tema-
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tema pokok itu, maka secara umum dapat memperkenalkan pesan utama 

setiap surat, dan dengan memperkenalkan ke 114 surat, kitab suci ini akan 

dikenal lebih dekat dan mudah. 

Muhammad Qurish Shihab memulai pembahasannya dengan 

menguraikan keterangan tentang identitas surat yang meliputi sejarah 

turunnya sebuah surat, kemudian ia melanjutkannya dengan penjelasan 

tentang nama surat serta tema dan tujuan surat, dan jumlah ayat-ayatnya. 

Juga menyebutkan masa turunnya sebuah surat berikut penjelasan yang 

lebih lengkap tentang makna nama surat. Nama-nama lain - kalau memang 

ada- dari surat tersebut. 

Kemudian salah satu penekanan di dalam Tafsir al-Mishbah adalah 

menjelaskan tentang munãsabat (keserasian) antara ayat-ayat dan surat 

dalam al-Qur`an maka dalam memulai bahasan sebuah surat menyertakan 

keserasian antara surat yang sedang dibahas dengan surah sebelumnya
108

. 

Seterusnya Muhammad Quraish Shihab mengelompokkan ayat-ayat 

berdasarkan tema tanpa ada batasan yang tertentu jumlah ayat yang 

ditempatkan pada kelompok yang sama. Mungkin pengelompokan ayat ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca. Karena kelompok ayat tersebut 

kemudian dijadikan sebagai judul yang juga diletakkan pada daftar isi. Hal 

ini akan lebih memudahkan pembaca untuk mendapatkan 

informasiinformasi al-Qur`an berdasarkan kebutuhan pada saat-saat tertentu. 
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Muhammad Quraish Shihab sebelum menjelaskan ayat demi ayat, 

Quraish Shihab kembali menjelaskan keserasian antara kelompok ayat yang 

sedang dibahas. Kadang-kadang juga keserasian tersebut ditempatkan pada 

awal pembahasan kelompok ayat, dan kadang-kadang juga keserasian 

tersebut ditempatkan di akhir pembahasan kelompok ayat. Ada juga, ia 

memaparkan keserasian antar ayat ketika menjelaskan ayat demi ayat. 

Kemudian Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat demi 

ayat secara berurutan. Kemudian memisahkan terjemahan makna al-Qur`an 

dengan sisipan atau tafsirnya melalui penulisan terjemah maknanya dengan 

italic letter (garis miring). Dan tafsirnya atau sisipan dengan tulisan 

normal(tegak)
109

.  

Walaupun keserasian bagian-bagian al-Qur`an merupaka ijtihadi, 

tetapi ia tidak memberikan penjelasan-penjelasan dengan hasil pemikiran 

sendiri. Akan tetapi dengan jujur, ia mengakui bahwa pada umumnya 

keserasian atau hubungan ayat dengan ayat yang ia paparkan di dalam Tafsir 

al-Mishbãh merupakan saduran dari mufassir sebelumnya
110

. 

 

 

C. Relevansi Penelitian 
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Penelitian maupun tulisan-tulisan mengenai pluralisme sudah cukup 

banyak dilakukan sebelumnya, baik oleh mahasiswa maupun akademisi lainnya. 

berikut adalah beberapa diantaranya: 

1. Saiful Mujani, dalam bukunya “Muslim Demokrat”, mengatakan, 

Dengan hadirnya agama-agama dan menerima pluralisme, maka akan 

lahir toleransi dalam kehiupan beragama. Toleransi sendiri merupakan 

salah satu unsur budaya demokrasi yang diyakini merupakan faktor 

menentukan bagi terciptanya konsolidasi demokrasi
111

. 

2. Nurcholish Madjid dalam bukunya “Islam dan Substansiasi 

Paham Kebangsaan di Indonesia”, bahwa Islam memberikan landasan 

teologis yang memadai untuk mencari titik temu antara penganut 

berbagai agama berkitab suci yakni pada Q.S. Ali ’Imran/3:64. Jika  

titik temu gagal atau ditolak, maka masing-masing harus diberi hak 

untuk secara bebas mempertahankan system agama yang dianutnya. 

Titik temu antara agama-agama adalah paham Ketuhanan Yang 

Maha Esa dalam sila pertama Pancasila
112

. 

3. Imam Subkhan dalam bukunya “Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme” 

Secara garis besar pengertian konsep pluralisme itu tidak semata 

menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun perlu 

adanya keterlibatan aktif dan interaksi positif terhadap kenyataan 

majemuk itu. Pluralisme adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut 

                                                           

111
 Saiful Mujani, Muslim Demokrat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 

316. 
112

 Nurcholish Madjid, “Islam dan Substansiasi Paham Kebangsaan di Indonesia”, 

dalam F. Suleeman, dkk., Bergumul dalam pengharapan; Buku Penghargaan untuk Pdt. Dr. Eka 

Darmaputera, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), hlm. 490. 



77 

 

 

bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat 

dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya 

kerukunan dalam kebhinekaan
113

. 

Berdasarkan penelusuran penulis, meskipun penelitian mengenai 

pluralisme sudah cukup banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian 

yang secara komprehensif mengkaji tentang pluralisme perspektif mufassir. 

Dengan demikian maka penelitian ini adalah penelitian yang berbeda dengan 

pembahasan penelitian sebelumnya. 
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