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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Al-Qur’an banyak memberi isyarat kepada kita agar dalam hidup dan

kehidupan manusia, senantiasa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang serba

majemuk. Dalam soal kepercayaan (agama), kita tidak boleh memaksakan orang lain

(agama lain) untuk memeluk agama yang kita yakini kebenarannya.1

Sebab itu, andaikata Tuhan menghendaki, tentulah (akan) beriman semua orang

yang di muka bumi ini seluruhnya.2 Allah tidak melarang kepada kita untuk berbuat

baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita karena agama

dan tidak pula mengusir kita dari negeri Islam. 3

Dalam konteks kehidupan masyarakat, “pluralisme” agama atau pluralism

sering kali menjadi ajang problem sosial yang dapat menggangu integritas

masyarakar.4

M. Quraish Shihab, memberikan komentar bahwa hubungan antar manusia

adalah hubungan persaudaraan, bukan hubungan “take and give”. Agama tidak

melarang penerimaan maupun pemberian hadiah dari dan kepada siapapun selama hal

tersebut tidak melahirkan pencemaran aqidah. Dengan demikian dipahami bahwa

dalam Islam tidak dilarang menerima dan memberi bantuan atau hadiah meskipun

berbeda agama atau keyakinan. 5

1 Lihat Qs. Al-Baqarah (2) : 256.
2 Lihat Qs. Yunus (10) : 99
3Lihat Qs. Muntahanah (60): 8-9.
4 Kata “Pluralisme” berasal dari kata plural. Yang berarti jamak, dalam kaitannya dengan

agaam, maka yang dimaksudkan pluralisme adalah: ada banyak agama dalam komunitas tertentu.
Lihat; Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai
Pustaka, 1990), h.691

5Efendi “Dakwah dalam masyarakat Pluralis”. http//
http://duniaglobalislam.blogspot.com2011. (24 September 2011).
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Dewasa ini kegiatan dakwah terkadang dipahami oleh sebahagian umat Islam

sebagai sebuah kegiatan praktis belaka, yaitu kegiatan penyampaian ajaran Islam

secara lisan yang dilakukan oleh kiyai di atas mimbar.

Meskipun pemahaman itu tidak sepenuhnya keliru, namun tetap sangat

penting untuk diluruskan. Sehingga akan melahirkan pemahaman yang utuh terhadap

konsep dakwah.

Salah satu persoalan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan dakwah

adalah adanya konsep atau masyarakat plural, salah satu pemikiran dari penganut

paham pluralisme dan liberaliseme Islam adalah statemen mereka yang mengatakan

bahwa semau agama sama, karena semua agama menuju jalan kebenaran. 6

Dalam karya ilmiah ini penulis tertarik untuk mengkaji seputar konsep

pluralisme agama, serta bagaiamana aktifits dakwah keagamaan dalam konteks

pluralism agama ke depan?

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Dakwah dan Integrasi Agama?

2. Seperti apa Urgensi Dakwah dalam Menghadapi Pluralsime Agama?

3. Bagaimana Peran Dakwah dalam Pluralism Agama?

6 Lihat, Adiyan Husaini, Pluralisme Agama; Fatwa MUI yang Tegas dan tidak
Kontroversial, Cet.1; (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2005), h.33

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF. To remove this line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Suryani Musi
Page 4

BAB 11

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dakwah dan Pluralisme Agama.

a. Pengertian dakwah

Kesadaran berdakwah lahir dari dorongan wahyu yang diterima kaum

muslimain baik di Mekah maupun di Madinah pada masa paling lini Islam.

dorongan itu 7 tergambar ketika Al-Qur’an melukiskan umat sebagai “Umat

Penengah” dan umat sebagai “Saksi Terhadap Umat Manusia”8

Dari ayat dirujuk, tampak subtansi dakwah yang dikehendaki

Wahyu, yaitu ajakan kepada al khayr, al ma’ruf, al ahhaq, penghindaran dari

al mungkar, serta saling menasehati atau mengingatkan terhadap hal-hal

positif dan menjauhi hal-hal negatif.

b. Pengertian Pluralisme Agama

Istilah pluralisme semula merupakan terminologi filsafat yang

berkembang di Barat. Istilah ini muncul dari pertanyaan ontologism tentang

“yang ada” dalam menjawab pertanyaan tersebut kemudian muncul 4

(empat) aliran yaitu monisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisisme.9

Dalam pandangan selanjutnya, pluralisme beranggapan bahwa

kebenaran tidak hanya datang dari sumber yang satu, yang serba ideal,

7 Faslurrahman, Prinsip Syurah dan Peranan Umat dalam Islam, dalam Ilyas Hasan,
Penyunting Masalah-Masalah Politik Islam, terjemahan Ena Hadi (Bandung: Mizan; 1993), h..118-
121.

8 Lihat Qs Al Baqarah (2)
9 Monisme berpandangan bahwa yang ada itu hanya satu, yaitu yang serba spirit, serba roh,

serba ideal, dikenal dengan monism idealism yang dipelopori oleh Plato. Dualisme beranggapan

bahwa yang ada itu terdiri dari dua hakekat, yakni materi dan roh, aliran ini diplopori oleh Descartes.

Pluralisme beranggapan bahwa yang ada iru bukan saja terdiri dari materi dan roh atau ide, tetapi

terdiri dari banyak unsur. Agnotisime beranggapan bahwa manusia tidak sanggup mengetahui hakekat

materi dan rohani termasuk yang transenden. Lihat M Zainuddin, Filsafat Ilmu : Perspektif Pemikiran

Islam (Jakarta, Lintas Pustaka, 2006), h. 25-26.
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melainkan juga berasal dari sumber lainnya, yang bersifat plural. Pandangan

ini dipelopori oleh Leibnis dan Russel. Di Inggris, Pluralisme semakin pluralis

pada awal abad 20 mealui para tokoh seperti F. Maitland, S.G.Hopson,

Harolld Laski R.H.Tawney dan GDH Cole.10

Sedangkan dalam pandangan beberapa pakar pluralisme diartikan

berpariatif di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Anis Malik Toha

sesuai asal katanaya, pluralism berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata

Plural yang berarti “kemajemukan”. Sehingga jika dihubungkan dengan

agama maka pluralisme agama ditakrifkan sebagai : keadaan hidup bersama

antara agama yang berbeda-beda dalam satu masyarakat dengan tetap

mempertahankan cirri-ciri khusus atau ajarannya masing-masing.11

Sementara Alwi Shihab memahami plurallisme agama adalah tiap

pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaaan hak agama lain,

tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna

tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.12

Selain itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengartikan pluralism

agama sebagai sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama

adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh

sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya

agamanya-lah yang benar sedangkan yang lain salah. Pluralisme juga

mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk surga dan akan

hidup berdampingan dalam surga kelak. 13

10 Lihat Muhyar Fanani, “Muwujudkan Dunia Damai: Studi Atas Sejarah Ide Pluralisme

Agama dan Nasionalisme di Barat” dalam ijtihad jurnal wacana hukum Islam, (Salatiga: P3M STAIN

Salatiga, 2003), h. 19
11 Anis Malik Toha, op.cit.,h 14.
12 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Cet.V; Bandung:

Mizan, 1999), h. 41
13 Adian Husini, op.cit;h.,2
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Ulil Abshar Abdallah memandang bahwa semua agama sama,

semuanya menuju jalan kebenaran, jadi Islam bukan agama yang paling

benar. 14 Pendapat Ulil ini kemudian berimplikasi pada masalah hukum

perkawinan antaragama, dalam artikelnya, Ulil menegaskan bahwa larangan

kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki

nonislam sudah tidak relevan lagi.15

Sementara itu, Alwi Shihab mengatakan bahwa prinsip lain yang

digariskan oleh Al-Qur’an adalah pengakuan terhadap eksistensi orang-

orang yang berbuat baik dalam komunitas agama, karena itu dia layak

memperoleh pahala dari Tuhan, statemen ini memperkokoh ide mengenai

pluralisme keagamaan dan menolak eksklusivisme. Dengan kata lain,

eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan semangat Al-Qur’an sebab

Al-Qur’an tidak membeda-bedakan suatu komunitas agama lainnya.16

Nurkholis Madjid berpendapat, bahwa ada tiga sikap dialog agama

yang dapat diambil. Pertama sikap eksklusif dalam melihat agama lain

(agama lain adalah jalan yang salah dan menyesatkan bagi pemeluknya).

Kedua, sikap inklusif (agama-agama lain adalah bentuk implisit agama

kita;),. Ketiga sikap pluralis yang dapat terekspresi dalam macam-macam

rumusan misalnya agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah

untuk mencapai kebenaran yang sama. Menurutnya, Islam adalah agama

inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis. Dalam

konteks filsafat Perenial ditegaskan bahwa setiap agama sebenarnya

merupakan ekspresi keimanan terhadap tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat

roda itu adalah Tuhan dan jari-jari adalah jalan dari berbagai agama.

Nurkholis menambahwakan pula bahwa pluralisme sesungguhnya adalah

14 Lihat Majalah Gatra, edisi 21 Desember 2002
15 Lihat Ulil Absar Abdallah, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” Harian Kompas

edisi 18 November 2002.
16 Lihat, M Alwi Shihab, Islam Inklusif; Munuju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Mizan,

Bandung;1997),h.109
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sebuah sunnatullah yang tak akan berubah sehingga juga tidak mungkin

untuk dilawan atau diingkari.17

B. Dakwah dalam Integritas Agama.

Islam sebagai agama rahmatan lilalamin, yang sering dipahami sebagai

suatu ajaran yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan dan segmen. Dengan

demikian Islam harus siap menghadapi dari berbagai latar belakang manusia yang

heterogen (bermacam-macam).

Dalam konteks bagaimana peran dakwah dalam menghadapi pluralism di

tengah-tengah masyarakat maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu

dikembangkan:

1. Mencontoh Dakwah Rasulullah saw di Madinah

H Zainal Abidin Ahmad, 18 seorang penulis sejarah nabi menegaskan

bahwa isi yang prinsip dari piagam yang tertulis nabi, yang isinya bisa

disimpulkan menjadi empat pokok :

a. Mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku

menjadi satu ikatan.

b. Menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan,

saling menjamin di antara sesama warga.

c. Menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai

kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan

melindungi madinah dari serbuan luar.

d. Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan

pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan

mereka.

Berdasarkan informasi sejarah di atas, maka dapat dipahami bahwa

salah satu peran dakwah yang harus dikembangkan dalam menghadapi

17 Lihat Nurkholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1999) h. ixx
18 Lihat H. Zainal Abidin, Piagam nabi Muhammad saw., konstitusi Negara tertuli yang

pertama di duania (cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 11-30
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masyarakat plural adalah bukan agama yang benci terhadap perbedaan

tetapi cinta akan kemajemukan sebagai firman Allah dalam Qs. Al-

Hujurat : 13 di atas.

2. Tidak ada Paksaan dalam Beragama

Islam adalah agama damai yang diwujudkan dengan doktrin bahwa

Islam tidak pernah mengajarkan untuk memaksakan keyakinan terhadap

orang lain sebagai mana yang dijelaskan oleh Qs. Al Baqarah (2): 256.

Dalam penafsiran ayat di atas, terdapat berbagai macam

pandangan dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut

sudah dinaskh dengan ayat perang (ayat al-Qital) namun pendapat lain19

menyatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut yakni; ayat ini turun

terkait peristiwa laki-laki Anshar, Abu Hushain. Dikisahkan, Abu Hushain

adalah seorang muslim yang memiliki anak Kristen. Dia mengadu kepada

nabi, apakah dirinya boleh memaksa dua anaknya masuk Islam.

Tidak ada agama dengan paksaan sebagaimana tidak ada cinta

dengan paksaan namun, memeluk agama dengan paksaan bukan berarti

kita tidak diajarkan untuk menyeru kepada Al-Islam. menyeru orang lain

untuk kebaikan atau kepada agama Islam (berdakwah) sangat dianjurkan

oleh Allah. Sebagaimana dalam Qs Al Ghasyiah (88); 21-22.

Menyadarkan pemahaman masyarakat tentang kebenaran mutlak.

Menjelaskan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang

kebenaran yang absolut dan bahwa sesungguhnya hanya Dia-lah satu-

satunya yang telah menciptakan dan meletakkan kebenaran itu dalam kitab

sucinya (ayat kauliyah) dan di alam semesta (ayat kauniyah). Ini berarti

bahwa manusia bukan pencipta. Kebenaran tetapi “pencari” dan

19 Lihat iftitah jafar, Tafsir Ayat-Ayat Dakwah (Makassar Indonesia:2011), 130-131.
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“penemu”. Kebenaran yang telah dienddapkan Allah di alam semesta dan

dalam kitab sucinya.20

Karena itu, jika seseorang mencari dan menemukan kebenaran,

dalam salah satu ayat-ayat Allah (ayat Qauliyah atau ayat Qauniyah)

sudah pasti akan berbeda dengan kebenaran yang diperoleh orang lain,

mungkin sudatu pandang orang berbeda, bisa juga karena latar belakang

pendidikan seseorang, atau mungkin karena metode yang digunakan dan

sebagainya.

C. Peran Dakwah dalam Pluralisme Agama

Sebagaiamana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam

mengharusan pengikutnya untuk menyebarkan (mendakwakan) ajaran Islam

kepada seluruh manusia. Namun demikian, Islam juga telah memberi batasan

normatif tentang bagaimana seharusnya cara yang ditempunh dalam

menyebarkan agama Islam. tentunya hal yang harus dihindari adalah

penyampaian ajaran Islam dengan pendekatan yang tidak baik dan benar. 21

Menurut hemat penulis adalah, esensi dakwah Islam tidak sekedar

mengupayakan konversi pemeluk agama lain ke dalam agama Islam, akan tetapi

lebih jauh ada tujuan yang sangat mulia yakni upaya memperbaiki tatanan

kehidupan ummat manusia.

Mengutip pendapat Abdul Kalam Azad, bahwa dalam kitab suci Al-

Qur’an tidak meminta pada pemeluk agam lain untuk menerima Al-Qur’an

sebagai kepercayaan, akan tetapi meminta agar mereka kembali kepada ajaran

mereka yang murni, dengan syarat mereka membuang jauh-jauh interpretasi

mereka yang keliru (baca: Penyimpangan). Dengan kembalinya mereka pada

agama yang asli, maka mereka akan menemukan bahwa apa yang terkandung di

20 Lihat M Natsir Mahmdu, op.cit, h. 58
21 Lihat, Qs Al-Nahl : 125
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dalam kebenaran tersebut sepenuhnya sama dengab isi kandungan kitab suci Al-

Qur’an.22

Alwi Shihab menegaskan bahwa ada dua komitmen penting yang harus

dipegang oleh umat beragama, yaitu sikap toleransi dan sikap pluralisme.

Toleransi adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan.

Adapun yang dimaksud dengan pluralisme menurut Alwi Shihab adalah :

pertama tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan,

namun adanya keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemnukan tersebut.

Pengertian pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan

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

memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam

kebhinekaan. Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme.

Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realita di aman aneka ragam agama,

ras, bangsa hidup berdampingan dalam suatu lokasi. Namun, interaktsi positif

anat penduduk, khususnya di bidang agama sangat minim.

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme,

karena konsekuensi dari paham relativisme agama adalah bahwa doktrin agama

apapun harus dinyatakan benar atau “semua agama adalah sama”.23

Karena dalam konsep relativisme tidak ada kebenaran objektif. Sebuah

kebenaran bersifat relatif, dan inilah yang sangat berbahaya bagi

keberlangsungan bagi agama-agama.

22 Abdul Kalam Azad, Konsep dasar Al-Qur’an, terjemahan Ary Anggari, (Jakarta: Pustaka
Pirdaus, 1991), h.155.

23 Alwi Shihab op.cit.,h. 4
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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwah keagamaan dalam

konteks pluralism agama terletak pada pola hubungan atar agama yang sifatnya

saling isi mengisi dan saling memperbiki satu sama lain, sehingga semua agama

dapat secara bersama-sama menuju pada sebuah tatanan kehidupan yang lebih

baik.

Tanggung jawab semua beragama adalah bagaiamana membangun satu

dunia yang damai, bagaiamana melepaskan diri dari perebutan umat dalam

kedikdayaan agamanya sendiri-sendiri. Sudah cukup banyak hal di dalam sejarah

kontemporer yang terabaikan. Tekanan sekularisme, masalah kependudukan,

kemiskinan, keterbelakangan, dekadensi moral, sumber daya alam, dan masa

depan ilmu pengetahuan semua merupakan tantangan mendesak yang harus

dihadapi secara bersama, di aman kesemuanya itu merupakan cita-cita universal

dari sebuah agama maupun dunia ini.

B. Saran.

1. menyadari heterogenitas masyarakat sasaran dakwah (mad’u) yang

dihadapinya. Keragaman audiens sasaran dakwah menuntut metode dan

materi serta strategi dakwah yang beragam pula sesuai kebutuhan mereka.

Nabi sendiri melalui hadisnya menganjurkan pada kita untuk memberi

nasehat, informasi kepada orang lain sesuai tingkat kemampuan kognisinya

(‘uqulihim).

2. Dakwah hendaknya dilakukan dengan menafikan unsur-unsur kebencian.

Esensi dakwah mestilah melibatkan dialog bermakna yang penuh

kebijaksanaan, perhatian, kesabaran dan kasih saying.

3. Dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif, jauh dari sikap memaksa

karena sikap yang demikian di samping kurang arif juga akan berakibat pada
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keengganan orang mengikuti seruan sang da’i yang pada akhirnya akan

membuat misi suci dakwah menjadi gagal.

4. Menghindari pikiran dan sikap menghina dan menjelek-jelekkan agama atau

menghujat Tuhan yang menjadi keyakinan umat agama lain. Seperti dalam

surat al-An’am (6); 108.

5. Menenggang perbedaan dan menjauhi sikap ekstrimisme dalam bergama.

Prinsip Islam dalam beragama adalah sikap jalan tengah, moderat (umatan

wasathon).
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