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PENGANTAR  EDISI II

I slam adalah  Dien yang diturunkan Allah Ta’ala untuk mem-
bahagiakan manusia, bukan sebaliknya. Tidak mungkin 
Allah Ta’ala yang bersifat Rahim (Maha Pengasih) menu-

runkan aturan/ajaran yang menyakiti ciptaan-Nya. Namun bila 
ada hukum yang dirasakan oleh manusia kurang menyenangkan, 
maka itu murni karena Adilnya Allah Ta’ala dan juga karena keter-
batasan manusia dalam menilainya.

Allah Ta’ala di dalam  Al-Qur’an, memerintahkan umat ini 
agar merujuk segala persoalan hidup mereka kepada dien (aga-
ma) ini. Firman Allah Ta’ala :

  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä
“Dan (agar) engkau arahkan wajahmu kepada agama yang 
lurus ini dan janganlah engkau masuk dalam golongan 
orang-orang  Musyrik”. (Yunus :105) 

Namun juga sudah merupakan  sunnatullah, bahwa di anta-
ra manusia ada yang mau menerima Islam apa adanya, ada juga 
yang menolak mentah-mentah segala yang berasal dari Kitab 
Suci. Bahkan di dalam tubuh umat Islam sendiri ada juga yang 
menolak konsep Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek ke-
hidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Mereka ini 
adalah orang-orang yang terpengaruh oleh way of life kalangan 
non-Muslim (al-mutagharribun=kebarat-baratan) yang menye-
rang melalui media,  kolonialisme, pendidikan dan lain-lain.
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Golongan ini hampir tidak berbeda dengan kaum non Mus-
lim dari sisi cara pandang (wawasan), metode berpikir dan gaya 
hidupnya, sangat jauh dari arahan-arahan  Al-Qur’an dan petun-
juk Nabi  Muhammad n. 

Kalau ada yang mengatakan, Indonesia adalah kancah per-
tarungan  ideologi, memang itulah yang terjadi sebenarnya. Ka-
rena pertarungan antar  ideologi di negeri ini tampak dengan je-
las. Umpamanya pertarungan di pentas politik. Kita bisa melihat 
pada setiap Pemilu atau Pilpres, senantiasa diwarnai pertarungan 
ideologis; antara Islam dan Anti Islam. Antara yang mengingin-
kan peran agama (Islam) dalam mengatur Negara dan pihak yang 
anti dengan keikutsertaan Agama dalam penyelenggaraan uru-
san Negara.

Ini sudah terjadi sejak sebelum Proklamasi Republik ini. Wak-
tu itu Kubu (baca : Parpol-parpol) Islam secara terang-terangan 
menuntut Negara Republik Indonesia yang akan diproklamasi-
kan waktu itu adalah Negara yang berdasarkan Islam. Di pihak 
lawannya, kekuatan  Politik yang menginginkan Negara ini adalah 
negara kebangsaan, bahkan menginginkan menjadi Negara tak 
bertuhan sama sekali. 

Dari zaman ke zaman pertarungan itu terus berlanjut, 
walaupun dengan figur-figur yang sudah berganti dan partai-
partai yang juga berbeda. Intinya pertarungan ideologis itu ter-
wariskan dari zaman ke zaman.  Di zaman Orde Lama pertaru-
ngan itu tampak jelas. Demikian juga di Zaman  Orde baru, hingga 
 Zaman Reformasi dan Pasca Reformasi sekarang.

Di Era Reformasi dulu sempat diwacanakan penerapan 
Syari’at Islam dalam bernegara. Tetapi isu itu menghilang begitu 
cepat di telan arus bahkan telah menjadi isu yang tidak populer 
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lagi. Hingga Parpol-parpol Islam pun ikut ketakutan mewacana-
kannya karena khawatir dianggap tidak populer dan ditinggalkan 
oleh massa. Jadi sebenarnya di tengah kita ini ada kekuatan yang 
bermain dengan skenario raksasa yang sanggup menenggelam-
kan isu apa saja yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ka-
rena mereka menguasai media dan perangkat-perangkat komu-
nikasi dan informasi.

Di kancah pemikiran, hal serupa juga terjadi. Ada tokoh-to-
koh yang berpikiran untuk menyalin pemikiran Barat yang seku-
ler itu dan menerapkannya di Indonesia yang Muslim ini. Mereka 
berjuang untuk menyosialisasikan idenya itu melalui media dan 
pendidikan, terutama Universitas.  Juga ada di antara mereka 
yang terjun ke dunia politik praktis dengan menumpang ‘ken-
daraan politik’ dalam rangka mengimplementasikan ideologinya 
dalam kekuasaan bila ia berkuasa.

Apa saja konsep, ajaran, paham yang muncul di Barat,              
ingin mereka kembangkan di masyarakat Islam di Indonesia. 
Kalau di barat muncul Homoseksual yang populer dengan seb-
utan ( LGBT= Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), mereka juga 
ingin membawanya ke Indonesia. Sekalipun paham ini berten-
tangan secara terang-terangan dengan semua agama, tidak 
hanya Islam. Jika di Barat kebebasan berekspresi tanpa mengenal 
batas, mereka pun ingin menjalankannya di Indonesia. Mereka 
membela mati-matian semua paham yang menyimpang dari Is-
lam tetapi masih membawa-bawa nama Islam. Seperti   Ahmadi-
yah,  Lia Aminuddin,  Syi’ah dan aliran-aliran sesat lainnya.  

Di lain pihak ada tokoh-tokoh yang menolak dengan lan-
tang pemikiran sekuler, karena paham itu bertentangan dengan 
Islam.  Sekularisme itu adalah  ideologi yang tidak bisa dicampur 
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aduk dengan Islam. Ketika seseorang sudah menjadi sekuler atau 
pendukung sekularisme, sebenarnya ia telah menanggalkan Is-
lam dari dirinya. Karena Islam adalah  Dien (agama) yang kompre-
hensif, tidak mengenal pemecah-pecahan (ambivalensi). “Ambil 
Islam seluruhnya atau Lepaskan Islam seluruhnya!”. Sedangkan 
 Sekularisme tidak menerima kehadiran agama dalam kekuasaan. 

Akhir Januari 2014 lalu tepatnya Senin malam selasa tanggal 
27 Januari, saya mendapat kehormatan diundang TVOne sebagai 
Panelis dalam acara Debat Kandidat Calon Anggota Legislatif un-
tuk Pemilu 2014 untuk memberikan komentar dan penilaian ke-
pada Para Calon Anggota Legislatif Pemilu April 2014. Yang hadir 
pada acara bergengsi itu wakil dari Partai Persatuan Pembangu-
nan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional 
(PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD).

Mereka rata-rata adalah politisi muda yang sedang gigih-
gigihnya mengembangkan kariernya di dunia  Politik praktis. 
Tema yang diperdebatkan seputar tema-tema hangat dan men-
gundang kontroversi seperti “Anarkisme Ormas-ormas yang 
mengatasnamakan Agama”, “Toleransi Beragama”, “ Pluralisme 
Beragama”, “Pembangunan Rumah Ibadah”. Tema –tema ini ada-
lah tema yang umumnya dieksploitasi musuh-musuh Islam untuk 
memojokkan Islam dan Kaum Muslimin di Indonesia yang ma-
yoritas Islam. Media dan NGO Barat dan LSM dalam negeri  kaki 
tangan Barat kerap mengangkat isu-isu ini di media untuk mem-
bentuk opini jahat bahwa umat Islam identik dengan kekerasan 
dan tidak toleran. 

Sungguh amat disayangkan, umumnya politisi Muda itu 
sudah terkontaminasi oleh paham Liberal dan  Pluralisme, kecuali 
wakil dari PKS dan PPP yang masih terlihat identitas dan visi Keis-
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lamannya. Adapun yang lainnya, suara dan pandangan mereka 
tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar Islam. Mereka ikut 
memojokkan paham keagamaan kaum muslimin di Indonesia 
dan membangga-banggakan paham  Pluralisme, wabil khusus 
yang mewakili PKB. Mereka mengekor pada kaum Non Muslim di 
Indonesia dan Barat yang menilai umat Islam tidak toleran dalam 
soal pembangunan Gereja. Padahal data membuktikan bahwa 
selama tahun 2013 pertumbuhan Gereja di Indonesia dalam se-
tahun lebih dari 150 %, pertumbuhan Vihara lebih dari 300% se-
mentara pertumbuhan Masjid hanya 60 %. Ini terjadi di negara 
berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Di Indonesia inilah, khususnya di Ibukota negara DKI Ja-
karta, Gubernurnya sekarang adalah seorang penganut Kristen, 
yang penduduknya 90% lebih Muslim. Karena Pasangan Jokowi-
Basuki (Ahok) memenangkan pemilihan Gubernur pada tahun 
2013. Jokowi meminta cuti dari jabatannya sebagai Gubernur 
pada tahun 2014, maka otomatis posisinya digantikan oleh Basuki 
sebagai Gubernur. Di Kalimantan Barat, yang daerah Melayu itu, 
Gubernurnya seorang penganut  Nasrani, padahal penduduknya 
mayoritas Muslim. Aneh bukan?!

Saya katakan kepada mereka bahwa Anda-anda ini ada-
lah pemuda yang sudah dihinggapi penyakit mental “inferior-
ity complex”, tidak percaya diri, menanggalkan identitas karena 
ingin dipandang hebat oleh orang-orang  di luar Islam. Takut 
berpendapat beda dengan arus yang sedang berjalan kencang 
di tingkat dunia menuju  Pluralisme Agama. Perasaan bersalah 
tanpa ada pembuktian. Jadi kalau ada suara di Barat yang mem-
protes sikap umat Islam di tanah air, mereka-mereka ini yang ikut 
menuding saudaranya sendiri, mengamini tuduhan orang-orang 
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di luar, tanpa memperjelas duduk perkaranya. Mereka ini benar-
benar “budak” yang sangat manut kepada tuannya.

Hai Saudaraku. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa 
yang siap melawan arus untuk berjalan menuju  ideologi yang di-
yakininya, bukan bangsa pengekor mengikuti apa yang diingin-
kan Negara-negara maju (Barat). Negara-negara maju itu tidak 
berkeinginan baik untuk umat Islam. Mereka ingin umat ini tetap 
terbelakang, bergantung kepada mereka dalam segala lini, Impe-
rialisme harus tetap melekat di dunia Islam.

Dunia Islam, khususnya harus berani bersikap dalam meng-
hadapi keinginan-keinginan negara-negara Barat. Generasi 
muda bangsa ini harus dididik berani di hadapan mereka. Kalau 
pemuda saja penakut dan manut, siapa lagi yang akan diharap-
kan memperbaiki masa depan bangsa ini.

Sebagai bangsa Muslim kita sudah memiliki  ideologi Islam, 
dengannya kita maju dan mengalahkan bangsa-bangsa lain.

Buku ini mengetengahkan perdebatan pemikiran seputar 
Islam dan sekularisme di Indonesia pada tahun 1992 yang pernah 
membuat heboh dunia pemikiran di Indonesia waktu itu. Semoga 
dengan membacanya ilmu bertambah, keimanan juga membaik 
dan kerinduan kepada Islam sebagai way of life semakin kencang.

Wassalam ‘alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bekasi, 6 Ramadhan 1435 H

Abu Usamah

BBB
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PENGANTAR  EDISI I

A khir tahun 1992 dunia pemikiran Islam di Indonesia 
pernah geger. Pasalnya  Nurcholis Majid, waktu itu 
menggelar ide-ide pembaruannya yang cukup berani. 

Pandangan-pandangannya itu dirasakan mementahkan persoa-
lan-persoalan yang sudah dianggap mapan, dan mempertanya-
kan hal-hal yang sudah diyakini sebagai kebenaran. Bisa dibay-
angkan, ide-ide itu pasti tak akan didiamkan begitu saja oleh 
kalangan yang setia pada Islam dan pihak-pihak yang berjuang 
menegakkan Islam.

Ternyata  Nurcholis bukan mewakili dirinya, tetapi mewakili 
sebuah aliran pemikiran yang biasa dikenal ‘sekuler’. Selama era 
reformasi ini,  Nurcholis menunjukkan semacam perubahan, pal-
ing tidak dalam beberapa tulisan di tabloid-tabloid dan surat ka-
bar Jakarta. Atas dasar itu, banyak orang menilai  Nurcholis sudah 
berubah dan tidak seperti dulu lagi, suka berpikir melawan arus 
umat Islam.

Namun terus terang, penulis tidak terlalu percaya dengan 
fenomena sesaat itu. Mengubah pola pikir bukan sesuatu yang 
sederhana dan mudah. Ternyata dalam sebuah tulisannya di 
FATSOEN, ia kembali “kambuh” ketika menafsirkan ayat “Iyyaka 
na’budu wa iyyaka nasta’in” dengan memberi interpretasi kontro-
versial.

Buku ini mengetengahkan kritik atas pandangan-pandan-
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gan  Nurcholis yang digelarnya tahun 1992. Begitu juga bantahan 
atas pola berpikir sekuler,  pembaruan,  Islam Kiri, dan  Islam Liberal 
yang muncul belakangan ini.

Buku ini pernah terbit tahun 1993 lalu. Namun karena per-
sediaan buku ini telah habis di pasaran pada tahun itu juga, se-
mentara permintaan dan desakan agar buku ini dicetak ulang 
datang dari mana-mana, khususnya mahasiswa, maka penulis 
memutuskan untuk menerbitkan kembali buku ini disertai revisi 
dan penambahan.

Mudah-mudahan buku ini menambah wawasan pembaca 
tentang pemikiran Islam serta musuh-musuh Islam yang merusak 
Islam melalui pemikiran yang kadang-kadang tidak terasa saking 
halusnya –atau lazim disebut Ghozwul-Fikri. Namun, penulis juga 
tidak keberatan menerima teguran dan kritikan dar pembaca, 
atas kemungkinan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Condet, April 2003

BBB
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MUKADIMAH

P uja dan syukur hanya milik Allah. Shalawat dan salam 
untuk Rasulullah n, beserta keluarga, sahabat dan 
pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. 

Islam diturunkan Allah untuk membawa kedamaian, ke-
tenteraman dan keselamatan. Islam tidak pernah mengajarkan 
kekerasan, penindasan, dan perbudakan. Islam menolak dan, 
bahkan, memerangi tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu. 
Oleh karena itu, Islam disebut “rahmatan lil-alamin” (membawa 
rahmat dan perlindungan bagi seluruh alam). Tapi, dalam men-
egakkan misi suci ini, Islam sebagai kekuatan al-Haq sering men-
dapat tantangan dari kekuatan lain yang lazim disebut al-Bathil 
yang menghendaki kezaliman, penindasan, kerusuhan, dan 
mempertuhankan sesama makhluk dan sebagainya. Dua kekua-
tan ini, saling bertarung untuk meraih kemenangan dan berebut 
pengaruh. 

Persaingan dua kubu itu sudah mulai sejak zaman Nabi 
 Adam q. Dua putranya,  Habil dan  Qabil bertarung. Yang satu 
berada di pihak yang haq dan lainnya di pihak yang bathil. Seja-
rah berikutnya mencatat  Ibrahim dan Namrud juga sama-sama 
berkompetisi.  Musa dan Fir’aun pun saling berpacu menge-
jar kesuksesan. Demikian pula para Nabi dan Rasul yang lain, 
sama-sama bersaing dengan penentangnya yang dijuluki oleh 
 Al-Qur’an dengan akabira mujrimiha yang menolak risalah para 
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Rasul. Sampai kepada Rasulullah n, yang sejak derap awal dari 
langkah perjuangannya telah mendapat tantangan dan saingan 
dari musuh-musuh Islam. 

Selama dalam kompetisi sengit itu, antara  al-haq dan  al-
bathil mengalami kalah dan menang secara bergiliran. Hal ini 
wajar-wajar saja, karena dunia adalah medan perjuangan. Tapi 
natijah-nya,  Musa harus menang dan  Ibrahim harus jaya. Rasu-
lullah n keluar sebagai “pemenang”, kendatipun kemenangan 
itu kadang kala tidak harus dinikmati oleh figur intinya. Mungkin 
kejayaan itu dirasakan oleh suatu umat secara keseluruhan. 

Berkaitan dengan sejarah perjuangan umat Islam, sete-
lah kaum  imperialis hengkang dari dunia Islam yang dijajahnya, 
sebagian kaum Muslimin mengira bahwa pertarungan mereka 
telah berakhir dan babak pertunjukan telah the end. Islam yang 
mereka gunakan sebagai “senjata” mengusir penjajah, dalam 
asumsi mereka, akan eksis dengan mulus. Ternyata, asumsi itu 
sama sekali keliru. 

Walaupun  Snouck Hurgronje,  Zweimmer,  Dunlop, dan se-
bagainya sudah meninggal, tapi tak berarti ide-idenya juga telah 
punah. Meninggalnya  Rifa’at Ath-Thahtawi,  Thaha Husein dan se-
jenisnya yang sekuler itu, tidak berarti bahwa “sahat al-ma’rakah” 
(arena pertarungan) telah sepi. Tidak, sekali-kali tidak!  Thaha Hu-
sein meninggal, lahir pula  Fuad Zakaria. Ketika Fuad telah ”gaek”, 
konsep sekularisme,  liberalisme,  marxisme dan isme-isme lain 
sejenisnya diteruskan oleh  Farag Foudah,  Hasan Hanafi,  Athif Al-
Iraqi,  Nawal As-Sa’dawi dan  Naser Abu Zeid. 

Di balik itu, ada pemandangan indah, yaitu, regenerasi di 
jajaran  al-haq juga menggelinding dengan mulus. Bahkan, leb-
ih gencar dan subur. Satu figur muncul di “kiri”, puluhan pakar 
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mengorbit di sayap “kanan” beserta barisan kadernya. Ketika 
Syaikh Al-Janbihy, Dhiya’ud-Din Ar-Reis, Mushthafa As-Siba’i dan 
sebagainya kembali ke sisi Allah, puluhan pengganti dan penerus 
mereka telah siap.  Syaikh Al-Ghazali,  Yusuf Al-Qardhawi, ‘  Abdu-
sh-Shobur Syahin,  Boultagi Hasan,  Anwar Al-Jundi dan puluhan 
profesor dari Al-Azhar dan non Azhar siap menghempaskan “ger-
bong kereta”  imperialis “coklat”. 

Nah, kalau itu terjadi di dunia Arab, maka di negeri ini hal 
yang sama pun ditemukan, walau dengan volume yang lebih ren-
dah. Generasi pertama yang membawa paham orientalisme dan 
sekularisme ke Indonesia ialah  Harun Nasution dan A. Mukti Ali. 
Mereka ini melahirkan kader-kadernya seperti Nucholis Madjid, 
 Dawam Raharjo, dan Abdurrahman Wahid. Generasi berikutnya 
disusul oleh  Djohan Effendi,   Komaruddin Hidayat,  Azzyumardi 
Azra,  Atho’ Muzhar,  Masdar F. Mas’udi dan kawan-kawannya. Be-
lakangan ini muncul Anak Baru Gede (ABG) seperti  Ulil Abshar 
Abdallah,  Luthfi As-Syaukani,  Sukidi, dan konco-konconya. 

Namun, di pihak lain ada  Rasjidi,  Endang Saifuddin,  Ismail 
Hasan Metarium,  Peunoh Dali, dan  Deliar Noer. Generasi beri-
kutnya ada Amin Rais, A.M. Saefuddin,  Fuad Amsyari, Irfan Zidny 
dan sederetan doktor alumnus negara-negara Arab. Kemudian 
ada Adian Husaini dan kawan-kawannya. Hanya saja pihak per-
tama di “backing” oleh sarana dan fasilitas yang lebih memadai, 
seperti menguasai media massa, baik yang berlabel Islam dan 
yang murni sekuler. Bahkan, dengan manisnya mereka membuat 
jurnal yang menjadi mimbar kaum  orientalis, dengan mengguna-
kan nama “Ulumul-Qur’an”, dengan penampilan yang agak luks. 

Kendatipun pembacanya terbatas sekali, tapi jurnal ini 
tampil dengan corak yang mewah dan penyajian yang “filosofis”. 
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Sehingga membuat orang banyak bertanya-tanya, majalah se-
mewah ini, siapa yang mendanainya? Masing-masing mempun-
yai interpretasi sendiri-sendiri. 

Akhir-akhir ini lahir lagi “orok” baru dari kubu “Syiah”. Ma-
jalah ini –dalam nomor perdananya– memopulerkan  Hasan 
Hanafi, tokoh Marxis yang dianggap murtad (yustatab) oleh se-
jumlah  Ulama besar Mesir itu. Beberapa bulan terakhir ini pe-
masaran paham “ Islam Liberal” begitu gencarnya. Di  Jawa Pos, 
koran terbesar di wilayah Indonesia bagian Timur, “ Islam Liberal” 
diberi sehalaman penuh setiap pekan. Di internet, mereka pun-
ya website untuk memasarkan ide-ide kufurnya. Demikian juga 
dalam diskusi-diskusi yang mereka gelar. Iklan mereka di televisi 
dan radio juga terkesan di program dengan sengaja. Seperti kita 
ketahui, pemasangan iklan di televisi itu membutuhkan dana 
besar. Dari mana dana itu mereka peroleh ? Sebuah tanda tanya 
yang sudah bisa diprediksi. Mungkinkah dana sebesar itu dari 
dalam negeri ? Rasanya sulit, melihat dampak krisis moneter yang 
makin parah, lalu dari mana lagi ?

Yang agak menarik diamati, ialah kesamaan waktu. Pada 
saat-saat hangatnya lontaran-lontaran  Hasan Hanafi di Mesir dan 
kasus  Naser Abu Zeid, maka dalam waktu yang relatif sama, di sini 
hangat pula lontaran  Nurcholish Madjid dengan kamerad-kam-
eradnya. Seperti diakui Nurcholish sendiri, dia pernah bertemu 
beberapa kali dengan  Hasan Hanafi dalam seminar di Eropa. 

Secara kronologis, polemik antara saya dan kawan-kawan 
di satu pihak dengan  Nurcholish Madjid cs di pihak lain, berawal 
dari ceramah keagamaan Nurcholish di TIM, Oktober 1992 yang 
lalu. Dalam acara itu,  Nurcholis menyampaikan tesis-tesisnya 
yang saya nilai cukup berat dan tidak layak didiamkan. Sebab, 
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mendiamkan sesuatu yang tidak benar, menurut para  Ulama, 
adalah syaithanun akhras (syetan yang bisu). Mengingat itu, pada 
November 1992 saya menulis kritikan dalam harian Terbit, kemu-
dian dibalas oleh kelompok Nurcholish dan terjadilah polemik.

Pada Desember 1992, Lembaga Manajemen Pengem-
bangan Infaq (LMPI) menggelar pengajian akhir tahunnya dan 
mengambil tema “Tela’ah Kritis Atas Kelompok Pembaruan 
Keagamaan” yang dibanjiri oleh 4000 orang pengunjung. Setelah 
itu muncullah berbagai tanggapan dan reaksi, akhirnya terjadilah 
polemik yang lebih luas. Hingga Majalah “Ulumul-Qur’an” yang 
dianggap sebagai “mimbar” Nurcholish cs “mengundang” Prof. 
William Liddle untuk menulis sekitar polemik itu. Liddle, yang 
mengaku aktif mengikuti majalah Media Dakwah selama dua 
tahun ini mengungkapkan ketersinggungannya karena keyahu-
diannya sering mendapat sorotan tajam dari Media Dakwah. Ke-
mudian kelompok Nurcholish sering mengundang ahli-ahli dari 
Barat seperti Seyyed Hosein Nasser, Riffat Hasan dan sebagainya 
yang sedikit banyak ada kaitannya dengan masalah yang diper-
debatkan selama ini. Hingga akhir Agustus 1993, polemik itu be-
lum dapat dikatakan berhenti. 

Semula, polemik yang sudah berjalan sejak Oktober 1992 
itu, ingin saya cukupkan di media massa. Tapi karena permintaan 
umat Islam yang haus dengan pemikiran Islam yang murni dan 
shahih dari berbagai Masjid dan di tempat-tempat lain, saya 
membahas lebih rinci kritikan itu dan membukukan tulisan-tu-
lisan saya yang tersebar di berbagai media massa tersebut. 

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke-
pada pihak-pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan 
buku ini. Tegur sapa dari pembaca yang budiman senantiasa 
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dinantikan. Kepada Allah saya berharap kiranya kerja keras ini 
ditempatkannya pada neraca kebaikan saya di hari akhirat kelak. 

وم الطريق له الموفق إلى أق وال
Jakarta, April 2003 

Daud Rasyid

BBB
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BAB I
ISLAM LIBERAL DAN 
MUSYRIKIN MEKAH

S
egala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga dil-
impahkan kepada Rasulullah n beserta keluarga dan sha-
habatnya, juga pengajar dan pecinta  Al-Qur’an. 

Para Pecinta Qur’an yang dimuliakan Allah, …

Sebelum kebangkitan  Muhammad n sebagai utusan Al-
lah l, masyarakat Mekah setidaknya menyimpan dua  ideolo-
gi; Pertama sisa agama  Ibrahim yang masih mempertahankan 
tauhid (keesaan Allah SWT) atau lebih populer dengan sebutan 
“al-hanifiyah”. Kedua, kaum musyrikin yang terkenal dengan  ide-
ologi paganismenya. Mereka mempertuhankan batu dan benda. 
Namun ketika mereka menyembah patung-patung berhala itu, 
maka tidaklah serta-merta dikatakan bahwa mereka tidak meya-
kini adanya Tuhan. Pasalnya, sebagian mereka mengakui bahwa 
patung-patung itu mereka sembah sebagai perantara (mediator) 
yang menghubungkan mereka dengan Allah. Begitulah keyaki-
nan mereka seperti disebutkan Allah dalam  Al-Qur’an surah Az-
Zumar ayat 3: “Tidaklah kami menyembah mereka melainkan un-
tuk mendekatkan kami kepada Allah.”

Kepercayaan mereka tidak sebatas pada pengakuan adan-
ya Tuhan saja. Kaum musyrikin Mekah juga percaya bahwa Allah 
adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Hal ini juga ter-
gambar dari pemberitaan Allah dalam  Al-Qur’an surah Luqman 
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ayat 25: “Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang men-
ciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab: ‘Allah’”. Ke-
percayaan mereka ini dalam bahasa akidahnya ialah “ Tauhid Ru-
bubiyah”. Artinya, keyakinan pada Allah sebagai pencipta alam, 
yang menghidupkan, mematikan, dan yang memberi rezeki. 

Tetapi, dalam kondisi seperti ini mereka masih dicap seba-
gai kafir dan musyrik. Sebab, mereka tidak mengilahkan Allah l 
dalam ubudiah. Mereka tidak tunduk kepada aturan yang ditetap-
kan oleh Allah. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai al-Hakim 
dan asy-Syari` ‘pembuat hukum dan legislator’. Mereka membuat 
cara, ajaran, dan nilai sendiri dalam mendekatkan dirinya kepada 
Allah dengan cara membuat tuhan-tuhan kecil untuk memper-
antarai mereka dengan Allah. Mereka lebih patuh kepada peratu-
ran yang mereka buat sendiri untuk menggantikan hukum yang 
telah diturunkan Allah. Tauhid inilah ( Tauhid Uluhiyyah) yang 
membedakan antara seorang mukmin dengan orang musyrik.

Bencana besar yang menimpa umat Islam dewasa ini ada-
lah terperosok dalam kemusyrikan yang mungkin tak disadari ak-
ibat keawaman. Anda jangan mengira bahwa musyrik itu hanya 
orang yang menyembah Tuhan dengan cara ritual agama di luar 
Islam. Atau, orang yang percaya kepada roh-roh halus dan mem-
inta bantuan kepada kekuatan ghaib seperti jin dan setan. Atau, 
orang yang menyimpan ilmu hitam. Bukan itu saja yang disebut 
musyrik. Tetapi tidak kalah dari apa yang disebutkan itu, adalah 
musyrik dalam soal pemikiran. Seseorang yang meyakini kebe-
naran pemikiran orang kafir yang bertentangan dengan ajaran 
Islam, juga sudah menjadi musyrik. Orang yang menerima ajaran 
 Karl Marx,  Lenin,  Darwin, dan pemikir-pemikir Barat lainnya, se-
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benarnya sudah menjadi musyrik apalagi membela dan memper-
juangkannya. Karena pemikiran mereka itu tidak berbeda dengan 
faham, aliran, atau dalam bahasa Al-Qur’annya disebut millah.

 Di zaman modern ini banyak kaum intelek kita yang terk-
agum-kagum dengan pemikiran yang datang dari Barat, untuk 
menggantikan Islam. Jika ditelusuri, akan  diketahui bahwa hal 
itu berawal dari sejak masuknya penjajah Barat ke negeri-negeri 
muslim. Imperialis Barat bukan hanya merampas kekayaan alam 
negeri-negeri muslim, tetapi juga merampas akidah, mencuci 
otak, menghapus identitas, dan menghilangkan rasa kebang-
gaan pada jati diri mereka. Untuk kalangan tertentu, program 
 imperialis itu boleh dibilang berhasil. Pasalnya, mereka itu betul-
betul membeo dan mengekor ke Barat. Bukan hanya dalam hal 
teknologi yang masih bisa ditolerir, tetapi sampai ke pemikiran, 
opini, paradigma, bahkan sampai budaya, seperti cara berpaka-
ian, cara makan, dansa, musik dan sejenisnya.

Pada awal kemerdekaan banyak sekali kaum terpelajar kita, 
terutama mereka yang pernah dididik di Barat, termakan oleh pa-
ham sekularisme. Agama (Islam) dituduh biang keterbelakangan, 
kemiskinan, dan kebodohan. Pendidikan ala Barat dengan segala 
kurikulum dan perangkatnya memang membentuk pola berpikir 
manusia yang sekuler. Menurut mereka, Barat bisa menjajah, ten-
tu dalam bahasa mereka tidak disebut menjajah, tetapi bahasa-
bahasa yang menipu, seperti membangun, membantu mencer-
daskan, atau dalam bahasa Arabnya mereka sebut “isti`mar” 
(membangun) padahal yang tepat ialah “istikhrab” (menghan-
curkan) adalah karena mereka meninggalkan agama. Sedangkan, 
umat Islam terjajah justru karena masih mempercayai kebenaran 
agama sebagai doktrin untuk mengatur kehidupan, atau karena 
terlalu fanatik (berpegang) pada agama.
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Setelah bangsa-bangsa muslim itu merdeka, doktrin beri-
kutnya adalah alasan mengapa negara-negara Barat itu bisa maju 
dalam teknologi, pembangunan, dan kehidupan masyarakatnya. 
Menurut mereka, hal itu disebabkan bangsa Barat memegang 
teguh sekularisme, memisahkan negara dari agama. Jadi, kon-
sekuensinya jika bangsa-bangsa muslim ingin maju seperti Barat, 
maka tidak ada jalan lain, kecuali harus meninggalkan agama, 
sebagaimana halnya Barat. Paham ini berkembang sedemikian 
rupa, sejalan dengan agenda pemerintah di negeri-negeri mus-
lim. Pasalnya, penguasa-penguasa itu memang anak asuh kaum 
 imperialis Barat; dididik di Barat, bahkan hidup juga di Barat, 
bergaul dengan orang Barat, dan cara hidupnya juga kebarat-
baratan. Bila umat Islam ingin mempertahankan identitas dirinya, 
apalagi keyakinan akidahnya, maka kaum muslimin akan dituduh 
terbelakang, tidak modern, dan tidak dapat mengikuti perkem-
bangan zaman. 

Kekuasaan adalah sarana yang sangat efektif untuk menye-
barkan sebuah paham, terlepas benar atau salah paham tersebut. 
Ketika penguasa menganut paham sekularisme (walaupun dalam 
bahasa sehari-hari, paham itu seolah-olah ditolak), maka dengan 
mudah paham ini menyebar ke masyarakat melalui penanaman 
kurikulum pendidikan, pengaruh media massa, bahkan birokrasi.

Dalam tataran pemikiran, ada sekelompok cendekiawan 
yang gigih menyebarkan paham-paham Barat itu melalui buku, 
tulisan di media massa, diskusi dan ceramah di kampus. Bahasa-
bahasa yang mereka gunakan biasanya bahasa-bahasa yang me-
mukau, dan menjanjikan sesuatu yang baru nan indah, jika umat 
Islam bisa keluar dari keislamannya, sebagaimana Barat mening-
galkan agamanya.
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Umpamanya, sudah tidak mungkin lagi mempraktekkan 
ajaran Islam itu secara harfiah sebagaimana pada masa Rasulullah 
n atau masa-masa sahabat dahulu. Bukankah kita sekarang su-
dah berada pada zaman globalisasi yang dunia ini sudah menjadi 
kecil, ibarat kampung. Interaksi budaya yang sedemikian kental 
tak lagi bisa dihindari. Jika kita berkeras untuk mempraktekkan 
ajaran Islam, bukankah berarti kita akan tersisih dari pergaulan 
internasional?

Juga mereka sering mempertanyakan model Islam 
bagaimana yang ingin diterapkan dalam dunia modern ini, apa-
kah model Pakistan, Saudi Arabia, Iran, atau Afghanistan? Per-
tanyaan mereka itu lebih bernada sinis ketimbang mencari tahu 
model penerapan yang ideal.

A. INFERIORITY COMPLEX

Efek buruk yang ditimbulkan oleh penjajahan ialah sikap 
mental terjajah. Mengubah sikap mental ini bukan suatu hal 
yang mudah. Bila ia telah terwariskan oleh suatu generasi, untuk 
membersihkannya bisa memakan waktu dua generasi. Itu pun 
bila pembersihan tersebut dilakukan secara serius.  Sayyid Quthb 
menyebut efek psikologis ini dengan istilah “al-Inhizam an-Nafsy” 
(inferiority complex). Pengaruh yang ditimbulkannya antara lain 
ialah keterkaguman pada bangsa penjajah dan melihat apa yang 
ada pada dirinya semuanya buruk dan rendah. Pada gilirannya 
menimbulkan sikap jiwa suka meniru apa saja yang ada di pihak 
penjajah. Apa saja yang muncul -baik berupa model pakaian, 
penampilan, potongan rambut, maupun model pemikiran- akan 
ditiru dan dijiplak oleh orang-orang yang bermental terjajah tadi.

 Sekularisme lahir dan menampakkan hasilnya di Barat. Ka-
rena itu, bangsa-bangsa di Timur berlomba-lomba menerapkan 
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sekularisme. Bila di Barat lahir  sosialisme dan  marxisme, maka di 
Timur orang-orang yang bermental budak tadi pun gigih men-
untut  sosialisme dan  marxisme. Bila di Barat lahir  liberalisme 
dan mereka yakini sebagai  ideologi yang dapat memakmurkan 
hidup, maka budak-budak Barat itu juga berlomba-lomba me-
neriakkan  liberalisme. Bahkan yang lebih parah, mereka di sini 
membungkus  liberalisme dengan pakaian agama. Mereka sebut 
“ Islam Liberal”. Beberapa waktu silam  ideologi marxis digan-
drungi oleh sekelompok anak muda yang sedang bersemangat 
menuntut perubahan. Mereka berupaya agar semua yang ada ini 
harus diruntuhkan, namun dengan alternatif yang tidak lebih baik 
dari sistem yang diruntuhkan. Kemudian mereka membungkus 
 marxisme dengan baju agama. Mereka sebut “ Islam Kiri”. Mung-
kin merasa barang jualannya tidak laku-laku dan tidak mendapat 
pasaran, mereka merubah merek. Barangkali mereka baru ter-
pikir belakangan bahwa “kiri” dalam masyarakat Islam itu adalah 
simbol kotoran. Pasalnya, masuk ke W.C mendahulukan kaki kiri, 
dan memegang sesuatu yang kotor seperti membasuh kotoran, 
juga menggunakan tangan kiri. Bahkan, makan dengan tangan 
kiri adalah perbuatan setan. Mereka pun lama-lama merasa juga 
bahwa ide dan ajaran yang dibawanya, bila mempertahankan 
simbol “kiri”, akan dikesankan oleh orang Islam sebagai ide/aja-
ran yang kotor. 

Karena itu, akhir-akhir ini mereka mengusung label “ Islam 
Liberal”. Barangkali namanya lebih keren, karena  ideologi  liber-
alisme -paling tidak untuk sementara orang- menarik dan men-
janjikan perubahan dengan demokrasi. Sebenarnya inti paham/
ajaran yang mereka teriakkan itu semuanya sama, sejak dari seku-
larisme,  postmodernisme,   pembaruan Islam, Islam kiri,  Islam Lib-
eral, dan esok entah apa lagi. Hakikatnya sama, bajunya saja yang 
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berubah. Yakni, sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai Ilahiah 
dan ajaran Islam yang telah diturunkan Allah l untuk menata 
kehidupan manusia di alam semesta.

 Penyimpangan itu berawal dari pengekoran terhadap 
Barat akibat keterkaguman pada Barat dan segala produknya, 
terutama produk pemikiran, dari orang-orang yang bermental 
budak. Namun, mereka lupa bahwa apa pun merek yang mereka 
pakai untuk membuat simbol ajaran dan filsafatnya, bau busukn-
ya pasti akan tercium oleh umat Islam, paling tidak oleh kalangan 
intelektualnya.

B. PERGURUAN TINGGI ISLAM MENJADI TARGET 
BARAT

Dalam mempropagandakan  ideologi sekulernya, Barat 
menempuh segala cara dan menerobos segala lapangan. Tak 
saja pendidikan yang terkesan sekuler, seperti Perguruan Tinggi 
umum, paham sekuler juga disusupkan ke Perguruan-perguru-
an Tinggi Islam yang sehari-harinya mengkaji  Al-Qur’an, Hadits, 
Fiqh, pemikiran, dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini bukan hanya 
Perguruan Tinggi, ormas-ormas Islam yang besar juga tak luput 
menjadi sasaran sekularisasi mereka. Tokoh-tokoh muda dari be-
berapa ormas-ormas Islam itu mereka besarkan dan populerkan 
namanya, hingga akhirnya kekuatan mereka tersebar di mana-
mana. 

Fenomena ini bukan terjadi secara kebetulan. Akan tetapi, 
sesuatu yang sudah diprogram dengan baik dan direncanakan 
dengan matang. Sehingga sekularisme tidak hanya menembus 
dunia pendidikan sekuler, juga memasuki kawasan Islam. Den-
gan begitu, bagian ummat yang tadinya diharapkan sebagai ben-
teng pertahanan Islam, juga dapat tersekulerkan oleh mereka. 
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Cara-cara mereka sungguh rapi dan halus, tetapi menghasilkan 
sebuah produk yang cukup menakjubkan. 

Mereka mengawali dengan kerja sama di bidang Pendidi-
kan dan Penelitian, dengan pemberian beasiswa untuk bela-
jar di negara-negara Barat, sarang  orientalis  Yahudi dan Kristen 
 Fundamentalis. Barat sudah lama membaca mentalitas orang-
orang Timur yang terkagum-kagum pada Barat. Belajar ke Barat 
melahirkan kebanggaan tersendiri dalam kejiwaan orang-orang 
Timur. Hal ini dimanfaatkan  orientalis dengan berkedok ilmiah 
dan penelitian. Sehingga, dengan mudah mereka mendoktrin 
peneliti-peneliti muda yang belajar di universitas-universitas 
mereka dengan paham dan  ideologi mereka. Mahasiswa yang 
tadinya di negerinya masih punya sedikit kebanggaan pada Is-
lam, dan keteguhan pada prinsip atas dasar Quran dan Hadits, 
digoyahkan keyakinannya, dibuat menjadi ragu dan akhirnya 
menisbikan segala  ideologi. 

Prinsip-prinsip yang mereka tanamkan dengan berkedok 
penelitian dan ilmiah tadi, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Kebenaran tidak bernilai mutlak, tetapi relatif.

Kedua: Kebenaran tidak satu tetapi banyak, tergantung dari 
sudut mana ia dilihat. Sesuatu yang benar menurut sekelompok 
orang bisa saja dipandang salah oleh kelompok lain. Demikian 
pula halnya agama. Agama tertentu dipandang benar oleh 
pemeluknya, tetapi belum tentu benar oleh pemeluk agama lain. 
Jadi kebenaran agama tidak bernilai mutlak. 

Ketiga: Setiap informasi tidak ada yang kebal kritik. Se-
muanya bisa dipertanyakan (baca: diragukan) kebenarannya. Bila 
kaidah ini diterima, maka pada gilirannya, wahyu yang merupa-
kan informasi dari Allah pun perlu dipertanyakan kebenarannya. 
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Hal ini sebuah sikap yang tidak berjarak dengan kekafiran. Cela-
kanya, kaidah tersebut hanya mereka gunakan ke luar (melihat 
Islam, sumber-sumber dan ajarannya), tidak mereka gunakan ke 
dalam  ideologi mereka sendiri. Padahal jika mereka gunakan ke 
intern mereka, semua keyakinan,  ideologi, dan agama mereka 
akan hancur berkeping-keping dan sama sekali tidak mengand-
ung asas rasionalnya. Pasalnya, sumber-sumber keyakinan mere-
ka sama sekali tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan validi-
tasnya, apalagi rasionalitasnya.

Keempat: Bila Anda ingin melihat sesuatu dengan jernih, 
Anda harus keluar dulu dari bagian yang dilihat. Jadi, bila anda in-
gin mengetahui secara objektif apakah Islam itu benar atau tidak, 
maka anda harus keluar dulu dari Islam. Atau, paling tidak Anda 
harus menghilangkan segala macam rasa keberpihakan kepada 
Islam. Kalau tidak demikian, maka analisis Anda tetap dinilai sub-
jektif dan tidak jernih. Sikap ketidakberpihakan kepada agama 
Allah ini banyak lahir dari sarjana-sarjana produk Barat. Sebuah 
sikap yang tidak menggambarkan keimanan orang muslim.

Kelima: Begitu pula dengan prinsip “kebebasan berpenda-
pat” yang mereka agung-agungkan. Siapa saja boleh mengata-
kan apa saja dan berpendapat apa saja. Jadi, tidak ada sesuatu 
yang tabu, dan tidak ada koridor yang harus dijaga. Tidak ada 
batas yang tak boleh dilanggar. Jika ini diterima, maka konsek-
uensinya adalah bahwa seseorang bebas mengingkari apa saja 
yang diajarkan Islam walaupun itu sudah merupakan sesuatu 
yang pasti (qath’i), apalagi yang zhanny dalam pandangan mere-
ka. Seseorang sah-sah saja –menurut konsep berpikir Barat- me-
nolak bahwa  jilbab itu wajib, tidak percaya bahwa azab kubur itu 
memang ada, kawin antar agama itu tidak dilarang, syari`at itu tak 
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perlu diterap-kan, dan ajaran-ajaran agama lainnya. Segalanya 
bebas dilabrak hingga apa yang populer di kalangan  Ulama se-
bagai  “ma ‘ulima minad-dini bidh-dhoruroh.” (sesuatu yang mesti 
diketahui dalam agama sebagai prinsip).

Mereka yang berpendidikan Barat itu sering menisbikan 
pendapat  Ulama ( ijtihad). Apa saja pendapat  Ulama yang tidak 
sesuai dengan selera mereka atau selera masa kini, langsung 
mereka vonis bahwa itu hanya sekadar pendapat  Ulama masa 
lalu yang belum tentu relevan untuk diterapkan pada masa kini. 
Mereka lupa bahwa  Ulama masa lalu untuk sampai ke tingkat 
 ijtihad, harus melalui jenjang dan tingkatan keilmuan. Sehingga, 
kualitas keilmuan  Ulama masa lalu itu jauh melebihi kualitas keil-
muan mereka saat ini yang nilainya nol.

Mereka tidak banyak mengetahui tentang  Al-Qur’an 
dan tidak mengerti Hadits serta tidak memahami kitab-kitab 
turas (klasik), tetapi mau mengarungi samudera luas. Akhirnya, 
merekalah yang tenggelam dalam lautan hawa nafsu dan keang-
kuhan. Salah seorang dari mereka mengusulkan agar pelaksan-
aan ibadah haji dibuat bertermin (bertahap). Setahun itu dibagi 
menjadi tiga kali haji. Pendapat yang ngawur ini mencerminkan 
kejahilan orangnya. Dahulu ada yang mau merombak hukum 
waris. Akhir-akhir ini ada yang mau merombak total terjemahan 
ayat-ayat Alquran.

Selain itu, mereka juga sering menisbikan Hadits yang 
dalam pandangan mereka adalah ketentuan yang zhanny (tidak 
pasti). Karena ketidakpastian itu, maka tidak masalah jika nash itu 
ditinggalkan. Bahkan nash yang qath`i pun sering mereka labrak, 
dengan alasan bahwa dalam memberikan interpretasi atas nash 
itu terbuka peluang yang lebar. Apa yang ada selama ini tak lebih 
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sekadar pendapat  Ulama yang tidak bernilai mutlak. Mereka se-
lalu mengulang-ulang bahwa memang benar ayat-ayat  Al-Qur’an 
itu qath`i, tetapi tafsir atas ayat itu sudah tidak qath`i lagi- zhanny. 
Dengan begitu, hal itu membuka peluang seluas-luasnya bagi 
mereka untuk berbicara apa saja menurut selera dan hawa nafsu 
mereka atas nama  Al-Qur’an.

Beginilah cara-cara  orientalis merusak pemikiran peneliti-
peneliti muslim yang belajar ke Barat, khususnya yang mengam-
bil bidang kajian “Islamic Studies”, “Studi Oriental”, “Studi Timur 
Tengah”, “ Studi Kawasan”, dan yang sejenisnya. Bagi mahasiswa, 
biasanya sudah langsung terperangkap dalam kaidah-kaidah itu. 
Ditolak susah, diterima agak berat. Tapi, akhirnya lebih cender-
ung diterima, karena efeknya lebih ringan, ketimbang melawan 
arus pemikiran si profesor.

Ketika mereka kembali ke tanah air, pola berpikir seperti 
yang ditanamkan oleh gurunya itu mereka bawa kembali ke 
kampusnya dan mereka ajarkan, bahkan mereka kembangkan 
dengan inovasi-inovasi baru. Sehingga tak jarang ada “doktor-
doktor” tamatan Barat yang pikirannya lebih liberal dari  orien-
talis sendiri. Artinya, seorang  orientalis mungkin belum sampai 
meragukan masalah-masalah agama seperti yang diragukan dan 
diingkari oleh muridnya.

Alumnus Barat itu mengajarkan paham yang mereka terima 
kepada mahasiswanya di tanah air. Mereka menghasilkan para 
sarjana dan doktor di Perguruan Tinggi dalam negeri. Kemudian 
mereka yang mendapat doktor di dalam negeri tadi kembali ke 
daerahnya menjadi dosen-dosen di Program Pascasarjana atau 
Program S1 di Perguruan Tingginya. Mereka juga melakukan hal 
yang sama, menyebarkan hal serupa kepada mahasiswanya, me-
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mahami Islam dengan pola  orientalis. Sehingga dengan cara yang 
sistemik, paham sekuler dan pemahaman tentang Islam menurut 
pola  orientalis itu menyebar dengan cepat dan tanpa terasa.

Mereka yang menjadi mahasiswa tadi setelah sarjana, juga 
menyebarkan paham serupa ke masyarakat. Pasalnya, mereka 
akan menjadi rujukan di masyarakatnya, sebab mereka tamatan 
Perguruan Tinggi Islam dan mengajarkan bidang studi Islam. 
Lalu, seperti apa pemahaman Islam di Indonesia pada masa men-
datang, bila agenda Barat itu berjalan mulus tanpa hambatan? Ini 
adalah tanggung jawab penyelamatan Islam dan ummatnya di 
negeri ini dalam menghadapi arus orientalisme dan pemikiran-
pemikiran merusak.

C. BARAT KETAKUTAN PADA ISLAM

Salah satu sikap mental yang diderita oleh Barat ialah keta-
kutan pada Islam dan ummat Islam yang berpegang pada Islam. 
Sejak berakhirnya  Perang Salib, pihak Barat senantiasa menyim-
pan rasa takut pada agama yang satu ini. Karena dalam keyaki-
nan mereka, Islam ini adalah agama yang menyimpan potensi 
dahsyat, mampu menggerakkan ummatnya untuk melawan 
kekuatan apa saja. Ini tidak pernah ada pada ajaran agama lain. 
Apalagi kemajuan teknologi persenjataan modern tidak terlalu 
ampuh untuk menaklukkan umat Islam. Hal ini dipahami betul 
oleh kalangan barat.  Perang Salib mereka jadikan sebagai bahan 
pelajaran yang berarti. Karena itu, mereka benar-benar mewas-
padai Islam, khususnya umat Islam yang tampak berpegang pada 
ajarannya.

Biarpun ummat Islam mati-matian memberi pengertian 
bahwa Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh alam, 
namun tetap saja pola pikir Barat itu tidak berubah. Karena bagi 
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Barat, bukan mereka yang dituntut untuk mengerti Islam, karena 
yang satu ini tidak akan pernah ada dalam benak mereka. Apa 
yang ada selama ini hanya sebatas retorika dan basa-basi saja. 
Bagi Barat adalah bagaimana ummat Islam yang harus mengerti 
tentang Barat. Artinya, ummat Islam itu harus menyesuaikan 
dirinya dengan budaya, pola pikir, dan tatanan hidup Barat. Itu 
yang mereka tuntut. 

Sebelum ini berhasil, semua upaya dialog, diskusi, tukar 
pikiran, saling pengertian, itu semua hanya sebatas retorika be-
laka. Target mereka, tak lebih dan tak kurang, ummat Islam harus 
mengikuti cara Barat. Karena Barat adalah guru peradaban manu-
sia. Semua bangsa-bangsa di dunia ini adalah murid yang harus 
mendengar apa kata guru dan budak yang harus patuh pada 
tuannya. Kalau kita menggunakan pendekatan  Al-Qur’an, maka 
itulah yang sudah disinyalir oleh Allah melalui firman-Nya:

“Mereka tidak akan senang kepadamu, sebelum kamu 
mengikuti agama (millah) mereka.” (Al-Baqarah 120).

Jika ada satu dua dari orang-orang di Barat yang bisa diajak 
bicara dan mau mengerti tentang Islam dan ummatnya, itu tentu 
tidak mewakili  filsafat hidup orang Barat secara umum.

Di dunia Islam, ketakutan pada Islam ini juga ada. Tentunya 
dari mereka yang sudah diasuh dan lama menyusu kepada Barat. 
Sehingga, walaupun secara fisik atau lahiriyah (seperti identitas 
atau kartu tanda pengenal) masih tertulis Islam, tetapi pola pikir, 
falsafah hidup, way of life, dan mental sudah mirip seperti orang 
Barat. Apa yang dinilai oleh Barat baik, dia juga katakan baik. Apa 
yang dinilai oleh Barat itu buruk, ekstrem, dan menakutkan, dia 
juga akan katakan seperti itu. Kendatipun yang dinilai tadi itu 
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adalah agamanya sendiri dan saudaranya. Sampai ke tingkat itu 
Barat berhasil mengikis kepribadian mereka, meruntuhkan iden-
titas mereka, serta menghancurkan rasa bangga pada jati diri dan 
agama mereka.

Orang-orang yang mengaku Islam liberal ini tak boleh dibi-
arkan hidup terombang-ambing. Mereka perlu diberi suntikan 
rohani agar kembali kepada kesadarannya bahwa mereka ada-
lah umat Islam yang memiliki acuan dalam hidup, mempunyai 
kerangka dalam berpikir, dan panutan dalam beraktivitas. Meny-
ampaikan teguran kepada mereka atau kritik adalah sebuah ke-
wajiban yang tak bisa ditangguh-tangguhkan demi melaksana-
kan prinsip Amar Mà ruf dan Nahi Munkar.

Wallahu Bima Tà maluna Bashir.

BBB
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BAB II
PAHAM MENYESATKAN 

DI ERA REFORMASI

S
udah lazim setiap kondisi membawa sejumlah implikasi 
terhadap lingkungan di sekitarnya. ‘Iklim tertutup’, mis-
alnya, ada buruk dan ada baiknya. Begitu juga iklim yang 

‘terbuka’, ada positif dan tidak kecil negatifnya. Apalagi jika mun-
culnya suatu kondisi, tidak dipersiapkan sebelumnya, maka sering 
kali apa yang dibayangkan indah sebelumnya berubah menjadi 
suasana yang mengkhawatirkan. Lain halnya bila perubahan itu 
memang direncanakan jauh-jauh hari, sehingga segala implika-
si negatif memang sudah diprediksi sebelumnya sehingga bisa 
dilakukan upaya-upaya antisipatif untuk mencegah atau paling 
tidak meminimalisir ekses yang timbul dari perubahan tersebut.

Reformasi di negeri ini tampaknya merupakan suatu peru-
bahan mendadak yang tidak direncanakan oleh seseorang atau 
sebuah kelompok. Sehingga ekses-ekses negatif yang meru-
pakan konsekuensi dari reformasi tak sempat terpikirkan oleh 
pencetus-pencetus reformasi, tiba-tiba ia muncul sebagai suatu 
realita dan fenomena, yang sering kali justru lebih buruk dari 
kondisi sebelumnya.

Salah satu buah dari reformasi adalah keterbukaan. Se-
tiap orang atau kelompok merasa bebas untuk menyampaikan 
pikiran dan pendapatnya di tengah alam reformasi ini seperti 
apapun pendapat itu. Lalu selanjutnya diserahkan ke pasar yang 
akan merespons ide tersebut, apakah ia diterima lalu mendapat-
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kan dukungan. Atau sebaliknya ditolak sehingga ide itu hanya 
ibarat angin lalu dan tidak meninggalkan pengaruh. Hal ini ber-
laku untuk berbagai dataran, seperti politik, budaya, ekonomi, 
sampai kepada paham keagamaan. Bila kebebasan itu masih 
dalam dataran politik, barangkali masih dalam kawasan yang da-
pat diterima, apalagi mengingat munculnya reformasi berangkat 
dari politik dan kekuasaan. Tetapi bila kebebasan itu telah men-
erobos rambu-rambu keagamaan dan doktrin-doktrinnya, hal ini 
akan dapat membahayakan.

Akhir-akhir ini, banyak paham-paham keagamaan yang 
muncul di masyarakat dengan membawa simbol-simbol Islam. 
Paham-paham tersebut bila diukur dengan standar Islam yang 
baku ( Al-Qur’an dan Sunnah) jelas-jelas bertentangan dan tidak 
boleh dibiarkan, karena dapat menyesatkan masyarakat yang 
masih awam. Sebagian dari paham itu tadinya pada masa orde 
baru, memang sudah muncul, tetapi tidak menampakkan keg-
iatannya, karena takut dianggap sebagai faham sesat dan mere-
sahkan masyarakat. Alasan yang terakhir ini dapat mengundang 
aparat keamanan untuk campur tangan dalam mencegah kere-
sahan masyarakat. 

Namun, ada sebagian ajaran itu dari dulu tidak terdengar 
sama sekali, mungkin karena sangat rahasia (full secret), tetapi 
di era keterbukaan ini, dengan menunggangi iklim reformasi, 
paham-paham itu muncul, mendeklarasikan dirinya dan melak-
sanakan aktivitasnya dengan sangat terbuka bahkan sebagian 
di-blow-up oleh media massa. Tetapi, pihak-pihak tertentu yang 
bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran Islam, seperti  MUI 
dan ormas-ormas Islam umpamanya, jarang terdengar suaranya 
dalam merespons paham-paham tersebut. Sehingga tak sedikit 
umat Islam yang kebingungan, apakah ajaran yang dibawa mere-
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ka itu masih tergolong benar atau sudah bertentangan dengan 
ajaran Islam yang murni.

1. Salah satu paham-paham itu ialah aliran   Ahmadiyah. Aliran 
yang lahir pada tahun 1900 ini  pada awalnya adalah rekaya-
sa kolonial Inggris yang menjajah India. Dalam ‘Ensiklopedia 
Agama dan Aliran Modern’ terbitan WAMY, Riyadh, tahun 
1989 disebutkan, bahwa target Inggris adalah untuk men-
jauhkan umat Islam dari ajarannya, khususnya mengenai 
konsep jihad yang oleh Inggris dirasakan sebagai sumber 
ancaman dalam agama Islam. Tokoh utama aliran ini ialah 
Mirza  Ghulam Ahmad (1839-1908) yang diyakini pengikutnya 
sebagai Nabi yang mendapat wahyu dari Allah l. Dia ada-
lah  al-Masih yang dijanjikan Allah. Kenabian (al-Nubuwwah), 
menurut mereka tidak berakhir dengan diutusnya Nabi  Mu-
hammad n Tetapi kenabian itu berlangsung terus, kapan 
saja Allah dapat mengutus Rasul-Nya dalam keadaan me-
maksa.  Ghulam Ahmad adalah Nabi yang terbaik. Mereka 
mendakwakan kitab suci yang diturunkan kepada  Ghulam 
Ahmad di luar al-Qur’an dengan sebuatan ‘al-Kitab al-Mu-
bin’, yang di Indonesia populer dengan sebutan ‘tazkirah’. 
Kitab ini tak lebih dari pemotongan-pemotongan terhadap 
ayat al-Qur’an dan mengubah-ubah isinya. Ketika umat Islam 
di Pakistan melakukan perlawanan keras terhadap pengikut 
  Ahmadiyah, akhirnya mereka banyak yang menyingkir ke 
Inggris –negara induknya- dan mengembangkan ajarannya 
di sana. Untuk meredam kemarahan umat Islam dan seka-
ligus sebagai siasat mendekati umat, pimpinan-pimpinan 
  Ahmadiyah mengubah sebagian doktrinnya. Kalau tadinya, 
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 Ghulam Ahmad diyakini sebagai Nabi, maka sekarang dia 
diyakini mereka sebagai reformis saja. Akan tetapi, apapun 
predikat yang disandang oleh  Ghulam Ahmad, pasti tidak 
akan mengubah penilaian  Ulama dan umat Islam terhadap 
anggota gerakan ini sebagai orang yang telah keluar dari 
ajaran pokok Islam. Sejumlah ulama berkaliber internasional 
yang bermukim di kawasan Asia Selatan itu ikut mengha-
dapi faham ini, seperti  Abul Hasan al-Nadawi,  Abul À la al-
Maududi, dan ahli-ahli hadits India dan Pakistan. 

Di Indonesia,   Ahmadiyah sudah dilarang  MUI sejak tahun 
1980 dan dinyatakan sebagai ajaran sesat dan keluar dari Is-
lam. Tampaknya di masa reformasi ini, ada upaya pihak-pihak 
tertentu yang ingin mencabut fatwa  MUI itu dan menggir-
ing publik opini untuk menganggap   Ahmadiyah sebagai 
bagian dari umat Islam dan perbedaan paham Islam dengan 
  Ahmadiyah hanya soal kecil saja. Oleh karenanya mereka 
perlu diterima di tengah masyarakat. Apalagi jika benar sin-
yalemen bahwa ada di antara pejabat tinggi pemerintah 
sekarang ini yang menganut paham   Ahmadiyah.

Akhir-akhir ini sehubungan dengan acara ‘tasyakkuran 75 
tahun’ Jemà at   Ahmadiyah Indonesia (JAI),  Mirza Thahir Ah-
mad, khalifah IV   Ahmadiyah datang ke Indonesia dan men-
jadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh 
International Forum on Islamic Studies (IFIS) yang dipimpin 
oleh  Dawam Rahardjo. Lebih disayangkan lagi adanya upaya 
untuk menghubungkan antara   Ahmadiyah dengan Muham-
madiyah. Mirza dalam kunjungannya ini berhasil menemui 
 Amien Rais yang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 
dan Presiden  Gus Dur. Dalam laporan tabloid Tekad, dika-
takan bahwa   Ahmadiyah akan menjalin kerjasama positif 
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dengan Muhammadiyah. Sulit dibayangkan secara rasional, 
mencari titik temu antara Ahmadiyyah dan Muhammadi-
yah, konon lagi mau menjalin kerjasama. Muhammadiyah 
yang didirikan oleh KH  Ahmad Dahlan ini dikenal sebagai 
gerakan anti bid`ah, syirik dan khurafat, bagaimana mung-
kin bisa bertemu dengan faham yang bukan saja memelop-
ori bid`ah bahkan mengajarkan kekufuran dan kemurtadan? 

Dalam wawancaranya, Mirza mengatakan bahwa konsep 
negara dalam Islam lebih dekat dengan negara sekuler seka-
rang ini. Karena, menurut dia,   Ahmadiyah lebih bisa hidup di 
Inggris yang sekuler ketimbang di Pakistan yang secara for-
mal sebagai negara Islam. Ini tidak mengherankan. Sebab, 
Inggrislah yang membidani lahirnya faham ini sejak awal. 
Lagi pula   Ahmadiyah memang tidak layak hidup di negara 
Islam, karena pemerintahan Islam tidak boleh mentolerir 
paham-paham yang akan merusak ajaran Islam yang murni.

2. Faham lain yang mulai terdengar di era keterbukaan ini ialah 
Baha’i. Baha’i sebagai suatu aliran di Timur Tengah memang 
sudah lama kedengaran. Tetapi di Indonesia, faham ini baru 
terdengar dalam tahun-tahun terakhir ini. Baha’i lahir tahun 
1844 didalangi oleh sejumlah kekuatan antara lain kolo-
nial Rusia,  Yahudi internasional dan Inggris dengan tujuan 
merusak akidah Islam serta memecahbelah persatuan umat 
Islam. Karena dengan munculnya faham baru pasti akan 
menimbulkan pro-kontra di tubuh umat. Yang pro dan kon-
tra akan semakin meruncing sehingga pada saatnya akan 
menimbulkan konflik. Hal ini sangat menguntungkan bagi 
kaum kolonial barat. Sekarang ini pengikutnya tersebar di 
beberapa negara antara lain, yang terbesar ada di Iran, ke-
mudian sebagian kecil di Iraq, Suriah, Libanon, dan Pales-
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tina. Pendiri gerakan ini adalah  Mirza Ali  Muhammad Reza 
al-Syirazi (1819-1849). Setelah meninggal dia digantikan oleh 
 Mirza Husein Àli yang digelari al-Baha’. Dari sinilah ajaran-
nya disebut  Baha’iyah. Buku karyanya yang dikenal adalah 
‘ Al-Aqdas’. Ajaran pokoknya antara lain bahwa Mirza Ali 
adalah al-Bab yang menciptakan segala sesuatu dan den-
gan ucapannya terjadi segala sesuatu di alam ini. Mereka 
juga meyakini kebenaran faham  hulul dan  ittihad (penya-
tuan antara Tuhan dan makhluk). Angka 19 adalah angka 
keramat. Mereka mengakui kenabian  Budha,  Konfuchius, 
 Brahma,  Zradasyt dan tokoh-tokoh Persia kuno. Membe-
narkan penyaliban Nabi Isa, mengingkari adanya mukjizat 
para Nabi, mengingkari adanya malaikat, dan mengingkari 
adanya syurga dan Neraka. Masih banyak lagi ajaran Baha’i 
yang jelas-jelas keluar dari Islam. 

Sumber ajarannya adalah ramuan dari sejumlah faham 
dan agama, antara lain : Syi`ah dan turats Persia pra-Islam, 
 Budha,  Brahma,  Zradasyti,  Manu,  Mazdak. Juga ada unsur 
 Yahudi,  Nasrani dan paham-paham kebatinan lainnya. Di 
Indonesia faham ini mengklaim punya pengikut di berba-
gai daerah antara lain di  Tasikmalaya dan menuntut agar 
pemerintah memberi mereka hak untuk tumbuh dan dalam 
KTP anggotanya agar diizinkan mengisi kolom agama den-
gan : Baha’i. Disinyalir ada keluarga produser film sinetron 
populer asal Pakistan adalah aktifis Baha’i.

3. Jika   Ahmadiyah dan Baha’i adalah faham yang diimpor, 
maka nabi-nabi palsu juga bermunculan di Indonesia. Ada-
lah  Lia Aminuddin mengklaim dirinya mendapatkan wahyu 
dari Jibril melalui mimpi. Menurutnya, puteranya adalah 
 al-Masih yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Faham ini 
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mendeklarasikan dirinya sebagai agama ‘Salamullah’. Aliran 
ini menerima menjadi anggotanya semua penganut agama 
dan –katanya- mengajarkan hidup damai antar sesama 
pemeluk agama. Aliran ini mendapat reaksi keras dari umat 
Islam, namun ada tokoh-tokoh tertentu yang mencoba 
membela keyakinan  Lia Aminuddin yang jelas-jelas berten-
tangan dengan prinsip dasar Islam.

4. Meditasi ala  Anand  Krishna.

Tak kurang bahayanya bagi ajaran Islam, adalah faham yang 
akhir-akhir ini dikembangkan oleh  Anand  Krishna. Faham ini ter-
bilang baru dari segi baju dan nama, tetapi dari sisi substansi su-
dah kuno. 

Di India muncul sebuah faham baru yang pemimpinnya se-
seorang yang dikenal dengan julukan  Baba.  Baba ini mempunyai 
ajaran yang ingin menyatukan semua agama, khususnya  Yahudi, 
Kristen dan Islam. Tampaknya seruan untuk menyatukan tiga 
agama tersebut adalah sebuah rekayasa  Zionis untuk merusak 
akidah kaum muslimin. Banyak keturunan etnis India di kota-kota 
besar di Indonesia menganut ajaran  Baba ini. Foto-foto  Baba ban-
yak mereka pajang di toko-toko mereka seperti di kawasan Pasar 
Baru dan Fatmawati.

 Anand  Krishna sendiri terbilang produktif dalam memasar-
kan ajaran dan fahamnya tersebut. Tak kurang dari tigapuluhan 
bukunya sudah terbit di Gramedia dan terbilang buku-buku yang 
laris terjual. Peminat ajaran meditasi ini kebanyakan dari kalangan 
elit, eksekutif, selebritis yang haus akan ketenangan batin. Tetapi 
tidak menemukan jalan yang benar melainkan harus menempuh 
meditasi di bawah bimbingan  Anand  Krishna. Banyak dari mereka 
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mengikuti pengajian  Krishna di  Paramadina yang menjadi salah 
satu pos  Krishna.

Ajaran  Krishna bertumpu pada tiga pokok, yaitu :  1. Tuhan 
adalah aku, Aku adalah Tuhan. 2.  Reinkarnasi, 3 Semua agama 
adalah sama. Dua ajaran pertama merupakan faham yang dianut 
sekelompok sufi yang sesat pada abad-abad yang silam. Sedang-
kan, ajaran ketiga boleh dibilang baru karena muncul di tengah 
dominasi  Yahudi dalam berbagai sektor kehidupan di dunia kon-
temporer.

Al-kisah, suatu hari salah satu buku  Anand yang berisi ajaran 
‘ reinkarnasi’ dibedah di rumah ibadah umat Islam, di Masjid Sya-
rif Hidayatullah, Ciputat. Buku itu dibedah oleh dua orang dok-
tor  filsafat, dosen  IAIN Jakarta (  Komaruddin Hidayat dan Kautsar), 
ditambah  Lia Aminuddin dan  Anand sendiri. Ketiga pembicara 
sepakat menerima dan membenarkan ajaran  reinkarnasi yang 
ditulis oleh  Anand dalam buku itu. Orang Islam yang benar iman-
nya pasti akan terusik emosinya dengan pelecehan dan pelese-
tan  Krishna terhadap hukum al-Qur’an.  Krishna dalam bukunya 
yang berjudul ‘AH! Mereguk Keindahan Tak Terkatakan’ menulis 
di halaman 23: “Undang-undang Dasar yang disahkan pada ta-
hun 1945, sudah terasa kadaluwarsa, sudah perlu disempurna-
kan. Apalagi undang-undang yang sudah berusia sekian abad.” 

Ungkapan ini tidak bisa dipahami selain pelecehan dan 
penghinaan terhadap  Al-Qur’an yang menjadi undang-undang 
dalam kehidupan seorang muslim. Tapi  Anand  Krishna dengan 
leluasa mengembangkan ajaran meditasinya di berbagai tempat, 
termasuk di  Paramadina. 

Bila diperhatikan aliran-aliran sempalan yang sekarang ini 
mulai tumbuh di tengah alam kebebasan mempunyai titik temu 
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yang perlu dicermati, yaitu 1. Bersumber dari faham mistisisme-
sufi. 2. Ada upaya ke arah menyatukan semua agama dalam fa-
ham baru. Kedua unsur ini tak lepas dari pengaruh kuku-kuku 
 Yahudi.  Yahudi  Zionis berambisi kuat untuk menggabungkan 
semua agama menjadi satu payung. Arah ini terlihat jelas dalam 
ajaran  Anand  Krishna, Baha’i,  Lia Aminuddin dan lainnya. De-
mikian pula muara paham-paham sesat tersebut dari mistisisme 
sufi yang sejak dulu membuat masalah terus bagi kehidupan um-
mat Islam. Sikap para  Ulama sangat tegas terhadap mereka yakni 
murtad (khuruj `an al-millah). 

Di Indonesia akhir-akhir ini kajian tasawwuf mulai berkem-
bang, setidak-tidaknya dalam dataran media massa. Fenomena 
ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan dan sama sekali 
tidak terkait dengan fenomena shahwah islamiyah. Sangat boleh 
jadi acara-acara ini ditumpangi oleh gerakan tertentu yang me-
manfaatkan kehausan sebagian masyarakat muslim pada agama. 
Tujuan mereka adalah untuk semata-mata menanamkan peng-
kultusan kepada Àli bin Abi Thalib dan menampakkan rasa per-
musuhan kepada sahabat-sahabat lainnya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah mentang-men-
tang adanya keterbukaan dan kebebasan, lantas setiap orang 
atau kelompok bebas mendeklarasikan fahamnya kendatipun fa-
ham itu jelas-jelas menyimpangkan akidah dan ajaran Islam dari 
sumbernya yang asli. Mereka yang menyebarkan paham-paham 
aneh itu tidak bisa mengatakan tak ada hubungannya dengan 
Islam dan ummatnya. Yang mereka jadikan sebagai sasaran ada-
lah kaum Muslimin khususnya yang lemah iman. Dan ajaran-aja-
ran mereka sedikit banyak menempel-nempel pada Islam atau 
menggunakan simbol-simbol Islam dengan tujuan buruk yaitu 
menyimpangkan ajaran Islam yang murni.
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Maka dalam kondisi seperti inilah peran  MUI justru lebih 
dirasakan mendesak untuk memberitahukan kepada masyarakat 
bahwa paham-paham itu adalah sesat dan agar umat Islam ber-
hati-hati dan tidak terpengaruh padanya.  MUI juga harus mende-
sak kepada pemerintah untuk melarang penyebaran dan aktifi-
tas faham dan aliran itu. Jika tidak, akan semakin banyak jumlah 
orang-orang yang tersesat di negeri ini. Hal ini sedikit banyak 
merupakan tanggungjawab alim ulama di hari kemudian kelak. 
Reformasi harus didudukkan pada proporsinya. Bukan mentang-
mentang reformasi segala sesuatunya serba boleh dan semua 
rambu, bebas untuk dilanggar. 

BBB
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BAB III
KESESATAN DIKEMAS 

DENGAN GAYA ILMIAH

M
unculnya gejala penyimpangan pemikiran oleh sebagian 
kalangan intelektual di negeri ini, sebenarnya bukan hal 
baru. DR.  Harun Nasution, sekembalinya dari Kanada dan 

menjabat sebagai rektor  IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melon-
tarkan pikiran-pikiran aneh yang meresahkan umat Islam, khu-
susnya di dalam buku “Islam ditinjau dari berbagai aspeknya”. 1) 

Buku yang sarat dengan kerancuan berpikir ini, ditetapkan 
menjadi buku wajib bagi mahasiswa  IAIN seluruh Indonesia kare-

1) Buku Harun ini terdiri dari dua jilid tipis. Semula diterbitkan oleh PT. Bulan Bintang. 
Tetapi, karena dikritik keras oleh Prof.  Rasjidi, akhirnya Bulan Bintang menghenti-
kan penerbitan buku tersebut. Kini “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya: diterbit-
kan oleh UI Press. (Media Dakwah No. 223). Prof. DR. H.M.  Rasjidi termasuk orang 
yang cukup keras menantang pemikiran Harun sejak buku itu diterbitkan hingga 
saat ini. Sebagai bantahan atas pemikiran Harun itu,  Rasjidi menulis buku “Koreksi 
Terhadap  Harun Nasution” yang terkenal itu dan diterbitkan oleh Bulan Bintang. 
Hingga saat ini buku tersebut sudah dicetak ulang sampai beberapa kali. Dalam 
sebuah wawancaranya,  Rasjidi berkomentar tentang Harun, katanya : “Prof. Harun 
adalah teman saya pribadi ketika saya menjadi assosiasi Profesor di Universitas McGill 
sampai kembali ke Jakarta tahun 1963. Nampaknya, pembawaan pribadi kami ber-
dua berlainan sehingga penilaian tentang apa yang kami dengarkan dan saksikan 
juga berlainan. Harun menunjukkan dirinya sebagai orang yang sangat terpengaruh 
oleh cara orang mempelajari Islam di Barat sehingga memberi kesan bahwa semua 
cara mempelajari Islam di sana, baik. Dan semua yang di negeri-negeri Timur Tengah 
mengecewakan, tanpa melihat perbedaan waktu yang berabad-abad”. (“Pelita” 22 
Juli 1992). 
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na posisi Harun sebagai rektor. Harun mengajak umat Islam, khu-
susnya kalangan  IAIN, agar bersikap kritis terhadap ajaran Islam. 
Tidak menerima apa adanya dari teks-teks  Al-Qur’an dan Hadits 
Nabi n, apalagi pendapat para  Ulama. Karena menurut Harun, 
banyak ketentuan  Al-Qur’an yang sudah tidak dapat lagi diterap-
kan di zaman modern ini. Pasalnya, sudah tidak relevan lagi den-
gan perkembangan dan kemajuan zaman yang berubah dengan 
cepat. Apalagi ketentuan-ketentuan  Al-Qur’an yang dipandang 
bersifat kondisional dan regional. Menurutnya, bila umat Islam 
ingin maju dan mengejar ketinggalannya dari Barat, maka umat 
Islam harus bersikap kritis pada ajaran-ajarannya, membuang 
konsep-konsep yang tidak terpakai lagi di zaman ini, meskipun 
itu bersifat mapan dan berasal dari nash yang qath’i. Umat Islam 
dituntut harus berpikir rasional. 

Dalam sejarah pemikiran Islam, sistem berpikir seperti itu 
terdapat dalam aliran  Muktazilah. Karena itu, Harun pun dengan 
gencar mengkampanyekan kepada mahasiswa  IAIN yang dia-
jarnya, agar banyak membaca aliran  Muktazilah. Karena dengan 
menganut paham ini, umat Islam bisa terlepas dari belenggu pe-
mikiran yang telah ratusan tahun mengungkungnya. Salah satu 
terobosan Harun ketika itu, adalah bahwa “qadha’” dan “qadar” 
harus dibuang dari rukun  Iman. Karena pilar inilah yang membuat 
umat Islam menjadi lesu dan tidak bergairah. Sehingga, akhirnya 
menjadi bangsa yang terbelakang.2) 

2) Menurut Pengakuan Harun, pahamMuktazilah –yang mengikutinya kini lebih suka dis-
ebut rasionalis– disebarkan lewat  IAIN, terutama  IAIN Jakarta sejak 15 tahun lalu. 
Karena pahamMuktazilah itulah menurutnya, yang cocok dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sedang pahamAhlussunnah dianggap tidak cocok 
dengan kemajuan Iptek, karena dinilai bersikap jabari (serba kehendak Tuhan). Li-
hat wawancaranya dengan Harian “Pelita” 16 Juli 1992.
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Dengan demikian,  Muktazilah pun secara serta merta men-
jadi tren pemikiran kebanggaan bagi para fanatikus Harun. Filsa-
fat dijadikan ilmu yang didewa-dewakan oleh para pengagum 
Harun. Harun mendorong mahasiswanya agar menggunakan 
logika bebas dalam meneliti segala sesuatu. Tidak ada yang kebal 
kritik, sekalipun itu nash  Al-Qur’an. Bila ternyata menurut logika 
mereka,  Al-Qur’an tidak relevan dengan kemajuan zaman yang 
mengacu ke Barat, maka ayat itu harus ditinggalkan. Bagi orang-
orang Harun terkesan bahwa jika seorang ilmuwan belum berani 
menyalahi nash dan mengkritik hal-hal yang sudah mapan dalam 
Islam, maka orang itu belum dikatakan berpikir “ilmiah”. Menu-
rut Harun, seseorang tidak akan dapat bersifat objektif dalam 
menilai, bila dia berada dalam bagian yang ditelitinya. Jadi bila 
seseorang ingin meneliti Islam secara objektif, maka dia harus 
mengeluarkan dirinya lebih dahulu dari Islam. 

Kebebasan berpikir yang ditanamkan oleh Harun ini sangat 
paralel dengan gaya  orientalis Barat dalam meracuni otak-otak 
sarjana Muslim yang belajar Islam kepada mereka. Oleh karena 
itu, Harun memperjuangkan dengan sungguh-sungguh kesem-
patan belajar Islam ke Barat lewat pintu “Islamic Studies” yang 
dijumpai hampir di setiap Universitas Barat. Baginya, seorang il-
muwan tidak mampu berpikir rasional dan kritis, jika belum me-
nyerap ilmu dari Barat melalui  orientalis- orientalis itu. Karena  ori-
entalis, menurut Harun, adalah ilmuwan yang paling jujur menilai 
Islam. Sementara ulama-ulama Islam sendiri, khususnya alumni-
alumni negara Arab, tidak dapat berpikir kritis dan rasional. Ka-
rena mereka, dalam penilaian Harun, tidak mengerti metodologi. 

Harun boleh dikatakan berhasil dalam mencetak generasi 
“Neo- Muktazilah” untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran 
 Muktazilah dan ide-ide yang merusak Islam. Dalam konteks poli-
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tik, pemikiran mereka ini sangat menguntungkan rezim orde 
baru karena tidak bertentangan. Bahkan, melegitimasi setiap ke-
bijakan pemerintah yang ada dan tidak pernah kritis. 

Secara garis besar pemikiran,  Nurcholis Madjid (selanjutnya 
disebut  NM) adalah “murid” dan penerus Harun. Hanya saja “sihir-
sihir”  NM lebih canggih dan lebih memukau daripada Harun, ka-
rena dikemas dengan gaya ilmiah yang menarik. 

Misalnya, pameran referensi, “demam” istilah-istilah asing, 
dan penyampaian yang filosofis, agar terkesan berbobot. Sehing-
ga, orang-orang yang tidak jeli mengamati pokok-pokok pikiran 
yang dilemparkannya, akan terpukau dan menerima gagasan 
yang dikemas rapi itu. 

A. GAYA ORIENTALIS

Bagi yang mengikuti perkembangan pemikiran di Mesir, 
maka mereka akan sangat paham pada apa yang dilontarkan 
oleh  NM dan kawan-kawannya. Bagi mereka, semua itu sebe-
narnya tidaklah terlalu asing. Bahkan, puluhan tahun sebelum 
munculnya Harun dan  NM dengan ide “pembaruannya”, di Mesir 
telah lebih dahulu lahir pemikir-pemikir sekuler yang berusaha 
menggugat doktrin-doktrin Islam yang sudah mapan. 

Tercatatlah nama-nama seperti Rifa’at Beik Ath-Thahtawi,3) 

3) Rifa’at Beik Ath-Thahtawi, alumnus Al-Azhar yang mendapat kesempatan belajar ke 
Perancis pada masa pemerintahan  Muhammad ‘Ali. Dia berada di Paris sekitar ta-
hun 1826 sampai 1832. Sekembalinya dari Eropah, dia menyerukan “sekularisasi” di 
Mesir. Seperti hak sesama warga negara harus sama seperti hak setiap Muslim atas 
Muslim lainnya. Dia juga menuntut “kebebasan” dalam kehidupan sosial dan per-
gaulan pria-wanita hingga menganggap bahwa dansa adalah seni. Prinsip-prinsip 
hukum Barat, baginya sama saja dengan Ilmu Ushul Fiqh yang merupakan dasar 
bagi hukum Islam. Karya-karyanya adalah “Al-Mursyid Al-Amin lil Banat wal-Banin” 
dan “Manhaj Al-Albab Al-Mashriyyah”. 



51

  Oriental isme dalam SorotanOriental isme dalam Sorotan
P e m b a r u a n  I s l a m  & P e m b a r u a n  I s l a m  & 

 Thaha Husein,4) ‘ Ali ‘Abdur-Raziq,5)   Mahmud Abu Rayya,6) Ahmad 

4)  Thaha Husein, adalah seorang sastrawan Mesir yang cukup dikenal. Lahir tahun 1889 
di sebuah dusun Al-Kaliu, propinsi Al-Meniya. Belajar Islam di kuttab kampungnya 
hingga hafal  Al-Qur’an. Berasal dari keluarga miskin dan hidup kumuh. Matanya 
sudah tidak melihat sejak usianya lima tahun karena serangan penyakit dan tidak 
terobati. Dia merantau ke Kairo dan belajar pertama kali di Al-Azhar tahun 1902 
hingga 1908. Keluarnya Thaha dari Al-Azhar punya latar belakang tersendiri. DR. 
Ghallab menceritakan, ketika Thaha mengikuti ujian untuk meraih ijazah “Al-
‘Alamiyah”  (setingkat dengan S1), lisan dan tulisan, dia tidak mampu menjawabn-
ya secara baik dan akhirnya gagal dengan nilai yang memalukan. Kemudian dia 
frustasi dan pindah ke Universitas Mesir (sekarang menjadi Universitas Kairo, dr.). 
Dari sejak itu dia tidak henti-hentinya menyerang Al-Azhar. (Majalah “An-Nahdhah 
Al-Fikriyyah” Thn. 1932). Waktu itu di Universitas Mesir, sudah banyak mengajar 
 orientalis- orientalis Perancis dan Italia. Di Universitas inilah, Thaha berkenalan 
dengan lingkungan  orientalis dan dia sangat akrab dengan Santillana. Dia meraih 
“doktor” pertama di sini tahun 1914 dengan disertasinya tentang “Zikra Abi Al-‘Ala”. 
Kemudian dia mendapat kesempatan belajar ke Perancis. Dia mulai masuk Univer-
site Montpellier dan lulus Licence tahun 1916 di Universitas Paris. Kemudian me-
raih doktor tentang “Ibnu Khaldun” tahun 1917 dengan promotornya Durkheim, 
seorang filosuf sosiologi  Yahudi yang sangat apriori dengan Ibnu Khaldun. Jejak 
itulah yang diikuti oleh  Thaha Husein untuk menarik simpati profesornya. Kembali 
ke Mesir tahun 1919. Thaha mengajar mata kuliah “sastra Arab” di Universitas Mesir 
tahun 1925. Di Perancis, dia banyak belajar kepada Casanova di “College de Fance”, 
sebuah institut Perancis untuk mem”brain wash” intelektual Arab. Thaha sangat 
mengagumi Casanova dan mengakui bahwa gurunya itu adalah seorang penga-
nut kristen fanatis. (“ Thaha Husein : Hayatuhu wa Fikruhu fi Mizan Al-Islam”, Anwar 
Jundi, Dar Al-I’tisham, Kairo, cet. pertama, 1977)

5) ‘ Ali ‘Abdur-Raziq, alumni Al-Azhar dan salah seorang murid syekh   Muhammad ‘Abduh. 
Bekerja sebagai hakim agama. Karyanya yang menimbulkan banyak kontroversi itu 
ialah “Al-Islam wa Ushul Al-Hukm”. Ali mengingkari adanya sistem politik dalam Is-
lam. Dan buku itu terbit menjelang dihapuskannya sistem “khilafah” Islam. Konon, 
wakil pemerintah Inggris di Mesir mendukungnya dan memberi kata pengantar 
buku itu. Buku tersebut menyerukan sekularisasi dalam pemerintahan Mesir. (“Al-
Ittijahat Al-Fikriyyah Al-Mu’tashirah”, Prof. Dr. ‘Ali Gareisyah, Dar Al-Wafa’, Kairo, cet. 
pertama, 1986, h.108). Sebagai reaksi atas kitab itu, tidak kurang dari dua puluh  
kitab terbit menyerang ‘Ali ‘Abd Raziq. Buku yang terbaik mengkritik ‘Ali ialah “Al-
Islam wa Al-Khilafah fil-Ashri Al-Hadits”, karya Prof. DR.  Muhammad SAW Dhiya’ Ad-
Din Ar- Rais, seorang guru besar “Sejarah Islam” di Fakultas Darul Ulum, Universitas 
Kairo. Karena pendapatnya itu, ‘Ali ‘Abd Raziq dipecat oleh Al-Azhar dari jabatannya 
sebagai anggota Majlis  Ulama Al-Azhar, dipecat sebagai hakim agama dan seluruh 
ijazahnya dicabut dan dibatalkan. 

6) Abu Rayya, seorang penulis Mesir yang pernah diributkan karena bukunya “Adhwa’ ‘ala 
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Amin,7) dan lainnya. Mereka melemparkan isu-isu kontroversial 
dalam berbagai bidang, baik pemikiran, politik, sosial, maupun 
religius. Mereka berusaha mempermasalahkan kembali konsep-
konsep yang dianggap telah mapan dan menjadi konsensus para 
 Ulama Islam. 

 Thaha Husein mengkritik  Al-Qur’an dalam bukunya “Asy-
syi’rul-jahiliy”, dengan menuduh bahwa  Al-Qur’an bukanlah 
wahyu Allah dari langit, tetapi ciptaan  Muhammad n sendiri. 
Menurutnya, ungkapan-ungkapan ayat  Madaniyah yang de-
mikian dalam adalah akibat pengaruh kaum  Yahudi di kota itu. 
Pasalnya, orang  Yahudi punya andil besar dalam dunia syair Arab. 
 Thaha Husein juga menuduh bahwa  Al-Qur’an adalah kumpulan 
syair-syair  Jahiliah.8) 

as-Sunnah Al-Muhammadiyah” yang berusaha meragukan validitas Hadits-hadits 
Nabi. Abu Rayya menuduh Abu Hurairah membuat Hadits palsu dan mengecamn-
ya secara keterlaluan. Syekh As-Siba’i mengatakan, bahwa Abu Rayya adalah orang 
yang paling kasar dan tidak beradab di antara pengeritik Abu Hurairah. Sejumlah 
buku ditulis oleh  Ulama-ulama Hadits terbit menghujatnya dan membuktikan 
kekeliruannya. 

7)  Ahmad Amin, seorang penulis terkenal di Mesir, alumnus Institut Pengadilan Aga-
ma dan dekan Fakultas Sastra. Tiga karyanya yang dikenal, “Fajrul-Islam”, “Dhuha 
Al-Islam”, “Zhuhrul-Islam”. Amin banyak mengkritik Hadits dalam bukunya “Fajrul-
Islam” itu. Kekeliruan pemahamannya tentang Hadits banyak disingkap oleh para 
 Ulama, khususnya Prof. Dr.  Musthafa As-Siba’i dalam disertasi doktornya “As-Sun-
nah Wa Makanatuha fit-Tasyri’ Al-Islami”. 

8) Di antara pemikiran-pemikiran  Thaha Husein yang banyak menimbulkan reaksi 
keras dari pada  Ulama dan sastrawan Mesir, ialah : 
1. Karena sesuatu hal, orang percaya bahwa Nabi itu harus berasal dari ketu-

runan Bani Hasyim. Dan karena sesuatu hal, mereka merasa perlu membukti-
kan bahwa  Al-Qur’an adalah kitab berbahasa Arab yang lafaz-lafaznya identik 
dengan bahasa orang Arab badui. 

2. Jarak antara sains dengan dien cukup jauh dan tidak mungkin bertemu. Ba-
rang siapa mengklaim antara dien dengan sains itu sejalan berarti dia penipu 
atau tertipu. 

3. Sesungguhnya “Fir’aunisme” adalah falsafah yang sudah melekat di hati orang 
Mesir dan harus demikian. Setiap warga Mesir adalah fir’aunis sebelum men-
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jadi Arab. Bila Anda memisahkan Mesir dengan fir’aunismenya berarti Anda 
memusnahkan Mesir, meruntuhkan Sphinx dan Abul-Houl (patung kepala 
singa). Saya mengulangi kata-kata mahasiswa :”Jika Islam menghalangi kami 
dari fir’aunisme kami, Islam akan kami buang”.

4. Bangsa Mesir telah ditimpa berbagai penindasan dan kekejaman yang datang 
dari Persia, Romawi dan juga Arab.

5. Saya ingin belajar sastra Arab sama seperti seorang ilmuan yang belajar bi-
ologi. Saya tidak mau menghabiskan umur belajar sastra kemudian memu-
ja-muji Ahlus-Sunnah dan mengecam Muktazilah. Siapakah yang sanggup 
menugaskan saya yang mempelajari sastra, agar menjadi misionaris Islam dan 
menghancurkan atheisme. 

6. Setiap orang dapat menjadi mukmin dan kafir dalam waktu yang sama. Mak-
sudnya, dia beriman dengan hatinya dan kafir dengan akalnya. Hati, dapat me-
nerima dan merasa tentram pada sesuatu, lalu dia mengimaninya. Sedangkan 
akal mengkritik, mengubah, berpikir atau mengevaluasi sehingga meruntuh-
kan apa yang ada, kemudian membangunnya dan meruntuhkannya lagi. 

7. Kita harus mengikuti jejak orang Eropa dan berjalan di belakang mereka un-
tuk menjadi sekutu mereka. Kita harus mengambil peradaban mereka secara 
utuh, baik dan buruknya, manis dan pahitnya, yang kita senangi dan yang 
tidak disenangi, yang terpuji dan tercela. 

Ide-ide  Thaha Husein menimbulkan goncangan keras di kalangan ilmuan dan 
sastrawan Mesir. Di antaranya, ialah Syekh  Muhammad Al-Janbihy,  Ulama yang 
banyak bergaul dengan Jalalluddin Al-Afghani dan   Muhammad ‘Abduh, menu-
lis kitab “Balaya Buza”. Sejumlah pakar bangkit menghujatnya dan menelusuri 
pikiran-pikirannya hingga mereka menemukan bahwa : 

a. Pendapatnya yang ada dalam kitab “Asy-Syi’r Al-Jahily” adalah saduran 
dari buku “Maqalat fil-Islam” karya Jirjis Shal.

b. Pendapatnya dalam buku “Hadits Al-Arbi’a” adalah fotocopy dari Georgy 
Ziadan dan “Al-Aghani”. 

c. Pendapatnya yang ada dalam bukunya “Fi Hamisyas-Sirah” bersumber 
dari dongeng-dongeng dan buku asing. 

d. Pikiran-pikirannya dalam buku “Mustaqbal ats-Tsaqafah” tidah lain 
kumpulan dari pendapat  orientalis, buku “At-Taghrib” (pembaratan) dari 
peradaban laut putih dan fir’aunisme. 

Reaksi keras terhadap  Thaha Husein tidak saja di Mesir, tapi juga dari negara-
negara Arab lainnya. Di Suriah tahun 1933, terjadi pembakaran seluruh buku 
karya  Thaha Husein di sebuah lapangan terbuka. Dari Iraq, sebuah telegram 
datang tari Prof. Taufiq Al-Fukaiki, seorang pemikir Iraq yang sangat menge-
camnya. Di Mesir sendiri, perkara Thaha diajukan ke Pengadilan thn.1926. Di 
samping puluhan buku dan tulisan yang terbit menghajarnya dari berbagai 
jurusan dan bidang ilmu. (“ Thaha Husein.”, Anwar Jundi, op.cit. hal. 14-17). 
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Menurut Prof. DR.  Ismail Raji Al-Faruqi,9) mantan ketua juru-
san “Islamic Studies” di Temple University, Pennsylvania, AS, studi 
Islam di Perguruan tinggi-perguruan tinggi Barat tidak pernah lu-
put dari misi  Zionis dan Kristen. Faruqi, sebagai pakar yang sudah 
matang di dunia “persilatan” orientalisme, merasakan langsung 
cengkraman “kuku-kuku”  Yahudi  Zionis itu dalam studi Islam, se-
jak dari dana dan beasiswa hingga profesor-profesornya. 

Faruqi dalam tulisannya itu, beberapa lama sebelum ia 
gugur “syahid” ditembak oleh agen “ Zionis”, akhirnya menasehati 
para sarjana Muslim agar tidak belajar Islam ke Barat. Materi-ma-
teri yang dibahas di sana, kata Faruqi, sengaja difokuskan pada 
paham-paham yang dianggap sesat dalam pemikiran Islam, sep-
erti  Muktazilah,  Khawarij, Isma’iliyah,  Jabariyah, Inkarus-Sunnah 
dan aliran-aliran tasawuf yang menyeleweng. Itu semua mereka 
rangkum di bawah sebuah disiplin ilmu, yang mereka namakan 
“Filsafat Islam”. Mahasiswa-mahasiswa yang sedang menulis tesis 
dan disertasi, mereka giring untuk membahas topik-topik yang 
berkaitan dengan paham-paham tersebut. 

Faruqi, yang memperoleh dua gelar “doktor” di AS itu, juga 
menekankan bahwa Amerika dalam melakukan misinya itu, bia-
sa menampung orang-orang intelek “buangan” yang melawan 
“mainstream” di negeri-negeri Muslim, kemudian diberi tempat 
di AS sebagai profesor di Universitas. Ia mengambil contoh al-
marhum Prof. Fazlurrahman. Sarjana asal Pakistan itu diberi posisi 
di Amerika sebagai “Profesor” di Universitas Chicago, setelah diu-
sir oleh pemerintah Pakistan, karena dihukum kafir oleh seluruh 
ulama negeri itu. Vonis itu akibat dari pendapat-pendapatnya 
yang mengkritik nash-nash Al -Qur’an. Barangkali karena pertim-

9)Jurnal “The Contemporary Muslim”, No. 43 Thn. 1985 hal. 101-110
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bangan itulah, Syekh ‘Abdul Halim Mahmud, mantan Syaikhul-
Azhar di Mesir, pernah berniat menghapuskan jurusan “ filsafat” 
dari Fakultas Ushuluddin, di Al-Azhar. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Prof. DR.  Muham-
mad Al-Bahi, mantan rektor Al-Azhar. Doktor tamatan salah satu 
Universitas Jerman itu menerangkan dalam bukunya “Al-Fikrul 
Islami Al-Hadits”, bahwa ada hubungan erat antara misionarisme 
dan orientalisme.10) Ia juga membeberkan nama-nama  orientalis 
Barat yang dianggapnya ekstrim dalam menyerang Islam lewat 
tulisan-tulisan mereka. Misalnya, A.J.  Arberry,  Alfred Geom,  Baron 
Carrade Vaux, H.A.R. Gibb,  Goldziher, J. Maynard, S.M. Zweimer, 
‘Aziz ‘Atiyyah Sorial,11) G. Von Grunbaum, P.K. Hitti,12) A.J. Wensin-
ck, K. Gragg, Louis Massignon, D.B. Macdonald, Miles Green, D.S. 

10) Al-Bahi mengatakan : “Misionarisme dan orientalisme adalah dua rukun penyang-
ga imperialisme di Mesir dan Timur Islam. Keduanya bertujuan menghapus nilai-
nilai Islam, menjauhkan orang dari bahasa Arab fush-ha (bahasa asli  Al-Qur’an), 
memutuskan hubungan antar sesama bangsa-bangsa Muslim dan Arab, meng-
hinakan kondisi bangsa-bangsa Muslim sekarang dan mempermalukannya di 
tingkat internasional”. Dan tentang perbedaan orientalisme itu tidak ada bedanya 
dalam tujuan. Hanya saja “orientalisme” memakai aju “penelitian”. Orientalis men-
gatasnamakan penelitiannya dengan “corak ilmiah akademik”. Sementara “mis-
ionarisme” tetap dalam batas “penanggulangan kemiskinan”. (Al-Fikr Al-Islami Al-
Hadits..”, Al-Bahi, Maktabah Wahbah, Kairo, cetakan kesepuluh, 1977, hal. 417-418).

11)  Seorang Kristen fanatis asal Mesir, mantan guru besar di Universitas Alexandria. 
Belakangan mengajar “studi Islam” di AS. sangat dengki terhadap Islam dan kaum 
Muslim. Sering menyelewengkan ajaran Islam. Tulisan-tulisannya banyak tentang 
perang Salib. (Al-Fikr Al-Islami..”. op.cit, hal. 449)

12)  Seorang Kristen Libanon yang sangat anti terhadap Islam, mantan guru besar 
pada jurusan “Oriented Studies” di Universitas Princeston, AS dan ketua jurusan di 
Universitas yang sama.. sekarnag telah pensiun dan tergolong orang yang sangat 
memusuhi Islam. Hal itu tampak jelas dalam bukunya “Tarikh Al-Arab” yang sarat 
dengan penghinaan terhadap Islam dan Nabi  Muhammad N Demikian pula tu-
lisannya dalam “Encyclopedia Americana” pada sub judul “sastra Arab”, Hitti meng-
klaim bahwa gerakan pembaharuan dalam dalam sastra Arab dipelopori oleh 
kaum  Nasrani Libanon yang belajar dari tenaga-tenaga misionaris Krsiten Amerika. 
(“Al-Fikr Al-Islami..”, loc.cit.)
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 Margoliouth, Majid Khaddouri,13) R.L.  Nicholson,  Harvly Holl,  Hen-
ry Lammens,  Joseph Schacht. 

Sebagian orang membangga-banggakan semangat kri-
tis dan objektif yang dilakukan para  orientalis. Namun, terbukti 
bahwa  orientalis Barat tidak menggunakan metodologi ilmiah 
yang menuntut seorang researcher agar bersikap objektif dan 
jujur terhadap objek yang ditelitinya, bila berhadapan dengan 
Islam. Penelitian Barat secara umum, sulit melepaskan unsur prib-
adinya (subjektifitas) yang muncul dalam sikap fanatisme agama 
yang anti Islam dalam meneliti masalah-masalah yang berkaitan 
dengan Islam. Mereka dapat berlaku jujur terhadap agama-agama 
dan  ideologi lain, kecuali terhadap Islam. Ini dikemukakan sendiri 
oleh sosiologi Prancis,  Gustav Lobon dalam buku “Hadharat Al-
Arab” (Peradaban Arab). Hal yang sama juga diakui oleh  orientalis 
terkenal, Montgomery Watt dalam bukunya Apakah Islam?

B. PANDANGAN KEAGAMAAN NURCHOLIS 

Setelah melempar ide “sekularisasi”nya di tahun 1970-an, 
sehingga mengundang kritik dari berbagai pihak, antara lain Prof. 
DR. H.M.  Rasjidi14) dan   Endang Saifuddin Anshari15)-pada Oktober 

13)  Kristen Irak, fanatis dan anti Islam dan umatnya. Mengajar dan menjadi ketua ju-
rusan “Middle East Studies” di Universitas John Hopkiens, AS. bukunya yang penuh 
dengan serangan terhadap Islam ialah “War and Peace in Islam” (Perang dan Damai 
dalam Islam). Ibid.

14)   Rasjidi telah banyak berjasa dalam membela Islam di Indonesia dari rongron-
gan pemikiran yang dilancarkan oleh berbagai kelompok. Kritikan  Rasjidi terha-
dap Nucholish Madjid dapat dibaca dalam bukunya “Koreksi Terhadap  Nurcholish 
Madjid”. Kini  Rasjidi telah berusia lebih dari tujuh puluh tahun. Kekuatannya telah 
berkurang. Namun  Rasjidi tetap dilanjutkan oleh generasi mendatang sesudahnya.

15)  Endang Ssifuddin Anshari, seorang intelektual Muslim cukup dikenal. Sejak 1957, 
dia telah aktif dalam kegiatan pergerakan pelajar, mahasiswa dan pemuda Islam. 
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1992,  NM kembali melontarkan ide-ide kontroversialnya di tem-
pat yang sama, yakni TIM (Taman Ismail Marzuki). 

Dalam ceramahnya yang berjudul “Beberapa renungan ten-
tang kehidupan keagamaan di Indonesia untuk generasi mendata-
ng” (21/10/1992) itu,  NM mengemukakan berbagai hal yang dinilai 
cukup prinsipil dan sensitif. Dikatakan prinsipil, karena menyang-
kut masalah yang fundamental, yang setiap Muslim harus tidak 
berbeda pendapat dalam menerimanya. Yakni, Islam sebagai 
nama agama yang diturunkan Allah l, syari’at adalah sesuatu 
yang mutlak dan yang sejenisnya. Pasalnya, berbeda pendapat 
dalam masalah seperti ini bisa mengakibatkan goyangnya aqi-
dah umat dan rusaknya esensi agama. 

Sedangkan dikatakan sensitif, karena tesis-tesis itu disam-
paikan ketika kondisi tengah memuncaknya kemelut Bosnia-Her-
zegovina yang memusnahkan puluhan ribu umat Islam di tangan 
tentara biadab  Serbia dan  Kroasia. Juga saat menjelang konflik 

Menyelesaikan studinya (M.A.) di McGill University, Kanada. Beliau termasuk peng-
kritik keras Nurcholish waktu itu. Bukunya dengan judul “Kritik Atas Pahamdan 
Gerakan “Pembaharuan”  Nurcholish Madjid” diterbitkan oleh Penerbit “Bulan Sabit” 
Bandung. Dalam kata pengantarnya, Endang menulis : “Persoalan yang dikemuka-
kan mereka itu, menurut hemat penulis, adalah fundamental sifatnya, karena men-
yangkut masalah-masalah prinsip. Oleh karena itu bukan kecil akibat dan pengaruhn-
ya bagi kehidupan beragama di Indonesia pada masa kini dan mendatang, apabila 
soal tersebut dilewatkan begitu saja tanpa sama sekali ditanggapi dan dikritik”.

 Orang tuanya, K.H. M. Isa Anshari, adalah seorang tokoh Masjumi yang menentang 
pemisahan Islam dengan politik. Dalam sebuah bukunya “Mujtahid Dakwah”, terbi-
tan Diponegoro, Bandung, di mengatakan : “Salah satu ciri nubuwwah  Muhammad 
adalah membawa konsepsi politik kenegaraan Islam dan melaksanakan konsepsi itu. 
Tidak sempurna kenabiannya sebagai Nabi penutup, jika Rasul yang besar itu tidak 
bicara dan berbuat sebagaimana mengatur masyarakat, bagaimana mengendalikan 
negara”. Dalam kaitannya dengan para muballighin, H.K. Isa Anshari menulis : “Za-
man Kolonial dahulu banyak muballigh yang takut politik.  Politik baginya tabu. Kaum 
penjajah berusaha sekeras-kerasnya agar umat Islam Indonesia bukan saja tidak tahu 
politik, tapi harus takut pada politik”.
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antara umat Islam dengan Hindu di India yang meruntuhkan 
Masjid Babri di  Ayodhia,16) sebuah masjid yang berusia lebih tiga 
ratus tahun. Sehingga, mengakibatkan terbunuhnya ribuan jiwa 
kaum Muslimin di India.

Selain itu, tesis tersebut disampaikan di tengah kekejaman 
dan kebiadaban kaum  Yahudi di bumi Islam, Palestina. Tentara-
tentara  Yahudi secara keji membunuh anak-anak Palestina, wani-
ta dan orang tua yang melawan kekejaman Israel dengan meng-
gunakan senjata kerikil (Al-Intifadhah). Di tengah membaranya 
“suhu” Timur Tengah dengan intervensi Amerika dan negara Barat 
lainnya dalam perang Teluk yang memusnahkan kaum Muslimin 
Irak - anak-anak, orang tua dan wanitanya -  dengan serangan 
bom-bom dan rudal sekutu yang menghujani negeri Muslim itu. 
Juga di tengah penindasan keji, pembunuhan dan penangkapan 
massal terhadap kaum Muslimin yang ta’at pada ajaran Robbnya 
di beberapa negara Arab, oleh kaki tangan  imperialis, dengan to-
peng “Undang Darurat” (Qanun Ath-Thawari). 

Bahkan di tengah pengusiran massal terhadap ribuan umat 
Islam  Myanmar dari kampung halaman mereka sendiri oleh 
pemerintah  Budha negeri itu. Di tengah berkecamuknya penin-
dasan dan pembantaian terhadap umat Islam di Kashmir oleh 
tentara India dan sejumlah kemelut lainnya yang menimpa umat 
Islam di berbagai belahan bumi. Di tengah-tengah semua krisis 
itu,  NM melempar isu-isu kontroversial yang tak dapat diterima 
oleh setiap Muslim yang berpegang teguh pada dinnya. 

Tesis-tesis itu sarat dengan kebathilan, sehingga bila tidak 
diamati secara jeli dan kritis akan dapat menyesatkan umat. Ump-

16)  Spektrum majalah “Media Dakwah”, No.227, Mei 1993
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amanya menuduh agama sebagai “biang kerok” pertikaian yang 
banyak melanda dunia saat ini. Meragunkan peran din dalam me-
raih kebahagiaan hidup; menyamaratakan kasus-kasus yang ber-
bau kultus dan  fundamentalisme yang terjadi di Amerika dengan 
kaum Muslim; mengecam sikap taat secara murni pada ajaran 
agama, karena menganggapnya dapat menimbulkan fanatisme 
dan konflik keagamaan; Mendangkalkan ‘aqidah dan meragukan 
kebenaran ajaran dien yang dianutnya. Itulah yang dicoba untuk 
dianalisis dalam pembahasan ini berdasarkan kajian teks atas 
makalah dan komentar  NM. 

Pada dasarnya, penulis ingin berbaik sangka pada  NM. Ka-
rena itu penulis berusaha untuk itu dengan membaca berulang-
ulang makalahnya dengan mencoba menafsirkannya sejauh 
mungkin untuk memahami pemikiran yang diutarakan oleh  NM. 
Tapi setiap kali usaha itu dilakukan, ada saja ditemukan ungka-
pan-ungkapan yang, mau tidak mau, membatalkan upaya tadi. 
Lalu apa yang harus dilakukan, kita ingin menutup aib seseorang, 
tapi dia sendiri yang membongkarnya.17)

Tuduhan  NM bahwa agama berada di balik pertikaian umat 
beragama di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini, dapat den-
gan jelas ditangkap dari uraiannya pada bagian IV dari makalahn-
ya itu.  NM mengatakan : 

“Peta dunia sekarang sedang ditandai oleh konflik-konflik 
dengan warna keagamaan. Meskipun agama bukanlah sa-
tu-satunya faktor, namun jelas sekali bahwa pertimbangan 
keagamaan dalam konflik-konflik dalam eskalasi (peningka-

17)  Di dalam Hadits Nabi N disebutkan : “Barangsiapa menutup aib saudaranya yang 
Muslim di dunia, Allah kelak akan menutup aibnya di akhirat”. Lihat “Riyadh Ash-
Shalihin”, bab 28, hal. 125.
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tannya) sangat banyak memainkan peran”.18)

Kemudian  NM merinci bentuk-bentuk konflik dan pihak-
pihak yang terlibat padanya, baik antar penganut agama yang 
berbeda maupun antar sesama penganut agama tertentu den-
gan sekte ( mazhab) yang berbeda, namun tetap menempatkan 
agama sebagai dasar pertikaian. Lalu  NM sampai pada kesimpu-
lan, 

“Konflik-konflik tersebut memang mengandung hal-hal di 
luar masalah keagamaan sebagai faktor penyebab, utama 
atau tidak utama. Namun, jelas sekali bahwa warna keaga-
maan tidak dapat diabaikan. Bahkan, sedikit banyak men-
gandung semangat kebencian atas nama sebuah agama 
menghadapi agama yang lain, seperti amat tampak pada 
gejala konflik di bekas Yugoslavia. Dan setiap warna keaga-
maan dalam suatu konflik tentu melibatkan agama formal 
atau agama terorganisir”.19)

Demikian NM  berkesimpulan setelah mengamati pertika-
ian-pertikaian itu. Kendatipun NM  terang-terangan menuding 
agama dalam kasus-kasus itu, namun untuk sementara kita men-
coba menafsirkan bahwa mungkin yang dimaksudkan NM  di sini 
adalah para pemeluk agama, bukan ajaran agamanya. Sebab, Is-
lam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya agar memerangi 
orang lain yang tidak mau menerima dienul-Islam. Islam tidak 
melakukan seperti yang dilakukan oleh  Serbia terhadap bangsa 
Bosnia, atau seperti pembantaian yang dilakukan  Yahudi terha-

18)  Makalah  NM dalam ceramah budaya, Taman Ismail Marzuki, dengan judul “Be-
berapa renungan tentang kehidupan keagamaan di Indonesia untuk generasi men-
datang”, hal. 4, bagian IV.

19)  Makalah  NM, op.cit, hal.5, bagian IV.
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dap bangsa Palestina. Dengan jelas Allah lmenegaskan hal itu 
dalam firman-Nya, 

ْيِن  َلا إِْكَراَه ِفى الدِّ

“Tiada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam)”. (Al-Baqa-
rah:  256)

Sebagai penerapan dari ayat itu, sejarah mencatat bahwa 
tiada kerukunan antar umat beragama –dalam arti yang sesung-
guhnya– yang dapat menandingi kerukunan yang dipraktekkan 
oleh Islam. Dengan ungkapan yang lebih tajam, dapat dikatakan 
bahwa Ahlul-Kitab tidak mendapatkan hak-haknya yang lebih 
baik dari apa yang diberikan Islam padanya. Mereka selama be-
rabad-abad hidup dengan tenteram dan bebas melakukan iba-
dahnya di bawah naungan pemerintahan Islam. Tapi, sebaliknya, 
pernahkah tercatat dalam sejarah, umat Islam hidup tenang 
dalam menjalankan syari’at agamanya di bawah pemerintahan 
non Islam? Sampai hari ini, di negara-negara Barat yang meng-
klaim dirinya sebagai negara demokrasi, sulit ditemukan per-
lakuan yang wajar dan pemberian hak terhadap warga negara 
sebagai seorang Muslim. 

Kepemimpinan Rasul n selama di Madinah merupakan se-
buah bukti konkret bagaimana kehidupan kaum  Yahudi dan  Nas-
rani dilindungi sepenuhnya. Hak-hak mereka dijamin dan kea-
manan mereka diperhatikan. Tapi sayangnya mereka melakukan 
konspirasi, secara diam-diam maupun terang-terangan, terhadap 
kaum Muslim, sehingga Allah l menurunkan ketentuannya ke-
pada Nabi n agar bertindak tegas terhadap orang  Yahudi. Hal 
ini sepertinya sudah merupakan kasus yang berulang kali terjadi, 
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sehingga harus dijadikan sebagai pelajaran. 

Bukti sejarah lain, seperti yang diakui oleh Thomas Arnold, 
 orientalis ahli sejarah, yakni ketika pasukan Islam tiba di lembah 
Jordania dan  Abu ‘Ubaidah mendirikan posnya di Fihl (nama sua-
tu tempat). Maka penduduk negeri itu, yang hampir seluruhnya 
 Nasrani dan berada di bawah pemerintahan Romawi yang  Nas-
rani pula, mengirim surat kepada pasukan Islam, yang isinya, 

“Hai umat Islam! Kamu lebih mendapat tempat di hati kami 
ketimbang bangsa Romawi sendiri, walaupun agama kami 
sama dengan agama mereka. Sebab kamu lebih jujur, lebih 
sayang, lebih melindungi, dan lebih baik dalam memerintah 
kami. Sedangkan, mereka (orang Romawi) itu mengangkan-
gi urusan kami dan mengatur isi rumah kami”.20)

Demikian pula peristiwa sejenis yang terjadi bagi penduduk 
kota Emesa (Al-Himsh, sebuah kota tua di Suriah). Para warga kota 
ini menutup pintu gerbang kota, untuk mencegah masuknya 
pasukan Heraclius (Romawi yang  Nasrani). Mereka memberita-
hukan kaum Muslimin, bahwa pemerintahan Islam dan sikap adil 
umatnya, lebih berkenan di hati penduduk Emesa, ketimbang 
orang Yunani yang bersikap zalim dan diktator terhadap mereka.21)

Untuk mengenal lebih dekat lagi bagaimana penerapan 
prinsip keadilan di bawah naungan pemerintahan Islam, tidak 
mengenal diskriminasi, rasialisasi dan primordial, alangkah bai-
knya jika kita amati sebuah kasus yang pernah terjadi di Mesir 
pada zaman pemerintahan ‘Amr Ibn Al-‘Ash. Ketika itu seorang 
warga Mesir dari etnis Kristen Koptik turut dalam perlombaan 

20)  “The Preaching of Islam” (Ad-Dawat Ila ‘l-Islami”, Prof. DR. Ali ‘Abdul Halim Mahmud, 
terj. Daud Rasyid, Usamah Press, cet. pertama, 1992, hal. 61-62.

21)  Ibid.
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pacuan kuda yang diikuti oleh  Muhammad Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Ash, 
putra Gubernur Mesir. Karena pemuda Koptik itu berhasil men-
gunggulinya, putra Gubernur memukul punggung anak Koptik 
itu dengan cemeti, sambil mengatakan: “Khuz ha. Wa ana ibnu ‘l-
akramin. Rasakan! Saya adalah anak orang berpangkat!”

 Setelah peristiwa itu, anak muda itu pergi mengadu ke-
pada Khalifah ‘ Umar Ibn Al-Khattab di Madinah. Mendengar 
pengaduan pemuda Koptik itu, Umar segera memanggil Guber-
nurnya bersama-sama dengan anaknya ( Muhammad Ibn ‘Amr 
Ibn Al-‘Ash). Apa yang terjadi? Seperti diceritakan Anas Ibn Malik 
yang menyaksikan langsung pengadilan itu, Umar bertanya, “Di-
mana orang Mesir tadi?” Pemuda itu menjawab, “Saya di sini, Ya 
Amirul-Mukminin”.

Kemudian Umar menyerahkan tongkatnya yang terkenal 
itu kepada pemuda Koptik tadi, seraya berkata: “Ambil tongkat 
saya ini dan pukulkan kepada putra orang berpangkat itu!”.

Orang itu segera memukul putra Gubernur sekeras-kerasn-
ya sampai dia benar-benar merasa puas. Umar selanjutnya berka-
ta: “Ayo, alihkan pukulanmu ke kepala ayahnya (maksudnya ‘Amr 
Ibn Al-‘Ash, Gubernur Mesir itu). Demi Allah, anaknya memukulmu 
adalah karena jabatan orang tuanya ini”. 

Anak Koptik itu berkata, “Sudah, Ya Amirul-Mukminin. Saya 
sudah puas dan menerima hak saya. Saya telah membalas orang 
yang memukul saya”.

Umar berkata lagi: “Demi Allah, saya tidak akan menghala-
ngimu memukulnya sampai kau sendiri yang berhenti”.

Kemudian ‘Umar menoleh kepada ‘Amr Ibn Al-‘Ash sampai 
berkata: “Hai ‘Amr, sejak kapan engkau memperbudak orang pada-
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hal mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka”. Dan kepa-
da warga Mesir itu, ‘Umar berkata : “Pulanglah dengan tenang. Jika 
ada sesuatu yang terjadi, kirimkan surat segera kepadaku”.22)

Demikianlah keadilan tidak sekedar jadi semboyan yang 
didengung-dengungkan, tapi diterapkan dalam kehidupan nya-
ta oleh penguasa-penguasa Muslim dan dirasakan oleh segenap 
warganya, sekalipun non Muslim. Karena Islam tidak mengenal 
rasiallisme dan primordialisme dalam menegakkan keadilan. Fak-
ta-fakta sejarah itu amat berharga bagi para pencari kebenaran. 
Sehingga, Thomas Arnold tidak dapat menyembunyikan kekagu-
mannya pada kaum Muslim, berkata: 

“Demikian dipastikan, betapa tingginya tingkat toleransi –
yang amat menakjubkan dalam sejarah abad ketujuh– yang 
disumbangkan oleh bangsa Arab Muslim kepada segenap 
penduduk kota-kota yang mereka kuasai. Mereka juga men-
janjikan akan melindungi jiwa dan harta benda para warga 
itu, serta memberikan kebebasan penuh kepada penduduk 
setempat untuk menjalankan agamanya dengan kewajiban 
tunduk pada peraturan dan membayar jizyah”.23)

Tapi, harus diketahui bahwa sikap adil dan jujur seperti 
yang dicontohkan oleh umat Islam itu, tidak datang begitu saja. 
Dia hanya muncul dari “ Iman yang sungguh-sungguh dan ket-
aatan yang penuh pada syari’at Allah”. 

Kalaupun yang dimaksudkan NM  adalah pemeluknya, teta-
pi hendaknya dalam menilai kasus perkasus dituntut sikap jujur 
dan objektif. Sehingga, tidak menyamaratakan seluruh masalah 

22)  “Baina Yadai ‘Umar”, Khalid  Muhammad Khliad, Dar Al-Ma’arif, Kairo, cet. keempat, 
1993, hal. 88-89.

23)  “Metode Riset Islami”, op.cit, hal. 62.
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dan berkesimpulan secara gegabah, bahwa agama yang menjadi 
penyebabnya. Inilah yang tidak dilakukan NM  dalam makalahnya 
itu. Siapakah yang sesungguhnya penjahat dalam pembantaian 
kaum Muslimin Bosnia? Siapakah yang merampas bumi Palesti-
na dan melakukan tindakan biadab membantai penduduk yang 
tak berdosa di negeri itu dan di perkemahan Shabra dan Syatila? 
Kalau kita mundur lagi ke belakang, siapakah pelaku pemban-
taian ribuan umat Islam di Spanyol? Apakah kehadiran Islam di 
Spanyol membawa kerugian bagi bangsa Eropa atau justru seba-
liknya, seperti yang diakui oleh sebagian penulis-penulis mereka 
yang jujur? Walaupun demikian menyakitkan, pernahkah umat 
Islam membalas dendam atas kekejaman itu? Kenapa NM  me-
mejamkan matanya dari fakta-fakta ini dan bahkan menuding 
agama, yang tentu saja di dalamnya termasuk Islam. 

C. SPIRITUALITY YES, ORGANIZED RELIGION NO

Pada bagian V, NM  mengulang kembali statement Islam Yes, 
partai Islam No, yang dilemparkannya pada tahun tujuh puluhan 
itu,24) yang kemudian menimbulkan reaksi keras atas dirinya. NM  
hingga sekarang memegang teguh semboyan itu dan meyakini 
kebenarannya. Kemudian belakangan lahir statement baru dari 
John Naisbit dan Patricia Aburdene, “Spirituality, Yes; Organized 
Religion, No”. NM  mengakui statement baru ini sejalan dengan 
statementnya. Mari kita simak kata-kata NM : 

“Ternyata setelah selang dua dasawarsa ini, semboyan yang 
mirip sekali, diperkenalkan oleh dua orang futurolog, ...berk-
enaan dengan kehidupan agama”. 

24)  Yaitu statementnya tenang “Islam, Yes! Partai Islam, No!”. pernyataan ini menim-
bulkn reaksi keras dari sejumlah tokoh Islam. Karena, menurut mereka, statemenr 
tersebut sangat bertentangan dengan esensi Islam yang berwatak universal.
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Memang jika diamati kedua statement itu, akan terlihat 
persamaannya. Keduanya menyerukan agar melepaskan ika-
tan-ikatan yang bersifat formal dan kelembagaan, termasuk di 
dalamnya agama. Karena agama merupakan ikatan yang organ-
ized. Sementara NM  hingga sekarang meyakini kebenarannya. 
Apakah keliru, jika kata-kata NM  ditafsirkan demikian, apalagi 
jika dikaitkan dengan statementnya tentang hakikat Islam yang 
sesungguhnya adalah “pasrah” dan Islam bukan nama sebuah 
agama? Justru tafsiran ini yang amat meyakinkan, meskipun NM  
menegaskan: “Kami mendapati diri kami, mengalami kesulitan 
besar, bahkan kemustahilan, untuk dapat menerima kebenaran-
nya”. Walaupun saya tidak sampai mengatakan bahwa statement 
yang dikemukakan di atas adalah kelanjutan dan statement yang 
dilontarkan sebelumnya. 

D. KULTUS DAN FUNDAMENTALISME

Seperti diketahui, bahwa gejala meninggalkan agama se-
cara besar-besaran telah terjadi di Barat sejak abad pertengahan 
(zaman Renaissance). Hal ini berpangkal dari benturan antara 
pihak gereja dengan kalangan ilmuwan yang sulit untuk didamai-
kan. Belenggu gereja terhadap kehidupan masyarakat di luar 
gereja sedikit demi sedikit berputusan. Para pemeluk agama ber-
lomba-lomba meninggalkan agamanya karena agama di Barat 
tidak lagi mampu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
yang muncul dalam kehidupan manusia. Sehingga, untuk men-
cari kepuasan hidup dan memenuhi tuntutan kebutuhan spir-
itualitasnya, manusia Barat menempuh caranya masing-masing. 
Sementara kebutuhan akan ketenteraman batin, tidak bisa dibo-
hongi. Berontak dari keadaan inilah muncul gejala kultus di Barat, 
khususnya di Amerika. 
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Kultus, menurut NM  – seperti yang dikutipnya dari Alvin Tof-
fler – ialah bentuk gerakan spiritual (dan keagamaan) dengan sis-
tem pengorganisasian yang ketat, penuh disiplin, absolutistik dan 
dengan sendirinya, kurang toleran kepada kelompok lain.25) Se-
jumlah gerakan kultus yang tersebar di Amerika disebutkan NM 
 sebagai contoh untuk menunjukkan betapa suburnya pertum-
buhan gejala kultus di negeri itu. Misalnya,  Unification Church, 
 Divine Light Mision,  Hare  Krishna, the Way,  People’s Temple,  Yah-
weh ben Yahweh, New Age, Aryan Nation, Christian Identity, the 
Order, Scientology, Jehovah Witnesses, Children of God, gerakan 
Bhagwan Shri Rajneesh. 

Bila disorot dari sudut pandang Islam, apa yang dikemu-
kakan oleh NM  itu barangkali tidaklah terlalu aneh dan menga-
getkan. Sebab, bila manusia telah lari dari dan menyimpang dari 
manhaj hidup yang telah digariskan Allah (Islam), maka berbagai 
krisis dan malapetaka yang tak terbayangkan oleh kita, akan dial-
aminya dalam hidup, baik krisis psiritual – seperti bunuh diri mas-
sal yang dilakukan oleh kelompok David Khoresh di Amerika – 
maupun krisis empirik, berupa krisis ekonomi, pencemaran alam 
dan sebagainya. Semua gerakan kultus yang terjadi di Amerika 
itu memang berangkat dari  ideologi batil. Bagi orang beriman, 
gejala tersebut tidak lain dari bukti kebenaran firman Allah SWT, 

  Í   Ì   Ë    Ê   É   È    Ç    Æ   Å
 Ñ  Ð      Ï  Î

“Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka 

25)  Makalah  NM, op.cit, hal. 6, bagian V.
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sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami 
akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam kea-
daan buta”. (Thaahaa: 124)

Di ayat lain, Allah menegaskan bahwa mereka yang berpal-
ing dari Allah, maka secara praktis dia masuk ke orbit setan. Nah, 
kejadian di Amerika itu lebih kurang sejalan dengan perilaku se-
tan. Perhatikan firman-Nya: 

  A  @  ?   >   =     <  ;  :  9  8     7  6
“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Allah, Yang 
Maha Pemurah, (Al- Qur’an) maka setan itulah yang menjadi 
teman yang selalu menyertainya”. (Az-Zukhruuf: 36)

Berdasarkan analisisnya, Toffler menyebutkan bahwa mera-
jalelanya gejala kultus adalah ekses yang muncul dari gejala-
gejala negatif masyarakat industri, seperti kesepian, hilangnya 
struktur kemasyarakatan yang kukuh, dan ambruknya makna 
yang berlaku. Semua ini adalah analisis yang mengembang dan 
tidak memberikan solusi yang tuntas. Bagaimana mungkin Alvin 
Toffler dan Eric Fromm memberikan analisis yang tepat terhadap 
krisis kemanusiaan, padahal dia sendiri tidak menemukan jalan 
hidup yang benar. 

E. KULTUS ADA DI INDONESIA?

Menurut pengamatan NM,  gerakan kultus tidak hanya 
menimpa Amerika, tapi juga muncul di negeri Muslim seperti In-
donesia. NM  menulis, 

“Semuanya di Amerika, namun hal yang serupa dan yang 
analog dengan itu juga muncul di mana-mana, termasuk 
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akhir-akhir ini di negeri kita”. 

Yang disesalkan, NM  tidak menyebutkan contoh, walau sat-
upun, dari gejala kultus yang katanya, baru-baru ini hadir di neg-
eri kita. Padahal contoh-contoh di Amerika, dia sebutkan dalam 
jumlah yang cukup memadai. Saya melihat, bahwa ini adalah 
salah satu sikap pengecut dari NM.  Dia tidak berani mengemu-
kakan contoh gerakan kultus yang diamatinya itu. Ini bukanlah 
sikap seorang ilmuwan yang bertanggung jawab.

Sebenarnya, NM  ingin mengatakan bahwa di negeri ini, su-
dah mulai muncul gerakan kultus yang berwarna Islam. Itu terli-
hat dari ungkapannya di atas dan kata-kata berikut, 

“Maka sebuah kultus, meskipun diberi label keagamaan 
formal (Budhisme, Hinduisme, Islam, Kristen dan lain-lain) 
adalah sesungguhnya sebuah religion illicita, atau erzats 
religion, agama palsu. Kultus merupakan pelarian spiritual 
karena kebingungan dan kesepian yang tidak dapat disele-
saikan oleh agama formal atau terorganisasi”.26) 

Jadi, agaknya sudah terlihat bahwa yang dimaksudkan NM 
 dengan kultus di sini adalah kultus dengan label Islam, paling 
tidak salah satu di antara kultus yang muncul, yang dia tidak be-
rani menyebutkan salah satu contohnya. Hal itu lebih jelas lagi 
bila kita ikuti terus makalahnya, di mana NM  menulis, 

“Namun seperti telah dikemukakan, kultus dan  fundamen-
talisme bukanlah monopoli Amerika. Di negeri ini pun, seba-
gaimana sudah disinggung, juga terdapat gejala-gejala kul-
tus dan  fundamentalisme (yakni  fundamentalisme dalam 
arti gejala kefanatikan dan ketertutupan dalam corak pen-

26)  Makalah  NM, op.cit, hal. 7.
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ganutan agama)”.27)

Sekali lagi yang anda sebut dengan kultus dan  fundamen-
talisme, yang didefinisikan sebagai gejala kefanatikan dan keter-
tutupan dalam corak penganutan agama, manakah buktinya? Ini 
penting, supaya NM  tidak dikatakan sebagai mengkhayal saja. 

Saat ini telah berdirinya bank yang beroperasi dengan sis-
tem Syariat Islam; tampak  semaraknya syi’ar-syi’ar agama seperti 
shalat Jumat dan tarawih bersama di kantor-kantor, departemen-
departemen, gedung-gedung mewah, bahkan di hotel; terlihat 
menjamurnya jumlah wanita yang memakai busana muslimah 
di tengah fitnah, tekanan, dan risiko yang mereka terima dari 
orang-orang yang tidak senang pada Islam. Selain itu, juga tam-
pak meriahnya kajian-kajian Islam di kampus-kampus umum dan 
menjamurnya Taman Al- Qur’an; “hijaunya” lembaga perwakilan 
rakyat dengan hangatnya jalinan solidaritas yang diperlihatkan 
kaum Muslimin di negeri ini terhadap saudara-saudara mereka 
yang tertindas dan menderita di berbagai belahan bumi lainnya; 
dan ada tanda-tanda mulai tumbuhnya semangat persatuan di 
antara umat Islam, untuk melupakan berbagai khilafat (perselisi-
han) yang sudah “basi” dan sebagainya. Apakah terhadap gejala 
kebangkitan ini, NM  menuduh bahwa di negeri ini telah mulai 
tampak gejala  fundamentalisme? Itu semua memang suatu ge-
jala yang meresahkan pihak-pihak yang tidak senang terhadap 
Islam sejak dulu.28) 

27)  Makalah  NM, op.cit, hal. 8.
28) Lihat misalnya komentar Geonawan  Muhammad tentang semaraknya kehidupan 

beragam di Indonesia : “Sekarang ini terjadi santrinisasi. Semua kantor ada Mushalla. 
Jam shalat Ashar dan Maghrib selalu diingatkan di televisi. Dan pejabat-pejabat yang 
biasa dianggap pada priayi dan abangan, kini menyemarakkan agama. Bahkan ter-
jadi birokrasi ibadah. Misalnya tarawih harus ramai-ramai di departemen. Di rumah 
menteri digelar shalat tarawih dan berbuka bersama. Kalau beragama sudah dikon-
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Maha benar Allah dengan firman-Nya, 

  º¹   ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
“Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih 
hati;  tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergem-
bira karenanya”. (Ali Imran: 120)

Dari ungkapan-ungkapan NM di  atas, dapat diambil be-
berapa kesimpulan berikut: 

1. Di negeri ini telah muncul gejala kultus dan  fundamental-
isme, dengan sifat-sifatnya seperti diterangkan di atas,  sep-
erti yang telah menjamur di Amerika itu. 

2. Di antara kultus-kultus itu sudah barang tentu adalah kul-
tus Islam. Bahkan, yang dimaksudkan NM  sesungguhnya 
adalah kultus dan  fundamentalisme Islam. Ini terlihat dari 
konteks pembicaraan dan penekanannya dalam ceramah 
itu adalah pada Islam. Padahal sesungguhnya istilah “ funda-
mentalisme” itu sendiri tidak dikenal dalam Islam. Itu adalah 
terminologi Kristen yang tidak ada analognya dalam Islam. 
“Fundamentalisme” adalah istilah yang diciptakan dan di-
populerkan Barat untuk memukul umat Islam yang ingin 
menerapkan Islam dalam kehidupannya, seperti diungkap 
Amin Ra’is. (Pelita 10/11/1992) 

3. Yang ingin dikatakan NM  bahwa kecenderungan orang ter-

trol atasan, sudah tidak sehat”. Selanjutnya Geonawan mengungkapkan kesedi-
hannya : “Tapi lepas dari itu semua, memang sekarnag menggejala santrinisasi dan 
abangisasi telah mati. Garis demarkasi santri-abangan hancur berantakan”. (Jurnal 
“Ulumul-Qur’an” No. 1, jld. IV, Th. 1993, hal. 103). 
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hadap Islam yang telah mulai tampak akhir-akhir ini adalah 
sebuah agama palsu, pelarian spiritual, karena kebingungan 
dan kesepian yang tidak dapat diselesaikan oleh Islam. 

La Haula Wa la Quwwata illa Billah

Perlu ditanyakan kepada NM,  kesalahan apakah yang telah 
dilakukan oleh mereka yang merindukan Islam itu, sehingga NM 
 sampai hati menuduh mereka demikian? Apakah mereka mel-
akukan tindakan  terorisme, seperti yang dilakukan  Yahudi dan 
Amerika? Apakah mereka membunuh dan membatasi umat lain, 
seperti yang dilakukan oleh  Serbia dan  Kroasia? Apakah mereka 
merekayasa sebuah konspirasi, mengadu domba dan memfitnah 
umat lain seperti yang dilakukan Amerika dan negara-negara 
Barat di Timur Tengah? Apakah mereka mengusir orang lain dari 
negerinya seperti kekejaman  Myanmar terhadap warganya yang 
Muslim? 

Atas dasar apa NM  menyamaratakan gejala di Amerika 
dengan yang ada di negeri ini? Kepalsuan  fundamentalisme 
di Amerika yang NM  sebut, terungkap oleh terjadinya skandal-
skandal para pemimpinnya sendiri, manakah analognya di sini? 
Bukankah ini semua hanya khayalan NM  dan kecurigaannya yang 
mengada-ada pada gejala meningkatnya semangat mendalami 
agama bagi umat Islam akhir-akhir ini. Atau karena NM  frustasi, 
sebab yang dilihatnya - kecenderungan umat yang ada sekarang 
- tidak seperti yang diinginkannya selama ini, sejak tahun tujuh 
puluhan itu. Dengan kata yang lebih tegas lagi, misi NM  sebagai 
penarik “gerbong” umat Islam sejak tahun tujuh puluhan, tampak-
nya gagal.29)

29)  Majalah  TEMPO menjuluki  NM sebagai “lokomotif” penarik gerbong umat Islam di 
Indonesia. Sebuah julukan yang tidak ada landasanna dalam kenyataan. Dan ini 
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Betapa kasarnya tuduhan NM  bahwa gejala orang men-
emukan Islam sebagai kepuasan semu dan menyamaratakannya 
seperti narkotika. Coba ikuti ungkapan NM  berikut, 

“Karena itu, bagaimanapun kultus dan  fundamentalisme 
hanyalah pelarian dalam keadaan tidak berdaya. Sebagai 
sesuatu yang hanya memberi hiburan ketenangan semu 
atau palliative, kultus dan  fundamentalisme adalah sama 
berbahayanya dengan narkotika”.30)

Bahkan baginya, gejala di atas jauh lebih berbahaya daripada 
narkotika. Kata NM, 

“ Tetapi, narkotika menampilkan bahaya hanya melalui 
pribadi ... Sedangkan, kultus dan  fundamentalisme dengan 
sendirinya melahirkan gerakan dengan disiplin yang tinggi. 
Maka, penyakit yang terakhir ini adalah jauh lebih berba-
haya daripada yang pertama”.31)

F. RUNTUHNYA SEKULARISME NURCHOLIS 

Seperti disinggung di atas bahwa kecemburuan NM atas 
 kebangkitan umat Islam tampaknya disebabkan kegagalannya 
dalam mengemban misinya selama ini. Betapa tidak dikatakan 
gagal, NM yang  mati-matian memperjuangkan sekularisme se-
jak tahun tujuh puluhan, tapi fenomena yang muncul di permu-
kaan menunjukkan bahwa paham itu semakin tidak mendapat 
tempat di hati umat Islam. Pemahaman kaum Muslimin atas uni-
versalitas Islam semakin tumbuh secara positif. Kajian-kajian Is-
lam di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, semakin 

cukup berbahaya jika dikaitkan dengan Q.S. 3:188 
30)  Makalah  NM, op.cit, hal. 9
31)  Makalah  NM, loc.cit.
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semarak, dengan menempuh pola dan pemahaman yang berto-
lak belakang dengan gagasan NM.  Kampus-kampus non agama 
semakin gencar dengan kegiatan-kegiatan Islami. Sebuah feno-
mena yang sama sekali menunjukkan arah yang berbeda dengan 
konsep yang menunjukkan arah yang berbeda dengan konsep 
yang “diperjuangkan” NM  selama ini. Bahkan, lebih jelas lagi 
bahwa NM  adalah figur yang kurang mereka senangi. 

Betapa tidak gagal, NM yang  tidak senang pada  jilbab, tapi 
kenyataan menunjukkan bahwa jumlah pemakai  jilbab kian hari 
kian banyak. Bahkan, pos-pos yang selama ini dianggap meru-
pakan basisnya NM - seperti  IAIN,  HMI dan  ICMI- ternyata tidak 
mendukung gagasan dan ide-idenya secara utuh. Sebab, para 
pengkritik NM yang  cukup keras dan lantang muncul dari lemba-
ga-lembaga itu. Dari  IAIN, tercatat tokoh-tokoh seperti Prof.  Peu-
noh Dali, DR.  Mukhtar Aziz dan sejumlah doktor alumni negara-
negara Arab secara diam-diam menentang ide NM. Dari  kalangan 
alumni  HMI, Drs. Ridwan Saidi, sahabat terdekat NM waktu  di  HMI 
adalah tokoh yang cukup vokal menentang ide-ide NM di  TIM itu. 
 Soemargono SE dan  Lukman Hakiem, ditambah sederetan na-
ma-nama di “Dewan Dakwah” dan Media Dakwah adalah orang-
orang yang pernah menjadi aktifis  HMI.

Selain itu, di kalangan tokoh-tokoh  ICMI sendiri, pemikiran 
NM  banyak yang mereka tolak. Pengkritik NM dari  organisasi in-
telektual Muslim ini umpamanya DR. Moh. Amin Ra’is, DR.  A.M. 
Saifuddin, DR.Ir.  Sri Bintang Pamungkas, DR.  Fuad Amsyari walau-
pun mereka tidak mengatasnamakan  ICMI. Lain lagi tokoh-tokoh 
senior seperti Prof. Dr. H. M. Rasjidi,  Prof. DR.  Deliar Noer, Prof. 
 Hasbullah Bakri,   Endang Saifuddin Anshari dan lain-lain adalah 
figur-figur yang sudah sejak lama menghempang “gerbong kere-
ta” NM dan  gerakan “pembaruannya”. 
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Puncak keruntuhan sekularisme NM  barangkali dapat dili-
hat dalam beberapa momentum acara yang jelas-jelas ditujukan 
untuk menghujat NM. Di  antaranya, acara besar yang diselengga-
rakan oleh Lembaga Manajemen Pengembangan Infaq (LMPI) di 
Masjid Amir Hamzah, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Dalam 
diskusi eksklusif dengan tema: “Tela’ah Kritis atas Gerakan Pemba-
haruan Keagamaan” itu, lebih dari 4000 orang yang membanjiri 
Masjid itu, sebagian besar adalah mahasiswa dan kaum terpelajar 
dan dihadiri oleh NM  sendiri. Mereka melampiaskan unek-unek 
mereka yang terpendam selama ini. Pembicara demi pembic-
ara yang tampil seluruhnya menelanjangi pemikiran NM dari 
 pagi hingga sore, disambut dengan teriakan “Allau Akbar” yang 
menggetarkan Masjid. Hingga majalah Panji Masyarakat menulis 
laporan diskusi itu dengan judul “Cak Nur Babak Belur”.32)

Setelah momentum bersejarah itu, sejumlah acara besar di-
gelar dengan tujuan serupa oleh berbagai kalangan umat Islam. 
Untuk lapisan bawah, Masjid-Masjid di wilayah Jakarta hangat 
dengan tema-tema penghujatan NM. Para  khatib dengan latar 
belakang yang berbeda tidak ketinggalan menghajar pikiran NM. 

Di  kampus-kampus, acara penghujatan itu cukup semarak. 
Di antaranya, diskusi yang digelar di auditorium Kampus IKIP 
Surabaya 28 Februari 1992 (Ramadhan 1413 H) yang dihadiri 
ribuan mahasiswa. Di masjid Universitas Airlangga, Surabaya, 
juga digelar acara yang sama. Di IKIP Malang, 1 Maret, masjid se-
tempat bagai tidak mampu menampung ledakan jamaah. Dan 
berikutnya tanggal 17 Maret di Universitas Sebelas Maret ( UNS), 

32)  Majalah “Panjirmas, No.741, 26 Jumadil-Tsani – 7 Rajab 1423 H.
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Surakarta, Jawa Tengah, dengan jumlah pengunjung sekitar 4000 
orang memadati Masjid Kampus  UNS. Acara serupa juga dilak-
sanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.33) 

Di Sumatera, penghujatan terhadap NM tidak  kalah meriah 
dengan acara yang berlangsung di sekitar Jawa. Di Universitas 
Riau (Unri), Pekanbaru dan akhir Juli 1993 di USU Medan, sebuah 
seminar khusus diadakan untuk menghajar pemikiran NM dan 
 menghadirkan NM  sendiri. Tapi NM  sengaja tidak menyentuh 
masalah kontroversialnya itu untuk mengalihkan perhatian para 
pembandingnya yang sudah menyiapkan diri akan menghujat 
NM. Di  antara pembandingnya waktu di Medan itu ialah sdr. So-
fyan Sauri Siregar MA, wakil Lembaga Dakwah Arab Saudi (Darul-
Ifta’)       di Belanda. Pembanding lain mengungkap analisis yang 
cukup menarik. Menurut Sofyan, NM dalam  ceramahnya di TIM 
bulan Oktober itu banyak mengangkat masalah kultus dan  fun-
damentalisme. Dan NM juga  membuat semacam kriteria dan ciri 
khas gerakan itu. Nah, bila kriteria itu diterapkan, maka sebenarn-
ya kelompok NM sudah  merupakan gerakan kultus. Sebab, katan-
ya, NM  sendiri menyebut bahwa kultus biasanya berpusat pada 
ketokohan seorang pribadi yang menarik, berdaya pikat, dan re-
torikanya yang memukau. Kriteria ini cukup terpenuhi pada prib-
adi NM.  Demikian pula tentang jaringan keorganisasiannya yang 
terlihat, ketika NM  dihujat umat di TIM bulan Desember 1992. 
Setelah itu segenap “pasukannya” bangkit melalui berbagai me-
dia massa, membela NM.  Hingga majalah “Ulumul-Qur’an” dalam 
salah satu nomornya, secara total dari awal hingga akhir, memuat 
pembelaan berlebihan terhadap NM. Dan  dari segi alieansi, maka 
kelompok NM,  boleh dikatakan tergolong sebagai kelompok 

33)  Majalah “Media Dakwah”, No. 226, Syawal 1413 H, hal.12-13.
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yang terdepak oleh arus Islamisasi di kalangan umat Islam. 

Di Jajaran Ulama , masalah NM juga  sudah lama menjadi 
pembicaraan mereka, karena ide-idenya yang cukup meresah-
kan itu. Di Jombang, Jawa Timur, daerah asal NM  sendiri, sejum-
lah Ulama  di Pesantren “Darul-Ulum” mengadakan mudzaka-
rah (diskusi) menghantam NM yang  dihadiri langsung oleh NM 
 sendiri. Mereka mengecam keras NM yang  melemparkan ide-ide 
kontroversial selama ini. 

Khusus di kalangan Ulama  Betawi, digelar lagi acara mudza-
karah besar-besaran oleh K.H.  Abd. Rasyid ‘Abdullah Syafi’i, 
pimpinan pesantren “Asy-Syfi’iyah” di Masjid Al-Barkah. Sejumlah 
besar Ulama  Betawi hadir dalam diskusi itu dengan menampil-
kan pembicara utama DR.  Mukhtar Aziz dan K.H. Irfan Zidny M.A. 
Keduanya mengkritik tajam pikiran-pikiran NM,   filsafat,  Syi’ah dan 
orientasi ke Barat.34) 

Yang terakhir dialog yang diadakan oleh LMPI bekerja sama 
dengan Korps Muballigh Jakarta (KMJ), Majalah “Media Dakwah” 
dan  HMI Korkom IKIP Jakarta tanggal 25 Juli 1993 dengan tema 
“Hijrah, membangun izzah umat”. Dalam diskusi yang dihadiri 
oleh sekitar 3000-an pengunjung itu, turut dibicarakan masalah-
masalah kontroversial akhir-akhir ini, Prof. DR.  Deliar Noer, DR. Ir. 
 Sri Bintang Pamungkas, Wahid Alwi, M.A. dan penulis sendiri.35) 

Dengan gencarnya serangan dan respons umat seperti 
yang terlihat di atas, masihkah majalah  TEMPO menjuluki NM  se-
bagai “lokomotif umat Islam”, padahal “gerbong-gerbong” kereta 
sudah melindas sang “lokomotifnya”?

34)  Harian “Pelita” 24 April 1993.
35)  Harian “Pelita” 26 Juli 1993.
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Di media massa, polemik tentang NM dan  kelompok 
“pembaruannya” tidak dapat dihindari. Setelah NM  menyampai-
kan pidatonya di TIM akhir November 1992 itu, maka koran per-
tama yang memuat polemik adalah harian sore “Terbit”. Setelah 
itu berpindah ke “Republika”. Karena harian ini banyak dikuasai 
oleh kelompok “Pembaruan”, maka polemik berpindah ke “Media 
Indonesia”. Kemudian pindah ke “Pelita” dan akhirnya di “Media 
Dakwah” yang sampai Agustus 1993 tidak berhenti membalas 
lontaran-lontaran NM cs di  jurnal “Ulumul-Qur’an”. 

Melihat gencarnya reaksi umat Islam atas ide-ide yang dilon-
tarkan kelompok yang mengaku sebagai “ pembaru” ini, menurut 
analisis Jamal Sulthan, kolumnis terkenal Mesir, bagi mereka han-
ya ada dua alternatif. Pertama, dan ini yang terbaik, ialah kembali 
ke pangkuan Islam dan bertobat atas pikiran-pikiran mereka yang 
tidak sesuai dengan Islam. Atau, kedua, tetap bertahan dengan 
ide dan jalan yang ditempuhnya. Tapi senantiasa akan mengha-
dapi reaksi-reaksi keras umat yang tidak akan pernah berhenti.36) 

G. FENOMENA SEKULARISME DAN REAKSI UMAT

Telah disinggung di awal bahwa penyimpangan pemikiran 
dari sekelompok cendekiawan bukan suatu fenomena lokal dan 
baru lagi. Apa yang kita saksikan di negeri ini sebenarnya hanya 
merupakan “percikan” dari arus gelombang sekularisme yang 
melimbah di negeri-negeri Islam yang besar. Thaha  Husein di 
Mesir sejak tahun dua puluhan telah mengumbar “khurafatnya” 
dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan umat, 
khususnya para Ulama . Dalam dekade yang sama pula, muncul 

36)  “Difa’ ‘an Tsaqafahtina”, Jamal Sulthan, Dar Al-Wathan, Riyadh, cet. pertama, 1992, 
hal.54. Buku ini cukup berharga dan bermanfaat untuk mengenalkan kita terhadap 
watak dan pemikiran DR.  Muhammad Arkoun yang sesungguhnya.
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‘ Ali ‘Abdur-Raziq yang membantah adanya sistem politik Islam. 
Kemudian belakangan ini muncul figur-figur kesiangan seperti 
DR.  Fuad Zakaria, dosen “ filsafat” di Universitas Kairo, yang me-
nyerukan sekularisme. Lalu diteruskan oleh murid-muridnya sep-
erti DR.  Hasan Hanafi, dosen “ filsafat” di Universitas Ein Syams, 
tokoh aliran “kiri” Mesir yang ingin menjerumuskan umat Islam 
ke paham “Marxisme Komunis”. Demikian pula Dr. ‘ Athif Al-Iraqi 
(dosen “ filsafat” di Universitas Kairo), DR.  Farag Foudah dan DR. 
Nawwal As-Sa’dawi. Di Aljazair muncul pula DR. Muhammad  Ark-
oun, seorang cendekiawan yang berasal dari etnis minoritas yang 
tersisih (Berber). 

Yang menarik dari fenomena sekularisme di dunia Islam, 
khususnya di belahan negara-negara Arab, ialah sikap ulama/
ilmuwan dan lembaga-lembaga Islam yang senantiasa tanggap 
akan segala isu yang ingin merusak Islam. Para ulama dan umat 
tidak pernah mendiamkan manuver-manuver kaum sekularis. 
Bahkan, dengan segala upaya yang memungkinkan, menumpas 
aktivitas mereka hingga ke akar-akarnya. Dalam menghadang 
arus sekularisme di Mesir, para ulama yang khususnya Universi-
tas Al-Azhar benar-benar menampilkan dirinya sebagai “hishnul-
Islam” (benteng Islam) yang patut diteladani. 

“Majlis Tinggi Ulama ” (Hai’at Kibar Al-Ulama ) Al-Azhar men-
gadili  Ali ‘Abdur-Raziq karena bukunya “Al-Islam wa Ushul Hukm” 
yang sarat dengan pemutar balikan fakta. Dalam sebuah sidang 
yang diketuai oleh alm. Syeikh Muhammad  Abi Al-Fadhl, Syekh 
Al-Azhar ketika itu, pada tanggal 12 Agustus 1925 dan dihadiri 
oleh dua puluh empat ulama senior Al-Azhar, ‘ Ali ‘Abdur-Raziq 
memasuki ruang sidang dan mengucapkan “salam”, tapi tak se-
orang pun dari hadirin yang menjawab salamnya. Dalam sidang 
itulah, para Ulama  memutuskan memecat Ali dari keanggotaann-
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ya pada “Majlis Tinggi Ulama ” dan  mencabut seluruh ijazah yang 
pernah diterimanya, di samping sejumlah hukuman lainnya.37)

Mirip dengan itu, DR. Rasyad Khalifah, seorang staf penga-
jar di Fakultas Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar pernah membuat 
kejutan dengan penolakannya terhadap Sunnah sebagai dalil 
hukum, mengikuti gaya   Mahmud Abu Rayya. Setelah diperiksa 
ternyata, “virus” ingkar sunnahnya itu telah disusupkannya dalam 
disertasi “doktor”nya, tetapi, ketika dalam sidang “munaqasyah”, 
hal itu tidak terungkap. Baru setelah mendapat laporan tentang 
kegiatannya di masyarakat, bahaya itu diketahui. Sehingga, Al-
Azhar mengambil tindakan untuk memcat DR. Rasyad dari staf 
edukatif dan mencabut ijazah Al-Azhar yang diperolehnya. 

Bahkan baru-baru ini, sebuah kasus lain yang tidak kurang 
menariknya, terjadi di Universitas Kairo. Seorang staf penga-
jar di Fakultas Sastra, DR.  Naser Abu Zeid, gagal meraih gelar 
“profesor”nya, karena yang bersangkutan dianggap tidak layak 
menyandang gelar itu. Prof. DR. ‘  Abdush-Shobur Syahin, seorang 
ilmuwan terkenal dan guru besar “Sastra Arab” di Darul Ulum, Kai-
ro, yang ditunjuk menjadi ketua panitia penilaian karya ilmiah DR. 
Naser, menyatakan bahwa karya-karya ilmiah yang dihasilkan-
nya selama ini tidak memenuhi persyaratan ilmiah untuk meraih 
gelar “profesor”. Pasalnya, Prof. Syahin berhasil membongkar ana-
sir-anasir atheisme dalam buku-buku Naser. Misalnya, menghina 
nash-nash Al- Qur’an, Sunnah Rasul n, mencaci maki Imam Syafi’i, 
menyerukan kebebasan berpikir, mengecam sikap tekstualis, 
menyebarkan paham sesat tentang zat Allah, pemikiran “ Sekular-

37)  “Al-‘Alam Al-Islami Wa Al-Maka’id Ad-Dauliyyah”, faathi Yakan, Mu’assasah Ar-Ris-
alah, Beirut, cet. ke-enam, 1986, hal.109.
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isme Marxis”, menyerang Al-Azhar dan membela Salman Rusydi 
yang dihukumkan murtad dan halal darahnya oleh Khameini itu. 

Oleh para Ulama , Naser dihukum murtad dan diajukan ke 
Pengadilan dengan tuntutan “menghina agama Islam”. Seorang 
advokat terkenal, Muhammad  Humaidah, mengajukan gugatan 
ke Pengadilan, agar istri DR. Naser di-fasakh (dipisah secara paksa) 
dari suaminya, karena sang suami telah murtad dari agamanya 
dan menentang ayat-ayat Allah.38)

Demikian pula dengan kasus  Hasan Hanafi yang bekerja 
menyebarkan paham Marxisme dan  liberalisme sekuler dengan 
menggunakan istilah “Al-Yasar A-Islami”. Dosen  filsafat Ein Syams 
ini dikecam habis-habisan oleh sejumlah profesor dari Universitas 
Kairo, Al-Azhar, dan sebagainya karena ide-idenya yang memba-
hayakan dalam hal akidah, masalah-masalah ghaib, wahyu dan 
pengkultusan terhadap akal. 

Kasus-kasus yang terjadi di Mesir itu memberikan gambaran 
jelas bagi kita betapa Ulama , ilmuwan dan lembaga-lembaga Is-
lam tidak pernah mendiamkan upaya-upaya pihak tertentu yang 
ingin mengaburkan dan memutarbalikkan kebenaran Islam. 

Dalam kasus Dr.  Farag Foudah, yang sering melontarkan 
isu-isu kontroversial di Mesir seperti penolakan dan pelecehan 
terhadap Syari’at Islam, menimbulkan kemarahan Ulama  dan 
umat Islam sehingga akhirnya  Farag Foudah mati terbunuh. Cara 
seperti ini tentunya tidak dikehendaki Islam. Dalam persidan-
gan pembunuhan itu, Syekh Muhammad  Al-Ghazali, ulama dan 
pemikir Islam yang terkenal moderat itu, secara mengejutkan 

38)  Majalah “Al-Mujtama’”, Kuwait, No.1056, dan lihat juga “ TEMPO”, No.24, 14 Agustus 
1993, hal.24, 25.
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memfatwakan di depan pengadilan, bahwa orang yang menolak 
Syari’at Islam terang-terangan dan melecehkannya adalah kafir 
dan murtad.39) 

Sementara itu, di Pakistan, ketika   Fazlur-Rahman melem-
parkan isu-isu yang meresahkan dan tuduhan-tuduhan apriori 
terhadap hukum Islam, maka para Ulama  Pakistan sepakat meng-
hukumnya “kafir” dan memaksanya harus keluar dari dalam ne-
geri Pakistan.40)

Hal yang mirip pula terjadi pada masa kasus DR. Muham-
mad  Arkoun, yang terkenal sebagai tokoh kontroversial di Aljazair 
dari etnis tersisih (Berber). Karena ide-idenya tidak memperoleh 
sambutan dari umat Islam negeri itu, akhirnya Arkoun terpaksa 
mengungsi ke Perancis.41) Dan anehnya, pengacau-pengacau 
seperti itu dibesar-besarkan sekali oleh media massa tertentu di 
negeri itu. Mereka disebut sebagai “ pembaru”, “ neomodernis”, 
“ substansialis” dan sebagainya. Sementara pihak yang menge-
camnya difitnah dengan tuduhan keji dan dusta. Hal yang sama 
juga dituduhkan kepada ulama dan ilmuwan yang mengecam 
ide-ide kaum pengacau di Mesir itu. 

H. KERINDUAN PADA ISLAM 

Kekeliruan besar NM dalam  mengamati perkembangan 
umat akhir-akhir ini karena dia menerapkan metode fenom-
enologi agama, yang biasa digunakan oleh sosiolog Barat, ter-
hadap umat Islam. Teori-teori Ilmu Sosial Barat tidak selamanya 
dapat diterapkan untuk kaum muslimin. Menaiknya suhu keaga-

39)  Majalah “Al-Mujtama’”, No.1056, 6 Juli 1993, hal.18-19. 
40)  Jurnal “The Contemporary Muslim”, No. 43 Thn. 1985, p. 101-110.
41)  “Difa’ ‘an Tsaqafatina”, op.cit, hal. 55.
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maan di kalangan umat Islam, tidak bisa disejajarkan dengan se-
maraknya gerakan kultus dan  fundamentalisme di Amerika. Ka-
rena umat Islam mempunyai karakteristik dan watak yang khas. 
Inilah yang sering tidak dipahami peneliti Barat sehingga mereka 
sering jatuh dalam kesalahan dalam memahami umat Islam. 

Kecenderungan pada Islam akhir-akhir ini bukan merupa-
kan gejala lokal dan regional. Akan tetapi, kebangkitan itu sudah 
menjadi fenomena mondial di hampir seluruh negeri Muslim di 
dunia. Kenapa? Bila ingin dicari jawabannya, fenomena ini  lebih 
banyak disebabkan karena kegagalan sistem-sistem Barat yang 
diberlakukan kepada umat Islam sejak negeri-negeri Muslim 
merdeka dari penjajahan kaum  imperialis Barat. Barat yang su-
dah lebih satu abad memimpin peradaban dunia, tidak berhasil 
menjawab tantangan-tantangan umat manusia, khususnya Is-
lam. Barat gagal merealisasikan janji-janjinya. Umat Islam yang 
hidup di bawah sistem ala Barat selama puluhan tahun, sudah 
jenuh dengan konsep-konsep “imporan” itu yang akhirnya ter-
bukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. 

Dalam skala dunia Islam, demokrasi yang diteriak-teriakkan 
oleh pendukung Barat sulit dirasakan dalam kehidupan bangsa-
bangsa Muslim. Bahkan, kekuatan politik di negeri Muslim sep-
erti Aljazair yang jelas-jelas mendapat dukungan mayoritas raky-
atnya, tetapi dijegal oleh Barat untuk meraih kemenangan dalam 
pemilu, melalui kaki tangannya di negeri itu. 

Hak asasi manusia yang digembar-gemborkan Barat dan 
para pengikutnya, ternyata hanya tinggal sebagai slogan kering 
yang jarang ditemukan pelaksanaannya. Penyiksaan, intimidasi, 
tindakan teror, penangkapan tanpa alasan hukum yang jelas dan 
bahkan pembunuhan masih merajalela di negeri-negeri Muslim 
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yang berkiblat ke Barat. 

Di sektor ekonomi, bangsa-bangsa Muslim masih dalam 
keadaan terbelakang dan di bawah garis kemiskinan. Sementa-
ra hasil alam di kawasan mereka memungkinkan mereka untuk 
hidup lebih baik.42) Jurang pemisah antara si kaya dengan si mis-
kin semakin melebar. 

Di bidang Iptek, yang berbahaya dan harus diwaspadai. Se-
bagaimana berbahayanya obat-obat bius narkotika. Bahkan dia 
membayangkan, bahwa gejala di atas jauh lebih berbahaya dari 
narkotika. Itu dilakukannya dengan cara memberi illustrasi den-
gan kasus di Chicago. Mari ktia simak cara NM  mengadu domba : 

“Di Chicago berdiri perkumpulan Cult Awareness Network 
(CAN) dan di New York dibentuk gerakan Fundamentalists 
Anonymous (perhatikan nama gerakan itu yang dibuat mirip 
dengan gerakan Alcoholics Anonymous, karena pandangan 
bahwa  fundamentalisme adalah sejenis alkohol atau narko-
tika, yaitu sama-sama bersifat palliative )”.

Kemudian NM  menganggap kebangkitan Islam sebagai 
ancaman yang harus diwaspadai, mirip dengan gaya muktazilah 
mengadu domba antara umat Islam dengan rezim  Al-Ma’mun, 
dapat dilihat dari ungkapan di bawah ini : 

“Sebagaimana mereka memandang narkotika dan alkohol-
isme sebagai ancaman kepada kelangsungan daya tahan 
bangsa, mereka juga berkeyakinan bahwa kultus dan  fun-
damentalisme adalah ancaman-ancaman yang tidak kalah 

42)  “Al-Hirman Wat-Takhalluf Fi Diyar Al-Muslimin”, DR. Nabil Shubhi, Kitab Al-Ummah, 
Qatar, cet. ke-dua, a984.
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gawatnya”.43)

I. JILBAB ARTINYA MANTEL?

Ketidaksenangan NM pada  busana yang Islami itu terlihat 
dari sikap sinisnya terhadap gejala semaraknya wanita muslimah 
memakai  jilbab. Sehingga, NM  menuduhnya merupakan “gerakan 
 jilbab”. Seolah-olah pemakaian  jilbab itu ada yang mengoman-
donya. Mengapa NM  terlalu curiga pada orang yang membersi-
hkan dirinya dan melaksanakan perintah Tuhannya? Di lain piah 
NM tidak  pernah sinis dan khawatir dengan orang-orang yang 
hidup ke Barat-Baratan dan krisis moral yang melanda generasi 
muda kita akhir-akhir ini. Mengapa orang yang ingin baik justru 
dipersoalkan? Kalau kita ingin tahu yang mengomandonya ialah 
Allah l dan Rasul-Nya n. 

Berlagak seperti seorang “mujtahid” atau “mufti”, NM  ber-
fatwa bahwa aurat wanita itu memang sekujur tubuhnya kecuali 
muka dan telapak tangan, kalau waktu shalat. Sedang di luar sha-
lat, rambut itu bukan aurat.44) Dalil NM untuk  mendukung penda-
patnya ini, cukup menggelikan, yaitu pendapat alm. Syaifuddin 
 Zuhri. Sepanjang pengetahuan saya, pendapat alm. Syaifuddin 
 Zuhri tidak pernah termasuk dalam sumber Hukum Islam. Jangan-
kan Syaifuddin  Zuhri, pendapat Imam Mazhab pun tidak pernah 
dijadikan sebagai dalil hukum. Apalagi masalah yang dipersoal-
kan itu sudah tegas ketentuan hukumnya di dalam nash-nash 
syara’. Imam Syafi’i sendiri pernah mengatakan: “Jika kamu da-
pati di antara pendapatku bertentangan dengan Hadits Nabi saw., 
maka ambillah Hadits tersebut dan buanglah pendapatku itu ke 

43)  Makalah  NM, op.cit, hal. 9.
44)  Majalah “Matra”, Desember 1992, hal. 18.
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luar tembok”.45)

Tidak kurang anehnya, ialah “fatwa” NM yang  mengata-
kan bahwa  jilbab itu artinya baju mantel dan hanya sekadar sim-
bolisme yang tidak ada kaitannya dengan masalah menjalankan 
syariat. Ini sebuah fatwa yang menyesatkan dan penuh dusta ter-
hadap Allah l (iftira’ ‘alallah al-kazib). Perhatikan kata-kata NM : 

“ Apalagi memang dalam Al- Qur’an,  jilbab dan kerudung itu 
kaitannya bukan kerudung tapi baju mantel. Kurang lebih 
permintaannya adalah pakailah mantelmu itu untuk me-
nutupi dadamu. Bukan untuk menutupi rabutmu. Ini sim-
bolisme. Tidak ada urusannya dengan masalah menjalan-
kan syariat. Kalau menjalankan syariat mestinya orang lebih 
tahu bahwa menutup mulut jauh lebih penting dari pada 
menutup rambut”.46)

Berbicara masalah  jilbab, berarti membicarakan sesuatu 
fundamental dalam Islam. Sebab, dia berkaitan dengan masalah 
aurat wanita, yang ketentuannya ditetapkan dalam Al- Qur’an 
dan Hadits Nabi n Keterangan tentang  jilbab adalah keterangan 
yang bersifat qath’i (jelas). Jadi, kedudukannya dalam Islam sama 
seperti wajibnya mengerjakan shalat, shaum dan sebagainya. 
Mengingkari wajibnya mengakibatkan jatuhnya seseorang pada 
kekafiran. Sedangkan, meninggalkannya bukan karena menging-
karinya, tapi karena terpengaruh oleh arus budaya asing, adalah 
maksiat yang dilarang Allah.47)

45)  Lihat “Al-Inshaf fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf”, Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi, Dar An-
Nafa’is,  Beirut, cet. ke-dua, 1984, hal.104.

46)  Majalah “Matra”, Desember 1992, hal. 18.
47)  “Tafsir Ayat Al-Ahkam”, Syekh  Muhammad ‘Ali Ash-Shobuni, Maktabah Al-Ghazali, 
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Ketentuan hukum Allah tentang pakaian wanita di dalam 
Al- Qur’an secara khusus, diatur dalam surah An-Nur ayat 31 dan 
Al-Ahzab ayat 59. Di samping keterangan-keterangan di dalam 
hadits yang cukup jelas, sehingga tidak memungkinkan orang 
untuk berbeda pendapat lagi. Pertama sekali harus diketahui, 
bahwa seluruh ulama sepakat (ijma’) bahwa seluruh tubuh wani-
ta adalah aurat yang wajib ditutup, kecuali muka dan dua telapak 
tangannya. Yang diperselisihkan ulama adalah hukum muka 
dan dua tangan itu, apakah termasuk aurat atau tidak. Menurut 
 mazhab Syafi’i ( mazhab yang banyak dianut di Indonesia) dan 
 mazhab Hambali, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tan-
pa kecuali muka dan tangannya. Sedangkan menurut  Iman Malik 
dan Abu Hanifah, muka dan tangan wanita tidak termasuk aurat.48) 
Di Luar organ tersebut belum pernah terdengar ikhtilaf Al-Ulama , 
kecuali ikhtilaful-juhala’ (perselisihan antara orang-orang yang 
tidak mengerti). Apalagi membedakan antara aurat di waktu sha-
lat dengan di luar shalat. Ini termasuk ke dalam jenis khilaf tera-
khir yang tidak perlu diperhatikan. 

Bila diperhatikan ketentuan ayat yang mengatur tentang 
pakaian wanita, yaitu : 

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak per-
empuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (al-Ahz-
ab: 59)

Dapat dipahami bahwa kewajiban memakai  jilbab bukan 
hanya kepada istri-istri Nabi dan anak-anak perempuannya, sep-
erti diklaim oleh orang yang tidak memahami Al- Qur’an. Tapi ke-

Dimasyq, Suriah, cet. ke-dua, 1977, jild.2, hal. 380.
48)   Tafsir Ash-Shobuni, op.cit, hal.154.
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wajiban itu ditujukan kepada seluruh wanita muslimah seperti 
dinyatakan secara tegas dalam Al- Qur’an. Kemudian apakah yang 
dimaksud dengan “ jilbab” itu? Untuk mengetahui secara benar 
maksudnya sebaiknya kita kembali kepada kamus-kamus bahasa 
Arab agar tidak memberi interpretasi sendiri tentang  jilbab. 

Menurut kamus,  jilbab artinya pakaian yang menutupi 
seluruh tubuh. Di dalam kamus “Lisan Al-‘Arab” disebutkan: “Jil-
bab ialah pakaian yang lebih luas dari khumur (kerudung, bukan 
jubah, yang dipakai wanita untuk menutup kepala dan dadanya)”. 
Di dalam tafsir “Al-Jalalain”, dijelaskan bahwa  jilbab ialah paka-
ian yang menyelimuti seluruh badan wanita. Kata Ibnu ‘Abbas: 
“Istri-istri kaum Mukmin diperintahkan menutup kepala dan 
muka mereka dengan  jilbab, kecuali satu matanya, agar diketahui 
bahwa dia adalah wanita merdeka”.49)

Terjemahan Departemen Agama juga menyebutkan arti 
“ jilbab” itu ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat me-
nutupi kepala, muka dan dada.50)

Kemudian secara khusus untuk menutup kepala, dada dan 
leher, sesuai perintah Allah di dalam Al- Qur’an: 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah 
mereka menahan pandangannya dan memelihara kemalu-
annya serta janganlah mereka menampakkan perhiasann-
ya, kecuali yang (terpaksa harus) nampak. Hendaklah mere-
ka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah 

49)  Lihat materi”jim lam ba” dalam kamus “Lisan Al-‘Arab” dan Tafsir Ash-Shobuni, 
op.cit, hal. 375.

50)  Lihat  Al-Qur’an terjemahan Departemen Agama RI, juz 22, hal.678.
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mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 
mereka, atau ayah mereka”. (an-Nuur: 31)

Kalau kita gabungkan dua perintah Allah tersebut dan dipa-
hami sesuai bahasa aslinya (Arab), apalagi jika ditambah dengan 
hadits-hadits Rasulullah n serta praktek hidup wanita Anshar 
yang kesohor saat itu, maka pandangan NM itu  jelas berten-
tangan dengan perintah Allah. 

Pakaian wanita juga tidak boleh tipis dan transparan seperti 
dijelaskan dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa Asma’ 
binti Abu Bakar (saudari ‘Aisyah x) pernah lewat di hadapan Ra-
sulullah n dengan mengenakan pakaian tipis dan tembus pan-
dang, lalu Rasulullah n memalingkan mukanya, seraya berkata : 

“Hai Asma’, sesungguhnya setiap wanita bila telah men-
galami haidh, tubuhnya tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini, 
sambil menunjuk ke muka dan dua tangannya”.51)

Syekh Al-Albani, seorang ahli hadits kontemporer, men-
gumpulkan delapan kriteria pakaian wanita muslimah, dari ayat-
ayat dan hadits Nabi n, antara lain52) sebagai berikut: 

1. Menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali bagian yang 
dikecualikan dan terpaksa harus kelihatan, seperti muka, tel-
apak tangan, pakaian luar dan ujung pakaian bawah. 

51) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Hadits ‘Aisyah x yang bunyinya sebagai 
berikut :
 أن أسماء بنت أبى بكر ، دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول اهللا
 صلى اهللا عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيص لم يصلج أن يرى  منها إالّ هذا وأشار إلى

وجهه وكفيه
52) Lihat “Hijab Al-Mar’at Al-Muslimah”, Syekh  Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Al-

Maktab Al-islami, hal. 15. Buku ini termasuk kitab yang terbagus yang mebahas 
tentang pakaian wanita Muslimah, karena didukung dengan dalil dari  Al-Qur’an 
dan Sunnah. 
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2. Pakaian itu sendiri pada dasarnya bukan merupakan mode/
perhiasan. 

3. Tebal, tidak tembus pandang. 

4. Longgar, tidak sempit. 

5. Tidak menggunakan pewangi/parfum.

6. Tidak menyerupai pakaian lelaki. 

7. Tidak menyerupai pakaian wanita nonmuslim. 

8. Bukan pakaian yang mengikuti zaman. 

Dari ketentuan ayat, hadits, praktek wanita muslimah 
sepanjang sejarah, dan penjelasan para ulama dapat diketahui 
bahwa sebenarnya masalah pakaian wanita ( jilbab), aurat dan 
yang sejenisnya itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena dalil dan 
penjelasannya sudah selesai dan tidak ada yang membingung-
kan. Mempersoalkan itu kembali hanya merupakan upaya untuk 
meragukan orang (tasykik) tentang kewajiban yang sudah jelas. 
Ini sebuah cara yang biasa dilakukan  Ahli Kitab dan  orientalis. 

J. KALIMATUN SAWA’

Untuk mengatasi apa yang diklaimnya sebagai kultus dan 
 fundamentalisme itu, NM  mengajukan resepnya: 

“Mencari bentuk penganutan dan penghayatan nilai kega-
maan, jika mungkin yang lebih sehat. Jika tidak mungkin, maka 
yang sekurang-kurangnya yang dapat mencari alternatif bagi 
kultus atau  fundamentalisme tanpa akibat buruk suatu kultus 
dan  fundamentalisme”.

Untuk itu, dia berusaha mencari titik-titik temu antar aga-
ma-agama yang ada Bahkan, mengklaim bahwa semua agama 
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itu pada dasarnya adalah sama, dengan cara memanipulasi 
makna-makna ayat, menyalahpahami hadits-hadits Nabi n, dan 
mengotori kata-kata ulama. NM tidak  segan-segan menggugat 
definisi-definisi yang sudah baku dan mapan, seperti definisi “Is-
lam”.

Dalam rangka melegitimasi pendapatnya bahwa semua 
agama itu sesungguhnya adalah sama, NM  memanipulasi ayat-
ayat Al- Qur’an khususnya yang berkaitan dengan  Ahli Kitab. Ia 
memberi interpretasi atas ayat-ayat itu secara keliru dan tidak 
mengikuti standar pemahaman para ulama. Di antara ayat-ayat 
itu adalah sebagai berikut: 

“Sesungguhnya telah Kami bangkitkan dalam setiap umat 
seorang Rasul, (dengan membawa risalah), “(Wahai umat-
ku), sembahlah Allah dan jauhilah thaghut!” Di antara mere-
ka, ada yang diberi Allah petunjuk dan di antara mereka ada 
yang benar-benar sesat”. (an-Nahl: 36)

Demikian pula dengan surah Ali Imran ayat 64, asy-Syu-
ura ayat 13 dan 15, an-Nisaa’ ayat 163-165, al-Baqarah ayat 136, 
dan al-Ankabuut ayat 46. Dari ayat-ayat itu NM  berkesimpulan 
bahwa semua agama adalah sama. Karena kesemuanya mempu-
nyai mempunyai ajaran yang sama (kalimatun sawa’). Kesamaan 
itu, menurut NM,  terletak pada perintah meninggalkan praktek 
mengangkat sesama kita sebagai “tuan-tuan”. Maksudnya, hen-
daknya kita berusaha membebaskan diri dari objek-objek yang 
membelenggu kita dan menjerat kerohanian kita. Maka konsep 
“La Ilaha Illallah”, menurut NM  identik dengan konsep “teologi 
pembebasan” dalam agama Katolik.53)

53)  Makalah  NM, op.cit, hal. 11.
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Kekeliruan NM, yang  cukup fatal ialah menganggap bahwa 
agama  Yahudi dan  Nasrani yang ada sekarang adalah agama 
yang dibawa oleh Nabi  Musa dan Isa q Demikian pula kitab 
suci “ Taurat” dan “ Injil” adalah kitab suci yang masih sah dan di-
akui. Padahal sesungguhnya dalam pandangan Islam, kedua Nabi 
dan Rasul itu –sebagaimana Rasul-rasul lainnya– turun mem-
bawa agama Islam. Jadi Islam adalah agama seluruh nabi yang 
datang dari Allah. Inti ajaran mereka (Islam itu) adalah menanam-
kan kepada umatnya ketauhidan pada Allah l dan mengingkari 
Thaghut (pribadi atau sistem yang bertentangan dengan aturan 
Allah l). Yang berbeda hanyalah syariat masing-masing. Hal ini 
didasarkan pada firman Allah l: 

“Dan untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan 
syariat dan minhaj  (jalan yang terang)”. (al-Maa’idah: 48)

Setiap Nabi yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad 
 hanya membawa misi sebatas kaumnya. Sedangkan, Muham-
mad n  diutus untuk seluruh alam. Oleh karena itu, setelah Al-
lah mengutus Nabi Muhammad,  maka praktis syariat yang ditu-
runkan sebelumnya melalui  Musa dan Isa sudah tidak berlaku 
lagi. Para pengikut kedua nabi itu diperintahkan agar mengikuti 
ajaran yang dibawa oleh Muhammad n  Di dalam kitab-kitab 
suci sebelum Al- Qur’an ( Taurat, Zabur, dan  Injil) pun, ketentuan 
ini telah dijelaskan. 

Kemudian Al- Qur’an menceritakan bahwa kitab-kitab suci 
sebelum Al- Qur’an itu telah mengalami perubahan, penyelewen-
gan dan pemalsuan yang dilakukan oleh orang  Yahudi dan  Nas-
rani. Sedangkan apa yang dikenal sekarang ini dengan agama 
“ Yahudi” dan “ Nasrani” telah jauh menyimpang dari ajaran yang 
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dibawa oleh Nabi  Musa dan Isa yang sebenarnya. Karena itu, 
dalam pandangan tauhid,  Yahudi dan  Nasrani bukanlah agama 
yang diakui oleh Islam sebagai agama Allah. Firman Allah dalam 
Al- Qur’an : 

“Sesungguhnya telah kafir, mereka yang mengatakan bahwa 
Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam”. (al-Maa’idah: 17)

Dalam ayat lain Allah berfirman : 

 “Orang-orang  Yahudi berkata: “Uzair itu putra Allah” dan 
orang  Nasrani berkata: “Al-Masih itu putera Allah”. Itu ada-
lah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru 
perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Al-
lah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?” (at-
Taubah: 30)

Kemudian Allah menceritakan kesyirikan dan kekafiran 
 Yahudi dan  Nasrani, karena mereka mempertuhankan pemuka-
pemuka agama dan rahibnya. Firman-Nya: 

“Mereka menjadikan tokoh-tokoh agamanya dan rahib-ra-
hib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mem-
pertuhankan) Al-Masih putera Maryam. Padahal mereka hanya 
disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mere-
ka persekutukan”. 

Demikian tegasnya ayat-ayat di atas menerangkan keka-
firan mereka, bagaimana mungkin NM  mengklaim persamaan 
antara akidah tauhid dengan akidah syirik yang mempertuhan-
kan manusia? 

Tentang pemalsuan dan penyelewengan yang mereka 
lakukan terhadap kitab-kitab Allah dengan tegas dan tandas hal 
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itu diungkap dalam Al- Qur’an: 

“Maka, celakalah orang-orang yang menulis Al-Kitab den-
gan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya : “Ini dari Al-
lah” (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang 
sedikit dengan perbuatan itu. Maka, celakalah bagi mereka, 
akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri dan 
kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang 
mereka kerjakan”. (al-Baqarah: 79)

Oleh karena itu, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Mu-
hammad n  untuk mengakui “kitab-kitab suci” adalah kitab suci 
yang asli, yang tidak dikotori oleh campur tangan manusia. Bukan 
sembarang kitab suci. Alangkah dustanya NM yang  menuduh 
Nabi Muhammad n  diperintah Allah untuk mempercayai kitab 
suci manapun.54) Apakah terhadap kitab suci yang sudah bercam-
pur baur dengan pendapat manusia, Allah masih memerintahkan 
agar Nabi n mempercayainya? 

Adapun makna “kalimatun sawa’” yang tertera dalam Ali Im-
ran ayat 64 adalah sebuah ajakan Rasulullah n kepada  Ahli Kitab 
untuk berpegang teguh pada prinsip yang disepakati oleh semua 
orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti pada 
nabi. Karena semua nabi dan rasul yang diutus Allah membawa 
misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak menyembah selain Allah. 

2. Tidak mensyirikkan Dia. 

3. Sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai 
“tuhan-tuhan” selain Allah. 

54) Op.cit, hal 16.
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Dari tiga prinsip ini sudah barang tentu orang yang meny-
embah dan mempertuhankan berhala, patung, thaghut, manu-
sia, dan sebagainya; tidak termasuk dalam seruan itu. Oleh kare-
na itu, ajakan tersebut sesungguhnya merupakan seruan untuk 
mengikuti Rasulullah n Karena orang yang masih berpegang 
pada kitab suci yang asli, pasti akan menemukan perintah untuk 
mengikuti Nabi Muhammad n  yang diutus setelah  Musa dan Isa 
q. 

K. ISLAM BUKAN AGAMA? 

Yang cukup mengagetkan, dalam ceramahnya di TIM itu, 
NM  mengklaim bahwa “Islam” yang disebut dalam Al- Qur’an 
bukan nama dari sebuah agama. Tapi maksudnya adalah “sikap 
berserah diri pada Tuhan”. Pendapat ini tentu saja mengejutkan 
orang yang belum mengenal NM. Dia  memberi contoh surah Ali 
Imran ayat 67 yang menceritakan polemik kecil antara  Yahudi dan 
 Nasrani. Kedua kelompok ini mengklaim Nabi  Ibrahim a.s. masuk 
ke dalam golongannya. Lalu Al- Qur’an menegaskan bahwa  Ibra-
him adalah: “hannifan musliman”. Oleh NM, ayat  ini diartikan “se-
orang pencari kebenaran yang tulus dan murni (hanif) dan seorang 
yang berhasrat untuk pasrah”. NM sangat  keberatan bila kata itu 
diartikan, bahwa  Ibrahim adalah seorang muslim. Kendati ayat itu 
tegas-tegas menyebutkan “musliman”.

Dengan berani, NM  mengklaim bahwa Nabi  Ibrahim tidak 
terikat dengan suatu agama formal apapun. Sebuah tuduhan  Ya-
hudi dan  Nasrani di atas, jauh lebih keji. Perhatikan ungkapannya 
berikut ini : 

“Berdasarkan pandangan asasi itu, kita dapat mengerti 
mengapa  Ibrahim, “bapak monoteisme” dan “first patriarch” 
disebut dalam Al- Qur’an sebagai orang yang tidak terikat ke-



96

  Pembaruan Is lam  & Oriental ismePembaruan Is lam  & Oriental isme
d a l a m  S o r o t a nd a l a m  S o r o t a n

pada suatu bentuk “organized religion”, melainkan seorang 
pencari kebenaran yang tulus dan murni (hanif) dan seorang 
yang berhasrat untuk pasrah (seorang muslim, dalam arti 
generik kata-kata Arab itu) kepada Kebenaran, yaitu Tuhan”. 

Demikian pula keberaniannya mengklaim bahwa pencarian 
kebenaran yang tulus dan murni, akan mustahil dilakukan dalam 
semangat komunal dan sektarian. Ia harus bebas dari setiap ke-
mungkinan pengungkungan rohani.55) Ajakan NM ini  saya nilai 
cukup mengerikan. Dia “berfatwa” dalam mencari kebenaran 
yang tulus dan murni, harus melepaskan diri dari ikatan komunal. 
Jadi, seorang muslim yang ingin mencari kebenaran, haruslah 
melepaskan ikatan keislamannya, karena tidak akan menemu-
kan kebenaran yang sesungguhnya selama masih terikat dengan 
keislamannya. Na’uzu billahi min zalik.

Sekiranya NM  menggunakan sedikit waktunya untuk mem-
buka kamus Bahasa Arab, niscaya dia tidak akan jatuh dalam sikap 
“sembarangan” menafsirkan Al- Qur’an. Kamus Bahasa Arab yang 
sangat sederhana saja, jika diruju’ kata-kata “Al-Hanifiyyah”, atau 
“hanif”, akan diketahui bahwa artinya adalah agama Islam dan si-
kap cenderung yang kokoh pada Islam. Untuk lebih jelasnya, mari 
kita perhatikan makna kata-kata itu di dalam kamus “Al-Muj’am 
Al-Wasith”, kamus yang diterbitkan oleh “Majma’ Al-Lughah Al-
‘Arabiyyah” (Lembaga Bahasa Arab) Masir : 

“Al-Hannifiyyah” artinya adalah agama Islam (millatul-Is-
lam). “Al-Hanif” ialah kecederungan yang kokoh pada Islam. 
Dan berpindah dari kejahatan kepada kebaikan. Apabila 
kata “hanif” berdiri sendiri, maka artinya adalah “Muslim” 

55) Op.cit, hal 19.
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(penganut Islam). “Al-Hunafa” ialah golongan dari bangsa 
Arab, sebelum datangnya Islam,  yang menolak dan meng-
ingkari penyembahan berhala”.56) 

NM juga  secara sembarangan menafsirkan ayat 31-32 dari 
surah ar-Ruum berdasarkan hawa nafsunya. NM, ketika  berbicara 
tentang persamaan agama-agama yang ada, menulis: 

“Maka, Al- Qur’an memperingatkan bahwa ketidaksanggu-
pan melihat unsur persamaan itu dan kemudian mengambil 
sikap memisah-misahkan diri disertai sikap membanggakan 
apa yang ada dalam kelompoknya sendiri adalah jenis ke-
musyrikan yang harus dijauhi oleh orang-orang yang benar-
benar beriman”.57) 

Yang perlu ditanyakan kepada NM, tafsir  manakah yang 
dirujuknya, yang mengatakan seperti interpretasinya itu? Apa-
kah masuk akal Al- Qur’an mengatakan demikian, padahal Allah 
memerintahkan agar orang-orang beriman tidak mengangkat 
orang  Yahudi dan  Nasrani menjadi wali/penolong dan pemimpin 
mereka? 

Ayat yang NM sebutkan  itu sesungguhnya bermaksud se-
bagai peringatan keras dari Allah kepada orang-orang beriman 
agar jangan menjadi musyrik, yang karakteristiknya dijelaskan Al-
lah dalam ayat 32. Yaitu, mereka memecah belah agama mereka, 
artinya mereka tukar dan ubah. Sebagian dari padanya mereka 
imani dan sebagian lain mereka ingkari. Misalnya: Kaum  Yahudi, 

56) “Al-Mu’jam Al-Wasith”, terbitan “Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah” Mesir, jld. 1, hal. 203.
57) Makalah  NM, op.cit, hal. 17.
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 Nasrani,  Majusi, penyembah berhala dan semua penganut aga-
ma batil selain umat Islam.58) 

Kalau sekiranya yang dicari NM adalah  konsep kerukunan 
antara sesama umat beragama, caranya tidak harus dengan me-
mutarbalikkan ayat, memberi interpretasi semaunya dan penga-
buran kebenaran. Cukup dengan berpegang teguh pada ajaran 
Islam. Sebab, dalam Islam sudah diajarkan sikap menghargai 
orang lain dan tidak memaksa orang lain agar mengikuti agama 
Islam. Ketentuan tentang kerukunan ini dapat dilihat dalam  su-
rah al-Mumtahanah ayat 8-9, al-Kaafiruun ayat 1-6, al-Baqarah 
ayat 156 dan sebagainya. 

Dalam praktek dapat dibuktikan bahwa yang paling toler-
an dan tenggang rasa itu adalah umat Islam. Jadi, ajakan untuk 
bersikap lebih toleran seharusnya tidak ditujukan kepada umat 
Islam, karena mereka sudah mempraktekkan hal itu. Minoritas 
nonmuslim akan dapat hidup layak dan menikmati hak-haknya di 
tengah masyarakat mayoritas muslim. Tetapi sebaliknya, sulit di-
jumpai perlakuan baik itu dinikmati minoritas muslim di belahan 
manapun di dunia ini. Jadi, tidak usah apriori dengan umat Islam. 
Bukti-bukti nyata dapat disaksikan akhir-akhir ini. Demikian pula 
interpretasi NM mengenai  surah Ali Imran ayat 19 : 

 ML  K   J  I  H
“Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam”. 

Menurut NM, Islam  di situ bukan nama sebuah agama. Tapi 
suatu sikap berserah diri. 

58) “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir”, tahqiq :  Muhammad ‘Ali Ash-Shobuni, Daru-Qur’an Al-
Karim, Beirut, cet. ke-tiga, 1978, jld. 3, hal. 55.
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Yang agak menyulitkan, NM tak  menyebutkan alasannya 
hingga ia berani membuat interpretasi seperti itu. Bagi orang 
yang jujur dan obyektif, penafsiran ala NM ini  sulit diterima. Ka-
rena ayat 67 dari surah Ali Imran itu jelas-jelas berbicara dalam 
konteks agama. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu ‘Abbas, bahwa 
kaum  Nasrani Najran dan Ahbar (tokoh agama)  Yahudi bertemu 
di depan Rasul n dan saling mengklaim bahwa  Ibrahim masuk 
dalam golongan mereka. Lalu turun penegasan wahyu Allah ten-
tang keislaman  Ibrahim. Apakah penegasan seperti ini dapat di-
interpretasikan sebagai sikap pasrah dan menyerah diri? Apalagi 
bila dibaca ayat 65 sampai 68 surat yang sama, maka makna yang 
dimaksud akan jelas kelihatan. 

Sedang ayat 19 dari surah Ali Imran, penekanan itu lebih ta-
jam lagi, di mana kata-kata “dien” yang berarti agama disebutkan 
secara eksplisit. Kemudian dikaitkan dengan sikap “ Ahli Kitab” 
yang suka melawan mainstream (baca : kebenaran) karena iri dan 
rasa egoistis mereka. Terasa aneh dan sangat janggal, bila Islam 
dalam ayat itu diartikan dengan “sikap berserah diri” belaka. 

I. APA KEBERATANNYA, ISLAM SEBAGAI AGAMA? 

Yang saya tidak habis pikir, apakah keberatannya bagi NM, 
kalau  Islam itu adalah nama sebuah agama formal (organized reli-
gion)? Sepengetahuan saya, yang menolak Islam sebagai agama 
itu adalah pemahaman orang-orang di luar Islam. 

NM memang  bersemangat sekali membedakan antara “Is-
lam”, nama sebuah agama dengan Islam yang berarti tunduk dan 
berserah diri. Sekalipun anggapan ini tidak beralasan. Dia hanya 
mengatakan bahwa pengertian itu muncul belakangan, yaitu 
sekitar abad kedua atau ketiga hijrah. Sikap NM yang  cenderung 
berpegang pada arti harfiah dari kata “Islam”, sesungguhnya 
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mencerminkan sikap “tekstualitas”. Padahal sikap ini justru mati-
matian dia serang bersama kamerad-kameradnya lewat lem-
baga ghazwul-fikri-nya ( Paramadina). Jadi NM sendiri  dalam hal 
ini tidak konsisten dengan sikap yang digembar-gemborkannya 
dalam berbagai forum. 

Tentang klaim NM bahwa  pengertian Islam sebagai agama 
itu lahir pada abad kedua hijrah, sesungguhnya merupakan klaim 
yang tak beralasan dan mengada-ada. Tidak layak keluar dari 
seseorang yang menyandang gelar “doktor”. Apakah NM tidak 
 pernah mendengar Hadits Nabi n “Buniya ‘l-Islamu ‘ala khamsin.” 
Hadits yang diucapkan oleh Nabi n sendiri ini mau diartikan apa 
oleh NM? Agaknya  bisa mengerti secara jelas arti hadits tersebut. 
Mungkinkah dia diartikan selain dari nama sebuah agama? Dan 
bilakah kata-kata itu diucapkan Nabi, di masa hayatnya atau dua 
ratus tahun sesudah wafatnya, seperti yang diklaim NM bahwa 
 Islam sebagai agama baru muncul pada abad kedua hijriah? 

Demikian pula bunyi surat Rasul n kepada Kaisar Romawi 
(Heraclius) yang di antaranya berbunyi: “Aslim taslam’59) (Masuk Is-
lamlah, niscaya anda akan selamat). Kata-kata ini tentu tak mung-
kin diartikan lain dari nama sebuah agama. Ada segudang hadits 
dan fakta sejarah yang mendukung kebenaran ini. 

Ada sesuatu yang menarik dari gagasan NM tentang  makna 
Islam ini. NM  cenderung memperluas pengertian “Islam” hingga 
tanpa mengenal batas. Dengan mengartikan Islam sebagai “sikap 
pasrah” dan “menyerah pada Tuhan”, maka semua orang dapat 
dimasukkan ke dalam pengertian “Islam”, selama dia mengaku 

59) “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir”, op.cit, jld. 1, hal. 290.
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pasrah pada Tuhan, apapun agama formal yang dianutnya. Se-
orang Kristen yang pasrah, dapat dikategorikan sebagai “muslim” 
menurut definisi NM itu.  Demikian pula seorang  Yahudi,  Bud-
ha, Hindu, dan sebagainya, asalkan dia mengaku pasrah. Inilah 
keanehan yang nyata-nyata aneh. 

Bagaimana gayung bersambut, gagasan NM ini  disambut 
gembira oleh seorang rohaniawan dan tokoh Katolik, Franzz Mag-
nis-Suseno SJ. Dalam jurnal “Ulumul-Qur’an”, Pastur yang sering 
menentang gagasan-gagasan pemerintah yang dinilai berbau 
Islam ini begitu antusias menyambut gagasan NM. Karena,  gaga-
san NM itu  sesuai benar dengan keinginannya. Dengan memberi 
kesan bahwa gagasan NM itu  sebenarnya tidak apa-apa dan tidak 
membahayakan bagi umat Islam, dia membela NM.  Perhatikan 
petikan tulisannya: 

“... Saya memahami refleksi Nurcholish tentang makna “Is-
lam”. Dalam pengertian saya, Nurcholish sama sekali tidak 
mau merelatifkan agama Islam. Tapi ia menunjukkan bahwa 
hakekat agama Islam adalah “Islam” dalam arti “penyera-
han” pada Tuhan. Maka siapa pun yang menyerahkan diri 
pada Tuhan, meskipun di luar agama Islam dan oleh karena 
itu, dalam  pengertian agama Islam. Nurcholish justru tidak 
mengorbankan nilai ke-Islamannya, akan tetapi ia menun-
jukkan bahwa atas dasar agama Islam pun dapat diterima 
orang di luarnya dapat selamat. Pertimbangan teologis itu 
sangat mendalam dan memperkuat dasar toleransi positif 
karena memungkinkan kita dengan tenang melihat orang 
lain dalam kelainan kepercayaannya, tanpa merelatifkan ke-
percayaan kita sendiri. Harapan saya pribadi bahwa semoga 
saya dalam arti ini termasuk Islam meskipun saya seorang 
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Kristen yakin dan memang tidak termasuk agama Islam”.60) 

M. PERISTILAHAN DALAM ISLAM

Keistimewaan Islam, yang tidak ditemukan dalam agama 
lain, adalah bahwa istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep 
Islam selalu dijumpai definisinya secara etimologis dan termi-
nologis. Setiap orang yang membuka kitab-kitab fiqih, membaca 
suatu tema tertentu, misalnya: shalat, shaum, zakat, haji dan ji-
had, maka yang pertama kali ditemukannya adalah “ta’rif” dari 
tema yang dibahas. Ta’rif itu dijelaskan sejak dari asal-usul kata 
dan pengertian etimologisnya, hingga definisinya menurut ter-
minologis.

Demikianlah metodologi dan sistematika pembahasan 
yang sudah ratusan tahun dipakai oleh para fuqaha’ dan ilmuwan 
kita. Hal ini dapat kita temukan pada kitab-kitab fiqih yang kecil, 
seperti “At-Tanbih” karya Asy’-Syirazi (  mazhab Syafi’i), “Bidayatul-
Mujtahid” karya Ibnu Rusyd ( mazhab Maliki), “Bidayatul-Mubta-
di” ( mazhab Abu Hanifah), dan “Mukhtashar Nabi saw-Khiraiqy” 
( mazhab Imam Ahmad). Juga ditemukan pada kitab-kitab fi-
qih yang besar seperti: “Al-Mabsuth” karya As-Sarkhasi ( mazhab 
Hanafi), “Al-Mudawwanat Al-Kubra” karya Imam Malik ( mazhab 
Maliki), “Al-Majmu”  karya Imam Nawawi ( mazhab Syafi’i) dan “Al-
Mughni” karya Ibnu Qudama ( mazhab Hambali). 

Di samping definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ula-
ma dan imam-imam  mazhab itu, jauh sebelumnya, Nabi n su-
dah meletakkan definisi untuk istilah-istilah tertentu, seperti defi-
nisi “Islam”, “ Iman” dan “ Ihsan”. Diriwayatkan oleh Imam Muslim 

60) “Ulumul-Qur’an”, No. 1, jld. IV, 1993, hal.  37.
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dalam kitab “shahih”nya, dengan sanad yang “shahih” daari  Umar 
Ibn Al-Khattab, tentang kisah datangnya Malaikat Jibril menan-
yakan definisi Islam,  Iman dan  Ihsan. Lalu Nabi n menjawabnya 
satu-persatu. Sabda beliau n “Islam ialah bahwa anda bersaksi 
bahwa tiada Illah (Tuhan) kecuali Allah dan Muhammad  adalah Ra-
sulullah, dirikanlah shalat, tunaikan zakaat, puasa Ramadhan dan 
tunaikan haji jika anda mampu”, jawan Jibril : “Anda benar ... “.

Hadits di atas dan dalil-dalil lainnya merupakan dalil tegas 
dan tidak dapat dibantah oleh ilmuwan yang jujur dan objektif. 
Biasanya arti harfiah (etimologis) dari suatu istilah hanya dipakai 
sebagai pelengkap saja. Memang ada kalanya arti harfiah itu di-
gunakan, tapi itu untuk tempat-tempat yang terbatas dan sedikit 
sekali. Jika digunakan untuk semua pemakaian, maka mengaki-
batkan pemahamannya menjadi rancu dan tidak mengena. Bay-
angkan, sekiranya “Al-Islam” dalam ayat “Innad-diina ‘indAllahil-
Islam” sebagai “sikap tunduk yang benar diakui oleh Yang Maha 
Benar, yaitu Tuhan, ialah sikap pasrah kepada kebenaran itu”. Maka 
betapa anehnya terjemahan itu!

Bagaimana pula sekiranya kata “shalat” seluruhnya diar-
tikan dengan “do’a”. Maka setiap orang tidak perlu melaksana-
kan shalat dan cukup hanya berdo’a. dan tidak perlu membayar 
“zakat” karena arti zakat secara harfiah adalah tumbuh. Sehingga, 
selama usaha mendatangkan keuntungan, maka ia tidak perlu di-
zakati. Juga setiap orang yang sudah menahan diri dalam bentuk 
apapun, tidak wajib lagi berpuasa, karena telah memenuhi arti 
“shaum”. Mungkin ini sasaran NM, agar  semua orang mengang-
gap sepele dan tidak perlu menjalankan kewajiban-kewajiban 
syariat lagi. Ini mirip dengan gaya  orientalis yang ingin merun-
tuhkan Islam dengan cara membuat kesamaran-kesamaran (ta-
sywih). 
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Benarlah firman Allah l dalam Al- Qur’an yang menerang-
kan trik-trik  Yahudi, dalam memutar balikkan ayat-ayat Allah, den-
gan kelihaian bersilat lidah dan ungkapan filosofis yang memu-
kau, agar diterima orang lain sebagai kebenaran. Firman-Nya: 

“Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang 
memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, supaya kamu 
menyangka yang dibacanya dari Al-Kitab, padahal ia bu-
kan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca 
itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. 
Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka meng-
etahui”. (Ali Imran: 78)

N. AHLI KITAB 

Dalam makalahnya yang berjumlah 32 halaman termasuk 
catatan kaki itu, NM berusaha  meyakinkan orang bahwa semua 
agama (baik yang samawi, seperti Islam,  Yahudi dan Kristen, mau-
pun yang tidak, seperti Hindu,  Budha dan sebagainya) adalah 
sama. Sebab menurut NM, semua  pemeluk agama di luar Islam 
itu adalah  Ahli Kitab. Sebuah pendapat yang aneh yang tidak per-
nah kedengaran dalam literatur Islam. 

Untuk mendukung pendapatnya itu, NM mengutip  pen-
dapat seorang alim, yang menurut penilaian NM, beliau  adalah 
seorang “seorang tokoh ulama pembaharu dari Padang Panjang, 
Sumatra Barat, bernama ‘ Abdul-Hamid Hakim, yang berpandan-
gan luas dan mendalam, karena penguasaannya kepada sumber-
sumber Islam keilmuan Islam yang luar biasa”. Gelar itu sengaja 
dikutip penulis sesuai dengan aslinya di halaman 13, untuk mem-
perlihatkan kepada pembaca, bagaimana NM  menyanjung habis-
habisan dan menjulukinya dengan sederetan gelar kehormatan, 
terhadap orang yang dianggap sesuai dengan selera dan hawa 
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nafsunya. 

Di lain pihak, NM  mengecilkan orang atau kelompok yang 
berbeda dengan fahamnya. NM  menyebutkan “( Abdul-Hamid 
Hakim) menyanggah pendapat suatu kelompok kecil kalangan 
umat Islam yang menganggap bahwa  Ahli Kitab seperti  Yahudi 
dan Kristen adalah kaum musyrik. Akibatnya, bagi mereka yang 
berpendapat serupa itu, seorang muslim (lelaki) tidak dibenarkan 
kawin dengan seorang  Yahudi atau Kristen (perempuan)”. Lalu 
NM mengutip  dua paragraph tulisan ‘Abdul-Hamid, yang di anta-
ranya menyebutkan: “Sebagian besar para ulama berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik dalam su-
rah al-Baqarah 221 ialah wanita-wanita musyrik Arab yang tidak 
mempunyai kitab suci”. 

Terdapat semacam kesalahan “kecil” NM dalam  menerje-
mahkan satu kata dari tulisan itu. Kata “tabaayun” dalam merang-
kaikan “...ghayatul-khilaafi wat-tabaayun...”, yang menerangkan 
bahwa antara kaum musyrik dengan kaum muslimin terdapat 
perbedaan besar dalam akidah, sehingga tidak diperkenankan 
mengikat tali perkawinan dengan mereka. NM  mengartikan se-
bagai “perpautan dan perbedaan yang terjauh dalam keyakinan”. 
Bukan berniat mengajari NM, “ tabayun” dalam kalimat itu ada-
lah muradif (sama) dengan “khilaf” yang artinya “berbeda”, bukan 
“perpautan”. Karena bila diartikan “perpautan”, maknanya akan 
membingungkan pembaca. 

Ayat 221 dari surah Al-Baqarah yang disebut-sebut itu men-
egaskan larangan bagi laki-laki muslim untuk mengawini wanita 
musyrik dan demikian pula sebaliknya. Kata “wanita musyrik” 
disebutkan dalam ayat tersebut dengan istilah “Al-musyrikat”. 
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Agaknya NM mengerti  bahwa “Al-musyrikat” di situ berbentuk 
jama’ (plural). Dalam kaidah bahasa Arab, huruf “al-ma’rifah” (the 
defifinite article) bila masuk dalam kata yang berbentuk “jama” 
tujuannya untuk menerangkan keseluruhan (lil-istighraq). Jadi 
“Al-musyrikat” dalam ayat itu maksudnya larangan mengawini se-
luruh jenis wanita musyrik, tanpa pandang bulu apakah wanita 
musyrik Arab atau non Arab. 

Karena itu, mengkhususkan larangan itu untuk wanita 
musyrik Arab saja, jelas tidak diterima, karena tidak berlasan 
(takhshih bila mubarrir), alias “interpretasi amburadul”. Secara 
logika pun itu tak dapat diterima. Apa bedanya wanita musyrik 
Arab dengan non Arab? Munculnya istilah “wanita musyrik Arab” 
hanyalah dalam penafsiran beberapa orang ahli. Memang diakui, 
bahwa ahli tafsir semacam Qatadah menyebutkan istilah “Musyri-
katul-‘Arab”.61) Tapi sekali agi, itu adalah “istilah”. 

Nah, dalam memahami istilah “musyrikatul-‘Arab” inilah 
timbul kesalahpahaman sementara orang, seperti ‘Abdul-Hamid 
tadi, kalau benar beliau menulis demikian dalam bukunya “Al-
Mu’min Al-Mubin”, seperti dikutip oleh NM dalam  makalahnya 
yang kemudian dipahami oleh NM secara  keliru pula. Hendakn-
ya, sebagai intelektual yang kritis, NM tidak  hanya memindahkan 
apa yang dibacanya dari buku karangan ulama tersebut, tetapi 
merujuk pendapat itu dalam referensi-referensi Tafsir Al- Qur’an 
besar yang puluhan jilid itu, sejauh mana benar salahnya pema-
haman tokoh yang dianggap berkemampuan luar biasa itu. 

Tampaknya, Ustadz ‘Abdul-Hamid, mudah-mudahan Allah 
mengampuni dosa dan memaafkan kesalahannya memahami 

61) Tafsir “Jamie’ Al-Bayan fi tafsir  Al-Qur’an”, Imam Ath-Thabari, jld. 2, hal. 221 dan 222.
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kata “musyrikaatul-Arab” itu – padahal bukan ayat, bukan hadits 
dan bukan sumber hukum lainnya – sebagai “dhabithul-hukmu” 
(kriteria hukum) dan memberlakukan padanya asas “mafhum 
mukhalafah”. Padahal itu tak pernah terlintas di benak para ulama 
kita, termasuk Qatadah sendiri yang menjadi sumber istiah itu. 
Buktinya tak seorang pun dari mereka yang mengatakan boleh 
kawin dengan wanita  Majusi dan musyrikat lainnya, dari ras man-
apun dia datang. 

Untuk membantu memahami istilah itu, cukup baik bila 
diperhatikan keterangan Imam Mujahid, ahli tafsir yang semasa 
dengan Qatadah. Ia mengatakan, “Al-Musyrikat” di dalam ayat itu, 
adalah wanita penduduk Mekah dan semua orang musyrik selain 
mereka”.62) Istilah itu barangkali tidak lebih sekadar “bayanul-hal”, 
menerangkan kondisi objektif dari wanita musyrik yang hidup di 
sekitar komunitas muslim di negeri Arab waktu itu dan relevan 
dengan apa yang disebutkan Imam Mujahid di atas. 

O. RASYID RIDHA?

Pada halaman 14, NM mengutip  lagi kata-kata ‘ Abdul-Ha-
mid Hakim yang mengklaim bahwa  Rasyid Ridha mengatakan 
bahwa yang termasuk pengertian  Ahli Kitab tidak hanya orang-
orang  Yahudi dan Kristen kemudian  Majusi saja. Tetapi juga 
orang-orang Hindu,  Budha, para penganut agama Cina, Jepang 
dan lain-lain. Karena menurut ‘ Abdul-Hamid Hakim, mereka itu 
adalah penganut suatu jenis kitab suci yang memuat ajaran dasar 
tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai sekarang. 

Ungkapan yang aneh ini kemungkinan besar muncul karena 
tidak memahami secara utuh jalan pikiran  Rasyid Ridha tentang 

62) Ibid.
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 Ahli Kitab. Atau, sengaja mengangkat segi-segi lemah dari  ijtihad 
 Rasyid Ridha dan membesar-besarkannya, untuk dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah. Kata-kata tersebut tertulis dalam catatan 
kaki makalah NM yang  dikutipnya itu. Dia hanya “bertawakal” 
dengan kutipannya dan tidak bersikap kritis sebagaimana yang 
diteriak-teriakkannya dalam mengkritik orang lain. Seharusnya 
NM  mempertanyakan, benarkah  Rasyid Ridha, tokoh pembaharu 
yang mengajak umat untuk kembali kepada manhaj salaf, bukan 
dengan pola “Neo- Muktazilah”, mengatakan pendapat seperti 
itu? Dan kalau benar, dapatkah pendapat itu dipertanggung-
jawabkan menurut standar Al- Qur’an, Sunnah dan pemahaman 
mainstream ulama-ulama Islam di sepanjang sejarah? 

Pasalnya, tak seorang pun ulama yang tidak mempunyai 
kelemahan dalam  ijtihad dan, bahkan, keliru. Ini bukan berarti 
merendahkan ulama yang bersangkutan. Permasalahan  ijtihad 
pada ulama, persis yang digambarkan oleh Imam Malik: “Kullu 
imri’in yu’khazu min kalamihi wa yuraddu, illa shahiba hadza Al-
maqam” (Setiap orang mempunyai pendapat yang bisa diterima 
dan boleh pula ditolak, kecuali Nabi n, yang maksum).

 Sejauh yang saya baca dalam jilid 2 dari karya terbesar 
Imam  Rasyid Ridha, tafsir Al-Manar, ungkapan itu tidak ditemu-
kan. Jangankan Hindu,  Budha, agama Cina, Jepang dan entah apa 
lagi, bahkan agama  Majusi pun yang diklaim NM sebagai  “ Ahli 
Kitab” dengan nada meyakinkan, sesungguhnya oleh Imam  Ra-
syid Ridha dikatakan secara jujur, bahwa itu terdapat perbedaan 
pendapat, apakah mereka punya kitab suci atau tidak. Yang se-
muanya dipaparkannya dengan menggunakan kata “qila” (yang 
artinya lebih kurang: konon).63) 

63) Lihat Tafsir “Al-Manar”, Syekh  Rasyid Ridha, jld. 2, hal. 348, 349.
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Ijtihad pribadi  Rasyid Ridha yang menganggap bahwa 
pemeluk agama lain, di luar  Yahudi dan  Nasrani, juga termasuk 
dalam “ Ahli Kitab” itu hanya terdapat dalam juz ke enam. Itu pun 
disebutkannya ketika membahas suatu kasus fiqh (bukan waktu 
membahas masalah akidah). Seorang penanya dari Indonesia 
mengirim surat kepada beliau menanyakan hukum perkawinan 
seorang lelaki muslim dengan wanita Cina, penganut  Budha. Di 
situlah disebutkannya pendapatnya pribadi itu. Dan di akhir “fat-
wanya” itu, ia sangat menekankan akan bahayanya “kawin cam-
pur” itu. Dalam hal merusak agama lelaki muslim, maka praktek 
itu jelas diharamkan. Tapi peringatan  Rasyid Ridha yang penting 
ini tidak disebut-sebut oleh NM. 

 Sebenarnya bukan hanya penganut agama-agama non sa-
mawi saja yang dianggap musyrik oleh Ulama , bahkan pengikut 
 Yahudi dan Nasranipun dianggap oleh sebagian ulama sebagai 
“musyrik”. Dan yang mengemukakan semacam itu Khalifah, yang 
dianggap “sesepuh” di kalangan ahli fiqh dan ushul-fiqh karena 
 ijtihad-ijtihadnya yang tepat dan rasional, mengikuti gaya orang 
tuanya (Umar). Ia punya pendapat khusus dan menarik tentang 
kasus yang dipersoalkan. 

Hujjah Ibnu ‘Umar dalam menggolongkan kedua pemeluk 
agama tersebut sebagai “musyrik”: “Saya tak pernah tahu syirik 
yang lebih parah dari wanita yang mengatakan Tuhannya Isa atau 
manusia lainnya”. Tidak hanya Ibnu Umar, bahkan Umar sendiri 
melarang keras dan sampai marah kepada Thalhah dan Huzaifah 
yang mengawini wanita  Ahli Kitab. Akhirnya, kedua sahabat yang 
mulia itu menceraikannya.64) 

64) Periksa “Tafsir Ayat Al-Ahkam”, Syaikh  Muhammad Ali Ash-Shobuni, jld. 1, hal.287.
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Jadi, kalaupun benar pendapat itu dikatakan oleh ‘Abdul 
Hamid Hakim, yang dikutipnya dari “Al-Manar”, sudah tentu pen-
dapat itu tidak beralasan dan tidak pernah disebutkan dalam 
kitab-kitab ulama kita. Padahal perhatian mereka terhadap setiap 
permasalahan agama ini, demikian besarnya.

Begitu bersemangatnya NM dengan  pendapat tersebut, ka-
rena sesuai benar dengan keinginannya, sampai-sampai dia men-
gatakan pada halaman 16:

“Patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muham-
mad  Abdul -Hamid Hakim – (berulangnya kata-kata “kuti-
pan” ini disebut NM  dikiranya dia bisa “cuci tangan” dari 
pendapat ceroboh itu, dr.) – bahwa pengertian sebagai  Ahli 
Kitab tidak terbatas pada kaum  Yahudi dan Kristen seperti 
tersebut dengan jelas dalam Al- Qur’an serta kaum  Majusi 
(pengikut Zoroastrer) seperti tersebut dalam sebuah hadits, 
tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai 
suatu bentuk kitab suci”.

Perlu diajukan kepada NM  pertanyaan yang tak diragukan 
keilmiahannya oleh ilmuwan manapun: Penggalan yang disebut-
kan NM dalam  catatan kaki itu, yang bunyinya “Sunnu ‘alaihim 
sunnata ahlil kitab”, perlakuan mereka ( Yahudi dan  Nasrani), dari 
manakah sumbernya? Mengapa NM tidak  mencantumkan refe-
rensinya, agar tulisannya itu memenuhi standar ilmiah? Kemudi-
an, apakah dia mengerti maksud hadits itu. Pernahkah ia merujuk 
kitab fiqh yang menjelaskan maksud hukum yang terkandung 
di dalam hadits itu? Menurut para ahli fiqh, hadits tersebut jus-
tru merupakan dalil (alasan) yang menguatkan pendapat bahwa 
penganut  Majusi tidak sama dengan  Ahli Kitab. Khususnya dalam 



111

  Oriental isme dalam SorotanOriental isme dalam Sorotan
P e m b a r u a n  I s l a m  & P e m b a r u a n  I s l a m  & 

hal mengawini wanita mereka ( Majusi) dan memakan sembeli-
han mereka. Dua masalah ini tidak dibolehkan bagi umat Islam, 
seperti disebutkan dalam lanjutan hadits itu secara eksplisit, tapi 
NM sengaja  tidak menyebutkan hadits itu secara lengkap.

P. KETIDAKJUJURAN TERHADAP IBNU TAIMIYAH

Seperti sudah jadi kebiasaannya, NM mengutip  pendapat 
seseorang, hanya hal-hal yang sejalan dengan kemauannya. 
Adapun bagian-bagian yang tidak sesuai dengan pikirannya, dia 
tinggalkan. Itu terlihat dari kutipannya tentang pendapat  Rasy-
id Ridha di atas. Demikian juga halnya dengan pendapat Imam 
 Ibnu Taimiyah (661-728 H.) yang diketengahkan oleh NM. Bahkan 
 NM  cenderung menambah-nambahi pendapat  Ibnu Taimiyah 
yang tidak disebutkannya dan mengambil kesimpulan sendiri, 
dengan memberi ilustrasi dengan kata-kata ”pandangan yang 
dicoba kemukakan oleh  Ibnu Taimiyah, atau yang dapat disimpul-
kan dari pembahasannya”. Tujuannya agar terkesan, bahwa dia 
adalah orang yang jujur dalam mengutip. Padahal, selain tidak 
jujur dalam mengutip, NM suka  mengambil kesimpulan sendiri 
semaunya, yang sangat jauh dari pandangan yang dikutipnya itu.

NM  mengklaim bahwa  Ibnu Taimiyah mengharapkan agar 
umat Islam saling belajar dengan  Ahli Kitab. Antara orang yang 
beriman dan kaum  Ahli Kitab tidak ada perbedaan yang terlalu 
jauh. Dengan khasnya yang spesifik, NM  meyakinkan orang akan 
pendapatnya:

“Kalau memang seperti dikatakan oleh ‘ Abdul-Hamid Hakim 
bahwa antara kaum beriman dan kaum  Ahli Kitab tidak ada 
perbedaan yang terlalu jauh, maka sesungguhnya antara 
mereka itu dapat saling belajar. Kaum Muslimin hendaknya 
mempelajari dan menarik hikmah dari kitab-kitab suci lama 
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dan kaum  Ahli Kitab mempelajari Al- Qur’an. Ini persis pan-
dangan yang dicoba dikemukakan oleh  Ibnu Taimiyah, atau 
yang dapat disimpulkan dari pembahasannya yang luas dan 
mendalam, namun tetap kritis tentang kitab-kitab suci ter-
dahulu, khususnya  Taurat dan  Injil.”65)

Membaca pandangan yang diatasnamakan  Ibnu Taimiyah 
oleh kesimpulan NM itu, lama  saya tertegun, bagaimana mung-
kin  Ibnu Taimiyah mengatakan hal seperti ini? Sedangkan Allah 
SWT, di dalam Al- Qur’an membongkar sampai ke akar-akarnya 
kejahatan  Ahli Kitab, seperti hal-hal berikut. 

1. Membunuh nabi-nabi, membunuh orang yang mengajak 
kepada keadilan, dan kafir terhadap ayat-ayat Allah (Ali Im-
ran: 21 dan 70, an-Nisaa’: 155). 

2. Menolak kebenaran Islam walaupun terbukti di depan mata 
kepala mereka, dan berselisih paham padahal pengetahuan 
telah datang kepada mereka (Ali Imran: 19-20). 

3. Mengikuti sebagian ayat yang mutasyabihat untuk menim-
bulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya (Ali Imran: 
7). 

4. Bila diajak berhukum kepada  kitab Allah ( Taurat dan  Injil), 
mereka menolak, padahal mereka mengklaim dirinya seba-
gai pengikut kitab suci (Ali Imran: 23). 

5. Mengklaim bahwa Nabi  Ibrahim adalah golongan mereka, 
lalu dibantah oleh Allah l dengan menunjukkan kebodo-
han mereka (Ali Imran: 65-67).

6. Mencampurkan antara yang haq dengan yang batil dan me-

65) Makalah  NM, op.cit, hal. 14.
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nyembunyikan kebenaran, padahal kebenaran itu mereka 
ketahui (Ali Imran: 71). 

7. Bermunafik terhadap orang-orang muslim dengan melaku-
kan manuver beriman di waktu pagi dan sorenya kembali 
kafir (Ali Imran: 72). 

8. Berbuat khianat terhadap bangsa Arab dan membolehkan 
dirinya untuk berlaku curang kepada orang lain (Ali Imran: 
75). 

9. Menjual janji dan sumpah mereka dengan harga yang mu-
rah (Ali Imran: 77).

10. Mempermainkan kata-kata, bersilat lidah dan memutar-
balikkan kebenaran secara lihai untuk meyakinkan orang 
bahwa apa yang disampaikannya adalah bagian dari kitab 
Allah (Ali Imran: 78). 

11. Menghalangi orang dari jalan Allah (Ali Imran : 99).

Juga dalam surah-surah lain masih banyak diceritakan 
tentang kejelekan mereka. Termasuk merekayasa pembunuhan 
Nabi n berkali-kali namun tidak berhasil. Akhirnya, mereka ada 
yang memasukkan racun ke daging kambing yang dimakan Nabi. 
Menurut ahli sejarah, Rasulullah n wafat adalah akibat penyakit 
yang berasal dari racun itu. 

Inilah pekerjaan  Ahli Kitab itu, khususnya  Yahudi. Memang 
harus diakui, tidak semua  Ahli Kitab itu jahat dan keji. Ada sebagi-
an dari mereka yang membaca ayat-ayat Allah di malam hari sam-
bil mereka bersujud (Ali Imran: 113-114). Tapi ini hanya sebagian 
kecil saja dari  Ahli Kitab. Bahkan menurut ahli tafsir, ayat tersebut 
turun untuk menerangkan perihal ‘Abdullah Ibn Salam, Asad Ibn 
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‘Ubaid,  Tsa’labah Ibn Syu’bah dan lainnya yang masuk Islam.66) 

Setelah mengetahui betapa jahatnya  Ahli Kitab, apakah 
mungkin  Ibnu Taimiyah menyerukan agar umat Islam dapat saling 
belajar dengan mereka? Apa yang harus dipelajari dari mereka? 
Apakah orang beriman tidak mengetahui pemalsuan dan pe-
nyelewengan yang mereka lakukan atas kitab Allah ( Taurat dan 
 Injil)? Apakah umat Islam kekurangan pekerjaan menelaah kitab-
kitab suci lama, yang tidak diketahui secara pasti apakah masih 
ada kitab suci yang asli atau tidak, sedangkan di tangan mereka 
ada kitab Al- Qur’an yang sudah pasti terjamin keaslian dan ke-
murniannya? Tahukah NM bahwa  Rasulullah n pernah marah 
kepada ‘ Umar Ibn Al-Khattab yang dilihat Nabi memegang lem-
baran  Taurat, sambil bersabda: “Demi Allah, sekiranya  Musa q 
hidup di sekitar kamu, dia tidak boleh berbuat apapun kecuali 
harus mengikut aku”.67) Kok NM mengajak  orang belajar “ Taurat” 
dan “ Injil”? bukankah ini sebuah ajakan kepada kesesatan? 

Kemudian NM sangat  menekankan persamaan antara Al-
 Qur’an dengan kitab-kitab lainnya serta menggampangkan pe-
malsuan yang masyhur itu dengan mengesankan bahwa peruba-
han dalam kitab suci terdahulu itu tidak terlalu prinsipil. Bahkan 
yang prinsip itu masih tetap murni dan tidak berubah. Coba kita 
amati dengan teliti cara-cara NM  menyusupkan idenya: 

“Selanjutnya,  Ibnu Taimiyah membuat uraian amat pent-
ing, yang menegaskan bahwa kitab-kitab suci terdahulu itu tetap 
mengandung ajaran yang diturunkan Allah dan banyak yang 

66) “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir”, op.cit, j;d. 1, hal. 312.
67) Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya’la dari Hadits Jabir ibn Abdillah.
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masih berlaku, meskipun telah datang rasul-rasul Allah sesudahn-
ya. Memang telah terjadi beberapa perubahan dalam kitab-kitab 
suci itu, namun, menurut  Ibnu Taimiyah, perubahan itu terjadi 
hanya dalam ungkapan-ungkapan yang bersifat berita (seperti 
berita akan datangnya Nabi Muhammad SAW)  dan dalam ungka-
pan-ungkapan yang mengandung makna perintah”.68)

Nah, bila kita merujuk secara langsung ke kitab  Ibnu Taimi-
yah yang dijadikan NM sebagai  marja’ (referensi), maka apa yang 
disimpulkan NM jauh  sekali dengan apa yang ditulis oleh tokoh 
pembaharu yang sesungguhnya itu. Saya tidak habis pikir kenapa 
NM  berkesimpulan demikian. Oleh karena itu, rasanya perlu kita 
mengetahui lebih dekat tentang kitab “Al-Jawab Ash-Shahih Li-
man Baddala  Dien Al-Masih”, karangan Syaikhul-Islam, Imam  Ibnu 
Taimiyah yang banyak disebut-sebut oleh NM itu. 

 Kitab itu sendiri mempunyai judul yang menarik. Jika sepin-
tas lalu dibaca, seseorang telah dapat menangkap kandungan 
isinya. Apalagi jika diketahui sebab-musabab buku itu ditulis 
oleh Imam. Arti dari judul di atas ialah “Jawaban yang tepat atas 
orang-orang yang merombak agama Al-Masih”. Dari judul ini, kita 
dapat memperkirakan bahwa kitab ini adalah sebuah koreksi dan 
kritikan terhadap orang yang memalsukan agama Al-Masih.

Kitab tersebut terdiri dari empat jilid yang seluruhnya lebih 
kurang berjumlah 1411 halaman. Dalam kata pengantarnya, Al-
Ustadz Sayyid Ali Shubh Al-Madani menjelaskan latar belakang 
ditulisnya kitab ini oleh  Ibnu Taimiyah, adalah karena ia membaca 
sebuah risalah (brosur) yang datang dari Siprus, berasal dari se-
orang rahib “Paulus”, uskup di Shaida, Antakia. Risalah itu ditulis-

68) Makalah  NM, op.cit, hal. 15.
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nya untuk beberapa orang koleganya berisikan enam tuduhan:69) 

1. Tuduhan Pertama: Muhammad n  tidak diutus kepada 
orang  Nasrani. Tetapi, beliau hanya diutus kepada orang 
Arab Jahiliyah.

2. Tuduhan Kedua: Muhammad n di  dalam Al- Qur’an memuji 
agama mereka ( Nasrani) sehingga mereka harus memperta-
hankannya. 

3. Tuduhan Ketiga: Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-
nabi terdahulu–seperti  Taurat, Zabur, dan  Injil– dan lem-
baran-lembaran lainnya, menyaksikan kebenaran doktrin 
agama mereka seperti hipostasis, trinitas dan penunggalan 
dan sebagainya. Karena itu, harus dipegang teguh karena 
tidak bertentangan dengan syara’ dan akal. 

4. Tuduhan Keempat: pendirian mereka itu didukung oleh akal 
dan syara’, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. 

5. Tuduhan Kelima: mereka (orang-orang  Nasrani) adalah 
mengesakan Tuhan. Tuduhan bahwa doktrin mereka yang 
terkesan “berbilang” sebenarnya analog dengan nash-nash 
yang menunjukkan “penubuhan” ( tasybih dan  tajsim) di 
kalangan kaum Muslim. 

6. Tuduhan Keenam: Al-Masih. a.s. datang setelah Nabi  Musa 
a.s. dengan segala kemampuannya. Sehingga, tidak perlu 
lagi syara’ yang lain. Bahkan, syara’ yang sesudahnya tidak 
diterima. 

Untuk menjawab dan menggugat tuduhan-tuduhan palsu 

69)  “Al-Jawab Ash-Shahih Liman Baddala  Dien Al-Masih”, Imam  Ibnu Taimiyah, jld. 1, hal.3-
4.
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itulah, Imam  Ibnu Taimiyah menulis buku tersebut. Satu demi 
satu tuduhan itu dikuliti oleh Imam  Ibnu Taimiyah dan dipatah-
kannya dengan hujjah-hujjah yang kuat dan didukung fakta 
sejarah, nash kitab suci terdahulu, dan logika yang terpatahkan. 
Ini merupakan bagian penting dari kitab yang tebal itu. Sedang 
bagian lainnya adalah penafsiran ayat dan hadits yang menjadi 
istidlal (dalil) Imam  Ibnu Taimiyah dalam membantah mereka. Ke-
mudian koreksi terhadap penyimpangan teks-teks kitab suci ter-
dahulu, seperti  Injil dan  Taurat. Juga studi perbandingan antara 
tiga komponen agama, yakni Islam,  Nasrani, dan  Yahudi. 

Tentang perubahan yang dilakukan oleh  Ahli Kitab ter-
hadap kitab-kitab suci terdahulu, mencakup perubahan dalam 
makna dan penafsiran serta perubahan dalam teks atau lafaz. 
Tentang perubahan dalam makna dan penafsiran, menurut  Ibnu 
Taimiyah, setiap orang yang berakal mengetahui bahwa kitab-
kitab yang berada di tangan mereka, mengalami perbedaan 
dan kekacauan dalam penafsirannya di antara berbagai sekte di 
kalangan  Nasrani sendiri. Demikian pula di antara kaum  Yahudi 
dan  Nasrani. Sehingga, dapat dipastikan bahwa kebanyakan dari 
penafsiran kitab suci itu, telah diselewengkan dan dipalsukan. 
Demikian pula dengan perubahan hukum-hukum syariat dari 
kitab-kitab itu.

Sedangkan mengenai pemalsuan dalam lafaz atau teks 
kitab suci, sebagian besar ulama kaum muslimin dan  Ahli Kitab 
sendiri berpendapat bahwa sebagian lafaznya telah diganti. Pen-
dapat ini masyhur di kalangan ulama dan kebanyakan  Ahli Kitab. 
Tentang seberapa banyak perubahan itu, para ahli berbeda pen-
dapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa yang diubah itu 
lebih banyak. Sehingga menurut mereka, di dalam  Injil- Injil yang 
ada, tidak dijumpai lagi kalam Allah kecuali sedikit. Tapi  Ibnu Taim-
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iyah berpendapat, bahwa di dalam  Taurat dan  Injil yang dipegang 
oleh  Ahli Kitab masih terdapat sebagian hukum Allah, sekalipun 
telah diubah sebagian lafaz-lafaznya.70) Hal ini berdasarkan ke-
terangan Al- Qur’an dalam surat Al-Ma’idah ayat 41-43. Barangkali 
contohnya adalah ketentuan hukum yang melarang perbuatan 
zina, riba, membunuh, dan perintah menutup aurat dan sejenis-
nya. Tetapi, ketentuan itu dalam praktek sudah sulit ditemukan. 

Tampaknya terdapat kekeliruan NM dalam  memahami per-
kataan  Ibnu Taimiyah tentang bagian mana yang telah diubah itu. 
Memang Imam menyebutkan bahwa  Injil- Injil  yang ada di tangan  
 Ahli Kitab masih terdapat hukum-hukum Allah dan lafaznya be-
lum banyak berubah. Yang diubah adalah sebagian lafaz-lafaz 
yang menyangkut khabariyyat dan sebagian yang menyangkut 
perintah. Tapi khabariyyat di sini maksudnya bukan hanya seke-
dar berita, tetapi juga akidah yang kedudukannya sangat prinsipil 
sekali dalam Islam. Misalnya, masalah-masalah tauhid (keesaan 
Allah). Kedudukan Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan yang disembah. 
Maryam adalah manusia biasa dan ibunda Isa. Diangkatnya Isa ke 
langit, bukan disalib dan sebagainya. Di samping berita tentang 
kedatangan Nabi Muhammad n  Inilah yang diubah itu. Bukan 
seperti yang dipahami oleh NM, yaitu  ungkapan yang bersifat 
berita dan dianggapnya sederhana. 

Sedangkan menyangkut perubahan dalam hukum,  Ibnu 
Taimiyah memaparkan faktor penyebabnya. Yakni, karena orang-
orang  Nasrani memberikan hak kepada pemuka-pemuka ag-
amanya untuk menciptakan syara’ sendiri kendatipun tidak per-
nah disyariatkan oleh Al-Masih. Sedangkan di dalam Islam, yang 
berhak membuat syara’ itu hanya Allah dan Rasul-Nya.  Ibnu Taim-

70) “Al-Jawab Ash-Shahih..”, op.cit, hal. 368.
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iyah berkata:  

“Bagi kaum  Nasrani tidak merupakan suatu kewajiban un-
tuk memegang teguh hukum syara’ yang bersumber dari 
Al-Masih. Karena bagi mereka, para pemukanya berhak 
menciptakan agama (dien) yang tidak disyariatkan oleh Al-
Masih. Kata mereka: “Apa yang ditetapkan mereka (pemuka-
pemukanya itu) berarti telah disyariatkan oleh Al-Masih”. 
Mereka tidak mempunyai perhatian dan pengetahuan atas 
syara’ Al-Masih. Berbeda dengan kaum Muslimin yang teliti 
(consern) dan mengenal syariat Nabi Muhammad saw ”.71)

Q. SYAR’U MAN QABLANA

Kekeliruan NM juga  terlihat dalam memahami “syar’u man 
qablana” (syariat umat sebelum kita) yang oleh sebagian (bukan 
keseluruhan) ulama dianggap sebagai sumber hukum “peleng-
kap” (bukan sumber hukum asasi). Dalam kutipannya, NM mem-
beri  penjelasan bahwa maksud istilah itu adalah “seperti  Yahudi 
dan Kristen”.72) Penjelasan ini keliru sekali dan menunjukkan ket-
erbatasannya dalam memahami maksud istilah tersebut. Walau-
pun masalah ini jauh sekali dari bidangnya, karena pembahasan 
ini menyangkut Ushul Fiqh, tapi NM seharusnya  tidak berlagak 
seperti “mujtahid” yang serba tahu semua masalah. 

Pertama, harus diketahui bahwa kedudukan Syar’u man 
Qablana dalam syariat Islam berada pada urutan kesembilan dari 
sumber-sumber hukum Islam. Statusnya hanya sebagai “komple-
men” saja. Bukan sebagai sumber asasi. 

Kedua, harus pula diketahui bahwa kedudukannya sebagai 

71) Op.cit, jld. 2, hal. 18.
72) Makalah  NM, op.cit, hal.15.
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satu sumber, masih diperdebatkan oleh para ahli fiqh, apakah 
diterima atau tidak. Jumhur Hanafi, sebagian penganut  mazhab 
Malik dan sebagian  mazhab Syafi’i menerimanya. Sedangkan ula-
ma yang lainnya menolaknya. Karena mereka beralasan bahwa 
syari’at kita telah menghapuskan syariat-syariat sebelumnya, ke-
cuali jika secara tegas ditetapkan bahwa aturan itu berlaku bagi 
kita. 

Ketiga, yang diperselisihkan itu adalah suatu ketentuan 
yang bernilai hukum, diceritakan Allah di dalam Al- Qur’an atau 
di dalam hadits. Dan di dalam syara’ kita, tidak ada aturan yang 
memberlakukan ketentuan itu bagi kita atau menghapuskannya. 
Maka di sinilah timbul kontroversi di kalangan fuqaha. Jadi, hanya 
terbatas pada ketentuan (syara’) bagi umat terdahulu yang diceri-
takan dalam Al- Qur’an atau hadits. Bukan setiap ketentuan yang 
ada di dalam kitab-kitab suci ( Taurat dan  Injil). Oleh karena itu, 
jumlahnya sedikit sekali. Dan yang masyhur disebut-sebut ahli 
fiqh hanya dua ayat saja. Yaitu surah al-Maa’idah ayat: 32 dan 45.73) 

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana pandangan 
 Ibnu Taimiyah tentang agama para nabi sebelum Muhammad 
n,  mari kita lihat dalam kalimat berikut : 

“Agama nabi-nabi dan rasul-rasul adalah sama. Sekalipun 
dalam setiap kitab suci “ Taurat” dan “ Injil” terdapat syariat 
dan minhaj. Maka agama rasul-rasul berbeda jauh dari aga-
ma orang-orang musyrik yang mengada-ada (mubtadi’), 

73) “’Ilm Ushul Al-Fiqh”, Syekh ‘Abdul-Wahhab Khallaf, hal. 93-94.
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yang memecah-belah agama mereka, sehingga mereka 
berpisah-pisah.74)

Pernyataan itu dipertegas lagi olehnya dengan kata-kata-
nya: 

“Agama yang diridhai Allah untuk diri-Nya ialah agama Is-
lam. Yaitu agama rasul-rasul yang diutus-Nya, yang terda-
hulu dan yang terakhir. Dia tidak menerima dari siapapun 
agama lain, selain Islam. Itulah agama para Nabi dan pengi-
kut mereka. Sebagaimana diberitakan Allah dari Nabi Nuh 
a.s dan yang sesudahnya kepada hawariyyun. Firman Allah 
dalam surah Yunus ayat 71 dan 72. Tentang Nabi  Ibrahim, 
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 130-132. Ten-
tang Nabi Yusuf, firman Allah dalam surah Yusuf ayat 101. 
Dalam surah Yunus ayat 8, Allah berfirman tentang Nabi 
 Musa a.s, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 52 dan 
surah Al-Maidah ayat 111”.75)

R. ANTARA NM DAN IBNU  TAIMIYAH

Bila dibandingkan antara pemikiran NM dengan  pemikiran 
 Ibnu Taimiyah, maka terdapat jarak yang sangat jauh. Menyeja-
jarkan kedua sosok itu jelas merupakan tindakan yang ceroboh 
dan mengada-ada.  Ibnu Taimiyah memperjuangkan syariat dan 
mengajak umat agar konsisten (i’tisham) dengan syariat Allah, 
sementara NM menyerukan  sekularisme dan menyerang syariat. 
 Ibnu Taimiyah gigih menyerang paham-paham yang menyim-
pang dari ajaran Islam, sementara NM justru  menyuburkan pa-
ham-paham yang bertentangan  dengan Islam.  Ibnu Taimiyah 

74) “Al-Jawab Ash-Shahih..”, op.cit, jld.1, hal.5.
75) Op.cit, hal.11.
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anti pada  filsafat dan logika Yunani, sementara NM pengagum 
 dan penganut  filsafat Yunani. 

 Ibnu Taimiyah bersikap tegas terhadap  Ahli Kitab dan mem-
bongkar kepalsuan mereka hingga menulis kitab “Al-Jawab Ash-
Shahih Li Man Baddala dien Al-Masih”.  Ibnu Taimiyah mati-matian 
melawan penjajah Mongol hingga berjihad di medan tempur. 
 Ibnu Taimiyah menumpas kebathilan dan kemungkaran di seki-
tarnya, hingga beliau dipenjarakan dan mati disiksa. Apakah 
sikap ini dijumpai dalam kepribadian NM yang ingin  menerap-
kan sistem imperialisme Barat, hingga masalah oposisi? Lalu di 
manakah letak persamaan keduanya? 

 Ibnu Taimiyah memang datang membawa  pembaruan se-
hingga dia disebut seorang mujaddid. Pembaruan yang dilaku-
kannya adalah mengembalikan umat –yang telah terseret oleh 
bid’ah, khurafat dan syirik– kepada aqidah Islam yang murni dan 
berpegang teguh kepada Al- Qur’an dan Sunnah Nabi n Apakah 
gagasan ini bisa ditemukan dalam konsep “ pembaruan” NM yang 
 menyerukan sekularisasi, kebebasan berpikir tanpa batas menaf-
sirkan al-Qur’an semaunya, lebih percaya kepada penulis Barat 
ketimbang hadits dan perkataan ulama, Islam cukup hanya den-
gan sikap pasrah,  jilbab tidak perlu, semua agama adalah sama, 
saling belajar dari agama lain, kerjasama dan berkasih sayang 
dengan  Ahli Kitab dan sebagainya. Inikah yang dimaksud “ pemb-
aruan” itu? 

Memang kelihatannya sebagian besar media non Islam di 
dunia ini sekongkol menyebut hal yang aneh-aneh itu sebagai 
“ pembaruan” dan ide yang mengajak berpegang teguh kepada 



123

  Oriental isme dalam SorotanOriental isme dalam Sorotan
P e m b a r u a n  I s l a m  & P e m b a r u a n  I s l a m  & 

Al- Qur’an dan Sunnah Nabi itu mereka tuduh “ fundamentalisme”. 
Itu kelihatan juga di negeri lain, ketika DR.  Naser Abu Zeid dito-
lak di Universitas Kairo menjadi “profesor” karena karya-karyanya 
tidak memenuhi standar ilmiah, praktis seluruh media sekuler 
dan penulis-penulis “kiri” dan kolumnis “bayaran” serempak 
bangkit membela si doktor yang murtad sambil mengecam Uni-
versitas Kairo. 

Prof. DR.  Yusuf Al-Qardhawi, seorang pemikir Islam kontem-
porer yang dikenal moderat itu, mengatakan bahwa tindakan 
tersebut bukan “tajdid” ( pembaruan), akan tetapi, itu adalah “tab-
did” (pembuyaran). Dan penganjurnya bukan seorang “mujad-
did”, tetapi seornag “mubaddid” (penghancur).76) Jadi, nama  Ibnu 
Taimiyah yang disebut-sebut NM, untuk  mengesankan bahwa di-
rinya banyak mengacu kepada ulama  pembaru itu, adalah tidak 
lebih dari sekadar “tameng” yang digunakan untuk menjustifikasi 
ide-ide dan pemikirannya yang menyimpang. 

Cara seperti ini telah disinggung oleh Prof.  Musthafa As-
Siba’i, bahwa cara ini biasa juga digunakan oleh  orientalis Barat, 
dengan memperalat nama-nama sejumlah tokoh Islam, seperti 
 Ibnu Taimiyah,  Muhammad ‘ Abduh,  Rasyid Ridha, Al-Jazairi dan 
sebagainya, dalam rangka mengelabui mata umat Islam.77) Seh-
ingga orang mengira bahwa ide-ide itu sebenarnya berasal dari 
pemikir-pemikir Islam. Padahal itu sama sekali tidak benar, bah-
kan sebuah pemalsuan dan pemutarbalikan kebenaran. 

Barangkali untuk kondisi NM sekarang,  cukup tepat ungka-
pan syair Syekh  Muhammad Al- Jambihi ketika ia melukiskan wa-

76) “Humum Al-Muslim Al-Mu’ashir” (Agenda Permasalahan Umat), Prof. DR.  Yusuf Al-
Qardhawi, terj., Penerbit GIP, cet. pertama, 1993, hal.18.

77) Lihat Muqaddimah Kitab “As-Sunnah Wa makanatuha dit-Tasyri’ Al-Islami”, Prof. DR. 
 Musthafa As-Siba’i, Al-Maktab Al-Islami, Dimasyq, cet. ke-dua, 1978, hal.5.
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tak dan orientasi  Jamaluddin Al-Afghani dan  Muhammad ‘ Abduh, 
dengan mengatakan: 

فما بالهم لا يصلحون نفوسهم ٔاماهى بالٕاصلاح من غيرها ٔاحرى 

وكل امرىء لايستحيى في جداله من الكذب والتلفيق مهما ٔاتى 

نكرا فمن قال قائلهم له يجوزلنا فىالبيت قصرا ؤاعدائهم من بيتنا 

كل عالم ولا سيما إن كان فى فقهه بحرا

“Kenapa mereka tidak bersihkan jiwanya. Mestinya hati ma-
nusia lebih utama dibersihkan. Dalam berdebat, mereka tak 
merasa malu, untuk dusta dan bertalfiq, betapapun kejinya 
perbuatan itu. Jika mereka diingatkan untuk shalat, mereka 
‘kan jawab, kami bisa meng-qashar di rumah. Musuh mere-
ka ialah setiap orang alim. Terlebih orang yang ilmu fiqihnya 
seluas lautan.”

Kaidah yang sering disebutnya sebagai pijakannya dalam 
berpendapat yaitu: 

المحافظة على القديم الصالح والٔاخذ بالجديد الٔاصلح

“Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang 
baru yang lebih baik.”

Dan itu ternyata tidak terbukti. Manakah pendapat klasik 
yang relevan dipegangnya dan pendapat modern yang baik 
itu? Justru kaidah yang pas untuk menggambarkan metode NM 
dalam  berpikir dan berpendapat adalah: 
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هدم القديم الصالح والٔاخذ بالجديد الفاسد

“Membuang pendapat klasik yang baik dan mengambil pen-
dapat kontemporer yang rusak”. 

Sangat langka –kalau tidak dikatakan tak satupun– dari ga-
gasan ulama klasik yang dipakainya, melainkan hanya sekadar 
klaim belaka.  Hasan Hanafi, Fazlurrahman, Arkoun dan yang se-
jenisnya justru diagung-agungkannya.

S. PIKIRAN NM TIDAK BISA  DIPAHAMI?

Dalam situasi hangatnya reaksi yang muncul dari berbagai 
arah terhadap NM dan kamerad -kameradnya, muncul salah se-
orang anak didiknya, DR. Azyumardi Azra. Ia mengatakan bahwa 
ide-ide NM sering  tidak dipahami orang. Karena itu diperlukan 
sebuah laporan penerjemah untuk menerjemahkan ide-idenya 
agar bisa dipahami masyarakat. 

Dalam penilaian saya, ungkapan Azra ini, secara tidak lang-
sung merupakan “gebukan” keras dari seorang murid atas gurun-
ya. Sebab sejauh ini, gencarnya reaksi dan respons umat terhadap 
pemikiran NM, karena  umat Islam menganggap bahwa NM ada-
lah  seorang sehat dan normal. Tapi, kata Azyumardi mengingin-
kan agar umat ini tidak perlu lagi menanggapi pikiran-pikiran 
yang dilontarkan NM, maka hal  ini merupakan pertimbangan 
yang penting dipikirkan.

Jika yang dimaksudkan oleh Azyumardi, adalah karena 
tingginya tangga berpikir NM, sehingga  membuatnya berbicara 
sering mengambang di awang-awang dan ide-idenya tidak bisa 
“landing” di bumi, maka orang-orang intelek sekapasitas Rasjidi,  
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 Deliar Noer, Amin Rais, Endang Saifunddin, sangat tidak masuk 
akal, kalau mereka dikatakan tidak mampu menangkap pikiran-
pikiran NM. Justru  kerasnya reaksi umat dalam bentuk penghuja-
tan massal di berbagai forum ilmiah dan media masa akhir-akhir 
ini, karena mereka mengerti betul apa sasaran NM, program  apa 
yang dikerjakannya dan siapa di belakangnya. Orang yang arif, 
akan mengenal apa itu sekolah Frankfurt, yang ada William Liddle 
sendiri, bahwa  Dawam Raharjo adalah penganjur teori-teorinya.78) 

T. PENGHINAAN TERHADAP ALLAH

Salah satu poin yang sangat mengejutkan, dibongkar oleh 
Ridwan Saidi waktu di TIM itu, ialah kasus tuduhan NM bahwa 
Allah  adalah Dewa Air. Kata Ridwan, ketika NM singgah di  Saudi 
Arabia tahun 1992, dalam sebuah diskusi non formal, beberapa 
orang dari mahasiswa Indonesia di Madinah menanyakan kepada 
NM, kenapa “La  Ilaha Illallah” itu diterjemahkan : “Tiada Tuhan ke-
cuali Tuhan”. NM menjawab: “ Sebab Allah itu adalah Dewa Air”. 

Kemudian beberapa hari setelah acara TIM itu, dalam se-
buah wawancara dengan Pelita, barulah NM menjelaskan  bahwa 
sumbernya dalam masalah ini ialah Prof. Ismail Al-Faruqi. Faruqi, 
kata NM menerangkan  dalam bukunya “The Cultural Atlas of Is-
lam”, bahwa Al-Illah atau Allah itu dahulu, di kalangan bangsa 
Arab kuno, adalah semacam Dewa Air. 

Beginilah cara NM membela  diri. Ketika isu yang dilempar-
kannya meresahkan orang, dia pun mengatakan, bahwa penda-
pat itu sebenarnya saya kutip dari buku ini, buku itu. Tapi, jika dia 

78) Ulumul-Qur’an, No.8, jld. IV, 1993, hal.55. seklah Frankfurt ialah istilah yang dipakai 
untuk menunjukkan sekelompok cendekiawan  Yahudi (yang berhaluan kiri) yang 
tergabung dalam institut fur Sozialforscahuung yang didirikan di Frankfurt pada 
tahun 1923. Pelopornya, seorang tokoh kiri  Yahudi Felix J. Weil.
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tidak merasa terpojok, sumber itu tidak disebutkannya. Untuk 
membuktikan sejauh mana kejujuran NM dalam  mengutip pen-
dapat Faruqi, mari kita lihat tulisan Faruqi tersebut: 

“South Arabian (Ma’in, and Qataban) as well North Arabian 
(Lihyan, Thamud, and Safa) inscription give evidence that su-
preme deity called Al-Illah or Allah was worshipped from time 
immemorial. This deity wareted the earth, made crops grow, 
the cattle multiply and the springs and wells yiells their life – 
giving waters”.79)

Apakah dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Allah Dewa Air. Bukankah ini hanya kesimpulan NM sendiri  yang 
keliru? Dan sekiranya NM memahami  sejarah bangsa Arab kuno 
sebelum Islam, saya yakin dia tidak akan keliru dalam memahami 
“supreme deity” itu. Bangsa Arab sepanjang sejarahnya tidak per-
nah mengenal istilah “dewa”. Istilah “dewa” sebagai sesembahan 
dikenal oleh bangsa India. Tapi di negeri Arab, bentuk sesemba-
han itu tidak pernah ada. Yang ada ialah berhala (ashnam) yang 
mereka namai dengan “hubal”, “lata” dan “uzza”. 

Adapun Allah yang dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam 
ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hu-
jan dan sebagainya. Kepercayaan orang Arab seperti ini memang 
disebutkan Al- Qur’an dalam surah Az-Zumar ayat 38. Pemaha-
man ini dikenal dengan tauhid “Rububiyah”. Maksudnya menge-
nai Allah sebagai pencipta (rabb) segala sesuatu. Sedangkan yang 
dituntut dari setiap manusia, bukan hanya percaya kepada Allah 
sebagai rabb. Tapi juga konsekuensinya, yaitu menerima segala 
peraturan yang diturunkan Allah melalui Al- Qur’an dan Sunnah 

79) “The Cultural Atlas of Islam”, Prof. DR. Isma’il Raji Al-Faruqi, hal. 65.
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Nabi-Nya, tanpa menolaknya atau memilah-milahnya walaupun 
sedikit. 

Kemudian, sekiranya NM adalah  ilmuwan yang jujur, tentu 
juga dia sebutkan bahwa ungkapan di atas bukan kata-kata asli 
Faruqi. Tetapi, itu adalah ungkapan yang dikutipnya dari seorang 
penulis Barat, F.V. Winnet dalam bukunya “Allah before Islam” dan 
Faruqi menyebutkan sumber kutipan itu dalam catatan kakinya. 

Nah, dari sini terlihat kegegabahan NM dalam  memahami 
pendapat orang lain, tanpa memikirkannya secara lebih hati-hati, 
sebagaimana layaknya sikap seorang ilmuwan, apakah maksud 
dari ungkapan itu dan sekiranya demikian, apakah pendapat itu 
tidak menimbulkan keresahan, jika diutarakan? Di sini jelas keliha-
tan bahwa NM tidak  berniat baik. 

Jika ditelusuri pendapat-pendapat aneh yang dilontarkan-
nya, apakah hasil yang dapat dipetik dari semua itu? Apakah 
setelah itu umat Islam lantas menjadi maju, kaya dan hebat? 
Apakah manfaat yang diperoleh dengan mengubah terjemahan 
“La Ilaa Ilaallah” menjadi “Tiada Tuhan kecuali Tuhan”? Apakah 
manfaatnya mengatakan Iblis lebih bertauhid karena menolak 
sujud kepada  Adam? Apa gunanya mengatakan Allah Dewa Air? 
Lontaran-lontaran seperti ini tidak pernah menyelesaikan per-
masalahan umat Islam, bahkan semakin memperuncing, karena 
akan timbul pro dan kontra. Padahal agenda permasalahan umat 
Islam yang menimbun itu tidak dipecahkan. Umpamanya men-
gentaskan kemiskinan, memerangi buta huruf, pengangguran 
serta mengangkat harkat dan derajat umat dari kebodohan, ke-
kumuhan dan keterbelakangan menjadi umat yang maju, berke-
cukupan dan profesional. Mengapa ini tidak dibicarakan? 
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U. KHATIMAH 

Dari pembahasan dan analisis di atas, barangkali dapat 
dilihat sejauh mana penyimpangan pemikiran NM, khususnya 
 yang berkaitan dengan tiga terminologi, “Islam”, “ Ahli Kitab” 
dan “musyrik”. Dalam memberikan rumusan terhadap Islam, NM 
melakukan  perluasan konotasi yang seluas-luasnya. Maka siapa 
saja yang tunduk dan pasrah pada Tuhan –bagaimanapun kon-
sep Tuhan dalam ideologinya– maka orang tersebut dapat di-
masukkan ke dalam kategori “Islam”. Dalam hal “ Ahli Kitab” seh-
ingga semua pemeluk agama tergolong  Ahli Kitab, baik  Yahudi, 
 Nasrani,  Majusi,  Budha, Hindu dan sebagainya. Sedangkan ter-
hadap “musyrik”, NM cenderung  mempersempit maknanya. Jadi, 
kata “wanita musyrik” dalam Al- Qur’an, baginya, hanya wanita 
musyrik Arab. Sedangkan wanita musyrik lainnya tidak tergolong 
musyrik dalam pandangannya. Secara sederhana dapat digam-
barkan, bahwa NM  menginginkan semua orang itu dapat dikata-
kan “muslim” dan yang musyrik itu hanya terbatas sekali. 

Secara global, ide-ide yang dikemukakan NM selama ini,  
khususnya dalam makalahnya di TIM 21 Oktober 1992 lalu itu, 
berkisar pada empat kiat yaitu: tasykik (meragukan), tasywih 
(pengaburan), tadhlil (penyesatan) dan tahrif (penyelewengan).

Keempat kiat ini dengan mudah bisa didapatkan dalam pan-
dangan-pandangannya. Umpamanya, ketika NM  menyeleweng-
kan maksud-maksud ayat agar sesuai dengan kehendaknya, 
memberi interpretasi terhadap ayat “kalimatun sawa”, “hanafi-
yyah”, “ jilbab” dan sebagainya dengan sembarangan. Semua aga-
ma itu sama. Nabi diperintahkan mempercayai “kitab suci mana-
pun”. Demikian pula NM mengaburkan  pengertian “ Ahli Kitab”, 
“musyrikat” dan sebagainya. 
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Penyesatan dapat dilihat ketika dia menyerukan agar 
sesama umat beragama, tentu termasuk di antaranya umat Is-
lam, agar saling belajar dari kitab suci masing-masing. Dan lebih 
penting lagi, mau mengikuti kebenaran –menurut versi masing-
masing yang dilihatnya ketika dalam proses pencarian itu– sete-
lah menemukannya. Jadi konsekuensinya, seorang muslim kalau 
merasa telah menemukan kebenaran di luar Islam, maka boleh 
saja mengikutinya. Juga pandangannya yang dapat menggir-
ing orang menjadi ragu pada agamanya sendiri. Karena merasa 
bahwa semua agama itu sama. 

Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh tesis-tesis 
NM itu tidak  benar. Tapi, kebenaran yang dikemukakannya dalam 
suatu poin yang lain. Jadi dalam satu makalah itu sendiri terda-
pat sejumlah kontradiksi (tanaqudhat) pemikiran yang menge-
sankan bahwa dirinya senantiasa dalam posisi ragu, bingung dan 
mengambang. Barangkali inilah salah satu bahaya mempelajari 
 filsafat Yunani dan logika  Aristoteles. Sehingga membuat ulama-
ulama terkenal mengharamkan kaum muslimin mempelajarinya. 

Kemudian istilah-istilah yang mereka populerkan untuk 
mengotak-kotak umat Islam, seperti “ neo-modernis”, “ substan-
sialisis”, “ kontekstualis” dan di sisi lain untuk menamakan pihak 
yang mengkritik mereka, mereka sebut “tekstualis”, “ neo-reviva-
lis”, “ skripturalis” dan bahkan –karena kehabisan kamus dan ke-
hilangan akal– “fundamentalis”, “ ekstrimis” dan “ militan”. Itu se-
mua adalah istilah-istilah yang mereka buat sendiri. Seperti yang 
termuat dalam surah an-Najm ayat 23: 

  ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´    ³   ²   ±
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  Í   ...  ¿¾
“Ini tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-
bapak kamu mengada-adakannya, Allah tidak menurunkan 
suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya”.

www
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BAB IV
MEMBACA

JAWABAN NURCHOLISH

S
eorang teman memberitahu penulis bahwa  Nurcho-
lis Majid (untuk selanjutnya disingkat NM) menjawab  di 
dalam Majalah “Ulumul-Qur̀ an” (UQ) No 1, Vol. V, Tahun 

1994, kritikan-kritikan yang dilontarkan kepadanya beberapa bu-
lan yang lalu. Mendengar kabar itu, penulis pun tertarik untuk 
membacanya, mungkin saja ada yang baru lahir dari NM setelah 
 sekian bulan berlangsungnya polemik panjang itu. Yah, paling 
tidak, penulis kira ada ide baru yang berbobot ia ungkapkan, 
apalagi judul itu cukup menarik : “Menatap Islam Masa Depan” 
yang mungkin terlalu besar bagi NM. 

Tetapi  setelah membaca jawaban itu, penulis semakin ke-
cewa. Karena di samping tidak ditemukannya sesuatu yang baru 
dalam pemikiran NM, melainkan  hanya sekadar pengulangan ide 
yang cenderung membosankan, dan sekaligus mengesankan 
seperti kehabisan bahan. Juga “jawaban” itu sulit dinilai sebagai 
“jawaban”. Karena tidak menjawab kritik-kritik yang diarahkan ke-
padanya, sepersepuluhnya juga tidak. 

Kalau ingin menjawab, paling tidak NM harus  menulis se-
buah buku khusus yang membantah buku-buku yang baru terbit 
menghujatnya dan membuktikan kekeliruan analisis pengeritik-
pengeritiknya. Sejauh pengetahuan  penulis, sudah empat buku 
terbit khusus membahas pikiran-pikiran NM antara lain  ;  “Ilmiah 
Intelektual Dalam Sorotan”, oleh Ustaz Ahmad Husnan, “Anatomi 
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Budak Kuffar” oleh  Muhammad  Yaqzhan. Yang terakhir ini, kenda-
tipun penulisnya kurang dikenal, tetapi analisisnya cukup tajam 
dan mendasar. Penulis buku kecil ini mencoba membuat anato-
mi pemikiran NM, dilengkapi  dengan skema alur pemikiran-pe-
mikiran yang nyeleneh itu mulai dari sumber pertamanya - yang 
menurut penulisnya adalah “Iblis” - kemudian diurut hingga la-
hirnya pemikiran yang sering disebut “ pembaruan”. Sebagian 
orang menilai buku ini agak kasar dan emosional, tapi yang pent-
ing analisisnya bukan mengada-ada, bahkan didasarkan pada ar-
gumentasi ilmiah dan Islami. 

Buku lain ialah “Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam 
sorotan” oleh penulis, dan terakhir buku baru karya Ustaz Abdul 
Qadir Jailani. Lain lagi sejumlah artikel dalam berbagai majalah 
yang terus menerus menggempur pikiran kelompok “ pembaru”. 

Kesemua tulisan ini membahas tesis-tesis NM secara  rinci 
dan tuntas, dari berbagai sudut pandang. Tapi, sayangnya “jawa-
ban” NM hanya  mengorbit pada dataran general saja, tidak 
sampai membedah satu persatu materi yang dibicarakan. Men-
unjukkan celah-celah kelemahan analisis dan argumentasi para 
pengeritiknya. Tentu hal ini melibatkan berbagai bidang ilmu-il-
mu Islam dan suatu hal yang tidak mudah dikerjakan. Sayangnya 
dia hanya men”jawab” dengan ungkapan yang sangat sederhana 
: “waktu saya mengemukakan itu, mereka memberi reaksi den-
gan mengatakan, “Kalau anda mengatakan begitu maka hasilnya 
ini. Nah, kemudian, hasilnya ini kan yang dikutip”.  

Penulis sarankan hendaknya NM membaca  kritikan yang 
penulis coba kemukakan dalam buku tersebut. Di situ akan NM 
temukan  kekeliruan asumsinya dalam memahami kritik orang 
lain. Penulis tidak berandai-andai dalam membedah pemikiran 
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NM seperti  yang dibayangkannya dan tidak akan melakukan 
eksploitasi terhadap NM. Sebab hal  itu tidak ada maslahatnya 
bagi penulis, di samping kurang Islami. Bahkan penulis berusaha 
untuk  berhusnuzh-zhan dalam memahami pikiran-pikirannya 
dalam makalah itu. Tapi upaya itu sering gagal setiap kali berha-
dapan dengan teks-teks NM yang sulit  untuk diberi excuse. 

Jadi analisis itu murni didasarkan pada teks yang ia tulis 
sendiri, yang dalam memahaminya tidak memerlukan penerje-
mah. Bahkan di dalam makalahnya itu NM banyak  melakukan 
pemalsuan dan pemutarbalikan fakta ilmiah. Dan itu penulis rinci 
poin demi poin, baik menyangkut  Ibnu Taimiyah, Faruqi dll. 

Tentang istilah “Allah itu dewa air”, apakah NM sanggup 
 membantah bahwa pernyataan itu bukan berasal dari dia? Kalau-
pun NM menangkis  bahwa itu ungkapan Faruqi, ternyata kita 
buktikan istilah itu tidak ditemukan. Itu hanya kesimpulan NM 
sendiri  yang keliru memahami ungkapan Faruqi. Atau lebih tepat 
disebut sebagai pemerkosaan terhadap Faruqi. Bagaimana anda 
katakan pengeritik anda terbayangi oleh imajinasi mereka sendi-
ri? 

Tentang kenapa orang tidak bertanya dulu maksud anda, 
perlu ditanyakan kepada NM apakah  memang ada etika ilmiah 
yang mengharuskan demikian? Apakah setiap statement yang 
keluar dari  anda - yang lebih sering “nyeleneh” - harus ditanyakan 
dulu kepada anda apa maksudnya, lalu kemudian baru dibuat ko-
mentar semacam “syarah” atau “hasyiah” atas pernyataan anda? 
Sejak kapan aturan ini lahir dan siapa penemunya? Apalagi kalau 
diingat banyaknya pernyataan NM yang  merugikan Islam. 

Kemudian, apakah kapabilitas NM sudah  menuntut demiki-
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an? Penulis yakin bahwa NM bukan  paranormal yang ungkapan-
nya tidak dapat dipahami menurut pemahaman manusia biasa.  
Dan di sinilah letaknya ciri khas ilmuwan dengan yang bukan il-
muwan. Ilmuwan sejati biasanya tidak sembarang melemparkan 
ungkapan. Bahkan Imam Malik ketika ditanya tentang 40 masalah, 
sebagian besar beliau jawab : kurang tahu”. Tapi ilmuwan amatir 
senang menjawab pertanyaan yang tidak diketahuinya.  

Semula sikap penulis cenderung untuk membiarkan jawa-
ban NM berlalu  begitu saja. Toh, tidak ada yang baru dari wawan-
cara itu. Bahkan beberapa poin justru mendukung kebenaran 
analisis banyak orang selama ini, khususnya menyangkut pemb-
elaannya terhadap  Yahudi. Tapi, beberapa teman senior di Kairo 
menyarankan agar penulis lebih menjelaskan masalah yang se-
lama ini dipandang kabur untuk tidak menimbulkan kesalahpa-
haman. 

Gencarnya serangan

Bila dibandingkan reaksi yang muncul atas berbagai state-
men NM sejak tahun  tujuhpuluhan dengan perkembangan ter-
akhir, memang sedikit berbeda dari segi semaraknya reaksi itu. 
Sebenarnya gencarnya reaksi atas kaum sekuler di berbagai be-
lahan dunia Islam sering sejalan dengan “tensi” kebangkitan Is-
lam yang sudah menjadi fenomena di dunia Islam akhir-akhir ini. 
Tahun 70an suasana keberagaman memang terasa adem-ayem 
saja. 

Oleh karena itu reaksi terhadap sekularisme juga biasa-
biasa saja. Tapi penghujung tahun 80an ke atas, fenomena ke-
bangkitan Islam semakin semarak. Kerinduan umat pada Islam 
untuk memecahkan berbagai persoalan hidupnya semakin 
terasa. Upaya menerjemahkan konsep Islam dalam kenyataan 
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juga semakin pesat. Kelompok terpelajar dari umat ini tidak mau 
lagi tertipu oleh dikotomi “sekolah agama” dan “sekolah umum”. 
Persepsi mengenai Islam hanya milik orang pinggiran sementara  
orang kota hidup sekularistik, semakin tergusur. 

Mereka mulai sadar bahwa pendidikan agama dan umum 
adalah sama-sama Islam.  Dan suasana inilah yang membuat 
kaum sekuler itu sesak nafas, karena kerja keras yang mereka 
tempuh selama ini, toh berakhir dengan kegagalan yang sedang  
menanti. Betapapun majalah mingguan mereka sarat dengan 
berita yang memojokkan Islam dan umatnya, bahkan muncul lagi 
majalah-majalah yang sengaja memutar balik ajaran Al-Qur̀ an 
dengan kemasan “ilmiah” toh tidak menurunkan “tensi” keisla-
man di negeri ini, bahkan semakin merangsang kebangkitan itu.  

Memang sudah umum terjadi, bahwa benturan antara gen-
erasi “shahwah” dengan kaum sekularis tidak dapat dihindari. 
Pengalaman-pengalaman di berbagai belahan dunia Islam men-
guatkan asumsi ini. Hanya yang berbeda kadar benturan itu dari 
suatu tempat ke tempat lain. Barangkali inilah yang sering jadi jar-
gon dakwah “Ash-Shira’ baina ‘l-haq wa ‘l-bathil shira’ abadiyyun”.

Masalah Peran?

Alangkah kelirunya NM yang  menilai kerasnya reaksi umat 
Islam seperti di Masjid Amir Hamzah itu hanya menyangkut soal 
peran keagamaan yang seharusnya dipegang oleh alumni Timur 
Tengah tapi diserobot oleh alumni Barat. Sepertinya NM mengira 
 semua orang seperti dirinya, yang ambisi dengan peran. Sebab, 
alumni dunia Arab, sedikit banyak masih terwarisi oleh rasa ta-
wadhu’, enggan untuk tampil dan mencari popularitas walaupun 
dengan menjual aqidahnya. Ini memang ciri khas alumni dunia 
Arab yang sering diistilahkan sebagai “Akhlaq al-’Ulama ̀”. Kalau 
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pikiran NM cemerlang  seperti alm. Muhammad  Natsir, semua 
orang akan menjadi “makmum” di belakangnya. Hal ini yang per-
nah penulis sampaikan kepadanya di sela-sela acara TIM itu. Pe-
nulis katakan : “Kami tidak pernah keberatan menjadi makmum 
bila anda berjuang untuk Islam.”

Kenapa mayoritas pengeritik NM adalah  tamatan dunia 
Arab, baik yang vokal maupun silent opposant? Karena, pertama 
mereka pada umumnya memahami Islam secara baik, mana yang 
konstan (mutlak) dan mana yang relatif serta mungkin diperba-
harui sesuai dengan zaman dan tuntutan kondisional. 

Kemudian, mereka, ketika belajar di Timur Tengah sudah 
lebih dahulu memahami pergolakan pemikiran Islam versus 
sekularisme di negeri tempat mereka belajar. Jadi mereka sudah 
punya gambaran tentang sekularisme mulai dari cara, gaya, sa-
rana dan bahkan materi yang dilontarkan.  Yang ada di sini han-
yalah merupakan pengulangan belaka. Bahkan pikiran kontro-
versial yang dilontarkan oleh kaum sekularis di negeri ini - kalau 
dihitung-hitung - sebenarnya sudah “basi” bila diukur dengan 
usia kaum sekularis di Mesir di awal abad dua puluh ini. 

Di samping itu, mereka juga “belajar” menghadang arus itu 
dari lembaga dan Ulama  yang mengajari mereka. Misalnya di Me-
sir, yang paling keras menantang arus sekularisme dan ilhad itu 
adalah Al-Azhar dari dahulu hingga hari ini. Bukankah Al-Azhar 
yang mencabut gelar ilmiah dan seluruh ijazah yang pernah di-
berikannya kepada Ali Abdur-Raziq yang menulis kitab “Al-Islam 
Wa Ushul Al-Hukm”? Isi kitab ini menolak dan mengingkari adan-
ya teori dan sistem politik di dalam Islam. Bukankah Al-Azhar yang 
melarang beredarnya karya sastra (novel) Najib Mahfuzh - yang 
berjudul “Awlad Haratina” - sejak tigapuluh tahun lalu, kemudian 
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belakangan novel itu justru diberi hadiah “nobel” oleh Barat, ka-
rena kebencian mereka yang terang-terangan terhadap Islam?  

Yang terakhir reaksi Al-Azhar yang datang dari “Majma’ Al-
Buhuts Al-Islamiyah” (Akademi Penelitian Islam), lembaga beken 
itu, menuntut kepada pemerintah Mesir agar membredel karya-
karya  Naser Abu Zeid. Setelah diperiksa oleh lembaga Azhar, Abu 
Zeid telah menyerang aqidah Islam sebanyak seratus kali dalam 
bukunya.

Yang diharapkan dari mereka yang belajar di Negara-nega-
ra Arab, agar dapat menyerap intelektualitas Ulama  dan pemikir 
di sekitar mereka. Seperti mereka yang belajar di Mesir, gambaran 
(konsep) Islam yang dikembangkan Azhar dapat dijadikan acuan, 
karena pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Mereka hendaknya tidak terpengaruhi oleh propaganda 
NM dan  kelompoknya yang membayangkan kalau tidak mengi-
kuti idiom-idiom mereka, nanti tidak akan nyambung dengan 
Indonesia. Kesan arogan semacam ini jelas tidak sejalan dengan 
tradisi keilmuan jebolan Timur Tengah. Memangnya standar ilmi-
ah di Indonesia ditentukan oleh NM, “  Paramadina” dan “Ulumul-
Qur̀ an”? Justru jika terperosok dalam pola berpikir kelompok 
“Pembaruan” akan membuat tidak “nyambung” dengan umat 
Islam di Indonesia. Karena “pasar”  pembaruan di Indonesia lam-
bat laun semakin lesu, karena tidak memiliki gambaran yang jelas 
dan prospektif tentang Islam.

Analisis tentang “ Shahwah Islamiyah”

Melihat fenomena kebangkitan Islam yang demikian se-
marak, sudah barang tentu menarik perhatian berbagai pihak, 
termasuk kaum  orientalis.  Barat yang senantiasa menyimpan 
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rasa dendam terhadap Islam dan umatnya, sangat cemas akan 
adanya seruan yang menginginkan Islam, seperti slogan “Islam 
is the solution”, “back to Islam” dan sejenisnya. Dengan berbagai 
cara mereka menumpasnya. Dan yang paling ringan adalah me-
lemparkan tuduhan “ fundamentalisme” dan “ terorisme” secara 
membabi buta bagi setiap individu/kelompok yang mengingin-
kan Islam.

Dalam membuat anatomi kebangkitan Islam, kaum  orienta-
lis memang bervariasi. Kendatipun publik opini barat memandan-
gnya sebagai ancaman bagi barat, namun ada beberapa  orien-
talis yang murni melihat kebangkitan itu sebagai gejala sosial. 
Dalam majalah berbahasa Arab “Al-Wasath”, sejumlah  orientalis 
barat dari berbagai negara Eropa dan Amerika diminta analisis-
nya tentang apa yang mereka sebut sebagai gejala “ fundamen-
talisme”.  Jacques Berque, sorang profesor di College de France, 
Paris, dalam “Al-Wasath” No 96/94 secara jujur menolak istilah 
“ fundamentalisme”. Sebab, kata  orientalis terkemuka dari Prancis 
ini, istilah itu muncul dari pertikaian intern dalam tubuh gereja 
Katholik Perancis. Lalu, kenapa “kesadaran Islam” (“ fundamental-
isme”) muncul?   Jacques Berque dan Maxime Rodinsson men-
gakui bahwa gejala ini muncul adalah karena kegagalan sistem 
barat yang diterapkan di dunia Islam sejak akhir abad kesembilan 
belas hingga kini. Janji-janji muluk yang diobral oleh dua sistem 
raksasa di barat (Liberalisme Parlementer di satu sisi dan Sosial-
isme atau Komunisme di pihak lain) tidak berhasil ditepati oleh 
penguasa atau sistem yang dipaksakan di dunia Islam, baik dalam 
aspek politik maupun ekonomi. Sehingga kebanyakan ummat Is-
lam telah kehilangan kepercayaan pada sistem yang bersandar 
ke barat. Contoh dekatnya ialah Al-Jaza’ir dan negara-negara Af-
rika Utara akhir-akhir ini. Bahkan J. Berque lebih berani lagi mene-
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kankan bahwa berkiblat ke barat tidak akan mendatangkan hasil 
yang baik. Sebab, tindakan mengekor orang lain itu sendiri bukan 
sikap yang baik. Oleh karena itu harus mencari solusi dari dalam 
sendiri, bukan menerapkan solusi orang lain atas dirinya.

Nah jika  orientalis sendiri mampu memahami secara baik 
faktor lahirnya kebangkitan Islam, sebagai upaya untuk mencari 
penyelesaian dari dirinya sendiri (Islam), karena sudah terbukti 
gagalnya sistem barat yang menghukum mereka lebih kurang 
seratus tahun lamanya, tapi NM malah  menilai “shahwah” yang 
ada sekarang sebagai “gejala antusiasme” dalam beragama dan 
mengesankannya sebagai sikap tidak paham agama. Anehnya 
NM hanya  mengajukan bukti dengan contoh kasus anak muda 
yang makan Indomie yang dimuat  TEMPO. Beginilah kualitas il-
muan kita yang dijuluki  TEMPO sebagai “lokomotif” umat  Islam 
itu. 

Pemilahan “ Islam Peradaban” dan “ Islam Syari’at”

Dalam mengkotak-kotakkan umat Islam, NM menyebut 
 bahwa masyarakat Indonesia masih “Islam Syari’ah”, sedangkan 
dirinya termasuk dalam klasifikasi “ Islam Peradaban” (Al-Islam 
al-Hadhari), tanpa menjelaskan lebih lanjut kriteria “ Islam Per-
adaban” itu sendiri. NM hanya  mengatakan bahwa pahamnya itu 
sedikit lebih di atas syari’ah - dalam arti tidak lagi mempersoalkan 
syari’ah. Kurang jelas apakah “di atas syari’ah” di sini maksudnya 
sudah meninggalkan syari’ah. Sebab dari konteks phrase itu, tim-
bul kesan bahwa NM seakan  merendahkan syari’at dan adanya 
semacam penyakit “syari’ah-phobia”. Barangkali NM membaca 
 ancaman Allah dalam Al-Qur̀ an (4:65) berkaitan dengan penola-
kan terhadap syari’at dan enggan menerimanya, konon lagi me-
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rendahkannya. Firman Allah : “Demi Robbmu, mereka tidak beri-
man sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim atas segala 
persoalan yang timbul sesama mereka, kemudian  mereka tidak 
menemukan rasa keberatan dalam diri mereka atas hukum yang 
engkau putuskan. Dan mereka menerima sepenuhnya.” 

Sinisme terhadap syari’at itu lebih kentara dalam pandan-
gannya yang sinis terhadap negeri yang memberlakukan syari’at 
Islam. Tanpa harus dikomentari, mari kita lihat penilaiannya terha-
dap Pakistan : “Pakistan yang menyatakan dirinya sebagai negara 
Islam, sampai sekarang tidak tahu bagaimana melaksanakannya, 
karena perbedaan aliran”. Yang jadi pertanyaan bahwa yang tidak 
tahu melaksanakan Islam itu, Pakistan atau anda? Apakah anda 
sudah mempunyai informasi lengkap dan akurat tentang Paki-
stan, atau hanya informasi dari “mulut” Fazlurrahman yang sejak 
awal sudah antipati dengan syari’at Islam. 

Dengan segala ketimpangannya, yang jelas Pakistan adalah 
kelompok negeri muslim terdepan dalam ketulusannya mem-
praktekkan Islam. Mereka membentuk “Islamic Ideology Coun-
cil” untuk memeriksa ulang undang-undang yang berlaku dan 
membersihkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan 
hukum Islam. Dalam praktik, berdasarkan perubahan konstitusi 
tahun 1979, dibentuk sebuah lembaga yang disebut “Shari’ah 
Benches”. Kemudian untuk memenuhi tuntutan lapangan tahun 
1980 dibentuk lagi “Federal Shari’ah Court” untuk membantu 
lembaga yang sebelumnya dalam memperlancar tugas pem-
bersihan undang-undang. Hasilnya, telah lahir UU khusus yang 
berkaitan dengan tindak pidana “hudud”, seperti pencurian, 
minuman keras, hirabah (subversi), zina, dan tuduhan berbuat 
zina. Di samping telah ditelurkan beberapa UU lainnya menyang-
kut “zakat” dan “pembuktian”. 
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Dalam aspek ekonomi perbankan, dapat dilihat betapa 
semaraknya kajian bank dan finansial secara Islami di negeri itu. 
Pakistan adalah merupakan rujukan dalam kajian ekonomi dan 
perbankan Islam. Berdasarkan salah satu sumber, bahwa Bank 
California di Pakistan membuka bagian yang menganut sistem 
non-interest, karena tertarik dengan sistem Islami yang berlaku. 
Hanya saja yang harus diakui, bahwa di dalam negeri Pakistan 
cukup banyak tantangan-tantangan untuk penerapan Islam itu. 
Meminjam istilah anda (karena perbedaan aliran), tapi bukan sep-
erti yang anda kesankan. Tetapi perbedaan antara kelompok Is-
lam dengan kaum sekuler dan golongan “kiri”. Sebab masih ban-
yak kaum birokrat di sana yang masih menyimpan “karat-karat” 
Inggris. Dalam buku Rasyidah Patel “Islamisation of Law” dapat 
dilihat bagaimana kerasnya sikap golongan kiri yang menantang 
diberlakukannya kebijakan Islami itu. Karena itu Asy-Syahid Dhia 
ul-haq terpaksa menjadi korban.

Tapi yang menarik dari persoalan ini ialah klaim “ Islam Per-
adaban” itu.  NM -dengan  mudah dapat ditangkap- menempat-
kan posisi syari’ah di bawah “peradaban”. Padahal jika kita mau 
menoleh ke belakang, ke masa jayanya peradaban Islam di abad 
tengah. Kemajuan peradaban ketika itu adalah merupakan imp-
likasi dari penerapan Islam secara universal. Ini sudah merupakan 
karakteristik Islam, dalam artian jika diambil sebagian konsep 
dan ditolak sebagian lainnya, hanya akan menimbulkan decline 
dalam garis peradaban. 

Kemajuan peradaban senantiasa berbanding lurus dengan 
penerapan syari’ah. Mustahil memisahkan keduanya. Kondisi 
umat Islam belakangan ini merupakan bukti akurat atas teori 
tersebut. Dan sejak dulu, para ilmuwan muslim tidak mengenal 
pemilah-milahan itu dalam amaliyah mereka. Bilamana muncul 
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satu dua orang yang mencoba memisah-misahkan Islam, maka 
serempak ulama bangkit menghujatnya dan menerangkan keke-
liruan metodologi tersebut. Misalnya betapa keras reaksi ulama 
menghadapi Ibnu ‘Arabi hingga memvonisnya  kafir dan keluar 
dari Islam.

Sejauh ini “proyek”  Islam Peradaban yang terdengar di du-
nia Islam berhembus dari lembaga yang didirikan Al-Faruqi (In-
ternational Institute of Islamic Thought). Tokoh-tokohnya yang 
terkemuka di dunia Islam misalnya Muhammad  Imaroh, Thaha 
Jabir Al-Ulwani, Imaduddin Khalil, Rusydi Fakkar, Fahmi Huwaidi, 
Abdul-Hamid Abu Suleiman dll. Dan sampai sekarang belum ter-
dengar di dunia Islam nama Nurcholish. Apakah dengan bukunya 
- yang merupakan kumpulan makalahnya- yang berjudul “Islam 
: Doktrin dan Peradaban” itu NM sudah  menempatkan dirinya 
dalam daftar “ Islam Peradaban”. 

Bagi IIIT, manhaj itu cukup jelas. Krisis yang menimpa Per-
adaban Islam sekarang ini berawal dari krisis pemikiran Islam 
(Azmat at-Tafkir al-Islami). Oleh karena itu fokus mereka sekarang 
adalah merenovasi metodologi berfikir muslim dalam rangka 
membangun kembali peradaban Islam yang cemerlang. 

Tapi manhaj NM diliputi  oleh serba ketidakjelasan, starting 
pointnya dari mana, ultimate-goalnya mau ke mana. Yang keli-
hatan sementara ini adalah ramuan dari  berbagai bahan yang 
sudah lewat expirynya. Ambil dari muktazilah sedikit, sebab  Muk-
tazilah yang sesungguhnya masih meninggalkan warisan intele-
ktual dan jasa mereka dalam membela Islam waktu berhadapan 
dengan musuh-musuhnya. Kemudian ambil dari  filsafat sedikit, 
ramu dari tashawuf sedikit, dari luar Islam sedikit, kemudian di-
campuraduk. Akhirnya menjadi paham “gado-gado” (kata orang 
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Mesir “Mulakhbath”).

Siasat pengkotak-kotakan itu sendiri sebenarnya sudah 
usang. Umat Islam sudah berpengalaman menghadapi tipuan-
tipuan barat dan agen-agennya, yang ujungnya adalah mele-
mahkan potensi umat Islam. Dahulu, di zaman penjajahan ada 
siasat pecah-belah atas dasar pendidikan (“sekolah umum” dan 
“sekolah agama”). Seiring dengan itu, dalam kehidupan religius 
sosial, ada siasat adu domba antara “kaum muda” dengan “kaum 
tua”.  

Tapi akhir-akhir ini kondisi itu sepertinya ingin diulang kem-
bali oleh pihak-pihak tertentu dengan standar yang berbeda-
beda dengan idiom yang bervariasi. Bagi mereka, yang penting 
adanya pemilah-milahan itu dan agar umat Islam tidak pernah 
seragam dan bersatu. Bosan dengan satu istilah, besok mereka 
ciptakan istilah baru. Padahal sumber Islam hanya Al-Qur̀ an dan 
Sunnah Rasul N  Pesan Al-Qur̀ an mengenai perselisihan agar 
merujuk kepada Al-Qur̀ an dan Sunnah.

Dialog tentang ahlul-kitab

Tentang “ahlul-kitab” sepertinya NM belum  membaca 
bantahan penulis dalam buku “Pembaruan Islam”, sehingga dia 
kurang memahami kritikan penulis. Yang termasuk baru dalam 
perbincangan NM dengan UQ  belakangan ini ialah pembelaann-
ya yang bersemangat terhadap  Yahudi. Memang ini mempunyai 
isyarat tersendiri. Sampai-sampai NM menyebut  bahwa antara 
kaum Muslimin dengan  Yahudi mempunyai banyak persamaan 
dari segi aqidah. Dan Al-Qur̀ an menurut NM tidak  mengkritik 
orang  Yahudi kecuali menyangkut penuhanan Uzair. Ungkapan 
seperti ini belum terdengar dari ilmuan-ilmuan muslim. Jadi, 
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yang menyembah anak lembu itu siapa? Apakah mempertuhan 
manusia yang namanya Uzair itu tindakan sederhana dan enteng, 
menurut NM?

Menyangkut  permusuhan orang  Yahudi dengan kaum 
Muslimin tidak akan dapat ditutup-tutupi oleh siapa pun ter-
masuk oleh NM. Kalaupun  ada ayat yang menyatakan kedekatan 
orang  Nasrani kepada kaum Muslimin dan ada pula pernyataan 
“laisu sawà  a”, apakah ini akan menghapuskan ayat -ayat lainnya 
yang menerangkan permusuhan ahlul-kitab, khususnya  Yahudi, 
terhadap Islam? 

Perlu ditanyakan kepada NM, jika ada  puluhan ayat, bah-
kan mungkin ratusan, yang menerangkan permusuhan ahlul-
kitab terhadap kaum Muslimin, kemudian ada satu dua ayat yang 
menerangkan bahwa ahlul-kitab tidak seluruhnya sama, ayat 
manakah yang harus dipahami secara kontekstual? Ayat yang 
jumlahnya puluhan itu atau yang dua ayat tadi? Hal-hal seperti ini 
memang membutuhkan perangkat ilmu syar’iy dan tidak cukup 
main akal-akalan saja. 

Siasat merangkul ala NM

Salah satu  siasat yang dipraktekkan NM dalam  dialognya 
itu, ialah melibatkan berbagai pihak atau lembaga besar dan 
terkemuka sambil memberi kesan bahwa pihak dan organisasi 
lain itu berada dalam barisan yang sama, atau paling tidak sepen-
dapat dengannya. NM mengait- ngaitkan NU, Muhammadiyah, 
Pesantren Gontor dan menyebut beberapa tokoh seperti Rasyidi, 
yang pernah menghajar pemikirannya,  Quraisy Shihab dll. 

NM juga  mencoba melibatkan syi’ah dengan menyanjung-
nyanjungnya dan memberi kesan bahwa  Syi’ah pernah memiliki 
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warisan di Indonesia dengan memperalat pendekatan  mazhab 
Syafi’i. Penulis sarankan sebaiknya NM sebelum  berbicara ten-
tang masalah Sunni -  Syi’ah, khususnya  mazhab Syafi’i hendaknya 
membaca lebih banyak seluk beluk kedua paham itu. Agar tidak 
terjadi penyimpangan sejarah yang menggelikan. Apalagi kata-
kata NM tidak hanya  dibaca oleh orang awam. Jika tulisan itu di-
baca oleh orang-orang yang mengenal secara baik tentang tu-
rats Islam (khususnya Syafi’i) di Indonesia, hal ini akan semakin 
meragukan intelektualitasnya. 

Sebaiknya NM harus  memahami secara baik, bahwa cinta 
kepada ahlul-bait tidak otomatis membuat seseorang sudah 
menjadi “syi’ah”. Kalau cinta ahlul-bait saja yang anda jadikan se-
bagai standar mengukur “syi’ah”, betapa lemahnya pijakan anda. 
Siapa di antara umat Islam yang tidak cinta kepada keluarga 
Nabi SAW? Tapi, persoalannya tidak sesederhana itu. Ada keben-
cian terselubung dan terang-terangan kepada sahabat-sahabat 
Nabi SAW dengan alasan-alasan yang tak masuk akal dan hanya 
dibuat-buat.

Siasat merangkul juga dilakukannya terhadap Lembaga 
Pendidikan Islam  Gontor. Padahal, yang dipersoalkan, bukan 
Gontornya kendatipun NM salah  seorang alumni  Gontor. Dan pe-
nulis berkeyakinan pendidikan di Pesantren terkemuka itu tidak 
bertanggung jawab atas pikiran-pikiran NM dan Gontor  tidak 
pernah mempersiapkan santrinya untuk berpikir nyeleneh. Huwa 
bari`un minka. Bahkan sebaliknya ide-ide anda itu mendapat 
tantangan dari tokoh-tokohnya yang tidak laik dibentangkan di 
sini. Lebih dari itu, tidak sedikit dari alumni Gontor  yang turut 
menghujat pemikiran anda, seperti DR.  Hidayat Nur Wahid, Kyai 
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H.  Khalil Ridhwan dan masih banyak lagi yang tak perlu disebut 
namanya. 

Wallahu min Warà i ‘l-Qashdi 

Wahua Yahdi ila Sawà i ‘s-Sabil

BBB
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BAB V
MELURUSKAN AKIDAH, 

MENANGKAL MUKTAZILAH

A
khir-akhir ini beberapa masalah kontroversial men-
cuat lagi ke permukaan. Dalam Harian Media Indonesia 
(30/4/1993) lalu,  Zainun Kamal (selanjutnya disingkat  ZK), 

seorang bekas teman makan bersama lebih kurang satu tahun 
di Mesir, membela mati-matian ide-ide  kelompok “ pembaruan” 
dan mengkritik tajam orang yang menentangnya. Kritikannya itu 
bercampur baur antara kritikan ilmiah, emosi, sentimen pribadi, 
dan arogan intelektual. Memang keangkuhan intelektual akhir-
akhir ini banyak disorot masyarakat, khususnya oleh Menteri Aga-
ma Tarmizi Taher. Karena sifatnya itu kurang pas dengan watak 
seorang ilmuwan. 

Keangkuhan  ZK terlihat jelas dari permulaan tulisannya: 

“Secara dekat saya belum pernah berkenalan dengan sdr. 
Daud Rasyid. Tetapi dengan bahasannya yang lugu melalui 
koran-koran ibu kota, ia mudah dikenal. Apalagi bagi saya 
akan lebih mudah lagi mengenalnya, karena kami –saya 
dan dia– adalah sama alumni Timur Tengah; walaupun saya 
selama sembilan tahun di Kairo, Mesir, tidak pernah menge-
nal nama Daud Rasyid di sana. Dan saya pulang ke tanah 
air pada tahun 1985 setelah menyelesaikan studi, Master, 
dalam bidang “Filsafat Islam” di Fakultas Darul-Ulum, Uni-
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versitas Kairo. Dia selesai tahun 1990, jurusan “Syari’ah””.

Tulisan ini sengaja tidak melayani kritikan-kritikan yang 
tidak berkaitan dengan materi ilmiah. Apalagi masalah “seniori-
tas”, yang sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh iblis, ke-
tika menolak sujud kepada  Adam. Tradisi senioritas sebenarnya 
tak dikenal dalam dunia ilmiah. Jangankan “kakak kelas”, bahkan 
antara murid dengan guru pun biasa terjadi perbedaan pendapat 
dan polemik. Menonjol-nonjolkan sikap ini adalah sesuatu yang 
memalukan di kalangan intelektual. 

Khusus untuk mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, 
“senioritas” punya konotasi lain. Artinya seseorang yang tidak 
mampu menyelesaikan studinya tepat waktu. Umpamanya untuk 
mengambil master sampai sembilan tahun, ini memang benar-
benar senior. Barangkali, karena itulah lahir sebuah prinsip yang 
dikenal di kalangan ilmuwan/ulama Islam: “Tu’rafu ar-rijalu bil-haq 
wa la yu’raf Al-Haq bi ar-rijal” (Manusia diukur dengan standard 
Al-Haq, bukan Al-Haq diukur dengan manusia). Untuk semua itu 
hanya pantas dijawab dengan kata “salaman” (Al-Furqan: 63).

Di antara masalah-masalah yang banyak dibicarakan akhir-
akhir ini ialah sebagai berikut: 

A. KLAIM BAHWA BUKU PAK RASJIDI SUDAH 
MENGHILANG DENGAN SENDIRINYA DARI
PEREDARAN

 ZK secara berlebihan membela Harun dalam tulisannya itu 
sampai-sampai ke tingkat fanatisme sehingga dia terjebak mere-
mehkan Prof. Rasjidi,  yang pernah berbeda pendapat dengan 
 Harun Nasution. Sikap ini tidak seharusnya ada pada  ZK. Kesan itu 
mudah kelihatan dari tulisannya: 
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“Buku ini (maksudnya buku Harun) pernah dikoreksi oleh 
Prof. DR. H.M. Rasjidi,  dengan cet. pertama tahun 1977, yang 
mana buku koreksian ini sudah menghilang dengan sendirinya 
dari peredaran. Sedangkan buku Harun sampai saat ini masih 
tetap menjadi buku pegangan di  IAIN seluruh Indonesia, termas-
uk seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam yang di bawah naun-
gan Departemen Agama”.

Klaim ini jelas tidak jujur dan terkesan angkuh. Sejak dice-
tak pertama kali tahun 1977, buku ini telah dicetak ulang sampai 
tiga kali tahun 1989 dan hingga saat ini masih bisa didapatkan 
di pasar “Senen”. Adapun buku Harun jadi pegangan di  IAIN se-
luruh Indonesia, tidak perlu heran. Apakah  ZK tidak tahu bahwa 
pejabat teras di Departemen Agama ketika itu banyak dipegang 
oleh alumni McGill? Sekiranya buku Harun itu tidak diwajibkan, 
belum tentu orang mau membelinya. Atau bisa juga, buku Ras-
jidi  menghilang dari peredaran, karena sangat digemari pem-
baca. Kendatipun buku Rasjidi  tidak ditetapkan jadi pegangan 
anak  IAIN, tapi orang  IAIN dan non  IAIN mengejarnya. Karena di 
dalamnya banyak ilmu. Jadi, sanjungan atas buku Harun itu terke-
san menjilat dan berlebihan. 

B. MEMAHAMI AYAT DAN HADITS SECARA KRITIS

Harun, menurut mahasiswanya itu, tidak bermaksud men-
gubah Al- Qur’an sebagai wahyu dan menolak hadits-hadits Nabi. 
Yang diinginkannya umat harus kritis terhadap pemahaman teks-
teks ayat itu. Dan tidak menerima teks Al- Qur’an begitu saja, teta-
pi harus dipahami makna dan kandungannya. Dalam memahami 
itu, harus kritis terhadap pendapat-pendapat yang ada. Pemaha-
man ayat, katanya, memang tidak kebal kritik, karena ia pemaha-
man manusia dan tidak boleh bersifat absolut. 
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Sepintas lalu ungkapan di atas terkesan benar, bila kita tidak men-
genal lebih dekat pemikiran-pemikiran neo- Muktazilah. Karena 
logika-logika seperti itu sudah lama diulang-ulang pendahulu 
mereka. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan tersebut perlu 
kita uji kebenarannya. 

a. Benarkah Harun tidak menolak ayat Al- Qur’an? Jika benar, 
kenapa ia mengklaim bahwa  jilbab itu adalah budaya Arab. 
Padahal dalil tentang  jilbab bersifat qath’i. Karena secara te-
gas dan tandas diatur di dalam Al- Qur’an dan diperjelas oleh 
hadits Nabi? Bahkan seluruh ulama dan ijma (sepakat) atas 
wajibnya.

b.Benarkah Harun tidak menolak hadits Nabi? Kalau benar, 
kenapa dia menolak kewajiban beriman kepada qadha dan 
qadar yang tsabit (datang) dari hadits Nabi n yang sahih 
muttafaq ‘alaih (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)?

Jadi pembelaan sdr.  ZK terhadap Harun itu jelas mengada-
ada dan menutup mata atas kerancuan pemikiran Harun. Perlu 
sdr.  ZK ketahui, bahwa yang merasakan adanya kelainan dalam 
pikiran Harun itu, bukan hanya saya. Bahkan kritik Prof. Rasjidi ,80) 

80) Prof.  Rasjidi, sejak awal tahun tujuh puluhan dikenal sebagai tokoh yang cukup gigih 
menghadapi isu-isu kontroversial yang dilontarkan yang dilontarkan oleh kelom-
pok yang menamakan dirinya “ pembaruan”. Belakangan ini  Rasjidi angkat bicara 
lagi menanggapi  Harun Nasution tentang “rukun  Iman” dan “Muktazilah”. Katanya : 
“Harun, kadang-kadang sampai melewati batas seperti ucapannya : “Hukum Alam 
yang dipegang semua ikhtiar berhasil”. Dia juga mengatakan : “Tentang Muktazilah 
dikaitkan dengan sains, yang mengaitkan itu hanyalah  Harun Nasution. Bagi saya, 
Muktazilah itu bikin bingung orang”. Tentang kaitan Muktazilah dengan rasional-
isme  Rasjidi mengatakan : “Muktazilah mengandalkan akal. Tetapi akal kadang-
kadang juga tidak sampai. Misalnya pembicaraan berkisar tentang  Al-Qur’an itu 
qadim atau Hadits (baru). Muktazilah mengatakan Hadits, Ahlussunnah mengatakan 
qadim, karena dia adalah kalam Allah. Jadi hanya soal-soal yang begitu-begitu saja. 
Lantas Muktazilah diterjemahkan dengan rasional, itu sebenarnya juga enggak. Muk-
tazilah ya Muktazilah”. (Pelita, 22 Juli 1992).
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Prof. DR.  Ali Yafie,81) Prof. DR.  Peunoh Dali82) dan sederetan ulama,83) 
jauh lebih tajam dari saya. Padahal mereka ini adalah “rujukan” 
dalam permasalahan Islam di negeri ini. 

Kritis yang bagaimana? 

Selanjutnya tulis  ZK : 

“Kita tidak menerima teks Al- Qur’an begitu saja, tetapi harus 
dipahami makna dan kandungannya. Dan dalam mema-
hami itu kita harus kritis terhadap pendapat-pendapat yang 
ada”.

Apakah sesungguhnya yang  ZK maksudkan dengan sikap 
kritis terhadap pemahaman teks-teks yang ada? Kenapa  ZK terla-
lu apriori terhadap ulama? Apakah pemahaman  ZK lebih baik dan 

81)  Komentar Prof.  Ali Yafie tentang tanggapan Harun bahwa kepercayaan pada qadha 
dan qadar mewarnai kemunduran umat Islam : “Tidak benar. Sejarah membuktikan, 
umat Islam mencapai kemajuan gemilang di masa lalu bukan lantaran mereka tidak 
percaya taqdir, tetapi justru meyakini adanya taqdir Allah SWT”. Tentang Muktazilah, 
 Ali Yafie mengatakan : “Orang tahu siapa pak Harun. Ia ahli  filsafat yang cenderung 
pada faham Muktazilah. Orang yang tahu ilmu Kalam, pasti tahu sebenarnya faham 
itu bukan baru, tapi lama”.  Ali Yafie selanjutnya mengatakan : “Jangankan PT seperti 
 IAIN yang dibuat kancah mengajarkan Muktazilah, sedangkan Khalifah  Al-Ma’mun 
(813-833 M.) selama memerintah 20 tahun memaksakan Muktazilah, tetap tidak ber-
hasil”. (Pelita, 17 Juli 1992)

82) Peunoh Dali, adalah dosen dan guru besar “Hukum Islam” di Fakultas Syari’ah  IAIN 
Jakarta. Komentarnya tentang Muktazilah : “Faham itu tak perlu ditelan mentah-
mentah. Fanatik kepada Muktazilah seperti apa yang dimaui Harun itu, justru mem-
persempit dan memperkecil potensi akal. Jangan taklid butalah!” Menanggapi 
Harun, Peunoh mengatakan : “Harun itu taqlid pada Barat. Maka menjadi pengagum 
Muktazilah. Bukti taqlidnya, sampai dia pernah bilang bahwa dirinya diajari tentang 
Islam oleh  Ulama, tidak faham. Tetapi oleh  orientalis justru faham”. Lebih jauh lagi 
Prof. Peunoh membongkat Muktazilah, katanya : “Washilb ‘Atho’, pendiri Muktazilah 
itu adalah antek  Yahudi”. (Pelita, 18 Juli 1992)

83) Tokoh lain yang turut berkomentar tentang keyakinan Harun itu, ialah KH. A. Latief 
Muchtar MA, Ketua Umum Persis, alumni Mesir. Beliau mengatakan : “Tidak beri-
man kepada qadha dan qadar mengakibatkan cacatnya keimanan”. (Pelita, 23 Juli 
1992)
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lebih benar dari pemahaman para ulama itu, sehingga  ZK harus 
kritis? Tahukah  ZK bahwa pemahaman ulama terhadap teks-teks 
yang ada tidak berdiri sendiri. Akan tetapi bersumber dari nash 
Al- Qur’an dan hadits Nabi n sendiri serta praktek sahabat dan 
generasi-generasi sesudahnya. Upaya  ZK meragukan pendapat-
pendapat ulama sesungguhnya merupakan pangkal untuk mer-
agukan hadits dan Al- Qur’an. Bahkan, kelompok  ZK telah sampai 
ke tingkat meragukan hadits. Dan gaya seperti ini di zaman mod-
ern dikenal dengan gaya  orientalis seperti  Goldziher.84) 

Dengan nada arogan,  ZK menuding sikap mempertahan-
kan konsep-konsep Islam yang baku sebagai sikap “konservatif”. 
Sebuah tuduhan tak beralasan yang tidak layak keluar dari orang 
yang menyandang gelar “Master” dalam Ilmu Keislaman.  ZK men-
gatakan: 

“Saudara Daud, bagi saya, kalau memang konsep itu sudah 
usang dan tidak terpakai lagi sebaiknya dibuang saja. Ada-
pun persoalan “mapan” biasanya hanya dianut oleh kaum 
konservatif, tapi bagi seorang yang berpikir seperti Harun 
sangat kritis untuk menerimanya”. 

Setahu saya ungkapan angkuh seperti ini tidak lazim dike-
nal di kalangan ilmuwan Islam, kecuali di dunia  orientalis. Lihat 
umpamanya bagaimana  Goldziher dan  Joseph Schacht men-
uduh Abu Hurairah dan para imam-iman dengan tuduhan tak 
beralasan. Sebab, mereka memang tidak memahami Islam secara 
benar dan ketika mengkaji Islam, mereka berangkat dari sebuah 
prakonsepsi negatif tentang Islam. 

84) Lihat Muqaddimah buku “As-Sunnah Wa Makanatuha fit-Tasyri’ Al-Islami” oleh 
 Musthafa As-Siba’i dan “Koreksi Terhadap Harun” oleh  Rasjidi, hal 80.
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Jika  ZK mengklaim ada konsep Islam yang sudah usang 
dan tak terpakai lagi, tolong tunjukkan satu saja! Standard apa-
kah yang  ZK gunakan untuk mengukur sesuatu konsep itu sudah 
usang atau tidak? Jangan-jangan penilaian itu hanya penilaian 
subjektif, hingga belum tentu disetujui orang lain. Apakah karena 
fenomena keterbelakangan umat Islam di bidang Iptek lalu Harun 
berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah karena mereka beri-
man kepada qadha dan qadar? Apakah dia pernah mengadakan 
penelitian untuk membuktikan kebenaran asumsinya itu? Atau 
itu hanya sekedar dugaan belaka, karena melihat kehidupan 
segelintir umat Islam? Umat Islam di zaman dahulu mampu men-
undukkan dua imperium terbesar di dunia (Persia dan Romawi) 
serta mampu mengendalikan kedua bekas imperium itu den-
gan sistem yang lebih adil dan aman, namun mereka tak pernah 
meragukan rukun  Iman keenam itu. Sedangkan Harun, untuk 
menundukkan IAIN  saja tidak mampu, bagaimana Harun dapat 
membuang rukun iman keenam itu? Sesungguhnya kemunduran 
suatu umat tidak pernah terkait dengan kepercayaan pada qadha 
dan qadar.

Selaku bekas murid Prof. DR. ‘Abdullatif Al-‘Abd yang 
keras menantang  Muktazilah itu, seharusnya  ZK mendudukkan 
masalahnya. Bagaimana sesungguhnya teori “taqdir” yang benar. 
Dan bagaimana dahulu para sahabat Nabi (baca : salafus-shalih) 
memahami konsep ini, karena merekalah generasi terbaik dari 
umat ini. Dalam kondisi beriman kepada taqdir, mereka tetap di-
catat oleh sejarah sebagai umat yang paling maju di zamannya. 

Yang amat disayangkan dari  Harun Nasution, dia mampu 
bersikap “kritis” terhadap konsep Islam, yang belum bisa dibuk-
tikan apa kelemahan konsep tersebut. Tapi, dia tidak mampu 
“kritis” terhadap pendapat-pendapat  orientalis. Dia begitu berse-
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mangat mengklaim pendapat para ulama,85) tapi terhadap pan-
dangan  orientalis, yang jelas-jelas tak beralasan itu, dia hanya 
tutup mulut. Buktinya, mari kita lihat bagaimana sikap Harun 
terhadap pandangan Steenbrink yang dengan terus terang tidak 
mengakui bahwa Al- Qur’an itu wahyu dari Allah.86) Selain pandan-
gannya itu sendiri tidak punya bobot ilmiah, karena didasarkan 
pada emosi dan sikap fanatisme pada doktrin agamanya, sikap 
Harun yang memberi peluang bagi Steenbrink untuk mengajar di 
pascasarjana IAIN , cukup meresahkan dan keterlaluan. Kita ber-
tanya-tanya, apakah yang bisa dimanfaatkan darinya, ilmu tidak, 
metodologi juga bukan.

Apakah yang dapat  ZK tafsirkan dari sikap Harun ini, kalau 
bukan dia turut terlibat dalam upaya meracuni otak-otak maha-
siswa Islam yang bertahun-tahun belajar Al- Qur’an dan al-Hadits. 
Apalagi tidak sedikit dari mereka yang berasal dari pesantren dan 
bahkan ada yang keluaran Mesir? Pernahkah Harun protes atas 
pandangan Steenbrink itu? 

C. MASALAH QATH’I DAN ZHANNY

Sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa masalah qath’i dan 
zhanny ini adalah materi pembahasan ilmu ushul fiqh, khususnya 
dalam pembahasan dalalah (maksud) ayat-ayat Al- Qur’an. Bukan 
masalah “tafsir” seperti yang sdr.  ZK bayangkan. Jadi rujukan  ZK 
seharusnya kepada kitab-kitab ushul fiqh, bukan kepada tafsir, 
konon lagi  filsafat. Walaupun tidak berarti itu monopoli kajian 

85) Dalam sebuah wawancaranya,  Harun Nasution mengatakan : “Yang absolut itu –yang 
5%– hanya ada dalam Qur’an dan Hadits. Selain yang absolut itu, adalah karangan 
para sahabat dan  Ulama yang tidak ma’shum. Kalau ajaran yang nisbi, itu tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman, bisa kita tinggalkan, kembali ke Qur’an mencari pe-
nyesuaian dengan keadaan sekarang”. ( TEMPO, 22 September 1990)

86) Majalah “ TEMPO”, 13 Maret 1984
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ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu, topik ini merupakan kajian ilmu 
syariat. Ini perlu diingatkan, agar  ZK tidak salah paham. Konotasi 
zhanny ad-dilalah itu biasanya kepada masalah-masalah hukum. 

Yang dimaksud dengan qath’i ats-tsubut adalah nash (teks) 
yang dipastikan sumber dan asalnya dari Allah l. Seperti teks 
Al- Qur’an yang kita baca sekarang adalah identik dengan nash 
yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya n, tanpa mengalami 
perubahan sedikit pun. Karena diwariskan secara tawatur (terja-
min) dari generasi ke generasi berikutnya. 

Dari segi makna atau indikasinya terhadap hukum, ayat Al-
 Qur’an dapat dibagi atas dua klasifikasi, yaitu: 

Pertama, qath’i ad-dilalah, yaitu teks yang berindikasi hanya 
satu pengertian, tidak berkemungkinan untuk diberi interpretasi 
(takwil) lain dari makna harfiahnya. Umpamanya ayat-ayat yang 
menerangkan hukum waris. Bagian suami yang tak punya anak 
adalah separuh dari warisan, dan bagian anak laki-laki dua kali 
bagian anak perempuan. Demikian pula ayat-ayat yang berkaitan 
dengan hukum pidana Islam (hudud) yang tidak mungkin ditak-
wil. 

Kedua, nash zhanny ad-dilalah yaitu nash yang menunjuk-
kan suatu makna, tapi mungkin ditakwil untuk makna yang lain. 
Seperti kata “qur” dalam Al- Qur’an yang dalam bahasa Arab da-
pat berarti: “haid” atau “bersih”. Sebagian ulama memakai arti 
“haid” dan yang lain memakai arti “bersih”. Jadi, ayat-ayat yang 
tergolong zhanny itu, artinya bukan tidak jelas, seperti yang  ZK 
klaim. Tapi, artinya jelas, hanya maknanya lebih dari satu. Dalam 
menentukan makna itulah para mujtahid berbeda pendapat. 
Sekali lagi, teks-teks ini biasanya menyangkut aturan hukum (ayat 
Al-Ahkam).
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Tentang “takwil” itu sendiri yang erat kaitannya dengan 
nash-nash yang zhanny, mempunyai aturan dan metodologi 
yang sudah dirumuskan oleh ilmuwan kita, dalam hal ini ialah 
ushuliyyun. Jadi takwil itu tidak dilakukan serampangan dan men-
urut selera nafsu. Karena metode semau gue ini biasanya adalah 
metode  orientalis, seperti yang disitir oleh DR. Ujail Jasim dari 
Universitas Kuwait dalam bukunya “Al-Mustasyriqun Wa Mashadir 
at-Tasyri’ Al-Islamy” (Orientalis dan Sumber-sumber Hukum Islam). 
Salah satu kriteria penggunaan takwil itu, bahwa nash itu sendiri 
harus ditakwil. Sebab jika tidak, dia akan bertentangan dengan 
kaidah yang lebih prinsipil, atau bertentangan dengan nash lain 
yang lebih kuat. Pembahasan tentang materi ini banyak dijumpai 
dalam kitab-kitab ushul fiqh. 

Dari segi legalitas, takwil itu terbagi dua. Ada “takwil sahih”, 
yaitu takwil yang memenuhi persyaratan. Dan ada “takwil fasid”, 
yaitu takwil yang tidak mengikuti metodologi, alias takwil seram-
pangan. Maksudnya, mentakwil ayat dengan semaunya saja, tak 
peduli apakah bertentangan dengan hakikat syar’iyah atau nash 
yang qath’i atau tidak. Maka hukumnya batil dan ditolak.87) Ump-
amanya, nash tentang hijab dan  jilbab ditakwil sebagai pakaian 
tradisi setempat, seperti kebaya dan sejenisnya. Atau,  jilbab ditak-
wil dengan “mantel”. Sehingga, wanita yang memakai “rok mini” 
dikatakan sudah menutup aurat. Ini tergolong ke dalam “takwil 
fasid” tadi. 

Untuk mengetahui apakah suatu ayat hukum tergolong 
qath’i ad-dilalah atau zhanny, maka kita tidak bisa menentukan 
sendiri. Tapi, harus merujuk kepada pendapat mujtahidun dan 
fuqaha’ (ahli fiqh), umpamanya dalam kitab-kitab “ahkam Al-

87) Baca “Ushul Fiqh” karya Syaikh Abu Zahroh.



159

  Oriental isme dalam SorotanOriental isme dalam Sorotan
P e m b a r u a n  I s l a m  & P e m b a r u a n  I s l a m  & 

 Qur’an” dari berbagai madzhab fiqh. Karena merekalah yang 
berkompeten berbicara tentang ini sesuai dengan kapasitasnya. 
Dan bukan sesuatu yang memalukan jika kita tetap meruju’ ke-
pada pendapat mereka. Justru yang sangat memalukan, jika kita 
berlagak sebagai mujtahid. Sementara kapasitas keilmuwan kita 
sangat pas-pasan. 

Jika ini dipahami dengan baik dan kita tidak memaksakan 
diri di luar kemampuan yang ada, maka tentu tidak akan lahir 
klaim bahwa yang qath’iy itu hanya sepuluh persen. Bahkan di 
tempat lain, Harun menyebut : “95% ajaran Islam hasil  ijtihad para 
Ulama  nisbi sifatnya, hanya 5% yang bersumber dari Al- Qur’an dan 
Hadits”.88)

Amat disayangkan seorang guru besar berbicara semba-
rangan, tanpa menyebutkan dari mana sumbernya dan tidak 
menyebut rinciannya, mana saja yang 5% itu dan mana yang 
disebutnya hasil  ijtihad itu. Dia hanya menyebutkan, contoh 
yang 5% itu misalnya, makan daging babi itu haram. Juga riba 
itu haram. Sedangkan bunga bank tidak disebut-sebut dalam Al-
 Qur’an. Bagaimana mungkin Harun mengklaim 95% ajaran Islam 
itu merupakan hasil  ijtihad Ulama?  Bukankah ini hanya memper-
lihatkan kedangkalannya dalam memahami Islam. Kalaupun dia 
menganggap 95% itu adalah  ijtihad Ulama,  tapi benarkah hasil 
 ijtihad itu sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman? 

Dalam kaitan ini, ada sebuah fenomena yang cukup me-
narik. Harun sebagai ilmuwan Muslim di satu sisi meremehkan 
karya Ulama,  tapi di sisi lain sejumlah ilmuwan Barat justru men-
gakui kesepakatan Ulama  dan sangat menghargai karya mereka 

88)  TEMPO, 22 September 1990.
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sebagai warisan intelektual yang tiada taranya. Berikut ini komen-
tar mereka tentang hukum Islam : 

1. Cideo, ahli sejarah Perancis mengatakan : “Dapat dipasti-
kan bahwa hukum Napoleon adalah jiplakan (diplikat) dari 
kitab fiqh versi  mazhab Malik, khususnya dari kitab “syarh 
ad-dardiir ‘ala matn Al-Khalil”.

2. Konferensi Internasional tentang Hukum yang diselengga-
rakan oleh Fakultas Hukum Universitas Paris, menetapkan 
dalam putusannya, ”Prinsip-prinsip Hukum Islam (Syari’ah Is-
lamiyah) mengandung nilai-nilai hukum legislatif yang tiada 
tandingannya”, dan “Keberagaman  mazhab- mazhab fiqh 
yang ada dalam khazanah Hukum Islam benar-benar men-
gandung kekayaan konsep, informasi dan dasar-dasar perun-
dangan yang menakjubkan”. 

3. Famberry, seorang pakar hukum, pernah mengungkapkan 
: “Dengan memperhatikan universalitas dan kompleksi-
tasnya fiqh Islam, membuat saya tertanya-tanya keheranan, 
kenapa bangsa-bangsa Muslim tidak menerapkan sistem 
dan perangkat hukum Islam yang sangat relevan dengan 
kondisi negeri mereka”.89)

Jika Harun di satu sisi mengecilkan  ijtihad Ulama,  tapi di sisi 
lain, pakar hukum dari negara-negara Barat sendiri men-
yanjung tinggi fiqh Islam, tentu ini memperlihatkan kepada 
kita intelektualitas Harun yang sesungguhnya. Jika dulu dia 
katakan yang absolut itu 10% dan kemudian 2,5%. Dan ini 
menunjukkan apa? 

89) “yariat Islam, hukum yang abadi”, Prof. Nashih Ulwan, terjemahan Daud  Rasjidi, Usa-
mah Press, cet. pertama, 1992, hal. 88, 89.
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D. Muktazilah

Berkaitan dengan penyebaran paham Muktazilah Mukta-
zilah,  ZK memprotes tulisan saya. Katanya : 

“Daud Rasyid menuduh Harun mengkampanyekan dengan 
secara gencar pemikiran rasional Muktazilah yang merusak 
Islam kepada mahasiswa IAIN . Bukankah ini bahasa “kam-
panye”” provokatif sdr Daud terhadap Harun dan tidak ber-
bau akademis sama sekali”.

Dari laporan Pelita (16/7/92), dengan jelas dapat dipahami 
bahwa Harun sudah bekerja menyebarkan paham Muktazilah se-
jak 15 tahun lalu. Jadi gerakan ini wajar kalau disebut “kampanye”. 
Masalah dinilai provokatif atau tidak, itu terserah pada penilaian 
masing-masing. 

Muktazilah sebagai paham sesat, bukan isu baru. Sejak la-
hirnya, paham ini diserang  habis-habisan oleh Ulama- ulama Is-
lam. Dalam literatur Islam, mereka dikenal dengan “ahlul-hawa” 
atau “ahlul-bida’” (pengikut kelompk hawa nafsu dan ahli bid’ah 
atau mengada-ada). Adalah Imam Hasan Al-Bashri (110 H), yang 
dijuluki “tinta” di zamannya dan “imam” negeri Bashrah, pernah 
mengusir Washil bin ‘Atho’ (131 H), pendiri Muktazilah dan ‘Amr 
bin Ubaid (142 H) dari forum akademiknya. Karena keduanya ber-
pendapat aneh tentang “qadar” dan “posisi di antara dua posisi” 
dan sebagainya. Itulah sebabnya mereka dijuluki sebagai Mukta-
zilah (artinya : kelompok yang tersisih). Maksudnya, paham yang 
menyimpang dari paham umat Islam.90) Dan menurut suatu sum-
ber yang pernah disinggung ole \h Prof.  Peunoh Dali, Washil bin 
‘Atho, pendiri Muktazilah itu adalah antek  Yahudi. Hal ini bisa di-

90) Baca “Al-Farqu bain Al-firaq”, ‘Abdul-Qadir bin Thahir, hal 20-21.
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pahami, karena usaha  Yahudi untuk merusah Islam, menempuh 
berbagai cara. Salah satunya merusak pemahaman Islam dari 
dalam melalui agen-agennya yang menyusup ke tubuh umat 
Islam. Tuduhan ini agaknya tidak berlebihan, khususnya bilakita 
amati dengan serius pendapat-pendapat tokoh Muktazilah. Sikap 
mereka terhadap “Sunnah” dan para sahabat Nabi mirip sekali 
dengan sikap  Yahudi. 

Untuk lebih konkretnya mari kita perhatikan sikap Washil 
yang dikutip oleh pengarang kitab “Al-Farqu Bain Al-Firaq”. Dalam 
kasus perbedaan pendapat antara Ali dan ‘Aisyah beserta pengi-
kut kedua belah pihak, sikap Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah ialah, 
kedua belah pihak tetap sebagai Muslim dalam “perang unta”, Ali 
berada di pihak yang benar dan ash-habul-jamal dalam kejadian 
itu memang keliru dalam memerangi ‘Ali. Tapi kekeliruan mereka 
tidaklah sampai membuat mereka menjadi kafir atau fasiq hing-
ga mengugurkan “kesaksian” mereka, anehnya, Washil mem-
vonis bahwa satu dari dua kelompok itu adalah fasiq dan tidak 
ditetapkannya yang mana dari kedua pihak itu. Katanya boleh 
dari kelompok ‘Aisyah dan boleh pula dari kelompok ‘Ali. Dia juga 
mengatakan, sekiranya ‘Ali dan Talhah, atau ‘Ali dan Zubeir ber-
saksi atas sebutir biji-bijian (maksudnya kesaksian atas sesuatu 
yang paling sederhana, dr.), kesaksian mereka tidak akan saya 
terima, karena saya tahu bahwa salah saru mereka adalah fasiq. 

Sedangkan ‘Amr ibn ‘Ubaid, tokoh Muktazilah yang lain, 
meyakini fasiqnya para sahabat, khususnya mereka yang ber-
selisih pada yaumyl-jamal (peristiwa unta) itu. Adapun An-Nazh-
Zham, mengingkari Hadits-hadits yang menceritakan tentang 
kemu’jizatan Nabi n seperti terbelahnya bulan, bertasbihnya 
batu, memancarnya air dari celah-celah jari Nabi dan sebagainya. 
Targetnya dengan pengingkaran ini, ialah mengingkari kenabian 
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Rasul N Konsekuensinya, Muhammad itu  adalah manusia biasa 
yang tidak perlu diikuti. Nazh-Zham juga menghina pembesar-
pembesar sahabat, menuduh mereka berdusta, bodoh dan mu-
nafiq. Dia sendiri di kalangan sebagian orang Muktazilah diang-
gap kafir.

Demikian pula Abdul-Huzeil, tokoh Muktazilah yang lain. 
Baginya, Hadits tidak dapat diterima kecuali jika diriwayatkan 
oleh dua puluh orang, salah satunya adalah ahlul-jannah   (peng-
huni surga). Nah, dari pendapat dan sikap-sikap aneh seperti ini 
yang intinya adalah meruntuhkan Islam, apakah tidak pantas jika 
mereka ini dikatakan antek  Yahudi” 

Akhir-akhir ini, dalam sebah tulisan di Panji Masyarakat,  ZK 
mengeritik saya, karena menuduh Washil sebagai “antek”  Yahu-
di. Alasannya, kata  ZK, karena Washil dilahirkan di kota Madinah 
yang dikenal sebagai pusat Sunnah. Alasan  ZK ini tidak cukup 
kuat, karena ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang dikenal sebagai 
gembong munafiq itu, hidup di Madinah dan di masa Rasul N De-
mikian pula  Yahudi dan  Nasrani juga pada awalnya hidup di kota 
Rasul itu. Jadi kota kelahiran dan tempat dibesarkan tentu tidak 
dapat dijadikan sebagai ukuran atas keimanan dan kesalehan se-
seorang. 

Muktazilah, penjilat dan pengadu domba 

Dari sejak dulu, orang-orang Muktazilah dikenal sebagai 
kaum “penjilat”. Keberhasilan mereka dalam menggunakan cara 
ini, Muktazilah pernah menjadi paham resmi yang dipaksakan 
oleh penguasa, yaitu Khalifah  Al-Ma’mun91) dan dua khalifah 

91)  Al-Ma’mun, dikenal sebagai khalifah ‘Abasiyah pertama yang memaksakan faham 
Muktazilah. Dia juga bertanggung jawab atas terjadinya bencana “khalqul-Qur’an” 
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sesudahnya di zaman  Abbasiyah. Selama kurang dari 34 tahun 
paham ini menjadi paham resmi yang dipaksakan kepada umat 
Islam (198 H. sampai 232 H.) Kemudian orang-orang Muktazilah 
berupaya membenturkan antara Ulama  dengan penguasa. Akh-
irnya berbagai jenis intimidasi dan penyiksaan biadab mereka 
lakukan terhadap Ulama- ulama yang tidak sejalan dengannya. 
Tapi, akhirnya Muktazilah tidak dapat bertahan lama, karena me-
mang dia paham sesat dan bathil. Sedangkan Allah telah menjan-
jikan bahwa yang bathil itu pasti lenyap. (Q.S. 17 : 81). 

Jadi, Muktazilah hanya mampu bertahan kurang dari tiga 
puluh empat tahun selama masa Daulah  Abbasiyah yang ber-
langsung sekitar lima abad lebih. Tidak seperti yang diklaim se-
bagian orang, bahwa Daulah  Abbasiyah merupakan daulah Muk-
tazilah. Klaim ini timbul karena kurang membaca atau karena 
kebiasaan memanipulasi. 

Mempelajari paham Muktazilah sebagai materi ilmiah, 
barangkali tidak ada salahnya. Tapi, orang yang cerdik, dapat 
membedakan antara motivasi mempelajari sesuatu untuk tu-
juan mengambil dan menganutnya, dengan mempelajari untuk 
mengetahui kelemahannya. Untuk tujuan yang terakhir inilah 
paham Muktazilah itu diajarkan di fakultas Ushuluddin Al-Azhar 
dan di Darul-Ulum, Cairo. Ini bisa diketahui dari para Syaikh dan 
doktor-doktornya. Juga dari silabusnya. Dan kedua lembaga ini 
tidak pernah melahirkan seorang sarjana yang berpaham Mukta-
zilah, kecuali orang aneh. 

tahun 218 H. dan memaksakan rakyat agar berkeyakian bahwa  Al-Qur’an ada-
lah baru. Dalam musibah ini, sehingga beliau dimasukkan ke dalam penjara dan 
disiksa selama tiga belas tahun. (As-Sunnah Wa Makanatuha..”, Prof. DR.  Musthafa 
As-Siba’i, hal. 141)
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Dalam kaitan ini, Darul-Ulum mempunyai background se-
jarah yang cukup menarik. Lahirnya lembaga ilmiah ini adalah 
justru merupakan reaksi atas paham yang melestarikan logika 
 Aristoteles di perguruan lain. Jadi Darul-Ulum sebagai lembaga 
ilmiah yang berorientasi “salafiyah”, mempunyai pandangan 
tersendiri atas  filsafat Yunani.92) Salah satu keistimewaan belajar 
di perguruan ini, mahasiswa diperkenalkan kepada referensi-ref-
erensi induk yang orisinal dari berbagai disiplin ilmu Islam. Dan 
ketika mempelajari sejarah ilmu-ilmu Islam, dijelaskan pula seja-
rah masuknya “Filsafat Yunani” ke dunia Islam. Dan ditunjukkan 
mana buku-buku yang telah “dicemari” oleh pemikiran  filsafat itu. 

Hingga kini, pakar-pakar “salafiyah” di Dunia Arab banyak 
yang lahir dari jurusan “ filsafat Islam” Darul-Ulum itu. Seperti Prof. 
DR. Musthafa Hilmy, mantan ketua jurusan “ filsafat Islam” Darul-
Ulum, pakar “salafiyah” itu.93)

Jadi, kalau ada yang lahir dari fakultas ini orang yang berpa-
ham Muktazilah, maka itu tergolong syazz (aneh). 

E. QADHA DAN QADAR 

Bagi orang yang beriman, keimanan kepada qadha dan qa-
dar merupakan salah satu pilar iman yang asasi. Keenam rukun 
ini disebutkan dalam sebuah Hadits Nabi N yang shahih riwayat 
Bukhari dan Muslim, yang dikenal dengan “Hadits Jibril”. Ketika Ji-
bril datang bertanya tentang “ Iman”, Rasul N menjawab “ “Bahwa 
engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Ra-

92) (Ceramah ilmiah Prof. DR.  Boultagi Hasan, dekan Fakultas Darul-Ulum, Kairo di depan 
mahasiswa pascasarjana tahun 1987).

93) Tentan kajian “salafiyah” di Indonesia, diangkat oleh sdr, Amal Zarkasyi sebagai judul 
tesis “Master”nya, di bawah bimbingan Musthafa Helmi.
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sul-rasul-Nya, hari akhirat dan kepada qadha dan qadar baik dan 
buruk”.

Dalam sejarah umat Islam, tak pernah ada yang meragu-
kan keenam rukun iman ini, kecuali aliran-aliran sempalan yang 
dikenal dengan “ahlul-ahwa” tadi. Sebab, kendatipun “qadha dan 
qadar” tidak disebutkan di dalam Al- Qur’an, khususnya di dalam 
surat Al-Baqarah 177, tapi rukun ini disebutkan di dalam Hadits 
secara tegas dan tandas. Dan Allah memerintahkan umat Islam 
agar menerima semua yang datang dari Rasul n Firman-Nya : 

“Dan apa yang dibawa Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa 
yang dilarangnya, tinggalkanlah!”.

Sejumlah ayat lain dapat dijumpai dalam Al- Qur’an yang 
memerintahkan kita agar taat sepenuhnya kepada Hadits Nabi. 
Dan Hadits-hadits itu ditemukan secara gampang di dalam kitab-
kitab Hadits yang tersedia. Seperti kitab-kitab Bukhari, Muslim, 
Muwatto’ Malik, Abu Daud, Tirmidi, Nasa’i, Ibnu Majah, Musnad 
Imam Ahmad dan musnad-musnad lainnya. Tentang validitas Ha-
dits-hadits itu, telah dibicarakan oleh ahli-ahli Hadits ketika sejak 
ratusan tahun silam. Sekarang ini kita hanya tinggal memasukkan 
ke “mulut” dalam keadaan sudah “terkupas”. 

Upaya meragukan rukun “qadha dan qadar” berarti tidak 
percaya kepada Hadits Nabi. Tidak percaya kepada Hadits Nabi 
berarti tidak percaya kepada Allah. 

F. MEMFITNA AL-MAUDUDI 

Adalah penipuan besar yang dilakukan  ZK terhadap  Iman 
Abul A’la Al-Maududi, bahwa beliau dikesankan seolah-olah tidak 
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percaya kepada “qadar” dengan memperalat buku beliau “Al-
IMAN”.  ZK mengklaim dalam tulisannya : 

“Belumkah saudara membaca buku seorang Ulama  besar 
kelahiran Pakistan, Abul A’la Al-Maududi, yang berjudul “Al-
IMAN”, hanya menyebutkan lima rukun  Iman. Dalam buku-
nya yang setebal 304 halaman itu, panjang lebar ia memba-
has tenang  Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab 
suci, Nabi-nabi Allah dan hari akhir. Sedangkan qadar baik 
dan buruk, tidak dimasukkan ke dalam pembahasan rukun 
 Iman, kecuali hanya sekedar catatan kaki saja pada hal.110 
dari bukunya, sebanyak tujuh baris”. 

Buku Al-Maududi tersebut pada dasarnya membicarakan 
tentang dasar dan landasan peradaban Islam. Buku yang terdiri 
dari tiga bab itu menyimpulkan bahwa landasan Islam itu ialah 
 Iman kepada rukun-rukun yang enam itu. Di kulit buku itu juga 
tertulis judul “Al-hadharat Al-Islamiyah : Ususuha Wa Mabadi’uha”. 

Pada bab ketiga, Al-Maududi menerangkan panjang lebar 
tentang rukun-rukun  Iman. Dalam pembahasan itu, pengarang 
memang tidak membuat pembahasan khusus tentang “qadha”. 
Tetapi, yang perlu ditanyakan, apakah dengan tidak dibahasnya 
masalah “qadha” dalam satu pembahasan tersendiri, lalu dapat 
disimpulkan bahwa pengarang tidak percaya kepada “qadha dan 
qadar”? Barangkali, manusia normal tidak berkesimpulan demiki-
an. Apalagi dalam catatan kaki pada halaman 110 dari buku itu, 
dengan tegas Al-Maududi menerangkan faktornya. Catatan kaki 
itu sengaja penulis kutipkan di sini terjemahannya, agar pembaca 
dapat mengetahui langsung, bagaimana sesungguhnya pendi-
rian Maududi terhadap “qadha dan qadar” itu. Dan agar jelas tam-
pak ketidakjujuran yang dilakukan oleh  ZK pada tokoh pemba-
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haru yang mati-matian memperjuangkan Islam itu. Al-Maududi 
menulis : 

“Tidak diragukan lagi, bahwa Nabi n juga menyebutkan 
“qadar” baik dan buruk, sebagai bagian dari perkara-perkara 
yang wajib diimani. Akan tetapi pada hakikatnya keimanan 
kepada qadar adalah bagian dari keimanan kepada Allah. 
Oleh karena itu, Al- Qur’an menyebutkannya dalam bagian 
keterangan tauhid. Adapun disebutkannya (qadar) secara 
tersendiri di dalam Hadits adalah disebabkan karena unsur 
yang merupakan bagian keimanan kepada Allah ini, diang-
gap sangat penting (muhim jidda). Sayangnya walaupun 
demikian pentingnya, tapi banyak orang yang melalaikan-
nya. Oleh sebab itu, perlu sekali disebutkan secara khusus, 
agar senantiasa diingat orang dan tidak menyepelekannya”. 

Apakah dari ungkapan yang demikian jelas ini, orang da-
pat mengklaim bahwa Al-Maududi tidak menerima “qadar”? 
Jika kesimpulan semacam ini terjadi, maka kemungkinannya 
ada dua : Pertama, kemampuannya dalam memahami literatur 
Arab diragukan. Kedua, karena memutar balik pendapat orang 
lain. Tindakan semacam ini biasa dilakukan oleh  orientalis. Dan 
catatan kaki seperti ini dapat juga ditemukan dalam kitab beliau 
“Mabadi’ Al-Islam” (prinsip-prinsip Islam). 

Jadi menolak keimanan kepada “qadha dan qadar” tidak di-
jumpai di kalangan umat Islam yang berpegang teguh kepada 
Islam, baik di Mesir atau di mana saja di belahan dunia ini. Pe-
nyelewengan itu hanya dilakukan oleh “ahlul-bida’” klasik dan 
modern. Yang lebih sesat dari itu, klaim yang mengatakan bahwa 
rukun  Iman hanya dua. Seperti masalah-masalah prinsip akhir-
akhir ini sudah jadi bahan permainan.
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G. ORIENTALIS, METODOLOGI DAN LOGIKA
 ARISTOTELES

Setelah Barat merasa gagal menguasai umat Islam melalui 
politik imperialisme, Barat menempuh jalan lain. Di antaranya 
melancarkan serangan dari “dalam” (Al-ghazwu minad-dakhil). 
Untuk itu, mereka mengadakan kajian tenang Islam, untuk meng-
etahui “titik-titik lemah”nya (menurut asumsi mereka). Kemudian 
disebarluaskan di lingkungan mereka dan ke tengah-tengah 
umat Islam sendiri untuk menggoyahkan keimanan umat Islam 
terhadap agamanya. Demikian secara sederhana gambaran latar 
belakang lahirnya studi keislaman di Barat, yang dapat disimpul-
kan dari tulisan Prof. Isma’il Faruqi, seorang mantan guru besar 
dan ketua jurusan “Islamic Studies” di Temple University, AS. Me-
mang bukan hanya ini, tapi faktor misi dapat dikatakan mendomi-
nasi tujuan dibentuknya kajian Islam di dunia Barat, di antaranya 
Amerika Serikat. Hal ini dapat dibaca dari tulisan-tulisan mereka 
sendiri, seperti Edward Said dalam bukunya “orientalisme”.

Oleh karena studi Islam di Barat kian hari kian semarak dan 
dampaknya bagu dunia Islam tidak dapat dinafikan, maka sebagi-
an tokoh-tokoh Islam, khususnya di dunia Arab, merasa perlu un-
tuk mengirimkan “orang-orang”nya ke sana. Di antara tujuannya, 
untuk melihat dari dekat metodologi  orientalis dalam mengkaji 
Islam dan sejumlah aktivitas mereka di bidang ini. Sekembalinya 
dari sana, mereka menulis berbagai analisis yang amat berharga 
tentang metodologi itu dan sejumlah pengalaman masing-mas-
ing. Sebagai contoh, Isma’il Faruqi dari Amerika, Muhammad 
SAW  Al-Bahiy dari Jerman, ‘Abdul Halim Mahmud dari Peran-
cis, M. Salim Al-‘Owwa dari Inggris, Husein Muktazilah’nis dari 
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Spanyol dan sederetan nama-nama lain. Mereka membongkar 
rahasia-rahasia  orientalis, membeberkan bahaya-bahayanya dan 
mengkritik tajam metodologi mereka. Tapi secara jujur, mereka 
juga tidak mengingkari beberapa karya  orientalis yang berman-
faat bagi umat Islam. Lalu, apakah dengan sikap seperti ini, mere-
ka pantas dikatakan sebagai anak didik  orientalis? Orang yang 
arif, agaknya dapat membedakan antara dua hal : “ma’rifatul-ja-
hiliyah” (mengenal jahiliyah) dengan “ta’allum Al-jahiliyah” (mem-
pelajari jahiliyah). Yang pertama bertujuan sekadar mengenal 
jahiliyah agar mudah mengantisipasinya. Yang kedua bertujuan 
mempelajari untuk diamalkan. Tokoh-tokoh Islam Arab yang 
pergi ke Barat lebih kurang dapat ditafsirkan untuk tujuan yang 
pertama. Ini terlihat dari sikap mereka setelah pulang. 

Bagi orang yang banyak mengamati sejarah ilmu-ilmu, 
akan mengetahui bahwa runtuhnya peradaban Islam, salah satu 
penyebabnya adalah karena logika  Aristoteles. Tidak dipungkiri, 
bahwa tak sedikit dari ilmuwan Muslim yang tertipu oleh logika 
 Aristoteles. Mereka mengira bahwa sistem berpikir Yunani dapat 
memajukan ilmu-ilmu Islam. Sehingga mereka melepaskan sis-
tem berpikir islami yang menekankan metode “eksperimen” dan 
empirisme dalam mengembangkan Hadits Nabi N Sementara 
logika  Aristoteles tidak mensyaratkan eksperimen. Bahkan cukup 
hanya memadakan “imaginasi. Oleh karena itu, logika ini sering 
dikenal dengan “manthiq shuriy” (logika imaginatif). Dan menu-
rut banyak pengamat, rahasia kemajuan peradaban Barat adalah 
karena waktu yang sama mengadopsi sistem berpikir islami yang 
“empiris” tadi. Sayangnya, di dunia Islam yang terjadi adalah ke-
balikannya. 

Inilah yang sejak dulu telah diprediksikan oleh sejumlah 
Ulama  kita, sehingga sikap mereka terhadap “pendatang haram” 
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ini cukup tegas. Ulama- ulama terkenal pada zamannya, sep-
erti Ibnu Shalah –pakar Hadits, fiqh dan sejumlah ilmu Islam94)– 
mengharamkan mempelajari logika Yunani ini. Karena ilmu 
mantiq tidak memberikan manfaat bagi umat Islam, melainkan 
kelesuan dalam semangat dan kreasi mereka. 

Demikian pula sikap Imam Nawawi, seorang ahli fiqh 
 mazhab Syafi’i. Sampai-sampai Imam Suyuthi, ilmuwan yang 
meninggalkan karya lebih dari 500 judul itu, menulis sebuah 
buku dengan judul “Shaunu ‘l-manthiq wa ‘-kalam ‘an fann ‘-man-
thiq wa ‘l-kalam” (membentengi logika dan pikiran dari kerancuan 
ilmu logika). Dalam sebuah “rasalah”nya, Suyuthi menukil ungka-
pan  Ibnu Taimiyah yang mengecam mantiq dengan keras. Beliau 
mengatakan : 

“Siapa di antara generasi belakangan yang mengatakan 
bahwa mempelajari ilmu “manthiq” hukumnya fardhu ki-
fayah, atau termasuk persyaratan  ijtihad, maka ini membuk-
tikan kejahilannya terhadap syari’at dan kedangkalannya 
dalam mantiq. Sesungguhnya mengetahui kerancuan pen-
dapat tersebut adalah suatu kewajiban agama yang mesti 
diketahui setiap Muslim. Sebab generasi terbaik dari umat 

94)Ibnu Shalah, yang nama aslinya Taqiyyu ‘d-Din Utsman b. ‘Abd Ar-Rahman Ash-Shalah, 
lahir tahun 577 H. di Syaharzur, Arbil, Iraq dan wafat tahun 643 H. di Dimasyq, Su-
riah. Beliau adalah seorang ahli Hadits dan ahli fiqh bermazhab syafi’i. Al-Hafizh 
al’Iraqi, seorang Imam Hadits mengagumi Ibnu Ash-Shalah dan mengatakan 
dalam kitab “Alfiyyah” nya : “Setiap kali aku menyebut kata “Syaikh” dalam dalam 
kitabku, maka yang kumaksud adalah Ibnu Ash-Shalah”. Kitabnya “Al-Muqaddimah 
fi ‘Ulum Al-Hadits” adalah referensi utama dalam bidang musthalah. Kitab-kitabnya 
yang lain ialah : “Syarah Shahih Muslim”, “Adab Al-Mufti Wal-mustafti” dan “Nukat 
‘ala Al-Muhazzab”. Ibnu As-Shalah juga dikenal ahli dalam ilmu fiqh. Karyanya 
yang terkenal ialah : “Al-Fatwa”, “Musykil Al-Wasith” dan “Shilat An-Nasik di Shifat Al-
Manasik” dan masih banyak lagi karyanya dalam Ilmur-Rijal. (Lihat Muqaddimah 
Tahqiq “Al-Muqaddimah” oleh Prof. DR. ‘Aisyah bint Asy-Syathi’, Dar Al-Kutub, Kairo, 
1974, hal.32)
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ini, yaitu sahabat, tabi’in dan para imam mashab, mereka se-
jak dini sudah mengetahui kewajibannya dan telah matang 
ilmu dan keimanan mereka, jauh sebelum mereka mengenal 
ilmu mantiq”. 

Dan yang bersemangat ketika itu menyuarakan “mantiq” 
adalah Imam Ghazali95). Inilah yang sangat disesalkan oleh se-
bagian besar Ulama.  Tapi, sebagaimana diketahui bahwa Imam 
Ghazali sendiri pada akhirnya memerangi  filsafat, seperti yang 
dilukiskannya dalam “Tahafut Al-Falasifah”. 

Setelah membaca sikap-sikap para Ulama  yang dipercaya 
keilmuwannya, apakah kita berani mengklaim bahwa Ulama 
 sehebat Ibnu Shalah –pengarang kitab “muqaddimah fi ulumi ‘l-
hadits”, buku terbaik dalam metodologi Hadits dan pengarang 
sejumlah kitab-kitab lainnya– mengharamkan mantiq, karena 
otaknya tidak mampu mendalami logika? Mari kita perhatikan 
penghinaan  ZK terhadap Ibnu Shalah : 

“Saya sangat heran dengan saudara, kenapa saudara kok 
alergi dengan falsafah dan logika. Jangan-jangan saudara 
seperti Ibnu Shalah, karena otaknya tidak mampu mendala-
mi logika dan  filsafat, lalu mencaci dan memfatwakan atas 
dasar hukum fiqh, bahwa falsafath dan logika itu adalah 
haram mempelajarinya”. 

Masuk akalkah ini? Siapakah sesungguhnya yang otaknya 
tidak mampu? Bukankah ini sebuah sikap sukhriyyah (angkuh) dan 
suu’ al-adab (tidak bermoral) terhadap Ulama?  Al-kibru ‘alamat Al-
jahli. Dan untuk mengetahui rusak/bahayanya sesuatu –sebut 
saja umpamanya AIDS–, apakah kita semua harus menjatuhkan 

95) Lihat Muqaddimah Imam Ghazali dalam kitabnya “Al-Mustashfa”.
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diri padanya, atau cukup dengan peringatan seseorang yang 
telah pernah terperosok ke dalamnya? Demikian halnya dengan 
Imam Ghazali dengan filsafatnya bagi orang yang berpikir. 

H. AHLUL-KITAB

Sebelum membahas permasalahan “Ahlul-Kitab”, perlu 
diketahui bahwa kasus ini merupakan kasus fiqh. Dan untuk 
mengetahui kejelasannya harus diruju’ pendapat-pendapat ahli 
fiqh. Bukan merujuknya ke kitab tafsir yang dikarang oleh ahli 
yang bukan ahli fiqh. Waktu belajar metode riset dahulu, hal ini 
sangat ditekankan. Agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak pan-
tas. Tapi wajar, jika orang yang tidak belajar fiqh “keseleo” dalam 
memahami masalah-masalah fiqh. 

Penulis secara jujur mengakui, bahwa penulis hanya meru-
juk “Al-Manar” vol 2. Tapi, pada jilid keempat seperti yang  ZK kata-
kan, juga masalah itu tidak ditemukan, biar di cetakan manapun. 
Adanya masalah ini ialah pada jilid keenam hal 185 sampai 196. 
mungkin  ZK salah tulis, tapi, dalam mengkritik sesuatu, diperlu-
kan sekali sikap cermat dan teliti.

Di sana, Imam  Rasyid Ridha berpendapat bahwa Al- Qur’an 
men”diamkan” hukum mengawini perempuan yang bukan Ahl-
ul-Kitab dan bukan musyrik. Karena mengawini wanita Ahlul-
Kitab, yaitu  Yahudi dan  Nasrani, dibolehkan oleh sebagian Ulama 
 dan diharamkan oleh sebagian yang lain. Sedangkan mengawini 
wanita musyrik, hukumnya jelas haram. Karena ditegaskan oleh 
Al- Qur’an dalam surat Al-Baqarah : 221. 

Dalam hal ini,  Rasyid Ridha beranggapan bahwa agama-
agama lain seperti Brahmana,  Budha, Konfuchu di Cina tidak ter-
masuk ke dalam kategori “orang musyrik” yang diharamkan Allah 
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menikahi wanita mereka. Namun untuk memanfaatkan bolehnya 
menikahi wanita-wanita pemeluk agama di atas,  Rasyid Ridha 
juga tidak terang-terangan. 

Ini adalah pendapat pribadi beliau, sebagai jawabannya 
atas pertanyaan seorang penanya dari Jawa yang meminta fat-
wa tentang hukum menikahi wanita Cina, penyembah berhala 
(watsaniyyah)96).  Rasyid Ridha berasumsi bahwa tersebarnya Is-
lam di negeri Cina adalah disebabkan karena kawin “campur” (la-
ki-laki Muslim dengan wanita mereka lalu kemudian mengislam-
kan si istri) itu. “Saya tidak tahu persis bagaimana pengaruhnya 
di tempat kalian (maksudnya di Jawa, dr.)” tulis beliau kepada si 
penanya. 

Dari kasus ini, mari kita lihat beberapa hal : 

1. Kalaupun dikesankan bahwa Ridha membolehkan perkaw-
inan seorang lelaki Muslim dengan wanita pemeluk agama 
Brahmana,  Budha dan Konfuche, karena beliau berangga-
pan bahwa agama-agama itu termasuk ke dalam kategori 
“musyrik”, maka itu tidak lebih baik dari sekedar pendapa-
tnya pribadi. Pendapatnya itu tidak dapat mengalahkan 
pendapat mayoritas (jumhur) Ulama  dari sejak zaman Nabi 
hingga sekarang. Karena menurut mainstream Ulama,  yang 
dinamakan Ahlul-Kitab itu hanyalah pemeluk  Yahudi dan 
 Nasrani. Dan di luar itu adalah musyrik.97) Oleh karena itu 
pendapat beliau tergolong “syazz” (aneh). Pendapat yang 
syazz tentu tidak perlu dipegang. Lain soal, kalau NM dan 
dan  kelompok “pembaharu”nya memang suka mengumpul-

96) Lihat “Al-Manar”, jld. 6  hal.186.
97) Baca “Ahkam  Al-Qur’an”, Imam Qurthubi, vol 6, hal. 77.
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ngumpul pendapat yang syazz itu. Sehingga jadilah manu-
sia yang “syazz”. Sikap ini cukup berbahaya bila dikaitkan 
dengan firman Allah “ 

“Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kes-
esatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-
cari takqilnya, padahal tidak ada yang tahu takwilnya melain-
kan Allah”. Q.S.3 : 7

2. Perkiraan Ridha bahwa tersebarnya Islam di negeri Cina 
adalah karena perkawinan “campur”, adalah asumsi belaka 
yang sulit dibuktikan secara kenyataan. Karena untuk mem-
buktikan kebenaran asumsi ini, perlu data akurat dari suatu 
penelitian sosial. Dan besar kemungkinan bahwa Rassyid 
Ridha tidak melakukan hal itu. 

Pertumbuhan jumlah umat Islam biasanya terjadi dengan 
kelahiran anak. Dan bangsa Cina dalam hal ini cukup dikenal 
dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Jadi bukan dengan 
kawin “campur”. 

3.  Rasyid Ridha sendiri tidak memastikan gejala di negeri Cina 
itu, seandainya pun benar, persis dengan keadaan di neg-
eri si penanya. Bahkan kenyataannya memang tidak men-
dukung asumsi itu. Karena jumlah yang melakukan kawin 
“silang” itu dahulu sangat langka. Kalau tidak mau dikatakan 
tidak ada. 

4. Lebih dari itu,  Rasyid Ridha sendiri memperingatkan den-
gan serius bahaya mengawini wanita Ahlul-Kitab jika si istri 
akan mencelakakannya. Sehingga suami mengikuti agama 
istrinya, bukan dia yang menarik istrinya ke dalam Islam. 
Hal ini, kata Ridha, banyak terjadi di zamannya, di mana le-
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laki Muslim yang lemah imannya menikahi wanita-wanita 
Eropa, sehingga mereka tertipu. Dan “sadd az-zari’ah” (an-
tisipasi suatu bahaya) hukumnya wajib dalam Islam.98) Dan 
yang terjadi di negeri si penanya tadi memang persis seperti 
yang diperingatkan oleh  Rasyid Ridha itu. Sayangnya, fak-
tor penting ini tidak diperhatikan oleh orang yang mengutip 
pendapat beliau, seperti NM dan  ZK.  Yang dikutipnya hanya 
pendapat yang sesuai dengan seleranya saja. 

5. Kasus ini adalah kasus fiqh yang tidak bisa digeneralisir. 
Masalah aqidah dalam Islam sudah jelas, seperti diterang-
kan dalam surat At-Taubah 29. Maka hubungan seorang 
Muslim dengan Ahlul-Kitab tidak melebihi apa yang digaris-
kan Al-Qur’an  dalam surat Al-Maidah : 5. Sedangkan di luar 
itu harus dikembalikan kepada asalnya. 

6. Dari segi lafazh, “Al-musyrikat” dalam surat Al-Baqarah : 221 
itu berbentuk jama’ dan dimasuki “Al-ma’rifah” (the definite 
article). Menurut kaidah bahasa Arab, bentuk seperti ini 
menerangkan keseluruhan (lil-istighraq). Maksudnya, lar-
angan mengawini seluruh jenis wanita musyrik, tanpa pan-
dang bulu dari ras manapun dia berasal, musyrik Arab atau 
non Arab. Dan itu sangat logis. Sebab, apa bedanya wanita 
musyrik Arab dengan non Arab? 

7. Akan halnya dengan “ Majusi” (penyembah api), menurut 
Islam dia tergolong ke dalam “musyrik”, bukan Ahlul-Kitab. 
Maka wanita mereka tidak boleh dinikahi dan sembelihan 
mereka tidak boleh dimakan. Ini adalah pendapat mayori-
tas Ulama  dari berbagai  mazhab. Didasarkan pada Hadits : 

98) Lihat “Al-Manar”, op.cit, jld. 6  hal.193.
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“Perlakukan mereka (orang  Majusi) sama dengan perlakuan 
kepada Ahlul-Kitab. Tapi jangan kawini wanita mereka dan 
jangan memakan sembelihan mereka”. Hadits ini, menurut 
pada fuqaha, merupakan dalil (alasan kuat) bahwa penga-
nut  Majusi bukan Ahlul-Kitab.99) Sebab, hadits tersebut me-
merintahkan agar kepada kaum  Majusi diberlakukan atu-
ran yang ditetapkan bagi Ahlul-Kitab, kecuali menyangkut 
kedua hal di atas (perkawinan dan sembelihan). Sebab jika 
kedua rumpun itu sama, tentu tidak perlu dianalogikan. 

8. Yang lucu, jika ada yang menyebut-nyebut kitab “Al-Farqu 
bain Al-Firaq” padahal dia sendiri tidak merujuk sumber 
aslinya. Karena dilihatnya “Al-Manar” menyebut kitab itu 
di hal 186, dia pun ikut-ikut menyebut Imam Abu Hanifah. 
Kalau benar beliau berpendapat demikian, di mana beliau 
mengatakan itu? Kenapa tidak disebutkan sumbernya, agar 
tidak terkesan “asbun”? Padahal Imam ‘Abdul-Qahir dalam 
kitab “Al-Farqu” secara tegas telah menyatakan : 

“Dan seluruh penyembah patung/berhala, penyembah manu-
sia, malaikat, bintang dan api, hukumnya haram bagi kaum 
Muslimin memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita 
mereka”.100)

Dari uraian ini, barangkali jelas bahwa selain dari penga-
nut  Yahudi dan  Nasrani adalah musyrik dalam pandangan Islam. 
Bahkan,  Yahudi dan  Nasrani pun menurut sebagian sahabat Nabi 
tergolong “musyrik” yang haram dinikahi wanitanya. Ini penda-
pat ‘Abdul ibn Umar (putra Umar bin Khattab) yang mengatakan : 
“Saya tak pernah tahu syirik yang lebih parah dari wanita yang men-

99) “Ahkam  Al-Qur’an”, Imam Qurthubi, vol 8, hal. 111.
100) “Al-Farqu baina Al-Firaq”, op.cit, hal. 353.
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gatakan Tuhannya Isa atau manusia lainnya”. Lebih dari itu, Umar 
sendiri pernah marah kepada dua sahabatnya Thalhah dan Hu-
zaifah yang mengawini wanita Ahlul-Kitab. Belakangan keduanya 
menceraikan wanita itu.101)

Akhirnya, saya menasihatkan kelompok yang menahan di-
rinya sebagai “ pembaru” agar menghentikan kerja-kerja mereka 
selama ini yang cenderung meresahkan umat Islam. Bertapa 
potensialnya, jika energi dan keahlian mereka dikerahkan untuk 
mengentas nasib umat Islam di negeri ini. Karena persoalan yang 
sedang dihadapi umat ini sangat membutuhkan tenaga dan 
keahlian plus untuk pemecahannya. Dan betapa kerasnya per-
ingatan Allah bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya seperti 
tertera dalam ayat dari surat Al-Jatsiyah : 

“Maka pernahkah kami melihat orang yang menjadikan 
hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkan-
nya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci 
mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan 
atas penglihatannya? Maka siapa yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka men-
gapa kamu tidak mengambil pelajaran?”

BBB

101) (Lihat “Tafsir Ayat Al-Ahkam”, Syaikh  Muhammad ‘Ali Ash-Shobuni, jld. 1, hal. 287 dan 
majalah “Media Da’wah” No. 223 Rajab 1413). 
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BAB V
APA DAN BAGAIMANA 

STUDI ISLAM DI BARAT

T
atkala terjadi perubahan Menteri Agama dari Munawir 
Sjadzali kepada Tarmidzi Taher, maka salah satu persoalan 
penting yang dinanti-nanti banyak orang jawabannya, pal-

ing tidak oleh TEMPO , ialah soal pengiriman sarjana dan dosen 
IAIN  untuk belajar Islam ke Barat. Soalnya program ini boleh dika-
takan adalah program Munawir yang sampai saat ini telah men-
girimkan sekitar 200 sarjana IAIN  ke berbagai Universitas di Barat. 
Katanya, diharapkan pada akhir pelita ini, Indonesia punya 34 
doktor dan 88 master di bidang keagamaan (TEMPO  3/4).

Dalam laporan itu, banyak sekali diungkap kehebatan-ke-
hebatan belajar di Barat. Tapi, ada semacam sikap yang kurang 
fair yang seakan-akan memperalat Pak Rasjidi untuk  melegitimasi 
“kebijakan” itu. Seolah-olah Pak Rasjidi  sepenuhnya setuju den-
gan program belajar Islam ke Barat, hanya karena beliau pernah 
memberikan semacam rekomendasi kepada  Harun Nasution un-
tuk belajar di Mc. Gill. Jelas kesimpulan seperti ini keliru. 

Apa yang diharapkan oleh Pak Rasjidi pada  awalnya waktu 
memberi rekomendasi dan apa yang terjadi setelah di Mc. Gill, 
dapat dibaca dalam mukadimah bukunya yang berjudul “Koreksi 
Terhadap  Harun Nasution”.

Waktu itu Rasjidi  diilhami guru-gurunya di Mesir, seperti 
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Syaikh Musthafa ‘Abdur-Raziq, pakar  filsafat Islam dan lain-lain. 
Mereka itu pernah mengecap pendidikan di Perancis, tapi gencar 
pula “menguliti” pemikiran-pemikiran  orientalis. Rasjidi  sendiri 
menempuh cara itu. Setelah menamatkan pendidikannya di 
Darul-Ulum dan Fakultas Adab Universitas Kairo, beliau “nyantri” 
di Sorbonne. Dengan bekal keilmuwan yang cukup yang telah 
dipersiapkan selama di Mesir, Rasjidi  berhadapan dengan  orien-
talis. Rasjidi  akhirnya tampil sebagai sosok ilmuwan yang menge-
cap pendidikan Barat, tapi tidak terpengaruh dengan pola pikir 
 orientalis. 

Rasjidi  berharap agar teman yang dikirimnya itu dapat 
mengikuti jejaknya, bersikap kritis, tidak membeo kepada  orien-
talis itu. Tapi ternyata harapan itu berlainan dengan kenyataan. 

A. SPESIALISASI KEILMUWAN 

Belajar Islam ke Barat, memang sudah lama jadi masalah 
kontroversial. Sebab, dengan menggunakan logika sederhana 
saja orang dapat berpikir, bahwa setiap disiplin ilmu haruslah 
dipelajari dari ahlinya, atau bangsa yang dikenal maju di bidang 
itu. Orang yang belajar industri pesawat terbang ke Jerman, bela-
jar komputer ke Amerika, belajar Kimia dan Atom ke Perancis dan 
sebagainya tentu itu sangat relevan. Seperti apa yang sedang 
digalakkan oleh Habibie dengan BPPT-nya. Tapi, meraih “dok-
tor” ekonomi dari negara yang kelaparan, belajar “kedokteran” 
di negeri yang rawan penyakit, belajar “elektro” di tempat yang 
minus listrik, apalagi belajar “agama” tertentu kepada orang yang 
anti agama tersebut, tentu saja dirasakan kurang tepat, kalau 
tidak dikatakan “ngaco”. 

Namun, itu tidak berarti bahwa penulis secara total meno-
lak belajar ke Barat. Mungkin saja dibolehkan untuk kondisi ter-
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tentu dan dalam batas-batas tertentu pula. Tapi, dalam kondisi 
yang minus ulama, tingkat pemahaman tentang Islam yang amat 
sederhana, penguasaan terhadap ilmu-ilmu Islam dan bahasa 
Arab yang “Senin-Kamis”, tentu belajar ke Barat memerlukan per-
timbangan-pertimbangan yang lebih matang dan terencana. Bila 
kita membuat perbandingan dengan Mesir, misalnya, yang telah 
“banjir” ulama, “doktor” dan sarang pemikir, kualitas pendidikan 
yang relatif mapan, toh belajar Islam ke Barat tak pernah jadi pro-
gram mereka. Bahkan tidak pernah didorong atau digalakkan, ke-
cuali hanya sekadar usaha-usaha individual yang amat terbatas 
sekali. 

B. LEMAH MATERI DAN METODOLOGI 

Ada sementara orang berasumsi bahwa studi Islam di du-
nia Arab, kaya dengan materi, lemah di bidang metodologi. Se-
mentara di sisi lain studi Islam di Barat, miskin dalam materi, tapi 
kaya dalam metodologi. Anggapan seperti ini dalam kenyataan 
bahwa studi Islam di Barat, miskin materi yang sesungguhnya, 
tidak diartikan sebagai kelihaian bersilat lidah dalam diskusi dan 
pintar menulis. 

Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu menge-
luarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu 
dari ilmu Islam, seperti mufassir (ahli Tafsir), muhaddits (ahli Ha-
dits), ushuliy (ahli ushul fiqh), faqih (ahli fiqh), lughawi (ahli baha-
sa), mu’arrikh (sejarawan) dan sebagainya, seperti yang dihasilkan 
oleh universitas-universitas Islam. Selain itu, karya ilmiah yang 
dihasilkan oleh  orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat 
berarti dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama.

Adapun yang banyak kaum  orientalis lakukan ialah men-
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gumpulkan makhthuthah (manuskrip), tahqiq (memberi komen-
tar) buku-buku klasik dan menerjemahkannya ke bahasa-bahasa 
Eropa. Yang agak bernilai dari karya mereka adalah “Ensiklopedi 
Hadits” (Al-Muktazilah’jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits) dan 
“Tarikh Al-Adab Al-‘Arabi” (Sejarah Sastra Arab) karya Karl Brock-
elmann. Karya yang pertama memang bermanfaat bagi orang-
orang yang baru mengenal hadits. Tapi, dia bukanlah segala-
galanya dalam dunia hadits. Kitab-kitab ensiklopedi hadits yang 
lebih lengkap telah lebih dulu diwariskan oleh ulama-ulama 
hadits. Hanya saja metodenya berbeda. Bahkan kekeliruan dan 
kelemahan-kelemahan karya  orientalis itu cukup banyak dan di-
himpun dalam buku “Adhwa ‘ala Akhtha’ Al-Mustasyriqin” oleh DR. 
Sa’ad Al-Murshafi. 

Secara umum karya-karya sebagian  orientalis yang jujur itu 
kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pe-
mula. Tetapi porsinya harus dilihat secara obyektif, tanpa dilebih-
lebihkan. Semua itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan 
karya ulama-ulama kita yang klasik ataupun yang modern yang 
tidak tertampung oleh perpustakaan manapun di dunia ini, sak-
ing banyaknya. 

Sedangkan karya-karya  orientalis yang memutar balik fakta, 
memalsukan sejarah, menyalahpahami teks, menyusupkan kebo-
hongan dan fitnah, tidak bisa dihitung banyaknya. Tak berlebihan 
jika dikatakan bahwa sikap-sikap inilah yang mewarnai sebagian 
besar karya mereka. 

Berbicara tentang sikap “objektif” dan “bebas” (tidak memi-
hak) yang merupakan karakteristik ilmiah, maka peneliti Barat se-
cara umum dan khusus  orientalis, dalam tulisan dan kajian mere-
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ka tentang Islam, sulit sekali ditemukan sikap netral dan objektif 
ini. Mereka hanya mampu bebas (dalam artian tidak memihak) 
waktu berhadapan dengan materi yang tidak ada hubungannya 
dengan kajian ke-Islaman. Sedang terhadap kajian-kajian Islam, 
peneliti Barat tidak mampu melepaskan subjektivitasnya, sebagai 
nonmuslim. 

Barat hingga saat ini masih menyimpan gambaran suram 
dan gambaran jelek tentang Islam dan umatnya, suatu warisan 
“hitam” yang meracuni pemikiran dan hati mereka, yang mereka 
warisi sejak “ Perang Salib” dan belum membuangnya hingga saat 
ini. Ini diakui sendiri oleh pemikir mereka, seperti  Gustav Lobon, 
filosof Perancis dan “moyang”nya kaum sosiolog dan sejarawan 
Barat di abad kesembilan belas, menerangkan dalam bukunya 
“Peradaban Islam”, bahwa peneliti-peneliti Barat, dalam men-
erangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam, 
akan menanggalkan sikap netral dan objektif yang biasa diguna-
kannya dalam mempelajari kasus-kasus lain. Peneliti Barat, tanpa 
disadarinya, pasti akan memihak dan intoleran. Buku inilah –kalau 
boleh dibilang “moderat”– yang paling “moderat” ditulis oleh il-
muwan Barat tentang Islam dan peradabannya. Oleh karena itu 
pula,  Gustav Lobon tidak dihargai, bahkan dibenci oleh  orientalis 
Barat. 

Sikap penulis Barat yang tidak jujur, pernah juga dibeberkan 
belakangan oleh Motegomery Watt,  orientalis Inggris, dalam 
bukunya “Apakah Islam?”.

C. KELEMAHAN FUNDAMENTAL ORIENTALIS

Para pengamat studi  orientalis yang jujur mengemukakan 
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beberapa kelemahan  orientalis yang sulit dipungkiri siapa pun. Di 
antaranya sebagai berikut: 

1. Tidak menguasai bahwa Arab secara baik, sense bahasa 
yang lemah dan pemahaman yang sangat terbatas atas 
konteks pemakaian bahasa Arab yang variatif (dalalat Al-
Arabiyyah Al-mutanawwi’ah). Kelemahan ini tentu mempen-
garuhi terhadap pemahaman mereka atas referensi-referen-
si Islam yang inti. Seperti Al-Qur’an  dan Sunnah. Karenanya 
pemahaman mereka tentang Islam dari risalahnya rancu 
dan kabur. Hal ini diungkapkan oleh Syekh  Musthafa As-
Siba’i setelah beliau meninjau langsung pusat orientalisme 
di sekitar Eropa dan berdialog langsung dengan para  ori-
entalis. Mereka (maksudnya  orientalis) banyak yang pada 
akhirnya mengakui bahwa keterbatasan mereka dalam me-
mahami materi-materi keislaman lebih menonjol ketimbang 
kelebihan metodologi yang mereka miliki. Bahkan ada di 
antara mereka yang berterus terang, bahwa orang Arablah 
(muslimlah) yang seharusnya memegang pekerjaan ini. Ket-
erbatasan dalam menguasai bahasa Arab sangat mempen-
garuhi pemahaman mereka tentang Islam. 

2. Perasaan “superioritas” sebagai orang Barat. Ilmuwan Barat, 
khususnya  orientalis, senantiasa merasa bahwa “Barat” 
adalah “guru” dalam segala hal, khususnya dalam logika 
dan peradaban. Mereka cenderung tidak mau digurui oleh 
orang Timur. Sehingga, mengakibatkan timbulnya rasa ego-
is dalam sikap mereka. Mereka menganggap bahwa sejarah 
bermula dari Barat dan bemuara ke Barat. Memang ada di 
antara mereka yang menunjukkan sikap mau mendengar 
suara orang lain, asalkan didukung oleh argumentasi yang 
rasional. Tapi, jumlahnya kecil bila dibanding dengan orang-
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orang yang arogan itu. Dan di jajaran  orientalis, yang sangat 
dominan itu adalah jenis yang arogan tadi. 

3. Orientalis Barat sangat memegang teguh doktrin-doktrin 
mereka yang tak boleh dikritik, bahkan sampai ke tingkat 
fanatis buta. Di antaranya dua doktrin inti, yaitu bahwa Al-
Qur’an  dalam pandangan insan Barat bukan kalam Allah dan 
Muhammad bukan  Rasul Allah. Doktrin ini sudah lebih dulu 
tertanam dalam pikiran mereka sebelum meneliti (prakon-
sepsi), sebab ini merupakan doktrin agama mereka yang 
ditanamkan sejak kecil. Sehingga penelitiannya diarahkan 
hanya untuk mendukung asumsinya saja, bukan ingin men-
cari kebenaran secara objektif dan “bebas”. Karena itulah, 
peneliti Barat menelan mentah-mentah riwayat-riwayat 
palsu, mempercayai kebohongan, membesar-besarkan 
masalah kecil, menganggap syubhat (tuduhan palsu) seba-
gai hujjah (argumentasi), beralasan dengan sesuatu yang 
tidak diakui sebagai dalil. Mereka menolak semua pendapat 
yang berbeda dengan pikirannya, sekalipun itu benar dan 
argumentatif. 

Dalam menyusupkan misinya,  orientalis Barat menempuh 
beraneka cara. Ada yang mengkritik Islam secara frontal dan 
terang-terangan. Misalnya, A.J.  Arberry,  Alfred Geom,  Baron 
Carrade Vaux, H.A.R. Gibb,  Goldziher,  John Maynard, S.M. 
 Zweimmer, G. Von. Grunbaum, Philip K. Hitti,  Joseph Schacht 
dan lainnya masih banyak, termasuk Steenbrink yang men-
gatakan dengan jelas bahwa dia tidak percaya, Al-Qur’an 
 sebagai wahyu Allah. Apakah yang bisa diperoleh dari ma-
nusia-manusia seperti ini? Dari segi metodologi, dia telah 
memiliki prakonsepsi dan tidak mau dikritik, bahkan fana-
tis. Apalagi dari segi materi keilmuan yang tidak memiliki 
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keahlian apapun. Ada pula yang bersikap agak halus. Dalam 
tulisan-tulisannya, mereka sengaja menyajikan Islam secara 
benar dan kejayaannya di masa silam. Tapi ada satu atau dua 
poin konsep yang sangat membahayakan, mereka selip-
kan dalam tulisan itu. Pembaca yang kurang jeli, memang 
tidak mampu mendeteksinya. Pujian dan sanjungan mereka 
terhadap Islam di permulaan bertujuan untuk menggiring 
pembaca untuk membenarkan seluruh isi buku dan tidak 
merasakan hal-hal yang ganjil, sehingga berkesimpulan 
bahwa penulis tersebut jujur dan objektif. Misalnya Noel 
J. Coulson,  orientalis Inggris, guru besar “Hukum Islam” di 
Universitas London. Sepintas lalu, dengan membaca karya-
karyanya, orang akan mengira bahwa Coulson adalah  orien-
talis yang jujur, karena pengakuannya bahwa sistem hukum 
Islam adalah sistem yang dinamis, applicable (bisa dipergu-
nakan) dan telah mengakar dalam sanubari umatnya. Ber-
beda sekali dengan pandangan gurunya  Joseph Schacht 
yang terang-terangan anti hukum Islam dan menuduhnya 
dengan sederetan tuduhan-tuduhan keji yang tak masuk 
akal. Tapi di sela-sela sanjungannya dalam buku “A History 
of Islamic Law”, Coulson punya sejumlah pendapat yang 
aneh-aneh tentang kekuatan Sunnah sebagai sumber hu-
kum dan tentang “ushul fiqh”. Coulson mengatakan bahwa 
Imam Syafi’i adalah “founder” (penemu) ushul fiqh. Sebuah 
pendapat yang tak pernah dibenarkan oleh ahli-ahli ushul 
fiqh sendiri. Dmikian pula, pendapatnya bahwa pengakuan 
terhadap kedudukan Sunnah sebagai pelengkap Al-Qur’an 
 untuk menyelami kehendak Ilahi, pertama kali ditemukan 
oleh Imam Syafi’i. Sepintas lalu, Coulson terkesan menga-
gumi kehebatan Imam Syafi’i (yang memang hebat, walau-
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pun tidak perlu dikagumi Coulson), tapi ada suatu kesan 
terselubung dari ungkapan itu. Yakni bahwa sebelum Imam 
Syafi’i, ilmu ushul Fiqh belum ada. Hal ini seperti kata Prof. 
DR. Salim El-‘Owwa, bekas murid Coulson yang kemudian 
banyak menelanjangi pemikiran Coulson tentang hukum 
Islam, bahwa ide ini sangat berbahaya. Di satu sisi, dia men-
gangkat ketokohan Syafi’i dengan tujuan untuk menghan-
curkan eksistensi ushul fiqh sebelum Syafi’i. Padahal rentang 
waktu dua abad itu justru merupakan pondasi bagi berdi-
rinya “building” ushul fiqh pada fase-fase berikutnya. 

Pandangan Coulson itu mengesankan bahwa sebelum da-
tangnya Imam Syafi’i, para fuqaha tidak memiliki kerangka 
acuan berijtihad yang disepakati bersama. Jelas ini meru-
pakan suatu kejahilan tersendiri dalam memahami ilmu 
ini atau sebuah pemutarbalikan. Lalu, bagaimana dahulu 
pada fuqaha’ selama dua ratus tahun menetapkan hukum 
bagi kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat Islam, kalau 
mereka tidak punya standard yang disepakati bersama? 
Apakah mereka harus menunggu selama dua abad, tidak 
berijtihad hingga Imam Syafi’i datang? 

4. Banyak dari kajian-kajian orientalisme yang terkait erat den-
gan kepentingan negara-negara tertentu yang mendanai 
kajian itu. Percuma saja negara-negara Barat menghambur-
kan uangnya jutaan bahkan miliaran dollar hanya untuk 
kepentingan ilmiah semata, kalau bukan karena ada target-
target tertentu yang sangat berharga bagi kepentingan 
mereka. Target itu bisa bersifat politis, bisnis, strategis dan 
misi. Seperti pernah diungkap oleh Prof. Islamil Al-Faruqi 
dalam sebuah artikelnya di majalah “The Contemporary 
Muslim”, bahwa studi Islam di Barat, khususnya di Amerika 
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Serikat, tidak pernah luput dari misi  Zionis dan Salibis. Orien-
talis yang mengajar di jurusan itu, katanya, sebagian besar 
orang  Yahudi atau Kristen fanatis. Di beberapa Universitas 
Amerika, studi Islam ditempatkan di fakultas Lahut (teolo-
gi), jurusan “misionarisme” dan materinya dikenal dengan 
“perbandingan agama”. Dosen-dosen yang ada di sini se-
mata-mata kerjanya mencari “titik-titik lemah” Islam, untuk 
diserang. Oleh karena itu kajian-kajian mereka banyak men-
yangkut aliran-aliran yang menyimpang. Misalnya,  Syi’ah, 
Isma’iliyah, Tasawuf (mistisisme),   Ahmadiyah, Baha’iyyah. 
Jika mereka belajar Al-Qur’an,  Hadits dan Fiqh, maka moti-
vasinya untuk mengkritik kebenaran materi-materi itu. Dan 
ultimate-goal-nya untuk mencari “titik-titik lemah”. Sebagai 
misal, tulis Faruqi, “Pusat Studi Perbandingan Agama” di 
Harvard berada di bawah Fakultas Teologi. Demikian juga di 
Universitas Chicago. 

Tentang staf pengajar, semuanya nonmuslim. Kalaupun 
ada yang muslim, biasanya orang-orang yang tak “laku” di neg-
erinya, karena punya pikiran yang aneh-aneh. Mereka ini sengaja 
disambut hangat oleh Amerika Serikat karena pikiran mereka 
sejalan dengan misi  Zionis. “Umpamanya seorang Prof. asal Paki-
stan” kata mantan guru besar Islamic Study di Temple Universitas 
itu memberi contoh. Intelektual Pakistan ini sempat diusir oleh 
pemerintahnya karena dihukum murtad oleh seluruh ulama neg-
eri itu. 

Ungkapan Faruqi ini tentu bukan sekadar asumsi yang apri-
ori. Sebab, ia terlibat langsung dalam “pergulatan” orientalisme 
di Amerika Serikat. Pengalamannya adalah sebagai ketua jurusan 
IS di Temple dan sebagai Guru Besar selama bertahun-tahun di 
AS dan berbagai universitas Barat lainnya. Sehingga, akhirnya 
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ia mengakhiri hayatnya sebagai “syahid” karena dibunuh oleh 
agen-agen  Zionis. Semua ini agaknya merupakan “pelajaran” ber-
harga bagi setiap orang yang hendak belajar Islam kepada  orien-
talis. Itulah inti nasihat Al-Faruqi.  

BBB
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BAB VII
SEKALI LAGI TENTANG 

BELAJAR KE BARAT

T
ulisan saya tentang studi Islam di Barat, mendapat tangga-
pan dari salah seorang aktivis “ Paramadina”, Usep Fathud-
din (selanjutnya disingkat dengan UF). Dalam tulisan lalu itu, 

saya coba menyajikan gambaran studi Islam di Barat berdasarkan 
informasi dari “orang dalamnya” sendiri, seperti Isma’il Faruqi, 
Muhammad Al- Bahiy, Rasjidi dan  sejumlah pakar Mesir yang 
pernah mengeram di sarang  orientalis. Sedangkan UF, dengan 
bermodalkan analisanya sendiri, memuja-muja Barat dan beru-
saha mengembalikan pamor Barat yang sudah tercoreng, bukan 
hanya dalam pandangan umat Islam, bahkan di mata pemikir 
mereka sendiri, seperti Roger Garaudi,102) Muhammad Asad,  T.B. 

102) Roger Garaudy, dikenal sebagai failasuf dan pemikir Perancis abad ke-duapuluh ini. 
Beliau dikenal mempunyai pandangan-pandangan kritis atas peradaban Barat. 
Dalam sebuah tulisannya, Garaudy mengatakan : “Dengan benar, ahli sejarah di 
Barat menamakan kejadian-kejadian dahsyat dengan nama “penyerbuan biadab” 
(invasion barbare). Tetapi adalah sangat mengherankan bahwa ketika penyerbuan-
penyerbuan yangsenada dilakukan oleh orang-orang Barat, penyerbuan-penyer-
buan yang senada dilakukan oleh orang – orang Barat, penyerbuan-penyerbuan 
tersebut tidak lagi dinamakan besar, akan tetapi “penemuan-penemuan besar”. 
Apakah artinya piramida yang didirikan oleh Timurlank dengan memakai 70.000 
tengkorak setelah ia menguasai Isfahan, jika dibandingkan dengan pembantaian 
jutaan orang India di Amerika Utara yang dilakukan oleh penakluk-penakluk bang-
sa Eropa yang mempunyai meriam. Nama apakah yang dapat kita berikan kepada 
penguasaan Barat terhadap dunia, dengan pengeluaran 450 milyar dolar untuk 
persenjataan pada tahun 1980 yangmenyebabkan kematian 50 juta manusia di 
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Irving dan lain-lain. 

Kekaguman terhadap Barat, tampak jelas dalam tulisan UF, 

“Memang terdapat semangat tertentu pada masyarakat kita 
untuk mencurigai Barat”. 

Pada bagian lain, ia menulis, 

“Ada beberapa alasan menurut penulis, melarang kita secara 
tidak semena-mena untuk anti-Barat”.

Jadi, di kala pemikir-pemikir Barat sendiri yang objektif 
dan kritis, menilai bobroknya sendi-sendi peradaban Barat dan 
sedang berada di ambang pintu kehancurannya, muncul tokoh-
tokoh muda seperti UF dan kamerad-kameradnya menyanjung-
nyanjung Barat setinggi langit. Dari dua analisis yang saling ber-
tolak belakang ini, agaknya orang yang arif akan dapat menilai 
mana di antara yang dua itu qualified dan baik dipercaya, karena 
didukung dengan fakta plus pengalaman dan mana pula analisis 
yang “tumpul”. 

Dari tulisan UF itu, intinya terdapat pada “kesimpulan”, yak-
ni agar program Munawir mengirimkan dosen-dosen IAIN  belajar 
Islam ke Barat itu tetap diteruskan. 

Bila diamati perkembangan terakhir ini, memang sejak ter-
jadinya pergantian Menteri Agama ketika itu, suara-suara yang 
ingin mempertahankan program itu terasa gencar sekali. Bahkan 
mereka memanfaatkan berbagai jalur media massa, agar tun-
tutan itu terkesan merupakan publik opini. Sepertinya mereka 

dunia ketiga karena ketidakseimbangan persenjataan. Dalam perspektif ribuan 
tahun, Barat merupakan penjahat yang  terbesar dalam sejarah”. (“Janji-janji Islam”, 
Roger Garaudy, Terjemahan Prof.  Rasjidi, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cet. ke-
dua, 1984, hal. 14-15). 
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sangat khawatir kalau kebijakan ini tidak diteruskan, karena bisa-
bisa mereka akan kehabisan “kader” dan ide-ide mereka akan 
“mandul”. Padahal jika diperhatikan, “speakers” mereka, orangnya 
adalah itu-itu juga. Sementara “suara” yang berkeberatan, mun-
cul dari mana-mana dan dari berbagai lapisan masyarakat, yang 
awam maupun intelektual. Dan alasan-alasan pihak yang fanatis 
Barat itu dari dulu, itu ke itu juga. Misalnya, alasan agar berpikir 
kritis dan objektif. 

Sejak tahun tujuh puluhan,  Harun Nasution tidak pernah 
mengungkapkan alasan yang “baru” untuk mendukung gagasan-
nya membaratkan IAIN . Itu pula yang diulang-ulang oleh “anak 
didiknya” sekarang. Sayangnya, alasan-alasan itu sendiri masih 
perlu dipertanyakan kebenarannya. Umpamanya, apakah para 
lulusan Barat itu benar-benar kritis? Pertanyaan ini perlu dikemu-
kakan, mengingat kekritisan mereka yang ada selama ini, tidak 
proporsional. Maksudnya, mereka bersikap kritis justru ke dalam 
substansi Islam. Anehnya, terhadap ide dari pihak “luar”, mereka 
bukan hanya tidak kritis, bahkan membeo. 

Sikap kritis yang mereka gembar-gemborkan selama ini 
hanya mereka arahkan ke “dalam”. Umpamanya, mempertanya-
kan keimanan kepada “qadha dan qadar”, meragukan hadits Nabi 
dengan alasan karena “hadits ahad”, mengutak-atik hukum waris, 
mengklaim  jilbab, dan sebagainya. Lalu, kalau sikap seperti ini di-
terima, apakah hasil yang mereka petik? Ke manakah umat Islam 
ini akan mereka bawa? Apakah dengan membuang keimanan 
kepada qadar dan menganut paham “ Muktazilah”, umat Islam 
lantas maju? Apakah ada kaitannya dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan keyakinan kepada “qadar”? 

Pakistan mampu membuat bom nuklir, walaupun ditakut-
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takuti Amerika. Irak mampu membuat rudal scud, walaupun 
“dikerjain” Amerika lewat lembaga PBB, tanpa harus membuang 
kepercayaan kepada “takdir”. Sementara orang-orang yang sibuk 
memerangi “takdir” tidak dapat menciptakan apapun, kecuali 
hanya sekadar melempar isu dan “PR” sehingga meresahkan 
umat Islam. 

Kalau ke “jasad” Islam mereka sering “kritis”, tapi ke “luar”, 
mereka cenderung tawakal dan pasif. Apakah reaksi mereka ter-
hadap Steenbrink yang sekian tahun menyebarkan kekufurannya 
di tengah mahasiswa IAIN ? Apakah ide-ide  orientalis Belanda itu, 
mereka nilai ilmiah dan rasional? Lalu terhadap pikiran seperti itu, 
kenapa mereka tidak kritis? Bahkan, indikasi yang ada menunjuk-
kan sikap “mengekor” terhadap manhaj berpikir kaum  orientalis. 

A. ILMU YANG DIPELAJARI 

UF berupaya mengompromikan tulisan saya dengan pro-
gram belajar ke Barat itu, dengan logikanya bahwa belajar ilmu 
tafsir, hadits dan fiqh tetap ke Timur Tengah dan yang Barat ada-
lah untuk belajar ilmu umum. UF mengatakan : 

“Apa yang dipraktekkan oleh Departemen Agama dengan 
mengirim sarjana IAIN  belajar ke Barat, sepengetahuan 
penulis, sudah sejalan dengan pikiran Daud Rasyid. Depar-
temen Agama, sekali lagi, menurut pengetahuan penulis, 
tidak mengirim sarjana IAIN  untuk belajar fiqh, hadits atau 
tafsir. Yang mereka pelajari adalah ilmu-ilmu yang oleh kita 
dinamakan ilmu umum atau di luar tafsir, hadits atau fiqh. 
Mereka mempelajari sosiologi, antropologi,  filsafat, ilmu 
politik dan ilmu pendidikan. Kalaupun belajar “Islamic Stud-
ies”, penekanannya bukan pada materi khusus di atas, mel-
ainkan lebih dari sejarah dan tinjauannya dari segi sosiologi”.
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Jika UF membaca tulisan itu keseluruhan, barangkali dia 
tidak berkesimpulan demikian. Karena alasan di atas hanya meru-
pakan salah satu alasan kenapa tak perlu belajar ke Barat. Jadi, 
bukan satu-satunya alasan. Justru yang amat saya tekankan ialah 
kerancuan metodologi Barat dalam mengkaji Islam. Metodolo-
gi  orientalis berangkat dari keyakinan bahwa Al-Qur’an  bukan 
wahyu Allah, tetapi karangan Muhammad n  Muhammad n 
 bukan seorang Rasul terakhir yang diutus Allah dan Islam bukan 
agama yang datang dari Allah. 

Konsekuensinya, bagi mereka kebenaran Al-Qur’an  masih 
perlu diuji dan kalau perlu dikritik. Muhammad n  hanya seorang 
manusia biasa, bukan maksum (bersih dari kesalahan/dosa). Ka-
renanya, kepribadian dan kehidupan Nabi n perlu ditelaah se-
cara kritis yang biasanya cenderung apriori. Yang parahnya, “kaca 
mata” yang mereka gunakan untuk menilai pribadi Rasul itu pun 
adalah kaca mata Barat yang bebas “nilai”. Seakan mereka mem-
bayangkan bahwa Muhammad n itu  seperti manusia Barat yang 
“haus” sex, tidak kenal “halal haram” dan materialistis. 

Demikian pula persepsi mereka, Islam bukan sebagai aga-
ma Allah, sehingga harus diperlakukan sebagai “objek” yang 
diteliti. Posisinya disejajarkan dengan objek-objek lainnya. Yang 
tidak fairnya, metode mereka itu masih sangat terkait erat, bah-
kan didikte, oleh doktrin religius mereka. 

Bila kerancuan terletak pada metodologi, maka ilmu apa-
pun yang dipelajari dari Barat akan menghasilkan tashawwur 
(gambaran) yang serupa. Baik yang belajar politik, sosiologi,  fil-
safat dan ilmu-ilmu humanitas lainnya yang dikaitkan dengan 
Islam, akan sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu menem-
patkan Islam pada posisi sebagai “tertuduh” yang harus dihu-
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kum. Jadi bagi yang belajar politik Islam, hanya bisa melihat gam-
baran-gambaran negatif dalam sejarah percaturan politik Islam. 
Demikian pula yang belajar sosiologi dan  filsafat hanya mempu-
nyai kesan-kesan negatif tentang masyarakat Islam dan sejarah 
pemikirannya. Dan cenderung ingin mengadopsi budaya Barat, 
menerapkan sistem sosial dan pola pikirnya ke tengah-tengah 
masyarakat Muslim. 

Saya kira UF keliru besar, jika UF menyejajarkan antara Ras-
jidi di  satu pihak dan  Harun Nasution serta Mukti Ali di pihak lain. 
Kedua pihak ini menunjukkan dua kubu pemikiran yang bertolak 
belakang, kendatipun mereka sama-sama pernah mengenyam 
pendidikan di Barat. Yang pertama melihat Barat secara kritis 
dan punya daya “filter” yang tinggi. Mengambil yang bermanfaat 
dan dibutuhkan serta menangkal “komoditas” yang merusak dan 
membahayakan. Sementara yang kedua cenderung sebaliknya. 
Paling tidak mengambil seluruhnya. Mirip dengan pola Thaha 
 Husein di Mesir yang tertuang dalam bukunya “Mustaqbal ats-
Tsaqafah fi Mishr”. 

Berbeda dengan lainnya, Rasjidi benar- benar mengguna-
kan metodologi ilmiah itu secara proporsional. Berpikir netral 
tanpa prakonsepsi seperti  orientalis Barat. Nah, kalau anda kata-
kan ini sudah menjadi pengetahuan umum dan tentunya anda 
sebagai cendekiawan sudah lebih dahulu tahu, toh kenapa anda 
tidak mengerti juga? Artinya, mengapa anda masih memperta-
hankan studi Islam ke Barat itu dengan segala macam risiko dan 
bahayanya? 

Apa yang disebut UF bahwa mereka yang dikirim itu sudah 
punya pengetahuan agama yang baik, agaknya perlu dipertan-
yakan. Bagaimana UF dapat mengatakan baik, ukuran baik bagi 
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UF itu, apa? Apakah dengan status yang ada sudah dijamin baik? 
Buktinya, mereka yang pulang dari Barat itu toh tidak semuanya 
menunjukkan sikap komitmen Islamnya? Bahkan justru memec-
ah belah umat yang cenderung akhir-akhir ini sudah mulai ber-
satu. Apakah ini memang sudah diprogram oleh Barat? Jangan-
jangan apa yang anda sebut “baik” itu justru kebalikannya bagi 
orang lain. 

Kalau yang UF maksudkan dengan pengetahuan agama 
itu sebagai penguasaan atas ilmu-ilmu Islam, maka kondisinya 
lebih memprihatinkan lagi. Bagaimana orang menyandang gelar 
doktor dalam “Islamic Studies” sedangkan dia tidak bisa berba-
hasa Arab? Dalam tulisannya mengutip pendapat Ibnu Rusyd, Al-
Ghazali, Al-Mawardi,  Ibnu Taimiyah,  Rasyid Ridha dan sebagainya 
padahal dia tidak mampu membaca literatur yang asli, hanya 
mengandalkan terjemahan dalam bahasa Inggris? Memadaikah 
ini dari sudut metodologi? 

Kalau belajar ke Barat itu karena didorong adanya bantuan 
luar negeri dalam bentuk beasiswa, maka indikasi ini jelas mem-
perkuat kebenaran analisis Faruqi. Beliau membongkar rahasia 
“Islamic Studies” di Amerika khususnya, yang memberikan bea-
siswa kepada mahasiswa-mahasiswa asing jutaan dolar dengan 
tujuan untuk merusak pemikiran mereka. Dan di dalam penyalu-
ran beasiswa,  Yahudi memegang peran yang cukup penting.103)

Sebagai Muslim  yang baik, tentunya kita tidak hanya me-
lirik tawaran “orang”, tapi hendaknya memikirkan secara jernih 
risiko dan dampaknya di kemudian hari. Sepintas lalu gejala ini 
sama saja dengan tawaran “supermie dan beras” kepada rumah 

103) Lihat “Rahasia Gerakan Freemasonry”,  Muhammad Fahim Amin, terjemahan  Muham-
mad Thalib dan Kathur Suhadi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, cet. ke-dua, 1992.
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tangga Muslim di beberapa tempat. Inilah yang telah diperingat-
kan Allah dalam Al-Qur’an:  

“Maka sekali-kali janganlah kamu tertipu oleh gemerlapnya 
kehidupan dunia dan sekali-kali janganlah syetan yang pintar 
menipu, memperdayakan kamu tentang Allah”. (Faathir: 5)

Kalau kebutuhan terhadap doktor memang sangat mende-
sak, maka pintu untuk memperolehnya masih terbuka luas di ne-
gara-negara Arab. Mesir bukan hanya satu-satunya negara yang 
membuka program pascasarjana. Yang kurang selama ini adalah 
keseriusan untuk menerobos pintu-pintu itu. Mungkin mereka 
tergiur dengan iming-iming Barat. Tidak dipungkiri, kesulitan 
“ijr’at” (urusan) di negara-negara Arab ada, tetapi tidak sampai ke 
tingkat “mustahil”. 

Apalagi mengingat ilmu-ilmu yang dipelajari di sana me-
mang sudah sinkron dengan pengklasifikasian bidang di jajaran 
IAIN . Karean sejauh ini, IAIN  belum berubah menjadi Universitas 
umum atau Institut Ilmu Sosial yang mengajarkan sosiologi, an-
tropologi, politik, kriminologi, psikologi dan lain-lain. Dan kalau 
mau ilmu-ilmu itu, orang tidak perlu masuk IAIN . Wadahnya su-
dah ada disediakan negara, seperti UI, UGM dan lain-lain. Jadi 
kalau dosen-dosen IAIN  yang dari semula belajar ilmu-ilmu Islam, 
lalu belakangan “menyeberang” ke ilmu-ilmu sekuler, hasilnya 
jadi apa? Jadi pakar politik tidak dan ulama juga bukan. Dan geja-
la keilmuan yang mengambang seperti ini sama sekali tidak men-
dukung bobot lembaga ilmiah tersebut. Oleh karena itu, “arah” 
pascasarjana di IAIN  hendaknya dikembalikan kepada asalnya. 

B. SIKAP KITA TERHADAP BARAT

Dalam tulisannya itu, UF tidak setuju dengan sikap DR. 
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Muchtar Aziz yang melihat Barat secara kritis. UF mengatakan: 

“Memang terdapat semangat tertentu pada masyarakat kita 
untuk mencurigai Barat. Hal ini juga sangat tampak pada 
tulisan Muchtar Aziz seperti “Jalan Barat itu bukanlah jalan 
keselamatan, akan tetapi jalan yang menuju ke neraka”.

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh MA itu tidak ber-
lebihan dan tidak mengada-ada. Seperti dikemukakan di atas, 
kebobrokan Barat itu bukan sebuah asumsi yang datang dari 
kalangan umat Islam. Tapi justru disingkap oleh pemikir-pemikir 
mereka sendiri yang melihat permasalahan secara jernih tanpa 
menutup-nutupinya. Runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan, rusakn-
ya moral, kehidupan yang diukur dengan materi, kejahatan yang 
merajalela, kebebasan yang melampaui batas adalah fenomena 
yang tidak dapat dipungkiri oleh orang yang dapat berfikir. Dari 
sisi politik internasional, barangkali UF mafhum siapa biang ke-
ladi kekacauan dunia ini sesungguhnya. Dan Margareth Tacher 
sendiri pernah terlontar ungkapan itu ketika dia berkomentar 
tentang siapa sebenarnya di balik krisis Bosnia-Herzegovina. 

Jadi, tidak seperti yang diklaim oleh UF, semena-mena anti 
terhadap Barat. Kebencian orang pada Barat bukan semena-
mena, tapi dukungan dengan berbagai argumentasi yang tidak 
dapat dipungkiri orang-orang yang cerdik. Dengan kata lain si-
kap Islam terhadap Barat itu tampil “’ala ‘ilmin wa ‘ala bashirah”. 
Kemudian UF mengemukakan tiga alasan yang membuatnya 
terkagum-kagum dengan Barat. Sayangnya alasan-alasan itu 
sangat awam dan sederhana sekali. Di samping pula diragukan 
keshahihannya: 

1. Di depan Tuhan, Barat dan Timur sama. Keduanya ciptaan 
Tuhan, mengapa kita memusuhinya?” tanya UF. Sebenarn-
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ya orang tidak pernah mempersoalkan Timur-Barat seba-
gai ciptaan Allah. Semua orang tahu itu. Bahkan lebih dari 
itu, Abu Lahab sebagai musuh kental Nabi n juga adalah 
ciptaan Allah. Yang mana anda pilih? Yang dipersoalkan, sis-
tem yang ada di Barat amat relevan dengan kekufuran dan 
kefasadan yang disebut-sebut dalam Al-Qur’an  itu, baik sis-
tem  ideologi, budaya, sosial, politik, ekonomi, maupun ilmu 
pengetahuan. Jadi, bukan Barat sebagai kawasan geografis, 
tapi karena kebetulan kefasadan itu sekarang ini mendomi-
nasi Barat, maka secara otomatis tentu melibatkan “Barat”. 
Membicarakan kejelekan Barat, tidak berarti menafikan se-
cara mutlak  unsur positifnya, sekiranya ada. 

2. UF menulis: “Hadits Nabi saw. yang umumnya kita percayai. 
Beliau bersabda bahwa dalam mencari ilmu, kalau perlu kita 
harus pergi ke Cina”.

Sama seperti Mas Dawam “keseleo” dalam menyebut ha-
dits tentang “ikhtilaf”104) tampaknya UF juga mengalami hal 
yang sama. Dari manakah sdr. UF tahu kalau ungkapan di 
atas adalah Hadits? Dengan nada yang agak meyakinkan 
UF menyebutnya “yang umumnya kita percayai”. “Kita” itu 
siapa? Bukan berniat mengajari UF, ungkapan itu adalah Ha-
dits maudhu’ (palsu). Jadi, jangan mengajak orang lain untuk 
mempercayai hadits palsu. Inilah salah satu akibat dari men-
gagumi Barat dan belajar Islam ke Barat itu. Sehingga tidak 
dapat membedakan mana hadits dan mana yang bukan, 

104) Prof.  Dawam Raharjo, dalam tulisannya “Sekitar Cara Mendiskusikan Masalah-
masalah Keagamaan Ahir-akhir ini” di harian “Republika” 8 Februari 1993, menye-
but bahwa ungkapan “Ikhtilafu Ummati Rahmah” (Perbedaan pendapat di antara 
umatku merupakan rahmat) adalah Hadits Nabi N padahal ungkapan itu adalah 
Hadits maudhu’ (palsu). 
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mana yang shahih dan mana yang palsu. Sedangkan perin-
gatan Nabi n sangat keras dalam masalah ini, “Barangsiapa 
yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaklah dia me-
nyediakan tempat duduknya di neraka”.

3. Menurut UF, “Suka atau tidak suka, sebagian besar kebu-
dayaan dan peradaban modern yang kita jalani dewasa ini 
bermula dari Barat”. Saya kira UF dapat memahami bahwa 
Islam tidak memerangi peradaban, apakah produk Timur 
atau Barat. Dari sejak dahulu kala, umat manusia telah men-
genal peradaban. Tidakkah anda membaca peradaban 
kaum “Tsamud, ‘Ad, Fir’aun dan lain-lain yang disebut-sebut 
dalam Al-Qur’an  itu. Allah memusnahkan mereka karena 
telah lari dari sisi sistem  ideologi yang diturunkan Allah ke-
pada manusia. Jadi, persoalannya bukan keterampilan yang 
merupakan produk peradaban manusia, karena hal ini tidak 
mengandung nilai positif atau negatif. Yang dipersoalkan 
ialah sistem yang melandasi peradaban itu. Peradaban Barat 
dilandasi oleh nilai materialisme yang tidak mengenal Allah. 
Sedangkan peradaban Islam adalah peradaban yang berdiri 
di atas tonggak akidah “tauhidullah”. 

Seperti banyak dikemukakan oleh para pemikir Islam, 
bahwa dalam melihat gemerlapnya peradaban Barat, umat Islam 
terbagi dua. Ada sekelompok orang yang hanya mampu melihat 
bentuk zahirnya peradaban Barat. Dan ini kebanyakan umat Islam 
yang awam. Dan ada pula yang dapat melihat peradaban itu dari 
luar dan dalamnya. Yang pertama cenderung tertipu seperti ter-
tipunya seorang musafir melihat sinar fatamorgana di jalan yang 
licin, dikiranya air. Dan yang kedua, tetap memanfaatkan produk 
peradaban itu, tapi berjalan menurut bimbingan “hidayah” Allah 
SWT, sehingga tidak tergelincir dan terlempar jauh dari jalan-Nya. 
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Dan kalau UF mau jujur, kemajuan Barat itu sendiri mereka 
capai setelah berguru kepada ilmu pengetahuan dan ilmuwan 
muslim. Umat Islam sendiri setelah dikaruniai Allah sebuah per-
adaban yang maha agung, lupa diri dan berpaling dari jalan Allah. 
Akibatnya Allah “berlepas tangan” dari mereka. Itulah yang diala-
mi umat Islam dalam tragedi Andalusia dan Istanbul. Keagungan 
peradaban itu tidak akan kembali sebelum mereka benar-benar 
rujuk ke jalan Allah yang teraplikasi dengan sikap komitmen atas 
syariat-Nya. Jadi keliru sekali, anggapan bahwa keterbelakangan 
itu disebabkan karena tidak berpikir rasional. 

Akan halnya kepincangan dan ketimpangan di negara-ne-
gara Timteng, umpamanya terbelakang, tidak demokratis, kepin-
cangan sosial, kekerasan, seperti yang dirinci UF itu, saya sangat 
setuju. Dan itu merupakan salah satu ekses dari sikap mereka 
yang berkiblat ke Barat dalam segenap aspeknya serta mening-
galkan Islam. Maka yang mereka dengar adalah “suara” Gedung 
Putih, Kremlin, London, Paris dan sebagainya, bukan “suara” Al-
Qur’an  dan al-Hadits yang disampaikan melalui lisan Ulama  dan 
pewaris Nabi. Mudah-mudahan kebijakan belajar ke Barat itu da-
pat ditinjau kembali. 

BBB
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BAB VIII
AL-QUR’AN DAN 

ORIENTALISME

A
l-Qur’an  sebagai wahyu Allah yang tertulis (Al-matluw) 
sering diuji keampuhannya oleh musuh-musuh Islam. Na-
mun usaha-usaha itu senantiasa berakhir dengan kega-

galan. Dalam sejarah, tak satu pun maksud-maksud jahat mereka 
pernah berhasil. Usaha-usaha itu berhasil dipatahkan oleh kaum 
Muslimin, begitu muncul di permukaan. Umat Islam menyadari 
betul bahwa tidak ada kemuliaan mereka kecuali dengan ber-
pegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Nabi n Mereka mey-
akini kebenaran sabda Rasulullah n: 

“Kutinggalkan untuk kamu dua pegangan, niscaya kamu tak 
kan sesat setelah itu yakni  Al-Qur’an  dan Sunnah-ku”.

Bertitik tolak dari landasan ini, kaum muslimin sangat con-
cern terhadap Al-Qur’an,  baik dalam pemeliharaan tulisan, bacaan 
dan pemahamannya. Perhatian yang sama juga dicurahkan pada 
Sunnah Nabi n Ulama- ulama Hadits (muhadditsun) mencurah-
kan segenap perhatian teksnya luar kepala di samping mem-
bukukannya. Bahkan lebih dari itu, mereka mampu merumuskan 
kaidah-kaidah untuk menilai suatu hadits, apakah tergolong ke 
dalam hadits shahih atau hadits dhaif. Sebagaimana mereka juga 
berhasil meletakkan sejumlah kriteria perawi, untuk menjaring 
perawi palsu dan lemah. 
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Namun demikian, Al-Qur’an  juga pernah diselewengkan 
oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada Islam dengan cara 
memberikan interpretasi (penafsiran), pemahaman dan penjela-
san keliru, yang tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya. Tidak 
kalah rusaknya riwayat-riwayat Isra’iliyat (dongeng-dongeng Is-
rael) yang sempat mencemari beberapa kitab tafsir dan hadits. 

Beberapa abad terakhir ini, muncul trend baru pengkajian 
Islam yang dilakukan oleh ilmuwan Barat dengan menggunakan 
logika dan metodologi mereka sendiri, yaitu apa yang dikenal 
dengan “orientalisme” dari Al-Azhar University, trend pengkajian 
Barat terhadap Islam sejalan dan bersamaan waktunya dengan 
munculnya  kolonialisme Barat. Antara satu dengan lain saling 
bekerja sama dan tukar menukar kepentingan.

Orientalisme sangat menguntungkan bagi kolonial, ka-
rena ia memberikan segudang informasi dan data tentang Islam 
dan umatnya. Informasi itu sangat berharga bagi kolonial untuk 
mempermulus jalannya politik kolonial di berbagai negeri mus-
lim yang dijajahnya. 

Bidang kajian  orientalis tidak terbatas pada aspek-aspek 
tertentu saja dari ajaran Islam. Bahkan mencakup berbagai studi 
dan disiplin ilmu yang pernah digeluti oleh ulama-ulama Islam 
sendiri, di antaranya kajian tentang sumber pertama Islam, yaitu 
Al-Qur’an.  

Jika menoleh sejarah ke belakang, pada periode Mekkah, 
masa awal-awal turunnya Al-Qur’an,  sebenarnya penentang-
penentang Islam sudah lama berusaha menggoyang keyakinan 
orang tentang kebenaran Al-Qur’an  dan sumbernya. Adalah 
kaum Paganisme (Al-Watsaniyyun) sejak dahulu menentang keras 
ide bahwa Al-Qur’an  adalah wahyu dari Allah. Mereka menuduh 
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itu hanyalah dongeng klasik masyarakat tempo dulu yang dikutip 
dan didiktekan pagi dan sore (periksa surah al-Furqaan: 5). Mere-
ka menuduh bahwa Nabi Muhammad n  diajari orang (surah an-
Nahl: 103). Mereka juga menuduh Al-Qur’an  adalah perkataan/
mitosnya tukang sihir atau dukun. Tuduhan-tuduhan ini bertu-
juan membatalkan dogma bahwa Al-Qur’an  merupakan wahyu 
“langit” kepada Nabi n untuk menunjuki manusia. 

Jika diamati opini-opini kaum  orientalis, akan ditemukan 
bahwa derap langkah mereka tak lebih dari mengikuti jejak 
musyrikin Mekah. Kalau boleh diberi gelar, mereka bisa disebut 
“neopagamisme Mekah”. Karena apa yang dilontarkan oleh 
musyrikin Mekah tempo dulu, itu juga yang dilemparkan  orienta-
lis masa kini. Bedanya hanya dalam cara dan pola. Kalau paganis 
Mekah melempar tuduhan itu melalui lisan kepada Rasulullah 
n dan sahabat-sahabatnya, sedangkan  orientalis melontarkan 
klaim-klaim itu melalui forum seminar dan diskusi di ruang kuliah 
yang megah dan ber-AC, melalui tulisan di dalam buku, jurnal, 
leksikon dan ensiklopedi, dengan selubung akademik ilmiah. 
Juga mereka susupkan melalui bimbingan tesis dan disertasi bagi 
mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah dan penelitian. 

Orientalis menuduh bahwa Al-Qur’an  bukanlah wahyu 
dari Allah. Akan tetapi karangan pribadi Muhammad sendiri.  Kri-
tik dan tuduhan kaum paganisme Mekah turut mereka ungkap 
kembali, meskipun Al-Qur’an  telah mematah-matahkannya sejak 
empat belas abad yang silam. Di antara  orientalis yang banyak 
melakukan studi tentang Al-Qur’an  ialah George Sale. 

Dalam mukadimah terjemahan Al-Qur’an  dalam versi Inggris 
yang merupakan buah karyanya yang diterbitkan tahun 1736 M, 
Sale menulis:
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“Adapun mengenai Muhammad, yang  pada hakikatnya se-
bagai penyusun Al-Qur’an  dan penemu utamanya adalah 
masalah yang tak dapat dibantah, meskipun tidak menge-
sampingkan bantuan yang diperolehnya dari orang lain 
yang tidak sedikit. Hal ini jelas terlihat dari sikap kaumnya 
yang tak pernah diam memprotesnya sehubungan dengan 
masalah tersebut”.

Ungkapan George Sale itu, bila diperhatikan tidak ubahnya 
seperti apa yang dituduhkan oleh pentolan-pentolan paganis 
Mekah yang diinvetarisir oleh Al-Qur’an  seperti tertera dalam su-
rah An-Nahl ayat 103. Yang menjadi problem besar, suara G. Sale 
itu sangat berpengaruh dan mengalami sukses besar di Eropa. 
Sehingga Kasmiere Skey, seorang  orientalis lain, ketika menerje-
mahkan Al-Qur’an  ke dalam bahasa Perancis tahun 1841, menji-
plak mukadimahnya G. Sale ke dalam mukadimahversi Perancis 
itu. Tulisan itu sempat bertahan lama dan diyakini kebenarannya 
secara ilmiah oleh para  orientalis, karena menurut persepsi mere-
ka tulisan itu mengandung uraian yang komprehensif tentang 
Dinul-Islam. 

Di kalangan  orientalis, sudah merupakan isu yang accepted 
bahwa Al-Qur’an  adalah karangan Nabi Muhammad n Hanya 
 saja di antara mereka berbeda-beda cara pengungkapannya. 
Ada yang melontarkannya secara lantang, seperti yang dilakukan 
G. Sale dan Renan. Ada pula  orientalis yang menyebutnya secara 
tidak langsung dan implisit. Mereka merasakan ide itu adalah 
suatu produk ilmiah. 

Richard Bell, seorang  orientalis Inggris, dosen “Arabic Lan-
guage” di Edinburgh University, berpendapat dalam bukunya: 
“Pengantar Al-Qur’an ”, bahwa Nabi n dalam penulisan Al-Qur’an 
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 berpegang kepada Bible, khususnya bagian yang menyangkut 
Al-Qashash (cerita-cerita) dalam Perjanjian Lama. Bagian terbesar 
dari materi yang dipakai Muhammad untuk  menafsirkan ajaran-
ajaran dan untuk memperkuatnya, berasal dari sumber-sumber 
 Yahudi dan  Nasrani. 

Tuduhan ini dan masih ada segudang tuduhan-tuduhan 
 orientalis Barat tentang Al-Qur’an,  jika diamati, tidak lebih dari 
sekadar luapan emosi yang didukung oleh fanatisme doktrin 
agama mereka. Oleh karena itu, tidak mempunyai bobot ilmiah 
dan tidak ada landasan historisnya. 

Pertanyaan yang perlu dipikirkan, apakah terjadinya “inter-
aksi” (hubungan) antara “langit” dengan “bumi” melalui wahyu, 
merupakan prinsip yang disepakati oleh semua agama, atau 
tidak? Jika ini diterima, kenapa “interaksi” itu hanya monopoli 
 Yahudi dan  Nasrani? Dan jika tidak, maka semua agama berarti 
tidak diakui. Tentu yang terakhir ini tidak mungkin. 

Kemudian, kalau  orientalis menuduh bahwa informasi 
dalam al-Qur’an itu berasal dari sumber-sumber  Nasrani, seper-
ti Buhaira, seorang rahib yang bertemu dengan Nabi n ketika 
dalam perjalanan bisnisnya ke Suriah, maka orang yang mau 
berlaku jujur akan mengetahui bahwa kandungan Al-Qur’an,   
jika diamati secara jernih, jauh lebih lengkap dan komprehensif 
ketimbang informasi yang dimiliki oleh seluruh orang  Yahudi dan 
 Nasrani di seantero dunia. Apalagi membandingkannya dengan 
informasi yang diketahui oleh Buhaira sendiri. 

Al-Qur’an  datang membenarkan wahyu yang diturunkan 
kepada Nabi  Musa, ‘Isa, Daud, Sulaiman dan selain mereka. Al-
Qur’an  juga berfungsi sebagai “tolok ukur” (muhaimin) untuk 
mengetahui sejauh mana kebenaran dan keaslian yang dikand-
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ung oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Karena itu, di dalam Al-
Qur’an  diberitahukan bahwa kaum  Yahudi dan  Nasrani pernah 
menerima kitab Allah, tetapi mereka “melupakan” sejumlah 
pesan yang disampaikan kepada mereka. Mereka juga melaku-
kan perubahan terhadap ayat Allah seperti melakukan peruba-
han terhadap ayat Allah seperti menyelewengkan maksudnya. 
Di samping sejumlah kasus-kasus besar yang merupakan per-
bedaan fundamental antara Islam dengan mereka dalam bidang 
akidah, hukum dan berita. Banyak contoh-contoh yang sama 
sekali berbeda antara yang diceritakan oleh “Perjanjian Lama” 
dan “Perjanjian Baru” dengan apa yang dikemukakan Al-Qur’an.  

Apakah maksud akal, kalau dikatakan informasi selengkap 
itu diambil oleh Muhammad n dari  pendeta dan rahib? Kalau 
sekiranya benar, Nabi n menjiplak informasinya dari sumber-
sumber  Yahudi dan  Nasrani, apakah kaum kafir Mekah akan men-
diamkan kasus tersebut? Sedangkan terhadap kasus-kasus yang 
tidak benar dan sepele saja, mereka sangat antusias membuat 
gosip, apalagi dengan kasus seperti ini, jelas mereka tidak akan 
membuang peluang itu. 

Seorang ulama intelek Mesir yang terkenal, Prof. Dr. Mu-
hammad ‘ Abdullah Diraz dalam bukunya “Pengantar Al-Qur’an”  
menguraikan seluruh prasangka/asumsi yang berkaitan dengan 
kemungkinan adanya unsur ‘manusia’ dalam Al-Qur’an.  Kemu-
dian ditelanjanginya secara ilmiah, serta dapat dibuktikannya ke-
palsuan tuduhan-tuduhan itu. 

Sebuah pertanyaan ia lontarkan kepada mereka yang mem-
bantah kewahyuan Al-Qur’an:  

“Apa keberatannya kalau Al-Qur’an  merupakan wahyu asli 
yang berasal dari satu sumber yang dalam waktu yang sama men-
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jadi sumber bagi agama-agama samawi yang benar? Apa kebera-
tannya jika Al-Qur’an  merupakan episode terakhir dari rangkaian/
urutan wahyu Ilahi yang merentang hubungan antara langit dan 
bumi sepanjang sejarah manusia? Kenapa kamu mengharamkan 
apa yang kamu bolehkan bagi agama  Yahudi dan  Nasrani?”

Apakah ini hanya merupakan fanatisme buta, atau keben-
cian bagi agama ini (Islam) yang notabene datang meluruskan 
agama-agama yang terdahulu, dari berbagai asumsi dan keba-
tilan-kebatilan yang mengotorinya, serta memperhatikan wajah 
kebenaran (Al-Haq) di dalamnya? 

Usaha-usaha penyelewengan dan pemutarbalikan fakta il-
miah terus diprogram oleh  orientalis Barat, melalui wadah “Islam-
ic Studies” di Universitas-universitas Barat. Sehingga, mengingat-
kan kita betapa bahayanya jika doktrin-doktrin ini diterima oleh 
sarjana-sarjana kita yang lemah keislaman atau pengetahuan 
syariatnya. Karena kualitas mental dan intelektual sarjana kita 
yang belajar ke Barat cukup memprihatinkan. Buktinya, mereka 
yang sudah kembali dengan “gelarnya” itu hanya mampu me-
neruskan ide-ide  orientalis yang mereka terima di Barat. Secara 
mentalitas, mereka cenderung tidak mampu menunjukkan iden-
titas sebagai seorang muslim yang konsisten dengan akidah, 
akhlak dan ibadahnya. Apalagi dari segi intelektualitas, mereka 
yang belajar ke Barat sangat jauh dari kesiapan ilmu pengetahuan 
Islam yang seharusnya. Buktinya, sangat langka dari mereka –un-
tuk tidak menyebut “tak seorang pun”– yang mengusai ilmu-ilmu 
keislaman, seperti halnya sarjana-sarjana Al-Azhar yang belajar ke 
sana. Kalau syekh-syekh Al-Azhar ke pusat  orientalis itu datang 
justru berdebat secara ilmiah, tapi sarjana kita datang untuk “ber-
guru”. Masih perlukah kita belajar Islam ke Barat? 

BBB
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BAB IX
SUNNAH DAN 

ORIENTALISME

K
ajian orientalisme terhadap Islam tidak hanya terbatas 
pada satu atau dua bidang saja. Bahkan hampir seluruh 
aspek Islam tidak luput dari pembahasan mereka. Ada ah-

li-ahli tertentu dari  orientalis yang khusus menekuni sistem  ide-
ologi Islam. Ada pula yang spesialisasinya sekitar kitab Al-Qur’an.  
Mereka mengkritik dan menyerang Al-Qur’an .105) 

Setelah upaya-upaya mereka meragukan Al-Qur’an  men-
galami kegagalan –karena tidak menunjukkan pengaruh yang 
positif di kalangan kaum muslimin – maka  orientalis Barat men-
coba mengarahkan sasaran mereka kepada sumber Islam kedua, 
yaitu as-Sunnah.106) Orientalis pertama yang menyebarkan kera-

105) Sebagai contoh ialah George Sale,  orientalis yang menerjemahkan  Al-Qur’an ke 
dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tahun 1736. Sale, dalam mukadimah 
terjemahannya itu mengatakan : “Adapun  Muhammad SAW yang pada hakikatnya 
sebagai penyusun dan penemu utama  Al-Qur’an, adalah masalah yang tidak perlu 
dipersoalkan lagi. Kendatipun demikian, dapat diyakini bahwa bantuan pihak lain 
yang diterimanya dalam mendukung programnya itu adalah tidak kecil. Hal ini je-
las dari tantangan-tantangan yang datang dari sekitarnya”.Muqaddimah G. Sale 
ini, menurut Prof. DR. M. H. Zaqzuq, mendapat sambutan hangat dan cukup ber-
pengaruh di kalangan  orientalis Barat, hingga dijiplak begitu saja oleh  orientalis 
lainnya yang menterjemahkan  Al-Qur’an ke bahasa Eropa lainnya seperti Perancis 
pada tahun 1841. pandangan Sale itu diyakini begitu saja oleh  orientalis dalam 
jangka waktu yang cukup panjang sebagai materi ilmiah yang dipercaya. Lihat 
“Al-Istishraq Wa ‘ikhalfiyyat Al-fikriyyah li as-sira Al-Hadhari” oleh Prof . DR. Mahmud 
Hamdi Zaqzuq “Al-Ummah”, Qatar, Cet. Kedua, 1983, hal 83.

106) Yang dimaksud dengan “As-Sunnah” disini adalah identik dengan “Al-Hadits”, yaitu 
sesuatu informasi yang dinisbahkan kepada Nabi SAW., baik berbentuk ucapan, per-
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guan terhadap hadits, ialah  Goldziher, seorang  orientalis  Yahudi 
Hongaria yang di kalangan Islamolog Barat, dianggap sebagai 
orang yang paling banyak mengetahui tentang hadits. Hingga 
Johan Fueck, penulis materi “Hadits” dalam “Ensiklopedi Islam” 
menyanjungnya secara berlebihan dengan mengatakan : 

“Ilmu pengetahuan berhutang banyak kepada  Goldziher 
karena tulisan-tulisannya tentang hadits. Pengaruhnya di 
jajaran studi Islam merupakan pengaruh terbesar dibanding 
kolega-koleganya. Dia telah berjasa menentukan arah dan 
mengembangkan penelitian dalam kajian ini.”

Kekaguman kaum  orientalis terhadap  Goldziher kelihatan-
nya terletak pada keberaniannya mengkritik dan meragukan 
hadits serta melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pernah 
terdengar di jajaran ahli-ahli hadits (al-Muhadditsun) selama 
berabad-abad, kecuali dari kelompok-kelompok  ekstrimis yang 
sudah lama dikenal sebagai anti hadits. Apakah dengan begini 
 Goldziher datang membawa seperangkat teknologi super cang-
gih yang belum pernah ditemukan para ilmuwan Islam sebel-
umnya, khusus yang berkaitan dengan metodologi kritik hadits? 
Ataukah hanya sebuah asumsi seorang peneliti yang apriori dan 
cenderung fanatis dengan doktrin agamanya, sehingga sebelum 
terjun ke medan penelitian dia sudah memiliki prakonsepsi? Inilah 
yang akan dicoba dianalisis seobyektif mungkin dalam tulisan ini. 

Kemudian, pembahasan ini sepintas lalu lebih terfokus pada 

buatan, sifat atau pengakuan. Antara “As-Sunnah” dengan “Al-Hadits” pada haki-
katnya adalah sama. Hanya saja bila ingin dibedakan, maka konotasi “Sunnah” 
itu biasanya pada perbuatan Nabi N umpamanya dikatakan, berwangi-wangi dan 
memakai siwak adalah Sunnah Nabi N Tidak dikatakan Hadits Nabi. Sedangkan 
“Hadits” lebih umum dari pada “Sunnah”. Lihat “Ulum Al Hadits Wa Musthalahuhu” 
oleh DR. Subhi As-Solih, Darul-‘ilmi lil-malayin, Beirut, cet. ke-sepuluh, 1978, hal. 6.
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analisis atas pikiran  Goldziher, karena figur ini dianggap cukup 
representatif untuk mewakili pandangan-pandangan  orientalis. 
Ini didasarkan pada posisinya di jajaran  orientalis Barat khususnya 
dalam studi hadits dan pengaruhnya terhadap generasi  orientalis 
yang lahir sesudahnya.

A. PANDANGAN  GOLDZIHER TENTANG HADITS 

Untuk mengetahui pandangan  Goldziher tentang hadits 
dapat dibaca dengan gamblang dari bukunya “Dirasat Islami-
yyah” dan “Al-Aqidah Wa Asy-Syari’ah fi’l Islam”.107) Di antaranya 
menyebutkan : 

Bagian terbesar dari riwayat hadits tidak benar seperti yang 
dikatakan, sebagai catatan tentang fase awal Islam. Akan tetapi 
hadits yang terkumpul sekarang adalah hasil jerih payah umat 
Islam pada fase keemasan (kematangan)nya yang merupakan 
catatan atas kemajuan yang dicapai Islam di bidang agama, se-
jarah dan sosial pada abad pertama dan kedua hijrah.108) Mak-
sudnya, menurut  Goldziher: “Bahwa pada zaman awal di mana 
ketegangan memuncak terjadi antara Umawiyyin dengan kelom-
pok ulama yang taqwa, maka untuk memerangi kebejatan dan 
kebobrokan yang merajalela, para ulama yang takwa itu mem-
buat hadits-hadits yang memuja-muja ahlul-bait. Dan ini se-
cara tidak langsung bertujuan untuk memukul Umawiyyin. Dan 
dalam waktu yang sama, pemerintahan Umawiyyah –menurut 
 Goldziher –tidak mau tinggal diam bahkan melakukan hal se-
rupa dengan tema yang berlainan untuk mendukung pendi-

107) Edisi Bahasa Arabnya diterjemahkan oleh Prof.  Muhammad Yusuf  Musa, Abdul Aziz 
Abd. Haq dan DR. Ali Hasan Abdul Qadir.

108) Lihat “Al-Istishraq”, Op. Cit, hal. 101
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rian mereka. Dan untuk tujuan ini penguasa berhasil merangkul 
sekelompok ulama untuk memenuhi keinginan mereka. Bahkan 
menurut Islamolog asal  Yahudi ini, praktek memalsukan hadits 
(wadh’ul-hadits) ini tidak hanya terbatas dalam lingkup politik 
saja. Bahkan juga memasuki “kawasan” religiuistik, seperti mel-
akukan perubahan-perubahan dalam ibadat sehingga tidak 
sesuai dengan praktek penduduk Madinah.109) Sebagai contoh, 
kata  Goldziher, pelaksanaan khutbah Jum’at yang biasa dikenal 
di kalangan ahlul-Madinah adalah dua kali khutbah dan khatib 
menyampaikannya dalam posisi berdiri. Demikian juga khutbah 
hari raya biasanya setelah melakukan shalat. Semua ini diubah 
oleh  Umawiyyun. Mereka beralasan bahwa Rasul pun dahulu dan 
para khalifah berkhutbah dalam keadaan duduk. Padahal Jabir 
bin Samrah telah protes : “Barang siapa yang memberitakan ke-
pada kalian bahwa Rasul berkhutbah duduk, maka sesungguhnya 
dia telah berdusta”.  Goldziher sampai pada kesimpulan, bahwa 
tak satu pun masalah yang diperselisihkan –baik dalam hal politik 
atau menyangkut  ideologi –yang tidak mempunyai sandaran ha-
dits dengan isnad (mata rantai) yang kuat. Dan keadaan ini terus 
berlanjut pada abad kedua hijrah juga.110)

Tuduhan  Goldziher terhadap perawi hadits terkenal, Imam 
 Zuhri sebagai orang yang dimanfaatkan oleh  Umawiyyun un-

109)   Munculnya trend pemahaman yang berorientasi kepada praktek pengamalan pen-
duduk Madinah dalam bidang fiqh, dikarenakan Madinah adalah negara pertama 
yang dibangun Rasul N Di mana ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan 
ialah selama beliau berdiam di kota ini. dan para sahabat mewarisi tradisi hukum 
yang beliau letakkan. Demikian pula generasi Tabi’in mewarisi tradisi yang diting-
galkan para sahabat. Sehingga praktek penduduk kota ini lebih terjamin origi-
nalitasnya. Di dalam fiqh,  mazhab yang banyak berpegang pada praktek ini ialah 
 mazhab Imam Malik h.

110) “As-Sunnah WaMakanatuha fit-Tasyri’ Al-Islami”, Prof. DR. Mustafa As-Siba’i, Al-Mak-
tab Al-Islami, Dimashq, Syria, Cet. kedua, 1978, hal. 190-191.
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tuk memalsukan hadits sesuai dengan keinginan mereka. Seba-
gai misal ialah beberapa dokumen berita yang tersimpan pada 
al-Khatib al-Baghdadi. Berita-berita itu diriwayatkan dari be-
berapa jalur (thariq) yang berbeda, dari ‘Abdur-Razzaq (211 H.) 
dari Ma’mar bin Rashid (154 H.) –salah seorang yang mendengar 
hadits dari  Zuhri –menyebutkan bahwa al-Walid bin  Ibrahim per-
nah datang kepada  Zuhri membawa lembaran hadits yang di-
palsukannya. Dia meminta kepada  Zuhri agar memberikan lisensi 
(ijazah)111) kepadanya untuk meriwayatkan hadits yang ada dalam 
lembaran yang dibawanya itu. Lalu  Zuhri membenarkannya tan-
pa ragu-ragu, sambil mengatakan : “Siapa yang dapat memberita-
kan isi lembaran itu kepadamu, selain dariku!”

Demikianlah, menurut  orientalis, rezim Muawiy dapat mem-
peralat Imam  Zuhri untuk memenuhi tuntutan penguasa den-
gan “baju” agama. Terkadang ketakwaannya muncul sehingga 
membuat  Zuhri ragu dalam memenuhi permintaan rezim. Tapi 
dia selamanya tidak mampu menghindar dari lingkaran pemerin-
tah. Dalam suatu riwayat Ma’mar dari Imam  Zuhri menyebutkan 
ungkapannya : “Kami dipaksa oleh para raja (umara) agar menulis 
hadits”.

Berita ini menurut  orientalis  Yahudi ini, mengesankan kes-
ediaannya memenuhi permintaan pemerintah dengan menggu-
nakan namanya yang telah diakui di kalangan umat Islam.  Zuhri 
bukanlah termasuk figur-figur yang sukar dirangkul oleh rezim. 

111) Ijazah adalah istilah yang terkenal di kalangan ahli Hadits untuk menerangkan 
bahwa seorang murid telah diberi izin oleh gurunya (Sheikh) untuk menyampaikan 
/ mengajarkan / menyebarluaskan Hadits yang telah diriwayatkannya dari sheikh 
tersebut. Besar kemungkinan istilah “ijazah” dalam bahasa Indonesia berasal dari 
pengertian ijazah tersebut. 
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Bahkan ia berpandangan harus bekerjasama dengan pemerin-
tah. Dia tidak berupaya menghindari kepergiannya ke istana raja. 
Bahkan  Zuhri sering kali bergerak di ekor raja. Umpamanya, dia 
dijumpai di belakang rombongan Hajjaj ketika pergi haji.  Zuhri 
juga diangkat oleh Hisham sebagai guru bagi putra mahkotan-
ya. Di periode Yazid ke-dua dia juga menerima jabatan sebagai 
“hakim”. Selama dalam jabatan ini, dia memejamkan dua ma-
tanya dari melihat kebobrokan yang ada. Dia bukanlah tergolong 
orang-orang yang berani menghadapi khalifah-khalifah bejad 
dan zalim (maksudnya khalifah Muawiyyin-dr). Padahal kalangan 
hadits menganggap orang yang menerima jabatan “peradilan” 
sebagai “tidak tsiqah (dipercaya)”.112) Demikian penilaian  Goldzi-
her terhadap Imam  Zuhri dan hadits secara umum. 

B. METODOLOGI MUHADDITSIN (AHLI HADITS) 

Sebelum menelaah secara substansial pandangan-pandan-
gan  Goldziher dan kaum  orientalis secara umum, adalah lebih 
baik jika kita kemukakan sekilas metodologi kritik muhadditsin 
dalam memelihara originality (keaslian) hadits-hadits nabi dan 
meletakkan suatu kerangka metodologi kritik ilmiah guna mem-
bersihkan hadits dari berbagai kemungkinan penyusupan dan 
pemalsuan.

Perhatian umat Islam cukup besar terhadap hadits Nabi N 
sejak masa sahabat. Mereka berusaha mengumpulkannya se-
maksimal mungkin dan menyampaikannya kepada orang lain 
sebagaimana aslinya. Kesungguhan mereka ini besar kemungki-
nan didasari oleh kecintaan mereka kepada pribadi Rasul N dan 
kecintaan pada agama Allah. Dahulu kaum salaf berani mengor-

112) Lihat “As-Sunnah Wa Makanatuha fit-Tasyri ‘Al-Islami”, opcit, hal 192.
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bankan apa saja yang ada padanya untuk mendapatkan hadits. 
Hingga salah seorang di antara mereka membeli kendaraan han-
ya karena untuk mencari sebuah hadits di negeri yang jauh. Diri-
wayatkan bahwa Jabir bin ‘Abdillah (78 H.) membeli seekor unta 
dan langsung menungganginya bergerak menuju Syam (Suriah). 
Perjalanan itu memakan waktu satu bulan dan ketika tiba di Syam 
dia menemui ‘Abdullah bin Unais serta menanyakan satu hadits 
tentang Qishash.113)

Bepergian (al-Rihlah) ke luar wilayahnya mencari sebuah 
hadits –sekalipun memakan waktu berhari-hari bahkan berbu-
lan-bulan di perjalanan –adalah suatu tradisi ilmiah yang biasa 
dilakukan oleh para ahli hadits. Padahal mereka hidup di za-
man yang belum mengenal kendaraan bermotor, kecuali hanya 
kendaraan hewan seperti unta dan kuda. Seorang tabi’in. Sai’d 
bin al-Musayyab (105 H.) menceritakan pengalamannya : “Aku 
berhari-hari dan bermalam-malam di dalam perjalanan karena 
untuk mencari sebuah hadits.” Bahkan ada di antara mereka yang 
mengunjungi beberapa negeri dan keluar masuk kota hanya ka-
rena mencari sebuah hadits. Diriwayatkan dari Mak-hul (112 H.), 
katanya : “Dahulu aku di Mesir adalah budak dari seorang wanita 
dari Bani Huzail. Kemudian dia memerdekakanku. Selama di Mesir, 
seluruh sumber-sumber ilmu kudatangi hingga aku tidak keluar 
meninggalkan negeri itu sebelum kukunjungi seluruh sumber-sum-
ber ilmu yang ku ketahui. Kemudian aku berangkat ke Hijaz (daerah 
Arab Saudi sekarang, dr.) dan aku tidak meninggalkan negeri itu se-
belum kuterobos sarang-sarang ilmu di sana. Kemudian aku men-
gunjungi Irak dan aku tidak bertolak meninggalkan negeri itu sebe-
lum mengunjungi semua tempat-tempat ilmu di situ. Kemudian aku 

113) Lihat biografi Jabir b. Abdillah dalam kitab “Tadzkirat Al-Huffazh”, Jld.1, hal 43 No. 21.
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bertolak ke Syam dan kujelajahi negeri itu. Semua pengembaraan 
ini kulakukan hanya untuk mencari hadits tentang nafal (ghanimah 
: harta rampasan perang). Dan tidak kutemukan seorang pun yang 
dapat memberi tahu aku tentang hadits itu. Hingga aku menemui 
seorang syeikh bernama Ziyad bin Jariyah at-Tamimi. Lalu kukata-
kan padanya : “Pernahkah anda mendengar suatu hadits tentang 
nafal? Dia menjawab : Ya! Aku mendengar dari Habib bin Maslamah 
(al-Fihri) mengatakan : “Aku menyaksikan Nabi Saw. membagi-bagi 
nafal seperempat bagi orang baru (pemula) dan membagi sepertiga 
bagi orang yang sudah pernah.”114)

Ketekunan para ahli hadits dalam mencari dan melacak ber-
ita dari sumber aslinya, menuntut keseriusan dan pengorbanan 
yang luar biasa tidak ditemukan bandingannya dalam sejarah 
keilmuwan bangsa manapun di dunia ini, termasuk Barat. Dan ini 
terjadi sejak zaman “fajar” Islam di mana fasilitas kehidupan yang 
tersedia sangat sederhana sekali. Semangat cinta ilmu seperti 
ini tidak dapat dibantah siapa pun. Dan orang seperti  Goldziher, 
yang biasanya menolak berita-berita tentang keuletan ulama Is-
lam, juga harus mengakui bahwa : “Para wisatawan ilmiah (mak-
sudnya ahli hadits, dr.) yang menyebutkan bahwa mereka telah 
mengelilingi Timur dan Barat hingga empat kali, bukanlah suatu 
yang mustahil dan tidak pula berlebihan.”115)

Dan dalam menerima informasi yang berkaitan dengan ha-
dits, mereka sangat teliti dan efektif. Para ahli hadits sangat kha-
watir jika mereka terjerumus pada larangan Nabi menisbahkan 

114) Mak-hul ialah seorang ahli Hadits (derajatnya : Al-Hafidz) dan fiqh dari Syam. Nama 
lengkapnya Abu Abdillah Ma-hul b. Abi Muslim Al-Huzali. Lihat biografinya dalam 
“Tadzkirat Al-Huffadz”, jld.1. hal. 107, No.96.

115) “Ulum Al-Hadits wa Musthalahuhu”, op.cit, hal.56. Dan lihat : “Atudes sur la Tradition 
islamique”,  Goldziher, tr.en francais par Leon Bersher, Paris, 1952, p.220.
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sesuatu ucapan kepada Nabi N padahal itu tidak benar berasal 
dari beliau. Peringatan keras itu tercermin dalam hadits Nabi N : 
“Barangsiapa yang berbuat dusta atas saya dengan sengaja, maka 
dia hendaknya menyediakan tempatnya di dalam neraka Jahan-
nam.”

Ancaman itulah yang menanamkan kehati-hatian pada sa-
habat Nabi seperti Zubair b. al-Awwam ketika beliau ditanya oleh 
‘Abdullah bin Zubair, katanya : “Aku tidak mendengar anda men-
yampaikan sesuatu dari hadits nabi seperti orang-orang lain.” 
Zubair menjawab” Sebenarnya aku tidak meninggalkan hadits-
hadits itu. Tapi, aku pernah mendengar beliau (maksudnya Nabi 
n, dr.) mengatakan : “Barangsiapa yang berdusta atasku dengan 
sengaja.” (hadits Bukhari di atas). Saking takut keliru dalam hadits 
Nabi, sebagian sahabat menunggu waktu yang cukup lama, baru 
menyampaikannya. Diriwayatkan, bahwa ‘Abdullah bin Umar per-
nah menunggu sampai satu tahun lamanya sebelum menyam-
paikan sebuah hadits dari Nabi n116)

Berangkat dari kehati-hatian dan selektivitas yang tinggi, 
para muhadditsin meletakkan kerangka metodologis dalam me-
nyeleksi hadits-hadits yang mereka terima, sehingga hadits nabi 
benar-benar terjamin keaslian dan validitasnya. Ada beberapa 
langkah yang mereka tempuh dalam melakukan kritik itu, di 
antaranya: 

1. Melacak isnad (mata rantai) hadits. 

Dahulu, setelah nabi wafat, para sahabat nabi tidak pernah 
meragukan berita (baca : hadits) yang mereka dengar dari sa-

116) “Al-Fikr Al-Manhajiy ‘ind Al-Muhadditsin”, DR. Hammam ‘Abd. Ar-Rahim Sa’id, kitab “Al-
Ummah”, Qatar, 1987, hal. 47.
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habat lainnya. Dan para tabi’in juga tidak ragu menerima hadits 
yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dari nabi N keadaan itu 
mulai berubah sejak terjadi “fitnah”117) dan munculnya seorang 
 Yahudi, “Abdullah bin saba’ melakukan provokasi dengan ajakan-
nya untuk mempertuhan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba’ juga me-
malsukan hadits nabi dari waktu ke waktu. Pada saat itu, mulailah 
para sahabat dan tabi’in berhati-hati dalam mentransformasikan 
hadits. Berbeda dengan sebelumnya, mereka tidak lagi men-
erima hadits apapun kecuali setelah mereka ketahui jalur dan 
mereka percayai nara sumbernya. Itulah yang diceritakan Ibnu 
Sirin –ketika mengisahkan keadaan masa lalu –dan dikutip Imam 
Muslim dalam mukadimah kitab “shahih”nya “Dahulu mereka 
tidak mempertanyakan tentang isnad. Tapi setelah terjadinya fitnah, 
mereka menuntut : “Sebutkan sumber hadits kamu ini!” Mereka lihat 
ahli sunnah, lalu mereka terima haditsnya. Dan mereka tandai ahli 
bid’ah (orang yang membuat hal-hal aneh atau “ pembaru” ajaran 
agama, dr.) agar tidak diterima hadits yang berasal dari mereka.”118)

Peningkatan selektivitas (at-tatsabbut) ini sudah dimulai 
sejak masa sahabat-sahabat muda (shighar) ash-shahabat), yaitu 

117) Yang dimaksud dengan “fitnah” di sini ialah tragedi yang menimpa umat Islam 
pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman b. Affan sehingga mengakibat-
kan terbunuhnya sang khalifah di tangan musuh-musuh Islam yang menyusup ke 
dalam barisan umat Islam. Di susul lagi dengan terbunuhnya Khalifah ‘Ali b. Ani 
Thalib karramAllahu wajhahu. Dan puncaknya ialah perselisihan antara kelompok 
Ali-Mu’awiyah. Kaum  orientalis berusaha menggambarkan bahwa “fitnah” terse-
but sangat berpengaruh besar terhadap Sunnah. Tidak dipungkiri, bahwa fitnah 
mempunyai pengaruh negatif. Tapi dalam waktu yang sama “fitnah” itu sendiri 
merupakan salah satu faktor yang mendorong lahirnya seperangkat metodologi 
Hadits riwayah dan dirayah. Dan pada waktu itu para sahabat yang merupakan 
sumber pertama setelah Nabi N masih hidup dan tersebar luas. Bagaimana jadinya 
sekiranya fitnah itu terjadi setelah berakhirnya masa sahabat? Lihat “Al-Fikr Al-Man-
haj”, op.cit., hal. 56-57. 

118)  Lihat mukadimah “Shahih Muslim”.
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mereka yang tahun wafatnya belakangan, setelah terjadinya fit-
nah. Hal ini dapat dibuktikan dari sikap selektif yang ditunjukkan 
oleh ‘Abdullah bin Abbas tidak mendengarkan dan tidak pula 
memperhatikannya sehingga Basyir al-‘Adawi sambil menyam-
paikan hadits-hadits yang berasal dari nabi. Lalu Ibnu Abbas tidak 
mendengarkan dan tidak pula memperhatikannya sehingga 
Basyir mengatakan : “Hai Ibnu Abbas! Kenapa kulihat anda tidak 
mau mendengarkan aku menyampaikan hadits Nabi Saw.?” Jawab 
Ibnu Abbas : Dahulu setiap orang mengatakan : “Rasulullah SAW. 
telah bersabda”. Mata dan telinga kami tertuju kepadanya dengan 
penuh perhatian. Tapi setelah orang ditimpa “malapetaka” (fitnah, 
dr.) kami tidak lagi mengambil dari sembarang orang kecuali orang 
yang kami kenal.”119)

Kehati-hatian yang sama juga ditemukan di kalangan tabi’in 
setelah priode sahabat. Umpamanya dapat dilihat dari pene-
gasan Ibnu al-Mubarak tentang peranan isnad. Katanya : “Isnad 
(mata rantai) adalah bagian dari agama. Tanpa mengetahui isnad, 
maka sembarang orang akan berkata apa saja yang dimauinya.”120)

Jadi dengan melacak mata rantai suatu hadits, dapat dike-
tahui sumber hadits yang sesungguhnya. Apakah hadits tersebut 
benar bersumber dari Rasul atau dipalsukan oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab. 

2. Autentikasi (tautsiq) hadits

Praktek autentikasi sebagai salah satu metode untuk me-
meriksa kebenaran suatu hadits, telah terjadi sejak masa sahabat 
dan tabi’in. Orang-orang yang mendapatkan suatu hadits dapat 

119) Ibid.
120) Ibid.
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me-recheck-nya (mengkaji ulang) kepada sahabat, tabi’in atau-
pun para imam, khususnya setelah masa terjadinya fitnah. Aut-
entikasi itu tidak hanya terbatas pada sanad (mata rantai) suatu 
hadits. Bahkan juga mencakup pemeriksaan terhadap matan (isi)
nya.

Praktek autentikasi dari segi isnad dapat dikemukakan se-
bagai misal, kasus seorang nenek tua yang datang menghadap 
Abu Bakar menanyakan beberapa bagiannya dalam hal warisan. 
Abu Bakar menjawab : “Saya tidak menemukan bagian nenek di 
dalam Al-Qur’an  ataupun di dalam Sunnah Rasul Saw.” Lalu berka-
ta Mughirah bin Syu’bah : “Saya pernah menghadiri Rasul Saw. 
memberi bagian nenek sebesar seperenam.” Kemudian Abu Bakar 
berkata : “Adakah orang lain selain anda?” Lalu Muhammad bin 
 Maslamah al-Anshari berdiri dan membenarkan Mughirah. Atas 
dasar itu, Abu Bakar menerima dan melaksanakannya.121) Abu Ba-
kar dalam kasus itu meminta saksi lain di samping Mughirah, bu-
kan karena beliau tidak percaya kepada sahabat yang mulia itu. 
Tapi untuk lebih menambah keyakinannya atas peristiwa itu dan 
sebagai upaya autentikasi terhadap hadits nabi. 

Dari segi matan, juga banyak ditemukan kasus autentikasi 
untuk me-recheck kebenaran isi suatu hadits, khususnya bila sub-
stansi hadits tersebut dirasakan kurang sejalan dengan prinsip-
prinsip syara’ yang ada dalam Al-Qur’an dan  hadits nabi lainnya. 

Sebuah kasus yang terjadi pada masa sahabat yang meng-
gambarkan kepada kita bagaimana tingkat ketelitian mereka 
dalam memeriksa isi (matan) sebuah hadits, juga membuktikan, 
bagaimana suasana dialogis, kebebasan berpendapat dan meng-

121) “Al-Kifayah fi qawanin ar-Riwayah”, Al-Kitab Al-Baghdadi, darul-Kutub Al-Haditsah, 
Kairo, cet. pertama, hal. 66-67.
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kritik, tumbuh dengan segar di bawah naungan pemerintahan Is-
lam.

Ketika Umar terkena musibah, Shuhaib datang mem-
besuknya sambil menangis. Dia menatap : “Oh saudaraku! Oh 
sahabatku!” Lalu Umar berkata : “Kenapa engkau menangisiku, 
Shuhaib? Padahal Rasulullah Saw. berkata : “Sesungguhnya mayat 
disiksa karena sebagian ratapan keluarganya.”

Kata Ibnu ‘Abbas : “Ketika Umar telah wafat, hal itu dicerita-
kan kepada ‘Aisyah dan ia berkomentar : “Mudah-mudahan Allah 
mengasihi Umar. Rasulullah Saw. tidak menyebutkan demikian. Tapi 
sabda beliau : “Sesungguhnya Allah akan menambah siksaan orang 
kafir karena ratapan keluarganya.” Dan selanjutnya ‘Aisyah men-
egaskan, cukup kamu pegang ayat al-Qur’an yang menyatakan : 
“Tidak dibebankan dosa seseorang kepada orang lain.”

Demikian terlihat ‘Aisyah memunaqasyah perkataan ‘Umar 
dengan dalil naqliyah dari al-Qur’an dan hadits. Kasus ini meru-
pakan salah satu bentuk kritik matan yang tidak pernah diabai-
kan sahabat ra. Tapi di kalangan muhadditsin, hadits Umar di atas 
tetap dinilai shahih. Bukhari memberi interpretasi, bahwa hadits 
itu ditujukan bagi ratapan yang telah jadi kebiasaan si mayat 
sebelum matinya, mendengar ratapan keluarganya, tapi tidak 
melarangnya bahkan menyetujuinya. Atau bahkan mewasiatkan 
kepada keluarganya agar meratapinya kalau dia mati.122)

Tapi perlu diperhatikan bahwa adanya kritik di antara sesa-
ma ahli dan ulama tidak memberi arti bahwa kritik itulah yang 
diterima atau pengeritik itu benar. Justru kritik itu bisa diterima 
dan bisa ditolak.123)

122) “Al-Fikr Al-Manhaji”, op.cit., hal.55-56.
123) Ibid.
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3. Metode Kritik Perawi 

Metode kritik perawi Hadits serta menerangkan status 
mereka –sebagai orang jujur atau pendusta– merupakan sarana 
ampuh untuk membersihkan Hadits-hadits Nabi dari berbagai 
pemalsuan orang-orang yang berkedok sebagai perawi. Dengan 
metode ini para Ulama  dapat membedakan antara Hadits sha-
hih dan dha’if.  Karya ahli Hadits di bidang ini tiada taranya bila 
dibandingkan dengan metode kritik yang ada pada umat lainnya. 

Para kritikus Hadits dengan sungguh-sungguh men-
gumpulkan biografi para perawi Hadits. Menelaah secara kritis 
kehidupan mereka, tanpa mengenal rasa sungkan, segan dan 
khawatir akan risiko apapun. Mereka secara jujur memberi pe-
nilaian yang obyektif bagi setiap perawi. Tak satu pun cacat se-
tiap perawi yang mereka tutup-tutupi. Tak satu pun kelemahan 
perawi “jarh” dan “ta’dil” para kritikus tidak mengenal sifat wara’ 
atau keberatan. 

Pernah ditanyakan kepada Yahya bin Sa’id Al-Qattan, se-
orang kritikus terkenal : “Apakah anda tidak khawatir, jika orang-
orang yang anda buang Hadits yang mereka riwayatkan itu, kelak 
menjadi musuh anda di hari akhirat?” Dengan tegas Yahya men-
jawab : “Aku lebih takut nanti kalau Rasul SAW. yang tidak engkau 
bersihkan Hadits-haditsku dari segala jenis dusta dan bohong.”124)

Dengan menggunakan metode-metode di atas, tak berle-
bihan jika dikatakan, tak satu pun pemalsuan dan kecerobohan 
yang disusupkan ke dalam Hadits Nabi, yang tidak terdeteksi oleh 
para kritikus Hadits. 

Kitab-kitab yang dikarang oleh para muhadditsun, khu-

124) “As-Sunnah Wa Makanatuha..” op.cit., hal. 92.
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susnya yang menghimpun biografi setiap perawi, memenuhi 
perpustakaan-perpustakaan dunia saat ini. kitab-kitab itu yang 
lazim dikenal dengan Kutub Ar-Rijal –menghimpun sejarah hidup 
500.000 (setengah juta) orang perawi Hadits. Fakta inilah yang 
dilihat oleh orientalis  sehingga membuat mereka tidak berdaya 
menyembunyikan kebenaran sejarah. Dengan jujur, Sprenger, 
orientalis  Jerman yang banyak mengkaji Hadits, mengakui 
dalam muqaddimah yang ditulisnya untuk sebuah kitab klasik 
“Al-Ishabah fi tamyiz Ash-Shahabah” karya Ibnu Hajar. Dia menga-
takan :”Tidak dijumpai satu umat pun yang pernah hidup di muka 
bumi ini hingga sekarang, memiliki daftar nama-nama rijal (tokoh) 
yang dapat kita ikuti/baca kehidupan dari sejumlah lima ratus ribu 
orang, selain dari umat Islam”.125)

C. TELAAH KRITIS ATAS PANDANGAN  GOLDZIHER

Telah kita paparkan metodologi muhadditsun dalam mem-
bentengi Hadits Nabi sehingga tak satu pun celah yang memung-
kinkan ditembus oleh orang-orang yang tidak berniat baik terha-
dap Sunnah Nabi, yang tidak dikunci rapat oleh ahli-ahli Hadits. 
Berikut ini kita telaah sejauh mana kebenaran tuduhan  Goldziher 
terhadap Hadits seperti yang telah kita sebutkan di atas. Agar kita 
tahu, apakah  Goldziher membawa metodologi baru yang lebih 
canggih dari metode ahli Hadits, atau tuduhan itu hanya meru-
pakan luapan emosi yang tidak terkendali dan tidak mempunyai 
pijakan ilmiah dan apriori saja. 

1.  Goldziher menuduh bahwa bagian terbesar dari Hadits, 
adalah catatan sejarah tentang hasil kemajuan yang dicapai 

125) “Hujajiyat As-Sunnah”, ‘Abdul-Muta’al  Muhammad Al-Jabari, Maktabah Wahbah, Kai-
ro, cet. pertama 1986, hal. 124.
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Islam di bidang agama, politik dan sosial pada dua abad per-
tama hijrah. Tuduhan ini secara historis dan kenyataan, tidak 
berlasan. Sebab, Rasul n wafat setelah mana membangun 
Kitabullah dan Sunnah Nabi N Hal ini secara eksplisit ditegas-
kan a-q pada ayat yang terakhir turun, firman-Nya : 

“Pada hari ini Kusempurnakan untukmu dienmu, Kucukupkan 
atasmu ni’mat-Ku  dan Aku ridha bagimu Islam sebagai aga-
ma”. (Q.S. Al-Ma’idah : 3) Maksudnya, Islam telah turun dengan 
sempurna”. 

Demikian pula ditegaskan Rasul n di dalam haditsnya : 

“Telah kutinggalkan padamu dua perkara, jika kamu ber-
pegang teguh padanya, niscaya kamu tidak akan sesat se-
lamanya : KitabuLlah dan Sunnahku”.

Untuk mengetahui sejauh mana telah matangnya Islam 
sejak periode pertama, cukup dilihat kesiapan ‘Umar b. Al-
Khattab menangani urusan dua imperium terbesar di dunia 
waktu itu; Persia dan Romawi, yang berhasil dikuasai Islam. 
‘Umar mampu menjalankan roda pemerintahan yang san-
gat besar itu dan memerintah kedua bangsanya dengan sis-
tem dan pola yang jauh leih sempurna dan lebih adil dari 
pada Kisra dan Kaisar yang memerintah dua kerajaan besar 
itu sebelumnya, padahal keduanya telah mencapai puncak 
peradaban dan kebudayaan dunia. Sekiranya Islam masih 
dalam fase “bayi”, mustahil rasanya ‘Umar dapat memikul 
tugas seberat itu dan mengendalikan dua kerajaan seluas 
itu. Peneliti yang jujur akan mengetahui bahwa kaum Mus-
limin di berbagai belahan bumi yang mereka diami, melaku-
kan ibadah dengan cara dan corak yang sama, menjalankan 
hukum yang esensinya sama, serta membentuk tonggak-
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tonggak keluarga dan rumah tangga mereka dengan rukun 
yang sama pula. Demikianlah mereka hidup dengan sistem 
ibadah, muamalah, akidah dan ;adat yang seluruhnya sama, 
mulai dari pangkal Utara hingga ke ujung Selatan. 

Pengamat sejarah yang jujur akan tahu, bahwa fenomena 
seperti ini mustahil terjadi jika mereka belum  mempunyai 
sebuah sistem yang matang dan sempurna –yang menga-
tur berbagai segi kehidupan mereka– sebelum mereka 
mengembara ke luar jazirah Arab. Seandainya bagian terbe-
sar dari Hadits Nabi adalah hasil kemajuan Islam selama dua 
abad pertama –seperti yang diklaim orientalis  itu– tentu 
saja cara dan langgam ibadah seorang yang tinggal di Afrika 
Utara tidak sama dengan ibadah Muslim yang hidup di Cina 
bagian Selatan. Sebab, lingkungan dari kedua teritorial itu 
sangat jauh berbeda, satu sama lain. Bagaimana mungkin 
keduanya bisa bersamaan dalam ibadah, hukum dan adab 
padahal kedua tempat itu saling berjauhan letaknya? 

Adapun lahir dan bervariasinya madzhab-madzhab dalam 
Islam setelah abad pertama hijrah, hal itu disebabkan per-
bedaan dalam pemahaman kaum Muslimin terhadap Al-
Qur’an dan  Sunnah. Perbedaan itu sendiri hanya pada  ijtihad 
dalam hal-hal furu’ (cabang), bukan perbedaan dalam ushu 
(pokok). Dan perbedaan ini ditolelir Islam selama itu muncul 
dari  ijtihad yang benar, bukan dari selera dan hawa nafsu. 
Bila  ijtihad itu ternyata tidak tepat, maka mujtahidnya men-
dapat satu pahala. Dan jika tepat, mendapat dua pahala. Di 
sini tampak jelas fleksibilitas yang sesuai dengan kondisi za-
man dan tempat.126) 

126) “Al-Istisyraq”, op.cit., hal. 198.
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2. ‘Umar : “Tanyakan kepada anak muda ini! (sambil menunjuk 
kepada ‘Abdul-Malik)”. Beliau juga antusias memberi penga-
rahan kepada Ulama  dan penuntut ilmu agar mengikuti Sun-
nah dan atsar.127) Ketika orang datang untuk membai’atnya 
menjadi khalifah, dia membaca Al-Qur’an di  bawah cahaya 
lampu yang redup. 

Demikian pula ditemukan pada khalifah Al-Walid b. ‘Abdul-
Malik. Di zamannya dibangun banyak masjid yang terkenal 
sekarang ini, hingga periodenya dikenal dengan zaman 
“pembangunan”. Hal yang sama terdapat pada khalifah-
khalifah Umawi lainnya, kecuali Yazid b. Mu’awiyah. Yang 
terakhir ini, konon tampaknya, sedikit menyimpang dari 
khuluq syari’ah pada perilakunya. Sehingga orang-orang ba-
yaran ‘Abbasi dan novelis  Syi’ah memfitnahnya secara berle-
bihan dengan berbagai isu yang tak terbukti ketika diteliti. 
Al-Walid juga tidak lepas dari sasaran fitnah mereka. Beliau 
dituduh melemparkan mush-haf dan merobek-robeknya. 
Berita seperti itu, bagi orang yang jujur, tentu merupakan 
fitnah dan dusta. 

Lebih dari itu, sejarah mencatat keterampilan  Umawiyyun 
dalam melakukan futuhat (penaklukan). Bahkan wilayah teri-
torial Islam selama masa Abbasi, boleh dibilang tidak ber-
tambah dari Umawi. Kesuksesan orang-orang  Umawiyyun 
ini adalah disebabkan karena putra-putra khalifah mereka 
merupakan pentolan-pentolan militer dalam melakukan 
operasi penaklukan dalam rangka menegakkan “kalimah” 
Allah. Lalu bagaimana mungkin mereka dituduh sebagai 
orang-orang yang tidak paham Islam dan tidak dinaungi 

127) “As-Sunnah Wa Makanutuha..” op.cit., hal. 92.
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Ulama?  

Jadi teori  Goldziher dan orientalis  lainnya tentang faktor pe-
nyebab pemalsuan Hadits, sama sekali tidak terbukti kebe-
narannya. Betul, ada permusuhan. Tapi, permusuhan gencar 
itu adalah antara Umaqiyyun dengan tokoh-tokoh  Khawarij 
dan ‘Alawiyyun. Sedangkan mereka ini bukan termasuk 
Ulama  yang aktif mengumpulkan Hadits, menyusun, meri-
wayatkan dan memeriksa Hadits Hadits Nabi. Sebagaimana 
kesungguhan Sa’id b. Al-Musayyab, Abu Bakr b. ‘Abdur-
Rahman b. Al-Harits b. Hasyim Al-Makhzumi, ‘Utbah, 
Salim Maula ‘AbdiLlah b. ‘Umar, Nafi’ Maula Ibnu ‘Umar, 
Sulaiman b. Yasar, Al-Qasim b. Muhammad b. ab Bakr,  
Imam  Zuhri, ‘Athlo’, Asy-Sya’bi, ‘Alqamah, Al-Hasan Al-
Bashri dan Imam-imam Hadits selain mereka. Tokoh-tokoh 
Ulama  ini, dalam sejarah, tidak pernah berbenturan dengan 
 Umawiyyun dalam pertikaian apapun. Dan tidak pula ter-
dengar, bahwa mereka ini bermusuhan dengan  Umawiyyun. 
Kecuali hanya Sa’id b. Al-Musayyib yang pernah ber“oposisi” 
terhadap ‘Abdul-Malik. Sebabnya, seperti dimaklumi, karena 
khalifah ‘Abdul-Malik menginginkan agar orang membai’ah 
putranya, Al-Walid, kemudian setelah itu membai’ah Su-
laiman. Kebijakan ini ditolak oleh Imam Sa’id. Sebab, men-
urutnya, Rasul N melarang adanya dua bai’ah dalam waktu 
yang sama. Inilah sebab perselisihan mereka.  Tapi sebelum 
peristiwa ini, tidak pernah kedengaran sikap “oposisi” Imam 
Sa’id terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. 

Pendek kata, kalau yang dimaksudkan  Goldziher dengan 
“Ulama”  yang memusuhi  Umawiyyun itu, adalah tokoh-to-
koh  Khawarij dan ‘Alawiyyun, ini dapat diterima. Tapi mere-
ka ini tidak ada hubungannya dengan Ulama  yang tak kenal 
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“siang dan malam” dalam menyebarluaskan Sunnah, meng-
hafal dan membersihkannya. Tapi, jika yang dimaksudkan-
nya dengan Ulama,  semisal ’Atho’, Nafi’, Sa’id, Al-Hasan, 
Az- Zuhri, Mak-hul dan Qatadah, ini jelas merupakan dusta, 
pemalsuan dan mengada-ada. Sikap yang tidak lazim dike-
nal di kalangan ilmuwan yang jujur.128) Anehnya, pemalsuan-
pemalsuan Hadits –yang di kalangan Ulama  kita kenal se-
bagai “zindiq” (kafir) dan “fasiq”–, malahan oleh  Goldziher 
disebut sebagai “Ulama  yang taqwa”. Sikap apakah ini? 

3. Goldiher mengatakan : 

“...maka untuk memerangi kebejatan dan kebobrokan yang 
merajalela, para Ulama  yang taqwa itu membuat-buat Hadits 
yang memuja-muji ahlul-bait”. 

Ungkapan semacam ini hanya muncul dari orang-orang 
yang belum sampai pada ketinggian pada kepribadian 
Ulama  kita. Jangankan berdusta terhadap Rasul N, dalam 
kehidupan mereka sehari-hari saja pun mereka sangat keras 
dalam membasmi dusta. Belum lagi kita ungkap betapa 
sara takut jatuh pada perbuatan dusta, telah mengakar 
dalam diri mereka. Saking tegasnya mereka terhadap dusta 
ini, sampai-sampai sebagian mereka berpendapat, bahwa 
orang yang berbuat dusta adalah kafir, harus dibunuh dan 
tidak diterima taubatnya. 

Bagaimana mungkin masuk akal bila dikatakan, Ulama  seka-
liber Sa’id b. Al-Musayyab membolehkan bagi dirinya ber-
dusta padahal dialah yang menderita kena pukul dan disiksa 
karena menolak membai’ah dua khalifah dalam waktu yang 

128) Op.cit., hal. 199.
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sama. Sebab tindakan itu baginya merupakan pelangga-
ran terhadap Sunnah Rasul N Kekeliruan besar yang dialami 
 Goldziher dan orang-orang yang sepaham dengannya, ialah 
karena mereka menerapkan kehidupan insan Barat pada ke-
hidupan Ulama- ulama Islam. Kekeliruan metodologis sep-
erti ini tidak kecil dampaknya. Bagi ilmuwan Barat, seperti 
 Goldziher, nilai-nilai moral dan kepribadian yang tinggi tidak 
menjadi perhatian. Tapi bagi Ulama  Islam, faktor-faktor itu 
justru sangat menentukan dalam kehidupannya sebagai 
seorang ilmuwan. Bagi orientalis , berkata sembarangan, 
menyalahpahami teks, hingga kepada pemutarbalikan fak-
ta sejarah, masih dianggap sebagai kebebasan pribadi dan 
biasa, seperti yang terlihat pada pembahasan ini. Sementara 
dalam tradisi keilmuwan Islam, tindakan-tindakan semacam 
itu dianggap cukup sensitif hingga dapat meruntuhkan ke-
pribadian dan keilmuwan seseorang. 

Tentang asumsi  Goldziher, bahwa Ulama  yang taqwa me-
malsukan Hadits yang memuji ahlul-bait yang dalam hal ini 
sebagai “rival”  Umawiyyun, disebabkan karena kurang me-
mahami permasalahan. 

Tidak dipungkiri keutamaan para sahabat Nabi. Bahkan Al-
lah l memuji sebagian sahabat dalam Al-Qur’an.  Nabi N 
juga memuji Ali b. Abi Thalib, sebagaimana beliau juga me-
muji Abu Bakr, ‘Umar, Utsman, Tolhah, ‘A’isyah, Az-Zubair, 
dan pembesar-pembesar sahabat lainnya. Hal ini semuanya 
benar dan shahih. Hanya saja  Syi’ah melebih-lebihkannya. 
Mereka mulai memalsukan Hadits yang menyanjung-nyan-
jung ahlul-bait secara berlebihan dan mendiskreditkan 
 Umawiyyun dan pendukung mereka. Oleh sebab itu, mere-
ka dilawan oleh Ulama- ulama Sunnah. Hadits-hadits yang 
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mereka palsukan, dibongkar habis-habisan oleh para Ulama 
 Hadits. 

Jadi, yang memalsukan Hadits-hadits tentang ahlul-bait itu, 
bukanlah Ulama- Ulama  yang taqwa dari Ahli Madinah. Bah-
kan mereka inilah yang mati-matian memerangi gerakan 
pemalsuan itu. Seperti yang dilukiskan oleh Ibnu Sirin ter-
dahulu. 

Prof. DR. Musthafa as-Siba’i, pakar Hadits dari Suriah mem-
beri komentar atas tuduhan  Goldziher ini dengan menga-
takan : “Kalau  Goldziher ingin tahu siapa sesungguhnya ahlul-
bida’ dalam pandangan ahli Hadits, silahkan meruju’ kepada 
referensi-referensi Arab yang dinukil dan diputarbalikkan itu. 
Agar diketahuinya bahwa mereka itu adalah  Syi’ah, Kawarij 
dan yang mengikuti paham mereka itu. Bagaimana mungkin 
Ulama  kita melawan kelompok pemalsu Hadits tentang ahlul-
bait itu, lalu mereka melakukan hal serupa pula untuk maksud 
yang sama?”129) Lebih lanjut, pakar Hadits yang pernah ber-
dialog langsung dengan sejumlah orientalis  ketika menge-
lilingi pusat studi Islam di Eropa itu, mengatakan : “Yang an-
ehnya, pada saat mana seorang tokoh Ulama   Syi’ah –seperti 
Ibnu Abil-Hadid– mengakui bahwa Syi’ahlah yang pertama 
kali mendustakan Hadits dan melebih-lebihkan keutamaan 
ahlul-bait, muncul  Goldziher menuduh bahwa Ulama- ulama 
yang taqwa dari Madinah –menurut anggapannya– yang 
memulai tindakan keji itu. Bukankah pemalsuan fakta seja-
rah semacam ini adalah profesionalitas yang hanya dilakukan 
oleh orang yang bejat dan berdosa?”130)

129) Op.cit., hal. 202.
130) Ibnu Abil-Hadid, seorang tokoh  Ulama  Syi’ah terkenal mengatakan :”Ketahuilah 
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4. Imam  Zuhri dipenjara? 

Selanjutnya sasaran tuduhan  Goldziher diarahkannya ke-
pada Imam terbesar dalam Sunnah pada zamannya, bahkan 
orang yang pertama menyusun Sunnah dari pentolan Hadits 
pada zaman Sahabat, Abu Hurairah. Ini bisa dipahami, jika 
 Goldziher merasa berhasil meruntuhkan Abu Hurairah –sa-
habt yang paling banyak meriwayatkan Hadits–, kemudian 
mematahkan Imam  Zuhri, Imam Sunnah pada periode beri-
kutnya, periode Tabi’in, dan membesarkan isu “pemalsuan” 
Hadits. Jika makar ini berhasil, maka sudah kloplah persyara-
tan untuk membuang Sunnah. Karena tonggak-tonggaknya 
telah berubah. Tapi,  Goldziher –beserta murid-murid orien-
talis  lainnya– lupa, bahwa konspirasinya itu tidak akan luput 
dari perhatian Ulama  Hadits yang senantiasa siap membela 
Sunnah Nabi mereka, kapan dan di manapun. 

Imam  Zuhri –yang nama lengkapnya Abu Bakr, Muham-
mad b. Al- Harits b. Zahroh Al-Quraisyi Al- Zuhri– sejak muda su-
dah ditinggal ayahnya.  Zuhri hidup sebagai anak yatim, tiada 
harta dan tiada pembimbing. Sejak awal kesungguhannya dia 
curahkan untuk menghafalkan Al-Qur’an,  hingga dalam waktu 
delapan puluh malam, kitab suci tamat dihafalnya. Kemudian dia-
pun mulai belajar fiqh dan Hadits. Dia berkeliling belajar kepada 
sahabat. Ada sepuluh orang sahabat Nabi yang pernah menjadi 
gurunya, di antaranya :Anas, Ibnu ‘Umar, Jabir, Sahal b. Sa’ad dan 
lainnya. Kemudian dari kalangan pembesar Tabi’in, ialah Sa’id b. 
Al-Musayyab, ‘urwah b. Az-Zubair, ‘Ubaidullah b. ‘Abdillah b. ut-

bahwa sumber dusta pertama dan pemalsuan Hadits tentang keutamaan ahlul-bait 
muncul dari  Syi’ah”. Lihat “Syarh Nahjul-Balaghah”, jld.2, hal. 134. dan lihat “As-Sun-
nah Wa Makanatuha..”, Op.cit., hal. 203.
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bah dan lainnya. 

 Zuhri dikenal sebagai orang yang amat pemarah. Tak se-
orang pun yang datang meminta kepadanya, pulang dengan 
tangan kosong. Jika tidak punya, diusahakannya meminjam dan 
menghutang kepada sahabatnya. Beliau juga suka memberi 
makan orang dengan sop daging dan madu. Di antara sifat keil-
muwannya yang menonjol, ialah perhatiannya yang luar biasa 
dalam menuntut ilmu.  Zuhri sangat antusias menemui Ulama 
 dan mencatat apa yang didengarnya. Seringkali dia tidak tidur 
malam karena menghafal dan mematangkan apa yang dia den-
gar. Untuk itu berkata Abd ‘z-Zanadi : “Kami dulu menulis apa yang 
halal dan apa yang haram (maksudnya :fiqh). Dan  Zuhri mencatat 
segala yang didengarnya. Ketika dia dibutuhkan, tahulah aku 
bahwa dia orang yang paling ‘alim”.

Dari segi ingatan dan hafalan,  Zuhri tergolong yang paling 
kuat dan menakjubkan. Katanya : “Tak ada kulupakan dari ilmu 
yang kuhafal”. Katanya lagi : “Tak satu Hadits pun yang kuulangi. 
Dan tiada yang kuragukan kecuali satu Hadits. Lalu kutanyakan ke-
pada sahabatku, ternyata sama seperti yang kuingat”. 

Saking kuatnya ingatan  Zuhri, pernah Hisyam b. Abdul Ma-
lik ingin mengujinya. Beliau meminta  Zuhri untuk mendiktekan 
Hadits kepada putranya dan ditulis oleh seorang juru tulis. Jum-
lahnya sebanyak empat ratus Hadits. Kira-kira sebulan sesudah 
itu. Hisyam mengatakan : “Kitab itu telah hilang, tolong didiktekan 
sekali lagi”. Dan dipanggilnya juru tulis. Setelah dibandingkan den-
gan kitab yang pertama, tak satu huruf pun yang berbeda. 
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D. PENILAIAN KRITIKUS HADITS TERHADAP  ZUHRI

Seperti diketahui bahwa kritikus Hadits tidak mengenal 
“wara” dalam menilai seseorang. Dari cacat yang paling besar, 
hingga kekhilafan yang paling kecil, habis dibongkar oleh kritikus 
Hadits. Ibnu Sa’d mengatakan : “ Zuhri adalah seorang yang tsiqoh 
(terpercaya), banyak ilmu, Hadits dan riwayatnya. Dia juga seorang 
faqih”.

Imam Nasa’i mengatakan : “Isnad yang paling bagus dari 
Rasul SAW ada empat jalur ; yaitu 1)  Zuhri dari ‘Ali b. Al-Hasan dari 
ayahnya dari kakeknya. 2)  Zuhri dari ‘UbaiduLlah dari Ibnu ‘Abbas. 
Dan dua isnad lainnya”. 

Az-Zahabi, kritikus terkenal mengatakan : “Dia ( Zuhri) ada-
lah simbol para penghafal Hadits. Dia adalah Imam, Hafizh dan Huj-
jah. Di antara muridnya, ialah Imam Malik, Abu hanifah, ’Atho’ b. Abi 
Robah, ’Umar b. Abdul-’Aziz dan sebagainya. Hadits-haditsnya ban-
yak dimuat dalam “shahihain” (kitab shahih Bukhari dan Muslim), 
kitab-kitab sunan, dan usnad. Hampir tak satu bab pun dari kitab-
kitab itu yang tidak memuat Hadits  Zuhri”. 

E. HUBUNGAN  ZUHRI DENGAN  UMAWIYYUN

 Goldziher menuduh  Zuhri diperalat oleh  Umawiyyun ka-
rena dekatnya hubungan  Zuhri dengan para khalifah itu. Ala-
san seperti ini tidak cukup kuat untuk berkesimpulan demikian. 
Betapa banyak dahulu Ulama  berhubungan dengan Raja-raja 
dan Khulafa’, namun itu tak pernah menyentuh sikap amanah 
mereka. Bahkan hubungan itu merupakan sarana untuk me-
nyampaikan kebenaran kepada khalifah tanpa perantara. Inilah 
yang dilakukan oleh  Zuhri terhadap Hisyam b. Abdul-Malik, khali-
fah bani Umayyah pada masanya.  Zuhri tidak merasa takut dan 
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khawatir menyampaikan yang benar, mengoreksi yang salah 
dari khalifah. Ini dapat dilihat pada kira  Zuhri yang diriwayatkan 
Ibnu ‘Asakir –dengan sanadnya dari Imam Syafi’i– bahwa Khalifah 
Hisyam b. Abdul-Malik bertanya kepada Sulaiman b. Yasar ten-
tang tafsir ayat 11 surat An-Nur : “Dan siapa di antara mereka yang 
mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, 
baginya azab yang besar”. Tanya Hisyam : “Saiapakah orang yang 
dimaksud ayat itu? Sulaiman menjawab : “Dia adalah ‘Abdullah b. 
Ubay b. Salul”. Kata Hisyam : “Anda bohong. Dia adalah ‘Ali b. Abi 
Thalib”. Tampaknya Hisyam –kata DR. AS-Siba’i– tidak serius den-
gan ucapannya itu, dia hanya ingin menguji keberanian mereka 
dalam mempertahankan kebenaran.131) Lalu Sulaiman berkata : 
“Amirul-Mukminin lebih tahu apa yang diucapkannya”. Kemudian 
Ibnu Syihab (maksudnya  Zuhri, dr.) tiba, dan Hiysam mengulangi 
pertanyaannya.  Zuhri menjawab: “Dia adalah ‘Abdullah b. Ubay 
b. Salul”. Hisyam menjawab : “Anda Bohong. Dia adalah ‘Ali b. Abi 
Thalib”. Dengan marahnya  Zuhri mengatakan : “Anda katakan 
saya berbohong? Celakalah anda! Demi Allah. Sekiranya ada suara 
yangmemanggil dari langit menyerukan, bahwa Allah telah mem-
bolehkan dusta, niscaya aku tidak akan berdusta”. Kemudian lan-
jutnya : “si Fulan dan si Fulan menceritakan kepadaku bahwa orang 
yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran berita bohong 
itu adalah ‘Abdullah b. Ubay b. Salul”.132)

Kesalahan  Goldziher dalam memandang hubungan  Zuhri 
dan  Umawiyyun, ialah kekeliruannya menerapkan kondisi zaman 
sekarang, –khusus kehidupan di Barat– kepada umat Islam, khu-
susnya yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Mung-

131) Op.cit., hal. 215.
132) Selengkapnya kisah ini dapat dibaca dalam kitab “As-Sunnah Wa Makanatuha ..”, loc.

cit.
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kin di zaman sekarang, “dekat”nya hubungan Ulama/ ilmuwan 
dengan “istana” dapat mengubah pendapat –bahkan tidak ja-
rang prinsip– Ulama/ ilmuwan tersebut. Dan kontrol antar sesa-
ma ilmuwan sangat lemah. Karena ilmu jarh dan ta’dil tidak ada 
lagi, periwayatan Hadits telah selesai dan pemeliharaan Sunnah 
telah rampung. Nah, kalau ini terjadi dalam skup umat Islam yang 
masih kental dengan nilai-nilai moral, apalagi dalam skala Barat di 
mana kajian ilmiah dan ilmuwan Barat di mana kajian ilmiah dan 
ilmuwan Barat dapat tunduk pada “pesanan” dan keinginan do-
naturnya. Inilah yang terjadi pada lembaga-lembaga kajian Islam 
(Islamic Studies) di Barat yang tunduk pada keinginan pemerin-
tah yang membiayainya. Keadaan ini sulit dijumpai – kalau tidak 
dikatakan mustahil – pada ilmuwan Islam pada masa dulu. 

F. AL-KHATIMAH

Setelah kita analisis pandangan-pandangan  Goldziher, dan 
orang-orang yang terpengaruh oleh metode pendekatan orien-
talis , maka tampak jelas, bahwa tuduhan-tuduhan mereka tidak 
beralasan. Dan kita agaknya sudah dapat menilai motif serta bo-
bot dari tuduhan dan klaim yang dilontarkan oleh Goldzhier. Dan 
mampu menilai metodologi yang mereka kembangkan dalam 
mengkaji Islam.

Di akhir tulisan ini, penulis merasa penting mengutip anali-
sis Prof. Mushthafa As-Siba’i tentang metodologi orientalis . Anali-
sis itu dirasa penting, karena tokoh yang satu ini pernah menge-
lilingi Eropa- di antaranya Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, 
Switzerland, Scotlandia- mengunjungi pusat-pusat orientalisme 
di Universitas Barat dan berdialog langsung dengan mereka.133) 

133)  Prof. As-Siba’i banyak menemui tokoh-tokoh  orientalis dalam kunjungannya ke be-
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Ciri-ciri khas analisis mereka, kata As-Siba’i134):

1. Berprasangka buruk dan salah mengerti tentang masalah-
masalah yang berkaitan dengan Islam, baik tujuan dan mo-
tifnya.

berapa negara Eropa itu. Yang pertama ditemuinya ialah Prof. F. Anderson, ketua 
jurusan “Hukum Perdata” yang berlaku di dunia Islam, pada institut Studi Orien-
tal, Universitas London.  Anderson sendiri adalah alumni Fakultas Teologi Univer-
sitas Cambridge. Dia belajar bahwa Arab ketika berada di Mesir sebagai perwira 
Inggris yang ditugaskan di Mesir pada perang dunia II. Dia belajar bahasa Arab 
dari beberapa  Ulama Azhar yang mengajar di American Universitas di Cairo. Dan 
belajar Islam melalui ceramah yang disampaikan  Thaha Husein dan Ahmad Amin 
(dua tokoh sekuler Mesir, dr.). dengan pengalaman itu, dia mendapatkan gelar 
“Profesor”. Kebenciannya terhadap Islam tampak dari sikapnya terhadap seorang 
mahasiswanya, alumni Al-Azhar yang menempuh program “doktor” di Universitas 
London yang tidak diluluskannya disebabkan karena sang mahasiswa mengajukan 
disertasinya tentang “Hak-hak Wanita dalam Islam”. Saya terkejut mendengarnya 
dan saya katakan padanya : ‘Kenapa Anda menggagalkannya padahal kamu selama 
ini menggembar-gemborkan kebebasan berpikir di Perguruan Tinggi Kamu? Jawabn-
ya : “Karena si mahasiswa itu berpendapat, bahwa Islam memberikan kepada wanita 
hak ini, hak itu .. Padahal Islam menentukan untuk wanita hak tertentu. Apakah  dia 
“juru bicara” resmi atas nama Islam?” 

 Di Universitas Edinbrugh, Scotlandia, yang mengetuai “Islamic Studies” adalah se-
orang pastur dengan pakaian sipil. Dan di pintu rumahnya terpampang saya lihat 
gelar kepastorannya. Di Universitas Glasc, Scotlandia juga, yang mengetuai studi 
Islam adalah seorang pastur yang pernah menjabat sebagai ketua tim misionaris 
di Jerussalem selama lebih kurang dua puluh tahun. di Universitas Oxford, saya 
berjumpa dengan ketua jurusan “Islamic Studies”nya. Dia seorang  Yahudi, berbi-
cara bahasa Arab terbata-bata dan sulit. Dia juga pernah bekerja pada Badab In-
telijen Inggris di Libya selama Perang Dunia II. Itulah yang menghantarkan dia ke 
jabatannya di kampus itu. Anehnya saya lihat pada kurikulumnya, dia mengajarkan 
tafsir  Al-Qur’an dari Kitab “Al-Kasy-syaf” oleh Zamakhsyari. Padahal untuk mema-
hami bahasa surat kabar biasa saja, dia tidak mampu. Di Cambridge, saya berjumpa 
dengan  orientalis terkenal, Ariry. Dia mengakui : “Kami –sebagai  orientalis– banyak 
mengalami kekeliruan dalam kajian kami terhadap Islam. Seharusnya lapangan ini 
tidak kami masuki, sebab kamu –sebagai kaum Muslimin Arab– jauh lebih mampu 
dari kami mengkajinya”. Selengkapnya pengalaman amat berharga ini dapat dibaca 
dalam mukadimah kitab “As-Sunnah Wa makanatuha fit-Tasyri’ Al-Islami”, op.cit., 
hal. 12-44.

134) “As-Sunnah Wa makanatuha..”. op.cit., hal. 188.
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2. Berprasangka buruk terhadap tokoh-tokoh umat Islam, Ula-
ma dan  pembesar-pembesar mereka.

3. Menggambarkan masyarakat Islam sepanjang sejarah- khu-
susnya periode pertama itu- sebagai masyarakat yang ter-
pecah-belah dan individualisme memusnahkan pimpinan-
pimpinannya.

4. Menggambarkan peradaban Islam secara tidak realistis 
dengan mengecilkannya serta meremehkan bekas pening-
galannya.

5. Tidak memahami watak masyarakat Muslim yang sesung-
guhnya. Mereka hanya mengambil kesimpulan dari seputar 
tingkah laku bangsa-bangsa Muslim dan tradisi negeri mas-
ing-masing.

6. Memperlakukan informasi (teks) ilmiah menurut kemauan 
mereka sendiri, mau mereka terima atau mereka tolak.

7. Sering memutar balik nushush (teks) dengan sengaja. Jika 
tidak mereka temukan celah-celah untuk diselewengkan, 
mereka menyalahpahami maksud ungkapan-ungkapan 
yang ada.

8. Menggunakan referensi semaunya untuk dijadikan sumber 
nukilan. Umpamanya, menjadikan buku-buku sastra seba-
gai rujukan untuk mengetahui sejarah Hadits. Dan meng-
gunakan literatur sejarah untuk menentukan sejarah fiqh. 
Sebagai misal, mereka menelan bulat-bulat segala yang 
dinukil oleh Ad-Damiri dalam bukunya “Al-Hayawan”. An-
ehnya mereka mendustakan riwayat Malik dalam kitabnya 
“ Al-Muwatto” (padahal validitas kitab “Al-Muwatto” telah 
teruji di kalangan ahli-ahli Hadits yang amat selektif, dr.). Se-
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mua ini mereka lakukan karena mengikuti hawa nafsunya 
dan untuk menyelewengkan kebenaran.  

BBB
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