
Dunia sekarang dihadapkan dengan beragam 
persoalan dan harus menjawabnya untuk 
mewujudkan cita-cita global, yakni hidup 
damai dan sejahtera di antara penduduk 
bumi, tanpa memandang suku, golongan, ras 
dan agama. 
TTentu, mewujudkan cita-cita tersebut 
tidaklah mudah. Madrasah sebagai lembaga 
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kita semua bahwa madrasah sudah memiliki 
potensi multikultural, juga memberikan guide 
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Kata Pengantar

Madrasah adalah institusi pendidikan Islam yang lahir 
dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Madrasah lahir 
sebagai respons para ulama dan kyai (panghulu) atas kondisi 
pendidikan yang memprihatinkan. Madrasah lahir sebagai 
wadah para intelektual yang memperjuangkan harkat dan 
martabat bangsa, negara, agama dan masyarakatnya, serta 
menyiapkan generasi-generasi yang tidak hanya berilmu, 
tetapi juga berakhlakul karimah, dan berwawasan global. 

Madrasah sebagai institusi selalu beradaptasi dengan 
kondisi zaman. Madrasah dengan ciri khas keislaman selalu 
bisa menemukan mementum untuk menjawab tantangan 
zaman yang semakin berat. Dunia sekarang dihadapkan 
dengan beragam persoalan dan harus menjawabnya 
untuk mewujudkan cita-cita global, yakni hidup damai dan 
sejahtera di antara penduduk bumi, tanpa memandang suku, 
golongan, ras dan agama. 

Tentu, mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. 
Diperlukan perencanaan yang matang, sistematis, terukur 
dan sustainable (berkelanjutan). Kehidupan dunia yang 
selalu diganggu dan dikacaukan oleh oknum-oknum 
yang sengat memperebutkan kekuasaan, menciptakan 
ketidakadilan, mau menang sendiri, eksklusif dan berpikiran 
sempit, menyulut berbagai aksi kekerasan (radikalisme), 
terorisme dan konflik yang berkepanjangan dan tak ada 
ujungnya.

Tentu saja, semua persoalan itu menjadi tanggung jawab 
bersama. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, rasanya 
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tidak berlebihan bila harus segera dimulai sekarang, tanpa 
menunda-nunda. Madrasah sebagai lembaga pendidikan 
juga bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut, 
melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan inilah yang akan 
memutus mata rantai persoalan tersebut, yakni melalui 
program implementasi pendidikan multikultural. 

Modul III ini membeberkan tentang implikasi 
pemahaman al-Qur’an dan hadis yang radikal yang akan 
menganggu ketentraman dan kedamaian hidup dan bahkan 
juga menganggu stabilitas politik dan sosial. Modul II ini 
juga dilengkapi contoh-contoh bagaimana memahami ayat-
ayat dan hadis-hadis penting yang biasanya digunakan 
sebagai legitimasi oleh kelompok radikal untuk melakukan 
tindakan-tindakan radikal. Dalam modul III ini, ayat-ayat dan 
hadis-hadis tersebut dipahami secara berbeda. Nah, buku 
ini, selain menyadarkan kepada kita semua bahwa madrasah 
sudah memiliki potensi multikultural, juga memberikan 
guide untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural 
di madrasah. 

Selamat membaca dan selamat mengimplementasikan-
nya. 

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pendidikan Madrasah

Prof. Dr. Phil. M. Nur Kholis Setiawan, MA.
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BAB I

Implikasi Memahami Al-Qur’an dan Hadis 
Secara Radikal

A. Implikasi Teologis

Terjadinya berbagai ketimpangan komunikasi yang 
berujung pada perpecahan atau bahkan peperangan 
banyak disebabkan karena tidak adanya kesamaan visi 
dan pemahaman terhadap sesuatu yang menjadi objek 
pemaknaan. Akan menjadi lebih ironis lagi, jika pemaknaan 
tersebut terkait dengan “:kepentingan” hingga mengaburkan 
objektifitas hingga melanggar etika kebenaran. Dalam 
konteks agama, pemaknaan terhadap teks keagamaan 
pun sering terjadi, yang menjadi soal kemudian bukan 
hanya perbedaan pemaknaan semata, tapi lebih jauh 
yaitu implikasi dan ekses dari pemaknaan yang berbeda 
tersebut. Islam keras, Islam fundamental, Islam teroris, atau 
sebaliknya Islam toleran, Islam inklusif, Islam liberal; adalah 
diantara implikasi dan ekses pemaknaan teks tadi. Pada 
awal perkembangan teologi dalam Islam muncul khawarij, 
kemudian menyusul mujiah, qadariah, jabariyah, mu’tazilah, 
asy’ariyah, dan maturidiyah, akibat dari pemaknaan yang 
berbeda dalam memahami teks sebagai doktrin agama.

Sampai di sini, Islam memahami perbedaan, bahkan ia 
dipandang sebagai rahmat. Perbedaan dalam keragaman 
atau pluralitas adalah bagian dari sunnatullah, ilustrasi 
yang cukup tegas otoritas Tuhan dalam konteks pluralitas 
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tergambar jelas dalam firman-Nya surah Yunus (10): 
99, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah 
beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. 
Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia 
supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman 
semuanya?”, atau dalam surah al-Kafirun ayat, “bagiku 
agamaku dan bagimu agamamu”. Dalam memahami ayat 
di atas, maka keraganman dalam beragama (ber’itiqad) pun 
di jamin dalam Islam, bukan hanya perbedaan pendapat 
atau pemaknaan. Dengan demikian, maka seyogyanya 
kita bisa meneladani sikap Tuhan yang menghormati 
perbedaan, dengan mengedepankan kedewasaan dalam 
dakwah dan saat berkomunikasi dengan kultur-sosio yang 
berbeda, mengedepankan sikap inklusif, toleran dan damai. 
Kedamaian yang menjadi salah satu misi terpenting Islam, 
yang dirasakan begitu mahal oleh segelintir orang, atau 
bangsa tertentu, merupakan makna dari kata Islam sendiri. 

Radikalisasi atas nama agama, tentulah tidak bisa 
dibenarkan, namun dalam tataran realitas mengapa masih 
sering terjadi. Kerusuhan yang terjadi di ambon dan poso, 
tanpa harus menyebut siapa yang yang bersalah, atau bom 
bunuh diri sebagai jalan suci, mengamini mendukung atau 
terlibat langsung terorisme atas nama agama, dll. Kemudian 
muncul pertanyaan, bagaimana perbedaan (teologis) bisa 
terjadi? Apa implikasi dan ekses teologis dari perbedaan 
tersebut, khususnya terkait dengan radikalissi pemahaman 
al-Quran dan Hadis?

1. Pengertian Teologi dan Perkembangannya

Tujuan wahyu dan tujuan agama adalah menata 
ulang kehidupan manusia secara keseluruan, wajarlah 
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bila wahyu berbicara terutama tentang keadaan umum 
yang paling mungkin. Nantinya, guru dan pakar agama 
yang memberikan penjelasan detailnya. 

Arus perjalanan Islam pasca wafatnya Nabi 
Muhammad SAW., dalam peta besarnya mengalir 
melalui dua pintu: politik dan ideologi. Fenomena politik 
ini pada perkembangannya mempunyai implikasi yang 
besar dalam bidang teologi dan hukum,1 Perkembangan 
teologi dalam Islam diawali oleh hal yang terkait dengan 
politik, yaitu saat khawarij yang tidak puas demgan sikap 
khalifah Ali bin Abi Thalib yang melakukan arbitrasi 
(tahkim) dengan kelompok muawiyah. Harun Nasution 
dengan mengutip ayat 44 surat al-Maidah menyatakan 
bahwa klaim kelompok khawarij bertententangan 
dengan ayat tersebut, tyang artinya: “Siapa yang tidak 
menentukan hukum dengan apa yang diturunkan 
Tuhan adalah kafir”. Jadi penyelesaian sengketa 
dengan arbitrasi bukanlah penyelesaian menurut apa 
yang diturunkan Tuhan, dan oleh karena itu pihak-pihak 
yang menyeujui arbitrasi tersebut telah menjadi Kafir 
dalam pandangan kaum khawarij. Dengan demikian 
maka orang-orang yang terlibat arbitrasi seperti Ali, 
Mu’awiyah, Abu Musa al-Asy’ari dan ‘Amr Ibn al-‘Aas, 
menurut mereka telah menjadi kafir.2 

Teologi biasa disebut juga ilmu kalam, dan nama lain 
dari ilmu kalam yang umum ialah ilmu tauhid., karena 
ia membicarakan dan membahasan eksistensi ke-

1 Tm Reaksi Tanwirul Afkar, Fiqh Rakyat Pertarungan dengan Kekuasaan, Yogjakarta, 
LKiS, 200, h. xi

2 Lihat Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, (Jakarta: UI-Press, 2002), 
Ed. II, cet. I. 
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Esaan Tuhan. Menurut Ismail Raji al-Faruqi pemikiran 
filosofis atau teologis dalam Islam dimulai dengan tiga 
problem: hakikat iman dan status dosa besar ; takdir 
dan kebebasan; dan hakikat sifat Ilahi. Dua yang 
pertama muncul karena perpecahan kaum Muslim yang 
berkenaan dengan parebutan jabatan khalifah serta 
konflik yang ditimbulkannya. Ketika sebagian Muslim 
menyebut lawan mereka non-muslim karena perilaku 
kasarnya, maka isu apakah iman bisa berbuat dosa atau 
tidak harus dihadapi. Ketika orang yang melakukan 
tindak kekrasan dimintai pertanggungjawaban tetapi 
mereka menyatakan tak bersalah karena tindakan 
mereka tentang takdir sepenuhnya ditentukan oleh 
Tuhan, maka muncul isu tentang takdir, maka kehendak 
bebaspun harus dihadapi dan dipecahkan. Problem 
ketiga berasal dari sumber diluar Islam. Kaum Muslim 
yang berbahasa arab tidak mempunyai kesulitan 
memehami Al-Quran secara langsung. Makna Al-Quran 
muncul dan bersinar dalam kata-kata dan ungkapan 
mereka, yang merintanginya adalah kategori-kategori 
pemahaman yang mereka warisi dari bahasa non Arab 
dan agama-agama non-Islam mereka.kesulitan, hal 
serperti ini mengancam tauhid, esensi Islam, bila ia 
mempengaruhi sifat Ilahiah.3

Kalam (secara harfiah “kata” atau “bicara,” dan 
merujuk pada orasi) adalah nama yang diberikan 
kaum Muslim untuk disiplin yang mengkaji isu-isu 
yang disebutkan di atas. Mutakallim (jamaknya 
mutakallimun ) digunakan untuk orang yang 

3 Lihat Isma’il R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, Atlas Budaya, Menjelajah Khazanah 
Peradaban Gemilang, (Bandung: Mizan, 1998), cet. I, h. 315. 
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mengerjakannya.Tak ada kata yang lebih pas. Khutbah, 
orasi atau pidato, merupakan sarana pertama untuk 
mengajar, berdebat, propaganda, atau sekedar 
menyampaikan informasi. Kendati pun tulisan semakin 
sering di pakai, namun itu belum menjadi hal utama. 
Orator piawai bertugas mempertahankan iman, 
menjelaskan dan menguraikannya, membuatnya 
dapat dipahami orang, 4 Menurut Yunan Yusuf dengan 
mengutip Harun Nasution, bila yang dimaksud dengan 
kalam itu adalah sabda Tuhan, maka soal kalam pernah 
menjadi pembahasan yang serius dalam ilmu kalam 
sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan 
keras dikalangan aliran-aliran yang ada. Persoalannya 
adalah apakah kalam Allah itu baru atau qadim. Tetapi 
kalau yang dimaksud dengan kalam itu adalah kata-kata 
manusia maka ilmu kalam mempergunakan mantiq 
(logika) yang disampaikan dengan susunan kata yang 
penuh argumentasi rasional dalam rangka memperkuat 
dalil-dalil naqli. Maka untuk membedakan disiplin ini 
dari ilmu mantiq (logika), dipakailah istilah ilmu kalam.5

Fazlur Rahman menganalisa bahwa perkembangan 
theologi memperlihatkan ciri-ciri yang sama bahkan 
secara lebih dramatis daripada pemikiran hukum. 
Teologi (kalam) ini, yang mengambil bentuk selama abad 
kesepuluh, sebelas dan dua belas M, pada akhirnya lalu 
mendakwakan dirinya sebagai “penopang dasar-dasar 
hukum Islam”, dalam bentuk faham Asy’ariyah yang 
paling dominan dan tahan lama itu. Theologi Asy’ariyyah 

4 Ismail R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, Atlas…, h. 315. 

5 Lihat M. Yunan Yusuf, Alam Pikiran Islam, Pemikiran Kalam, (Jakarta: Perkasa 
Jakarta, 1990), h. 1-2. 
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ini menolak kausalitas dan keberdayaan kehendak 
manusia demi untuk menekankan kemahakuasaan 
Tuhan (karenanya, manusia hanya dianggap sebagai 
pelakukiasan dari pembuatan-pembuatannya sedang 
pelaku yang sebenarnya adalah Tuhan) menyatakan 
bahwa kebaikan dan kejahatan hanya bisa diketahui 
melalui wahyu (dan tidak melalui nalar alami) dan 
mrngingkari bahwa perintah-perinah Tuhan dalam Al-
Qur’an mempunyai tujuan (perintah-perintah tersebut 
harus dipatuhi semata-mata karena perintah tersebut 
adalah perintah-perintah Tuhan). Pemerinci utama 
doktrin Ays’ariyyah, al-Baqillani, (abad ke-10 M) bahkan 
menyarankan bahwa kepercayaan terhadap atomisme 
waktu dan ruang, artinya, penolakan terhadap kausalitas, 
harus dituntut “secara resmi’’ dari kaum Muslimin. 
Semua ini terjadi lama sebelum runtuhnya kekhalifahan. 
Memang benar bahwa ays’ariyah hanya berhasil secara 
gradual dalam mengukuhkan cengkramannya atas 
dunia Islam dan bahwa dukungan seorang sufi seperti 
Al-Ghazali (W.1111 M) terbukti krusial bagi penyebaran 
dan dominasi akhirnya sebagai kredo dari mayoritas 
luas Islam Suni. Namun bukanlah suatu indikator 
yang tidak fair mengenai serangan kekakuan dalam 
kehidupan spiritual dan intelektual Islam bahwa sistem 
teologi dari tokoh yang sejaman dengan Al-asy’ ari, 
Hanafi al-Maturidi (lahir di Maturid, sebuah desa dekat 
Tasykent), yang mempunyai pandangan-pandangan 
yang lebih masuk akal daripada teologi al-asy’ari dalam 
semua masalah yang disebutkan di muka, pada akhirnya 
ditenggelamkan oleh paham asy’ariyah pada zaman 
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pertengahan Islam.6

Juga ada sedikit keraguan bahwa semacam afinitas 
semangat berkembang antara Asy’ariyah dan bentuk-
bentuk sufisme tertentu yang lebih ekstrim (seperti 
sufisme Ibnu Arabi abad ketiga belas yang sangat tersebar 
luas), yang mengukuhkan bahwa hanya ada satu dan 
satu-satunya eksistensi pada hakekatnya, yaitu Tuhan, 
dan memandang semua yang lainnya sebagai ilusi, 
bayangan, atau penampakan saja. Tetapi merajalelanya 
jenis sufisme ini pada abad-abad pertengahan yang 
akhir itu sendiri adalah bukti dari mana datangnya 
angin dan kemana bertiupnya. Ini tidaklah berarti 
mengingkari penyempurnaan jiwa, atau sofistikasi dan 
orisinalitas intelektual yang diperlihatkan oleh banyak 
tokoh sufi yang besar, dan tak syak lagi adalah benar, 
katakanlah dari abad keduabelas dan seterusnya, 
bahwa dalam kegersangan Islam “resmi” (hukum dan 
teologi) sebagian besar pikiran-pikiran kreatif didunia 
Islam tertarik kedalam sufi. Akan tetapi, pertanyaanya 
adalah apakah sufisme ini, dengan matriks pantheisnya, 
mempunyai hubungan dengan teologi atau pesan sosial 
al-Qur’an, atau bahkan, dengan prilaku nabi sendiri dan 
generasi awal kaum Muslimin?

2. Mazhab-Mazhab Teologi (kalam) Pertama

Perkembangan teologi yang lahir dari pertentangan 
politik seperti tersebut di atas, berimplikasi luas pada 
perkembangan teologi yang dinamis pada masanya. 

6 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, (Bandung: 
Pustaka, 1995), cet. II, h. 30-31. 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

8

Mazhab-mazhab Teologi kalam pertama ini penting 
diungkap kembali menginggat pentingnya dijadikan 
pijakan awal berpikir dalam menganalisa perkembangan 
terhadap al-Qur’an dan hadis terkait implikasi 
pemahaman secara radika.

Dalam konteks teologi ada beberapa aliran yang 
berkembang dalam lintasan sejarah peradaban Islam, 
yaitu: Jabariyah, Qadariyah, Mu’tazilah, Asy’ariah dan 
Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Dalam khazanah 
teologi klasik, Mu’tazilah nampaknya memberikan 
porsi yang besar terhadap akal dibandingkan dengan 
teologi yang lain. Karena itu, Mu’tazilah dipandang 
paling modern. Sementara itu Asy’ariyah dipandang 
paling sedikit memberikan porsi pada akal, sehingga 
ia disebut tradisional.7 Dalam perkembangannya, 
teologi Mu’tazilah sangat dekat dengan konsep teologi 
Qadariyah dan Maturidi Samarkand.8 Sebaliknya teologi 
Asy’ariyah pada batas-batas tertentu bertemu dengan 
pandangan teologisnya aliran Jabariyah dan Maturidi 
Bukhara.

Mazhab/aliran pertama yang muncul dalam 
teologi Islam adalah khawarij, aliran ini muncul karena 
ketidakpuasan pada hasil perang shiffin, antara kubu Ali 
dan Muawiyah yang berakhir dengan arbitrasi. Salah 
satu tentara pihak Ali mengeluarkan slogan, “tidak ada 
hakim kecuali Allah,” (slogan ini yang kemudian menjadi 
prinsip dan dasar kaum khawarij). Slogan ini kemudian 

7 Saiful Muzani, Reaktualisasi Teologi Mu’tazilah bagi Pembaruan Umat Islam: Lebih 
Dekat dengan Harun Nasution, dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 4 vol.IV th, 1993

8 Suadi Putro, Mohammed Arkoun Tentang Islam Modernitas, [Jakarta: Paramadina, 1998], 
h. 36
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dengan cepat merambat ke seluruh pasukan. Setiap 
orang berteriak, “tidak ada hakim kecuali Allah”. Orang-
orang yang menentang arbitrasi menjadikan slogan ini 
prinsip dasar keyakinan baru mereka.

Selanjutnya, kaum khawarij menentang Ali dan 
menuntut agar ia mengakui mengakui kemurtadannya 
karena menyetujui arbitrasi tersebut. Mereka pun 
memberontak Ali. Ali berusaha kerasa agar agar orang-
orang ini meninggalkan pemberontakan dan supaya 
tidak timbul perang. Kaum khawarij mengklaim bahwa 
Abu Musa dan Amr bin Ash telah melawan perintah 
Allah karena telah berperan menjadi hakam (arbitrer) 
pada perang shiffin. Dan saudara-saudara mereka 
(tentara Ali) telah murtad karena menyetujui arbitrasi, 
dengan mengkompromikan keputusan manusia dengan 
urusan agama. Kaum khawarij berkata, “sekarang 
kami meninggalkan mereka, dan syukurlah bahwa, 
dibandingkan dengan orang-orang lain, kami berada di 
jalan yang benar.”9

Dosa besar yang diperbincangkan kaum khawarij 
selanjutnya mempunyai pengaruh besar dalam bidang 
teologi Islam, yaitu seputar pertanyaan kedudukan 
orang yang berbuat dosa besar.

Aliran qadariyah ini dipelopori oleh Ma’bad Al-
Juhani (w. 80 H) dan ghailan al-Dimasyqi (abad 
VIII M). Menurut paham ini, manusialah yangn 
mewujudkan perbuatan-perbuatannya dengan kemauan 
dan tenagannya. Manusia dalam paham qadariyah 

9 Lihat George Jordac, Suara Keadilan, Sososk Agung Ali Bin Abi Thalib, (Jakarta: 
Lentera, 2000), cet. II, h. 426.
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mempunyai kebebasan dalam kemauan dan kebebasan 
dalam perbuata.10 Mereka mengutip ayat-ayat al-Quran 
yang dengan jelas menegaskan pandangan mereka, dan 
menafsirkan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan 
dengan pandangan mereka.11

Prinsip-prinsip qadariah lainnya mengenai iman 
adalah konsekuensi dari pengetahuan dan pemahaman 
yaitu kesepakatan terhadap seruan Nabi Muhammad. 
Karena itu iman terkait dengan tindakan meski tidak 
perlu mengharuskannya. Pendosa besar menurut 
mereka tetap seorang muslim terlepas dari dosanya; 
namun akan mendapat hukuman kelak di akherat.12 

Berbeda dengan qadariyah, maka jabariah menganut 
faham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya 
dalam keadaan terpaksa, yang memang sejalan dengan 
kehendak Tuhan. Dalam istilah inggris faham ini 
disebut fatalism atau predestination. Paham ini lahir 
sebagai tandingan dan perlawanan paham qadariah yang 
dipelopori oleh Jahm bin Shafwan. 

Bukan hanya kehendak manusia yang telah 
dikendalikan Tuhan, tapi termasuk keimanan, kebajikan 
dan kejahatannya. Mereka mengutip ayat-ayat al-Quran 
yang dengan jelas menguatkan alas an mereka, seperti 
QS 76:29-30, dan memandang ayat-ayat yang dikutip 
lawan mereka seperti QS 41: 40, dapat ditafsirkan secara 
kias. Dengan demikian mereka mengurangi kebebasan 
al-Quran menjadi suatu peringatan.13

10 Harun Nasution, Islam…, h. 33. 

11 Ismail R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, Atlas…, h. 316.

12 Ismail R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, Atlas…, h. 316.

13 Ismail R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, Atlas…, h. 316.
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Aliran muktazilah dipelopori oleh Wasil Ibn Atha’, 
dengan istilah yang dikenal “al-manzilah baina al-
manzilatain”, yang berarti bahwa ketika orang muslim 
mengerjakan dosa besar bukanlah kafir, bukan pula 
mukmin, namun pada posisi mengambil posisi diantara 
kafir dan mukmin. Tidak bias disangkal bahwa paham 
ini terpengaruh oleh filsafat Yunani. Paham ini banyak 
dipengaruhi oleh rasio dan bercorak liberal.

Pemimpin kedua paham ini adalah Abu al-Huzail al-
‘Allaf (135-235 H.). menurutnya akal manusia cukup kuat 
untuk mengetahui adanya Tuhan dan untuk mengetahui 
kewajiban berterimakasih kepada-Nya. Menurutnya 
akal juga cukup kuat untuk mengetahui apa yang baik 
dan apa yang buruk.14 Paham ini cukup modern dengan 
mengedepankan akal dalam segala tindakan.

Implikasi lain dari eksistensi Mu’tazilah ini adalah 
terjadinya transformasi intelektual Islam dengan 
maraknya proses penerjemahan karya-karya Yunani 
kuno ke dalam bahasa Arab, yang dikenal dengan istilah 
Helenisme yang berlangsung sekitar tahun 150 sampai 
660 H. Dengan terjadinya booming penerjemahan ilmu-
ilmu Yunani ke Arab, maka filsafat Yunani, menjadi tidak 
asing lagi di kalangan akademisi muslim. Dengan bahasa 
lain, tradisi filsafat Yunani banyak memberikan pengaruh 
dalam cabang-cabang khazanah keilmuan Islam. Para 
teolog muslim mengambil sebagian tradisi filsafat 
Yunani, yaitu filasafat ketuhanan dan logika aristoteles 
sebagai dasar argument teologi dan alat berdebat.15 

14 Lihat Harun Nasution, Islam ditinjau…, h. 33.

15 Muhammad Roy, Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles, Yogyakarta, Safiria Insani Press, 
2004, h. 4
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Kemudian para filosof Muslim murni, seperti al-Kindi, 
al-Razi, al-farabi, Ibn Sina, Ibn Bajah, Ibn Thufayl, dan 
Ibn Rusyd, mengambil hampir semua tradisi Yunani 
yang dimodifikasi dengan ajaran Islam. Selanjutnya para 
Sufi, semisal al-Ghazali, dan al-Hallaj juga tidak lepas 
dari dari pengaruh filasafat Yunani. Jadi secara terang 
benderang, tradisi filasafat Yunani, telah merembes dan 
mempengaruhi bangunan pemikiran Islam yang meliputi 
ilmu kalam, filsafat, tasawuf,16 bahkan juga hukum Islam 
(fiqh dan ushul fiqh)17 

Perumusan dogma asy’ariyah pada intinya 
menyuguhkan suatu usaha untuk membuat sintesa 
antara pandangan ortodoks (khawarij) yang waktu itu 
belum dirumuskan, dengan pandangan muktazilah. 18 
Tokoh utamanya Abu al-Hasan al-Asy’ari (873-935 M). 
Menurut aliran ini, pelaku dosa besar tidaklah keluar 
dari Islam (kafir), ia tetap muslim dan berhak atas 
surga. Kalau dihari kiamat dosanya diampuni maka 
akan segera masuk surga, dan kalau tidak diampuni ia 
akan dihukum di neraka sesuai dengan dosanya baru 
kemudian dimasukkan ke dalam surga.19

Beberapa mazhab/aliran teologi awal di atas banyak 
mempengaruhi dan berimplikasi pada corak pemikiran 
yang berkembang dalam dunia Islam selanjutnya, baik 
pemikiran hukum, tasawuf, hingga filsafat. 

16 M.M. Sharif, al-Fikr al-Islami: Manabi’uhu wa Atsaruhu, Mesir, Maktabah al-Nahdlah, 
tt, h. 113.

17 Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsin Muhammad, Bandung, Penerbit Pustaka, 1994, h. 90 

18 Fazlur Rahman, Islam…, h. 128.
19 Lihat Harun Nasution, Islam ditinjau…, h. 31.



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

13

3. Implikasi Teologis Pemahaman Al-Qur’an dan 
Hadis Secara Radikal

Pemaknaan terhadap teks al-Quran dan hadis, telah 
melahirkan polarisasi pemikitran dalam bidang tafsir, 
hukum, teologi, tasawuf dan filsafat. Dalam konteks 
implikasi teologis pemahaman al-Quran dan Hadis 
secara radikal, setidaknya mengakibatkan beberapa 
kecenderungan yaitu fanatisme teologis dan perpecahan 
umat; radikalisme atas nama agama; munculnya gerakan 
fundamentalisme.

Indikasi mengkafirkan golongan yang beraliran 
lain dalam konteks teologi seperti yang dihembuskan 
khawarij memperjelas fanatisme yang kontraproduktif. 
Sikap egoisme ini, rentan dengan perpecahan umat. 
Sejarah mencatat khawarij yang awalnya muncul karena 
faktor politis ketidakpuasan pada arbitrase kubu Ali dan 
Muawiyah pada perang siffin berimplikasi luas pada 
perpecahan umat dan menjadi embrio bagi lahirnya 
aliran lain dalam teologi Islam. 

Penafsiran ayat , “tidak ada hakim kecuali Allah”, 
menjadikan aliran khawarij cenderung tekstual dan rigid. 
Kecenderungan tersebut akhirnya menafikan adanya 
kebenaran penafsiran lain. Naifnya, pihak lain yang tidak 
mengikuti penafsiran atau pemahaman diklaim sebagai 
kafir. Radikalisme yang berujung pada kekerasan 
atau bahkan pembunuhan telah dicatat sejarah yang 
mengatasnamakan “kebenaran”. Kebenaran memiliki 
makna yang sempit karena pemahaman yang picik. 

Implikasi teologis pemahaman teks agama secara 
radikal dapat pula menyebabkan paham fundamentalisme. 
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Istilah fundamentalis menurut Esposito terasa lebih 
provokatif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada 
Kristen sebagai kelompok literlis, statis dan ekstrem. 
Pada gilirannya fundamentalisme sering merujuk 
kepada kehidupan masa lalu, bahkan lebih jauh lagi 
fundamentalisme sering disamakan sebagai ekstrimisme, 
fanatisme politik, aktivisme politik, terorisme dan Anti 
Amerika. Karena itu, John L. Esposito lebih memilih 
menggunakan istilah revivalisme (kebangkitan) Islam 
atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam.20 

Istilah fundamentalis bukan berasal dari terminologi 
Islam, tetapi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu 
fundament. Sebuah terminologi yang lahir dalam 
konteks sejarah keagamaan di dunia kristen Amerika 
Serikat. Disebutkan bahwa fundamentalisme lahir 
dalam situasi konflik antar budaya urban dan budaya 
pedesaan di Amerika pasca Perang Dunia I, yang muncul 
bersamaan dengan situasi depresi nilai-nilai agraris 
dalam proses industrialisasi dan urbanisasi. Bentuknya 
yang agresif sering muncul di daerah yang terisolasi dan 
hanya sedikit saja yang mendapat simpati kalangan kota. 
Fundamentalisme merupakan gerakan reaksi terhadap 
pola peradaban yang timbul dari proses industrialisasi dan 
urbanisasi. Aliran Fundamentalisme di Amerika melawan 
arus pemikiran ilmiah yang mendasarkan diri pada 
penalaran dan arus sekulerisme.21 Membaca fenomena 
fundamentalisme Amerika ini. Yusril Ihza mengatakan 
dua ciri yang ditunjukkan mereka adalah cenderung 
menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) 

20 Jhon L. Espito, Islamic Threat: Myth or Reality, (Oxford University Press, 1992). h. 7-8.

21 Syahrin Harahap, Islam Dinamis, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), h. 238.
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dan literal (harfiah). Dua ciri ini berimplikasi pada 
sikap mereka yang sering kali fundamentalis, militan, 
dan berfikiran sempit, bersemangat secara berlebihan 
(ultra-zealous) atau cenderung ingin mencapai tujuan 
dengan cara-cara memakai kekerasan.

Istilah fundamentalis bagi Esposito terasa lebih 
provokatif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada 
Kristen sebagai kelompok literalis, statis dan ekstrem. 
Pada gilirannya fundamentalisme sering merujuk 
kepada kehidupan masa lalu, bahkan lebih jauh lagi 
fundamentalisme sering disamakan sebagai ekstrimisme, 
fanatisme politik, aktivisme politik, terorisme dan Anti 
Amerika. Karena itu, John L. Esposito lebih memilih 
menggunakan istilah revivalisme (kebangkitan) Islam 
atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam.22 

Jika kembali pada sejarah Islam, maka dijumpai adanya 
kelompok-kelompok dalam Islam yang berpandangan 
fundamentalis, walaupun tidak sepenuhnya muncul 
sebagai reaksi terhadap modernisasi, melainkan juga 
karena latar belakang politik dan teologi. Dalam bidang 
teologi misalnya ada Khawarij, kelompok ini muncul 
sebagai reaksi terhadap sikap khalifah Ali Bin Abi Thalib 
dan Muawiyah serta para pendukungnya dari tokoh yang 
bertikai ini mengambil jalan penyelesaian dengan cara 
arbitrase (damai) yang berakhir dengan kemenangan 
dari pihak Muawiyah. Kelompok ini kemudian menuduh 
orang-orang yang terlibat dalam arbitrase sebagai kafir.23 

22 Jhon L. Espito, Myth or Relity The Islamic Threat?, (Oxford University Press, 1992). h. 
7-8.

23 Abudin Nata, Peta Keberagamaan Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001), Cet. 1., h. 19.
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Kaum khawarij percaya bahwa perintah al-Qur’an untuk 
”amar ma’ruf dan nahi mungkar” harus dilaksanakan 
dengan cara ketat, harfiah, dan tanpa pengecualian. 
Dunia khawarij hanya terbagi menjadi dua; iman dan 
kafir, muslim dan non muslim (musuh Tuhan), damai 
dan perang. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan 
hukum merupakan suatu dosa besar. Para pendosa 
dihukum kafir dan dikeluarkan dari komunitas beriman 
(takfir). Para pelaku dosa besar tidak cuma dipandang 
sebagai pelanggar hukum agama tetapi sebagai orang 
yang murtad, bersalah karena pengkhianatan dan pantas 
dihukum mati, kecuali jika mereka bertaubat.24

Fazlurrahman menggambarkan reaksi-reaksi 
kalangan fundamentalis terhadap kaum liberal Islam 
atau sebutan lain untuk kaum modernis. Gerakan 
fundamentalisme ini yang disebut Fazlurrahman sebagai 
gerakan revivalis, berawal dengan hadirnya gerakan 
revivalis pra-modernis, terutama lewat gerakan Ibn 
Abd al-Wahab (Wahabiyah), yang oleh Fazlurrahman 
digambarkan sebagai denyut pertama kehidupan 
Islam, setelah mengalami kemorosotan beberapa abad 
sebelumnya.25

Menurut Marty dan Appleby, sebagai gerakan, 
fundamentalisme dan fundamentalis ditandai oleh 
sikap yang melawan atau berjuang (fight). Di antaranya 
adalah melawan kembali (fight back) kelompok yang 
mengancam keberadaan mereka atau identitas yang 

24 John L. Esposito, Unholy War, terj. Arif Maftuhin, (Yogyakarta : LKIS, 2002), h. 52.

25 Fazlurrahman, ‘’Islam : Challenges and Oportunities,’’ dalam Altford T.Welch dan Pierre 
Cachia (ed.), Islam and Past Influence and Present Challenge, London : Edinburgh University 
Press, 1979)
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menjadi taruhan hidup. Mereka berjuang untuk (fight 
for) menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan 
hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi 
sosial Iainnya. Kaum fundamentaiis berjuang dengan 
(fight with) kerangka nilai atau identitas tertentu yang 
diambil dari warisan masa lalu maupun konstruksi 
baru. Untuk itu mereka berjuang melawan (fight 
against) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam 
bentuk komunitas atau tatanan sosial keagamaan yang 
dipandang menyimpang. Terakhir kaum fundamentalis 
juga dicirikan oleh perjuangan atas nama (fight under) 
Tuhan atau ide-ide lainnya. 26

Respon paham fundamentalis dari segi budaya 
dan sosial, kekurangan mereka terlihat dalam 
menyikapi berbagai produk budaya, sungguh pun 
pada tataran yang sifatnya kultural seperti pakaian, 
alat-alat keperluan kebersihan; dan lain sebagainya 
yang bersifat konservatif. Adapun dari segi bentuk dan 
gerakannya, mereka cenderung memaksakan kehendak 
dengan menggunakan berbagai cara termasuk cara-
cara kekerasan, seperti propaganda, hasutan, teror, 
bahkan pembunuhan, dan sebagainya. Dengan sikap 
yang demikian, mereka dianggap sebagai kelompok 
fundamentalis fanatik. Karena beberapa kekurangan 
tersebut, maka perjuangan Islam fundamentalis dalam 
menegakkan cita-cita Islam, sering kandas di tengah 
jalan clan pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.27 

26 Marty E. Martin dan R. Scott Appleby, Introduction: Fundamentalism Observed 
(Chicago: University of Chicago Press, 1993), 25.

27 Abudin Nata, Peta Keberagamaan Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001), Cet. 1. h. 26.
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Diantara kelemahan sikap fundamentalis juga 
terletak pada sikap dan pandangannya yang eksklusif 
yaitu pandangan yang berkeyakinan bahwa pandangan 
dan keyakinan merekalah yang paling benar, sedangkan 
sikap dan pandangan orang lain yang tidak sejalan dengan 
mereka dianggap salah dan harus dikutuk. Sebagai 
akibat dari pandangan dan keyakinan yang demikian itu, 
mereka cenderung tertutup, dan tidak mau menerima 
pandangan dan sikap yang berbeda. Pada intinya, tidak 
ada jalan baginya untuk berdialog. 28

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa, 
perkembanagan teologi dalam Islam yang dawali oleh 
khawarij sebagai reaksi dari sikap ketidak puasan politik 
pada Ali dan Muawiyah, memberikan stimulasi bagi 
kelahiran aliran/mazhab teologi berikutnya. Polarisasi 
aliran teologi, disatu sisi melahirkan pemikiran yang 
positif, namun disisi lain melahirkan sikap fanatisme 
yang cenderung destruktif. Saat ini, membuat sintesa 
diantara aliran teologi terasa penting, bukan mencari 
“kebenaran” tunggal, namun sebagai kompromistis yang 
sinergis hingga melahirkan sikap terbuka (inklusif). 

Pemahaman teks keagamaan yang cenderung 
tekstual, akan melahirkan sikap rigid, yang dapat 
berimplikasi negatif pada pencitraan agama. Dibutuhkan 
pendekatan teks yang lebih kontekstual. Radikalisasi 
dengan alasan apapun tidak dibenarkan dalam Islam. 
Ia bertentangan dengan subtansi ajaran dan doktrin 
agama. Islam adalah damai bukan kaku, keras dan atau 
bahkan menyeramkan. Pencitraan buruk Islam agama 

28 Abudin Nata, Peta Keberagamaan…, h. 25.
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teroris atau fundamentalis hendaknya memicu umat 
Islam untuk menunjukkan wajah Islam yang damai dan 
toleran. 

B. IMPLIKASI SOSIOLOGIS 

Bagi kaum muslimin, al-Quran dan hadis adalah dua 
pedoman hidup yang dijaga dan dipelihara. Keduanya 
(al-Quran dan hadis) dipelajari, dipahami dan diafsirkan 
dalam setiap kehidupan muslim dan keduanya ditafsirkan 
berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang 
dimilikinya.29 Pengaruh dari usaha tersebut akhirnya, 
muncul berbagai pandangan dan pemahaman yang berbeda 
baik cara berpikir dan berpendapat tentang keduanya (al-
Quran dan hadis). 

Kemampuan seeorang dalam mempersepsi al-Quran 
dan hadis juga kerena akibat adanya penginderaan yang 
dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan.30 
Perbedaan berpersepsi tersebut antara satu dengan yang 
lainnya tidaklah sama meskipun keduanya berasal dari 
sekolah yang sama, guru yang sama, buku-buku pelajaran 
yang sama atau bahkan kelas yang sama. Hal tersebut 
disebabkan adanya perbedaan karakter seseorang yang 
terbentuk oleh lingkungan, budaya, sosial, politik dan 
sebagainya. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya 
faham dan pandangan bisa juga disebabkan oleh interaksinya 
terhadap buku, surat kabar, majalah, mendengar radio, 

29 Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an di tinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiyah 
dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1998), Cet. III., h. 53 

30 Onong Uchana Effendy, Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), h. 102



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

21

menonton televisi. Dengan demikian, bila seseorang 
semakin sering melibatkan diri dalam interaksi tersebut, 
maka semakin kuat daya persepsinya terhadap sesuatu, 
termasuk pandangannya terhadap al-Quran dan hadis.

Mengkaji radikalisme memang menarik untuk 
diperbincangkan, betapa tidak isu tersebut berkembang 
setelah adanya fenomena kekerasan di Indonesia yang 
dilakukan oleh beberapa ormas kemasyarakatan, lembaga 
keagamaan di Indonesia yang kemunculannya pada 
pertengahan Orde Baru disebabkan adanya sikap yang kuat 
dan kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada 
agama melalu cara menunjukkan serta mempraktekan 
ajaran Islam dalam kehidupan keseharian.31. Sementara itu, 
Deny Suwito mengatakan bahwa lahir dan berkembangnya 
radikalisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh 
radikal Islam di timur tengah sebagai reaksi atas kekalahan 
politik Islam.32 

Radikalisme merupakan faham (isme), tindakan yang 
melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan 
perubahan baik, sosial, politik dengan menggunakan 
kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim.33 Penyebutan 
istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada 
awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam 
perkembangan selanjutnyanya istilah tersebut dikaitkan 
dengan persoalan politik dan agama. Istilah radikalisme 
merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuan sosial, 
politik dan sejarah, istilah radikalisme digunakan untuk 

31 A. Fadlan, Islam dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2005), Cet. I., h. 
109 

32 Deny Suwito, Radikalisme di Dunia Islam, (Jakarta: CMM, 2005), Cet. I., h. 164  

33 Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
DEPDIKBUD & Balai Pustaka, 1998), h. 425 
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menjelaskan fenomena sosial dalam suatu masyarakat atau 
negara.34 

Sedangkan munculnya faham dan sikap Radikalisme 
dalam masyarakat atau kelompok secara sosiologis-empiris 
tidak dapat dipisahkan dari dinamika internal masyarakat itu 
sendiri. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah 
faktor yang melingkupinya baik internal dan eksternal. 
Dalam studi radikalisme di Indonesia berkembang sejumlah 
teori tentang latar belakang muncul dan berkembangnya 
faham radikal di Indonesia di antaranya: 

1. Azyumardi berpendapat muncul dan berkembangnya 
radikalisme di Indonesia disebabkan oleh: Pertama, 
faktor internal umat Islam, yakni adanya penyimpangan 
norma-norma agama yang akibat dari penyimpangan 
tersebut dsebabkan oleh adanya kehidupan sekuler 
yang telah merasuki umat Islam melakukan gerakan 
kembali kepada otentitas Islam, sikap ini ditopang oleh 
pemahaman agama ang totalitas dan formalistik, bersikap 
kaku dalam memahami teks agama, sehingga harus 
merujuk pada prilaku Nabi SAW di Makkah dan Madinah 
secara literal. Karena itu, identitas keagamaannya 
bersifat literalistik, kaku dan cenderung menolak 
perubahan sosial. Sehingga pada gilirannya mereka 
frustasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, 
sementara respon Islam sangat lambat dan ketingalan di 
bandingkan masyarakat Barat-sekuler. Konsep-konsep 
modern seperti demokrasi, HAM sebagai produk Barat 
mereka tilak secara radikal. Kedua, faktor eksternal 
umat Islam, yakni adanya sikap refresif penguasa 

34 Bachtiar Effendy, Radikalisme: Sebuah Pengantar (Jakarta: PPIM. IAIN, 1998), h. xvii-
xviii
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terhadap kelompok Islam seperti yang dilakukan oleh 
Orde Baru yang telah membangkitkan radikalisme 
Islam. Di samping itu, adanya krisis kepemimpinan 
yang terjadi pasca Orde Baru yang ditunjukkan dengan 
lemahnya penegakkan hukum dan telah mendorong 
gerakan Islam untuk menerapkan syariat Islam sebagai 
solusi krisis tersebut. Ini menunjukkan kemunculan 
radikalisme Islam dijadikan jawaban atas lemahnya 
aparat penegak hukum dalam menyelesakan kasus yang 
terkait dengan umat Islam.35

2. Kemunculan radikalisme dalam suatu masyarakat atau 
kelompok disebabkan oleh: pertama, respon terhadap 
kondisi yang sedang berlangsung, terbentuknya 
evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan terhadap 
asumsi, ide, lembaga atau nilai. Kedua, selain menolak 
ia terus berupaya untuk mengganti tatanan tersebut 
dengan lainnya, ini sesuai dengan kata arti ”radic” sikap 
radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah 
keadaan secara mendasar. Ketiga, adanya keyakinan 
yang kuat (kaum radikal) akan kebenaran program atau 
ideologi yang mereka bawa.36

3. Akibat adanya keyakinan yang kuat terhadap kebenaran 
edeologi menyebabkan adanya sikap radikal terhadap 
agama yang menurut Tarmidzi Taher Radikalisme 
agama adalah gerakan atau kelompok muslimin tertentu 
yang menolak tatanan yang sudah ada, terutama yang 
dinilai Barat dan berusaha menerapkan suatu model 

35 Azyumardi Azra, Mereka Mengambil Alih Dalam Penegakan Hukum, dalam Khazanah 
Suplemen Republika, (Jakarta: Republika, 2002), h. 4-5 

36 Bachtiar Effendy, Radikalisme: Sebuah Pengantar (Jakarta: PPIM. IAIN, 1998), h. xvii-
xviii
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yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam yaitu al-Quran 
dan hadis.37 

4. Pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan 
radikalisasi gerakan keagamaan yang menurut Endang 
Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya 
fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang 
disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan 
doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran 
masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat 
dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang 
dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial 
politik umat Islam.38 

5. Kemunculan dan perkembangan gerakan radikal di 
Indonesia tidak terlepas dari pasca pergantian Orde 
Baru berganti menjadi Orde Reformasi, di mana masa 
itu terdapat banyak faham, pemikiran dan gerakan 
yang diekpresikan oleh organisasi keagamaan yang 
menunjukkan semangat keberagamaan umat sebagai 
cerminan aktualisasi dan sekaligus keinginan kuat untuk 
memperbaiki keadaan umat dalam kancah pembangunan 
domestik maupun international. Organisasi-organisasi 
yang cukupkental menyuarakan ide-ide tersebut seperti 
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hijbut Tahrir 
Indonesia (HTI), Jaringan Islam Liberal (JIL), Laskar 
Jihad Ahlussunah wal Jamaah. Selain itu, kemunculan 
organisasi-organisasi tersebut juga adanya respon dari 
gerakan civil society yang tengah berkembang, mereka 
menjadikan bagian kelompok sosial yang terlibat 

37 Tarmidzi Taher, Radikalisme Agama (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), h. 50

38 Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LIPI 
Press, 2005), h. 1-8
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dalam mengisi ruang publik (public sphere). Dengan 
menyuarakan isu-isu agama yang cenderung ”keras” 
sebagai bagian dari upaya negosiasi dalam merumuskan 
tatanan sosial yang baru.39

Dengan demikian, muncul dan berkembang faham 
radikal tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan 
akumulasi berbagai faktor dan boleh jadi antara faktor-faktor 
yang ada dan kemungkinan saling berkaitan antara satu 
dengan lainnya secara kausalistik. 

Kaum radikal dalam konteks pemahaman secara 
sosiologis dalam memahamai dan menafsirkan al-Quran 
dan hadis cenderung tekstualis-literalis yakni memahami 
keduanya secara apa adanya. Mereka tidak mampu meliaht 
bagaimana al-Quran itu diturunkan, apa yang melatar 
belakangi hadis itu diucapkan, dan mereka juga tidak 
mampu menghubungkan kondisi dan situasi yang tengah 
terjadi secara faktual maupun kontekstual mengutamakan 
dhahir ayat atau hadis, bercirikan menolak tafsir dan ta’wil 
di luar dirinya. 

Fenomena menonjol misalnya tentang penegakkan 
syariat Islam, bagi mereka keterpurukan dan kehancuran 
masyarakat di dunia antara lain disebabkan oleh semakin 
jauhnya manusia dari ajaran Islam dan tidak ada upaya untuk 
menegakkan syariat Islam itu sendiri ke dalam kehidupan 
sehari-hari di samping adanya kecenderungan atau gejala 
meninggalkan al-Quran dan hadis dan terlalu banyak 
melakukan bid’ah.40 

39 Djamhari Makruf, Radikalisme Islam di Indonesia; Fenomena Sesaat? Dalam agama 
dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: Huqtah, 2007), h. 26

40 Abdul Mu’thi, Deformalisasi Islam, Moderasi sikap keberagmaan di tengah Pluralitas, 
(Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2004 ), Cet. I., h. 174 
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Fakta yang mendukung tentang tekstualitas pemahaman 
al-Quran dapat dijumpai bagaimana mereka menerjemahkan 
ayat al-Maidah: 44, 45 dan 47.41 yakni ”Barang siapa 
yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 
yang kafir (al-Maidah: 45). Akibatnya, kaum radikal dalam 
mengepresikan Islam secara hitam-putih, benar-salah, sorga 
neraka dan sebagainya. Baginya di dalam Islam tidak ada 
alternatif, kebenaran Islam hanya satu yakni kebenaran yang 
hanya didasarkan pada pendapat dan pandangan mereka. 
Pemahaman yang tidak sesuai dengan mereka dianggap 
sebagai kemunkaran yang harus dihapuskan. Berdasarkan 
hal inilah yang menyebabkan mereka tidak toleran, termasuk 
kepada sesama muslim.

Implikasi negatif pemahaman tersebut, kelompok 
radikal sangat sensitif terhadap hal-hal yang besifat 
formal Islam seperti; perjuadian, pelacuran, pemurtadan 
dan simbol-simbol Islam. Mereka tidak peka terhadap 
persoalan-persoalan essensial Islam seperti; kemanusiaan, 
kemiskinan, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. 
Pandangannya terhadap dakwah kelompok radikal 
berpendapat amar ma’ruf nahi munkar merupakan kewajiban 
dan jihad. 

Bagi kelompok radikal amar ma’ruf nahi munkar 

بَّانِيُّوَن َواأَْلْحَباُر بَِما 41 يَن َهاُدوا َوالرَّ ِ ْسلَُموا لِلَّ
َ
يَن أ ِ بِيُّوَن الَّ ُكُم بَِها انلَّ ْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوُرُ َيْ ا اتلَّ نَْزنْلَ

َ
 إِنَّآأ

َّْم وا بَِئايَاِت َثَمًنا قَلِياًل َوَمن ل  اْسُتْحفُِظوا ِمْن كَِتاِب اهللِ َوَكنُوا َعلَيْهِ ُشَهَدآَء فَاَل َتَْشُوا انلَّاَس َواْخَشْوِن َواَل تَْشَتُ
نِف

َ
نَف بِاأْل

َ
نَّ انلَّْفَس بِانلَّْفِس َوالَْعْيَ بِالَْعْيِ َواأْل

َ
ْواَلئَِك ُهُم الَْكفُِروَن . َوَكَتبَْنا َعلَيِْهْم فِيَهآأ

ُ
نَزَل اهلُل فَأ

َ
 َيُْكم بَِمآأ

ْواَلئَِك
ُ
نَزَل اهلُل فَأ

َ
َّْم َيُْكم بَِمآأ ُ َوَمن ل اَرةُُ لَّ َق بِهِ َفُهَو َكفَّ ّنِ َواْلُُروَح قَِصاُصُ َفَمن تََصدَّ نَّ بِالّسِ ُذِن َوالّسِ

ُ
ُذَن بِاأْل

ُ
 َواأْل

قًا لَِّما َبْيَ يََديْهِ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوَءاتَيَْناهُ اأْلجِِنيَل فِيهِ ُهًدى يَْنا َعَ َءاثَارِهِم بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ الُِموَن . َوَقفَّ  ُهُم الظَّ
َّْم نَزَل اهلُل فِيهِ َوَمن ل

َ
ْهُل اأْلجِِنيِل بَِمآأ

َ
قًا لَِّما َبْيَ يََديْهِ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة ّلِلُْمتَّقَِي . َوْلَْحُكْم أ  َونُوُرُ َوُمَصّدِ

ْواَلئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
نَزَل اهلُل فَأ

َ
َيُْكم بَِمآأ
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merupakan kewajiban setiap muslim baik individu maupun 
kolektif. Amar ma’ruf nahi munkar membutuhkan kekuatan 
baik pemikiran maupun tindakan. Hal tersebut didasari oleh 
pembacaan mereka terhadap teks hadis Rasululullah SAW: 
”Barang siapa yang menyaksikan kemunkaran, maka 
wajib baginya merubah dengan kekuatan tangannya, 
jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu 
dengan hatinya. Itulah iman yang paling lemah”. Oleh 
karena itu, boleh jadi mengapa kelompok radikal cenderung 
menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan cara 
mengahapus kemaksiatan dan kemunkaran.

Secara sosiologis kiprah dan peran kelompok radikal 
dalam kehidupan dapat dicirikan dalam bentuk: Pertama, 
Kelompok radikal selalu berpendapat bahwa Islam adalah 
agama yang komprehensif, sebagai satu-satunya agama 
yang mengatur segala aspek kehidupan baik sosial, politik, 
hukum, ekonomi, budaya dan sebagainya. Kedua, Ideologi 
barat yang sekuler dam matrealistis harus ditolak dan bila 
masyarakat mencontoh/mengadopsi ideologi Barat berati 
masyarakat muslim tidak berhasil. Hal ersebut didasari 
bahwa ideologi Barat bukan ideologi yang ideal menurut 
ajaran Islam. Ketiga, Kelompok radikal cenderung mengajak 
pengikutnya untuk ”kembali kepada Islam” sebagai usaha 
untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial ang 
diinginkan oleh masyarakat Islam adalah perubahan sosial 
yang berlandaskan pada al-Quran dan hadis. Keempat, 
Ideologi Barat harus ditolak. Oleh karena itu, masyarakat 
muslim harus menegakkan hukum Islam. Kelima, Berusaha 
kuat untuk memberlakukan sistem sosial dan hukum yang 
sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
SAW. Dan Keenam, Berusaha menanamkan aspek 
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pengorganisasian dan memobolisir massa untuk usaha 
islamisai dalam bidang kehidupan42 

Selain itu, radikalisme baik pemikiran maupun gerakan 
juga disebabkan oleh adanya sikap fanatik yang berlebihan 
terhadap agama yang diyakininya. Sikap fanatisme 
berlebihan terhadap agama dapat melahirkan kelompok 
radikal yang memiliki keyakinan ideologis tinggi dalam 
memperjuangkan serta menggantikan tatanan nilai dan 
sistem yang telah berlangsung.43

Fanatisme adalah suatu istilah yang digunakan untuk 
menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang 
sesuatu baik positif maupun negatif. Sementara fanatisme 
adalah faham di mana seseorang tidak mampu memahami 
apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak faham terhadap 
masalah orang atau kelompok lain.44 Fanatisme dapat 
dijumpai disetiap lapisan masyarakat , dinegeri maju, mapun 
negeri terbelakang, intelektual maupun awam, masyarakat 
etnis maupun masyarakat beragama. Fanatisme biasanya 
tidak rasional, fanatisme dapat disebut sebagai orientasi 
dan sentimentil yang dapat memengaruhi seseorang dalam 
berbuat, berfikir, mempersepsikan dan merasakan dan sikap 
ini bisa melahirkan fanatisme warna kulit, etnis, kesukuan, 
kelas sosial bahkan agama.45 Implikasi-implikasi tersebut 
muncul akibat adanya respon dari usaha perlawanan kepada 
kelompok dominan dari kelompok minoritas yang umumnya 
tertindas, minoritas bisa dalam arti jumlah manusia 
(kuantitas), bisa juga dalam arti minoritas peran (kualitas). 

42 Jamhari dan Jajang Jamhuri, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. I., h. 2-3 

43 Jamhari dan Jajang Jamhuri, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, h. 3

44 Ahmad Mubarok, Jiwa Dalam Al-Quran, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 58

45 Ahmad Mubarok, Jiwa Dalam Al-Quran, h. 58
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Dan menurut Ahmad Mubarok asumsi inilah bahwa secara 
sosiologis kelompok radikal yang fanatik adalah kelompok 
yang sebenarnya memperjuangkan aspirasinya yang tidak 
terakomodasi dengan baik oleh penguasa di samping adanya 
ketertindasan yang dilakukan oleh penguasa.46 

Implikasi yang ditimbulkan dari fanatisme berlebihan 
dalam hal agama dapat menyebabkan sikap ekstrim dalam 
segala macam bentuk gerakannya, sangat ideologis dalam 
pemikirannya, keras, teguh, ekslusif dan cenderung 
menolak.47 Sikap ektrim yang umumnya didominasi oleh 
adanya: pertama, pemahamannya sangat konvensional yakni 
kepercayaan dan kesetiaan sangat kaku. Kedua, adanya sikap 
kepatuhan otoriter yakni sikap pauh dan tidak kritis terhadap 
otoritarianisme moral yang ideal. Ketiga, adanya sikap 
agresi yang otoriter yaitu menolak nilai-nilai yang lain dan 
menghukum orang yang melanggarnya. Keempat, memiliki 
sikap anti-interaction yakni sikap melaan pemikiran yang 
subjektif. Kelima, adanya faham supertition-stereotipe 
yakni percaya pada ketentuan yang mistik, yang tidak masuk 
akal dari seseorang. Keenam, berfikir dikotomis antara 
dominasi dan kepatuhan, kekuatan dan kelemahan, dimensi 
pengikut dan pemimpin, serta identifikasi terhadap figur 
kekuasaan. Ketujuh, desruktif dan sinis yakni kebencian 
yang berlebihan dan fitnah terhadap orang lain. Kedelapan, 
adanya sikap proyektifitas yakni menganggap dunia penuh 
bahaya.48

46  Ahmad Mubarok, Jiwa Dalam Al-Quran, h. 59

47  Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 291

48 Grald Miller Mark Steinberg, Between People A Analysis of Interpersonal 
Communication, (MacMillan:, t.p, 1975), h. 147-148
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1. Karakteristik Kelompok Radikal Indonesia; 
Visi, Misi Dan Gerakan 

Radikalisme Islam di Indonesia secara dominan 
belum muncul pada awal orde baru tetapi kelompok 
tersebut muncul pada pertengahan orde baru. 
Radikalisme Islam di indonesia berarti kebangkitan 
Islam di Indoneisa tepatnya sejak tahun 1980. Pada 
tahun 1980 an ditandai oleh menguatnya kecenderungan 
orang-orang Islam untuk kembali kepada agama mereka 
dengan mempraktekan ajaran Islam dalam kehidupan 
sehari-hari mereka.49

Di dalam negara selalu ada dua kelompok yaitu 
suprastruktur politik (suasana politik di tingkat 
pemerintahan) dan infrastruktur politik (suasana politik 
riil di tingkat masyarakat). Umat Islam merupakan 
kelompok infrastruktur politik yang tidak dapat diabaikan 
peranannya terhadap suprastruktur politik. Gerakan-
gerakan Islam timbul disebabkan oleh kesadaraan 
keagamaan yang selalu bersifat responsif, artinya 
kesadaraan dari umat Islam yang merupakan unsur 
infrastruktur politik untuk merespon dan menanggapi 
kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh suprastuktur 
politik. Disamping itu merespon persoalan-persoalan 
sosial, politik yang berkembang di Indonesia.

Bangkitnya Islam di Indonesia diantaranya didorong 
oleh faktor-faktor tertentu yang berasal dari dalam Islam 
sendiri atau dari luar Islam.50 Dalam sejarah republik ini, 
bahkan sebelum republik ini berdiri, semangat untuk 

49 Afadlal dkk, Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta, Penerbit: LIPI Press, Cetakan 
Pertama, 2005, h. 109

50 Afadlal dkk, Islam dan Radikalisme di Indonesia, h. 3
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Implikasi yang ditimbulkan dari 
fanatisme berlebihan dalam hal 

agama dapat menyebabkan sikap 
ekstrim dalam segala macam bentuk 
gerakannya, sangat ideologis dalam 
pemikirannya, keras, teguh, ekslusif 

dan cenderung menolak.

“
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menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan 
sehari-hari tetap bergelora dalam hati kaum muslimin. 
Perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok 
Nasionalis pada sidang konstituante untuk membuat 
dasar negara adalah bukti adanya semangat umat Islam 
menjalankan ajaran agamanya. Tujuh ayat “dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” 
pada ayat 1 rancangan Pancasila membuktikan bahwa 
umat Islam menghendaki pengakuan negara atas Islam, 
bahkan pasal tadi menunjukkan adanya dukungan 
negara untuk menjalankan syariat Islam. Semangat 
untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia ini 
tetap berkobar hingga sekarang. Umat Islam adalah 
kelompok mayoritas di republik ini, tapi dari sisi kualitas 
ekonomi dan akses politik sangat rendah. Sehingga 
yang terjadi adalah keterpurukan umat dalam ekonomi 
dan kelemahan umat dalam politik. Rangkaian masalah 
inilah yang mendorong munculnya gerakan radikal 
Islam Indonesia.

Lahirnya gerakan radikal Islam indonesia diakui 
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan radikal 
Islam di Timur Tengah.51 Abdul Hamid Al Ghazali 
berpendapat bahwa persoalan gerakan fundamentalisme 
Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan 
radikal di Timur Tengah. Gerakan ini sebagai reaksi 
terhadap kekalahan politik Islam.

Pengaruh dari gerakan di Timur Tengah itu dapat 
dilihat dari adanya kesamaan idola tokoh, ideologi, 
metode pembinaan dan organisasi. Dari sisi tokoh utama 

51 Deny Suwito, Radikalime di Dunia Islam, Jakarta: CMM, 2005, Cet.ke-1, hal. 164 
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gerakan radikal Islam Indonesia sebagian besar adalah 
keturunan Arab Yaman (biasa disebut Hadramaut), 
seperti Habib Rizieq Shihab (FPI), Ja’far Umar Thalib 
(Panglima Laskar Jihad), dan Abu Bakar Ba’ashir (Amir 
Majelis Mujahidin Indonesia). Secara geneologis tokoh-
tokoh ini sedikit banyak memiliki karakter Arab Yaman 
yang terkenal dengan sikap keras dan tegas. 

Dari sisi perjuangan dapat dianalisis adanya 
kesamaan visi dan misi gerakan radikal Islam Indonesia 
dan Timur Tengah. Gerakan yang dilakukan FPI, FPIS 
dan Laskar Jihad mirip dengan apa yang dilakukan 
oleh Gerakan Wahabi di Arab Saudi. Gerakan radikal 
Islam Indonesia diilhami atau dipengaruhi oleh gerakan 
pemaharuan Islam yang dicetuskan oleh Muhammad 
bin Abdul Wahhab (1703-1792) di Timur Tengah ini.52

Sementara Hizbut Tahrir, yang sebagian 
besar pengikutnya berasal dari kalangan kampus, 
tidak mengedepankan aspek kekerasan dalam 
memperjuangkan visi dan misinya. Gerakan Hizbut 
Tahrir memiliki kesamaan dengan gerakan Pan 
Islamisme yang ditokohi oleh Jamaluddin Al-Afghani 
(1871) dan diteruskan oleh Rasyid Ridha. Baik Al-
Afghani maupun Hizbut Tahrir sama-sama ingin 
mengembalikan kejayaan umat Islam masa lampau untuk 
membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan 
yang amat parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide, 
sistem perundang-undangan, dan hukum kufur, serta 
dari dominasi negara kafir dengan membangun Daulah 
Islamiyah dan mempercayai sistem kekhalifahan dengan 

52  Deny Suwito, Radikalime di Dunia Islam, h. 166
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seorang khalifah yang dibaiat oleh kaum muslimin 
untuk mereka taati. Keduanya juga anti peradaban dan 
imperialisme barat dan berusaha mengembangkan 
kebudayaan Islam sendiri. Majelis Mujahidin Indonesia 
juga memiliki visi membangun kekhalifahan Islam, 
hanya saja mereka menghendaki kekhalifahan Islam ini 
mencakup seluruh negara di Asia Tenggara.

Gerakan radikal Islam juga menghedaki berdirinya 
negara Islam dan dijalankannya syariat Islam dalam 
kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh gerakan radikal 
Islam memandang bahwa obat mujarab untuk mengobati 
krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia 
adalah dengan menjalankan syariat Islam dengan 
sesungguhnya. Keterpurukan bangsa ini diakibatkan 
karena penduduknya yang mengingkari Allah dan 
meninggalkan agamanya dengan lebih mementingkan 
kepentingan duniawi. Meskipun demikian tidak semua 
gerakan radikal Islam mengharuskan berdirinya negara 
Islam dalam rangka menjalankan syariat Islam. Seperti 
apa yang dikatakan sendiri oleh Amir MMI, Abu Bakar 
Ba’ashir, bahwa perjuangan MMI tidak lagi ingin 
mendirikan negara, tapi memperbaiki negara Indonesia 
dengan penerapan syariat Islam.53 

 Yang dimaskud kelompok Islam radikal adalah 
kelompok yang mempunyai keyakinan idiologis 
tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk 
menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang 
berlangsung.54 Secara umum, meminjam terminologi 

53 Deny Suito, Radikalime di Dunia Islam, h. 168-169

54 Jamhari dan Jajang Jahroni (penyuting ), Gerakan Salafi Rradikal di Indonesia, 
Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama 2004, h. 2-3.
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Esposito, dapat diidentifikasi beberapa landasan idiologis 
yang dijumpai dalam gerakan Islam radikal55 Pertama, 
kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah agama 
yang komprehensif. Dengan demikian Islam merupakan 
agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik 
sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. 

Kedua, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan 
materialistik harus ditolak kalau masyarakat mencontoh 
ideologi barat berarti masyarakat muslim tidak berhasil 
karena ideologi masyarakat barat bukan ideologi yang 
ideal menurut ajaran Islam. Ketiga, mereka cenderung 
mengajak pengikutnya untuk ”kembali kepada Islam” 
sebagai usaha untuk melakukan perubahaan sosial. 
Perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat 
Islam adalah perubahaan sosial yang berlandaskan pada 
sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Al-
Hadits. 

Keempat, idiologi barat harus ditolak, oleh karena 
itu masyarakat muslim harus menegakkan hukum Islam. 
Kelima, kelompok ini memberlakukan sistem sosial 
dan hukum yang sesuai dengan ajaran yang dibawa 
nabi Muhammad saw, dan menolak ideologi berat tetapi 
sebenarnya kelompok ini tidak menolak moderenisasi, 
moderenisasi dalam bidang sains dan teknologi diterima 
asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keenam, 
mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi 
pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa 
menekankan aspek pengorganisasian pada masyarakat 
ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. 

55 Jamhari dan Jajang Jahroni (penyuting ), Gerakan SalafiRradikal di Indonesia,, h. 4-5
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Selain itu dengan menyakinkan pengikutnya untuk 
menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka 
menegakkan hukum Islam.

Berikut ini akan dipaparkan visi, misi kelompok 
radikalisme keagamaan:56 Pertama, Majelis 
Ta’lim Al- Islah. Keberadaan organisasi ini dinilai 
sebagai unsur perekat Ukhuwah Islamiyah guna 
menumbuhkembangkan pendidikan masyarakat muslim 
yang dinamis. Majelis Ta’lim Al-Ishlah memiliki misi 
antara lain: 1) senantiasa berupaya untuk mempererat 
Ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin 
tanpa memandang aliansi, organisasi, golongan, 
kelompok, maupun jamaah 2) senantiasa berupaya 
untuk mengutamakan memperjuangkan tegaknya 
Islam. 3) Menggalakkan prinsip saling bekerjasama 
untuk menggalang kekuatan kaum muslimin dan 
4) menumbuhkembangkan rasa saling menghargai 
perbedaan pendapat selama tidak bertujuan untuk 
maksiat kepada Allah dan Rosul-Nya. 

Kedua, laskar jihad mempunyai misi, yakni: 1. Misi 
dakwah yang bertujuan meningkatkan semangat kaum 
muslimin dalam menghadapi setiap musibah yang 
memimpinnya. Selain itu memberi pemahamaan yang 
benar tentang agama Islam. 2. Misi Sosial, antara lain 
Perbaikan sarana dan prasarana yang dipergunakan 
untuk kegiatan kaum muslimin layanan kesehatan 
dan pendidikan. 3. memberi rasa aman dakwah yang 
bertujuan meningkatkan semangat kaum muslimin 
dalam menghadapi musibah dan memberi pemahamaan 

56 Zainuddin Fanani, Radikalisme Keagamaan dan Perubahaan Sosial, Surakarta 
Muhamadiyah university Press, 2002, h. 61-63
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yang benar tentang ajaran Islam. Ketiga, Front Pembela 
Islam Surakarta (FPIS), misalnya adalah menggalang 
ukhuwah Islamiyah.

Ada beberapa karakteristik yang dapat 
diidentifikasikan sebuah kelompok layak disebut sebagai 
“Islam radikal”57: Pertama, mereka masing-masing 
saling menunjukan mentalitas “Perang Salib”. Kedua, 
penegakan hukum Islam juga kerap diupayakan dengan 
keras oleh kalangan “Revivalis” dan “Fundamentalis” 
tidak merupakan jalan alternatif melainkan suatu 
keharusan. 

Ketiga, terdapat sebuah kecenderungan untuk 
melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut 
sistem- sistemnya yang mapan tetapi dianggap 
tidak “sah” khususnya karena kurangnya perhatian 
terhadap masalah “penyakit sosial” yaitu maksiat dan 
kemungkaran. Keempat, semangat untuk menegakan 
agama sebagai lambang supermasi kebenaran ajaran 
Tuhan di dunia dengan jalan “jihad” dengan sendirinya 
mendapat tempat yang sangat terhormat. Jihad melawan 
kebatilaan, kemungkaran dan membenci musuh-musuh 
yang membenci Islam mereka meyakini sebagai tugas 
keagamaan yang suci.

Gerakan Islam militan atau gerakan Islam radikal 
banyak mendapat sorotan luas dari berbagai lapisan 
masyarakat di luar Islam. Hal ini disebabkan karena 
di Indonesia sering terjadi konflik di daerah, misalnya 
konflik di Poso dan banyak terjadi peledakan bom. Apa 
sebenarnya karakteristik Islam radikal di Indonesia. 

57 Jamhari dan Jajang Jahroni (penyuting ), Gerakan SalafiRradikal di Indonesia, h. 6-7.
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Berikut ini akan penulis uraikan karakteristik golongan 
Islam radikal di Indonesia:58 

Pertama, Majlis Ta’lim Al-Ishlah, karakteristiknya 
mengikuti paham Rosulullah dan para Sahabat, 
Khulafaurrasyidin, Al- Nahdiyin (yang mendapat 
petunjuk Allah) . Menurut Taufik, SH, Front Pembela 
Islam Surakarta berpaham Ahlussunah Waljamaah jika 
dibandingkan dengan organisasi lain, perbedaan pada 
teknik dan strategi. 

Kedua, FKAM/Jundullah menganut paham 
Ahlussunah Waljamaah dengan pemahaman Salafush 
Sholeh. Anggotanya dibina mental dan fisik serta 
pemahaman Islam yang baik. Ketiga, barisan Bissmillah 
melaksanakan Al-Quran dan Assunah semampu anggota. 
Keempat, KAMI yang ditempuh adalah syumuliyatul 
Islam. Kelima, Laskar Jihad meliliki paham Ahlussunah 
Waljamaah yakni sikap seseorang atau sekelompok 
orang yang komitmen kepada ajaran Islam sebagimana 
Nabi dan Para Sahabat berpijak di atasnya. 

2.  Aspek-Aspek Yang Diperjuangkan Kelompok 
Radikal

 Kelompok radikal menghendaki berdirinya negara 
Islam dan pemberlakuan syariat Islam yang keduanya 
ingin dipraktekkan dalam semua aspek kehidupan. 
Mereka mengganggap kedua hal tersebut (negara Islam 
dan syariat Islam) dijadikan sebagai solusi efektif dalam 
mengatasi berbagai krisis multi dimensi umat. Kelompok 

58  Zainuddin fanannie, Radikalisme Keagamaan dan Perubahaan Sosial, h. 66-68
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radikal beranggapan terjadinya krisis yang dihadapi 
umat disebabkan adanya pengingkaran terhadap Allah 
SWT serta adanya sikap meninggalkan agama dan lebih 
mementingkan urusan dunia.59 Ini menunjukkan adanya 
sikap gigih untuk berusaha menerapkannya yakni 
syariat Islam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, 
budaya, etnis dan sebagainya. 

Selain itu, kelompok radikal dalam usaha 
memperjuangkan aspirasinya mengambil bentuk 
partisipatif dan mengembangkan potensi dan 
kapasitas anggota dan membentuk jaringan melalui 
lembaga. Gerakannya melalui lembaga mengambil 
bentuk lembaga keagamaan masyarakat, organisasi 
kemahasiswaan, partai politik dan sebagainya. Dalam 
gerakan-gerakan lembaga kelompok radikal partisipatif 
yang melibatkan massa untuk menarik perhatian publik 
seperti; santunan, pengobatan kesehatan gratis, bakti 
sosial dan sebagainya. Ekspresi lain yang ditunjukan 
dari praktek pengamalan keagamaan kelompok 
radikal memperjuangkan adalah terlibat aktif dalam 
kancah perekonomian yang bercirikan syariah melalui 
aspek ekonomi inilah kemudian mereka berusaha 
”Islamisasi” seluruh masyarakat. Lembaga syariah yang 
dikembangkan seperti: Perbankan Syariah, Bait Mal 
wa Tamwil, Badan Perkereditan Syariah dan Lembaga 
Ekonomi Syariah.60 

59  Deny Suwito, Radikalisme di Dunia Islam, h. 169

60  Deny Suwito, Radikalisme di Dunia Islam, h. 170
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C. IMPLIKASI POLITIS 

Sebelum menjelaskan tentang implikasi politik dari 
radikalisasi pemahaman terhadap al-Qur’an dan al-Hadits, 
terlebih dahulu penulis akan mencoba mendekatkan 
pemahaman dengan memberikan ilustrasi gambaran dari 
aspek historis terhadap radikalisasi pemahaman teks al-
Qur’an dan al-Hadits ditinjau dari aspek politik, karena 
radikalisasi pemahaman bukan hal yang baru dalam sejarah 
Islam, atau dengan kata lain tidak terjadi pada masa sekarang 
saja, akan tetapi pemahaman tersebut sudah berlangsung 
sejak awal, bahkan pemahaman ini membawa seseorang 
menjadi radikal dan bersikap fundamental61.

1. Radikalisasi Pemahaman al-Qur’an dan al-
Hadits dalam Konteks Sejarah (Historis)

Radikalisasi pemahaman al-Qur’an dan al-Hadits 
sangat tidak menguntungkan umat Islam kalau ditijau 
dari aspek politik, karenanya akan melemahkan posisi 
umat Islam, serta mengakibatkan timbulnya gap dan 
perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Secara 
historis, kejadian seperti itu sudah berlangsung pada 
masa-masa awal Islam terutama setelah meninggalnya 
Nabi Muhammad SAW. Masalah utama yang menjadi 
perdebatan di kalangan Islam pada masa tersebut adalah 
berkisar masalah kekhalifahan (al-Khalifah)62, yaitu 
puncak kepemimpinan (al-Imamah al-Kubra). Hal-hal 

61  Muhammad Muhaddessin, Islam FundamentaliAsm, The New Global Threat, 
(Washington: Seven Locks Press, 2001), h. xxiii. 

62  Kata khalifah berasal dari bahasa Arab yaitu Khalafa-Yakhlufu-Khalfan wa Khalifatan 
yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Istilah ini berkembang menjadi pemimpin 
tertinggi setelah Nabi Muhammad SAW. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, 
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 362.
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yang menjadi sumber perdebatan sehingga melahirkan 
beragam pendapat pada masa itu berkaitan dengan 
khilafah adalah:

1. Apakah boleh ada dua khalifah ataukah harus satu 
khalifah dalam satu waktu.

2. Persyaratan suku Quraisy.

3. Kemestian bersihnya seorang khalifah dari 
perbuatan dosa.

4. Apakah khalifah mesti dari keturunan Quraisy 
ataukah boleh juga berasal dari yang lain.63

Pertentangan dan perdebatan antara kaum muslim 
terjadi seputar masalah kepemimpinan (khilafah) seperti 
yang disebut di atas, melahirkan beragam interpretasi 
dan pemahaman seputar nash-nash al-Qur’an dan 
al-Hadits, karena hampir semua pihak yang terlibat 
mengedepankan pemahaman mereka terhadap kedua 
sumber hukum dalam Islam itu.

Contoh paling kongkrit dalam sejarah Islam 
terjadi ketika masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib 
menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair dan 
‘Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para 
pembunuh Ustman dan mereka menuntut bela terhadap 
darah Ustman yang telah ditumpahkan secara dzalim64. 
Ali Sebenarnya ingin sekali menghindari perang. 
Dia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar 
keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara 

63 Imam Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan ‘Aqidah dalam Islam, (Jakarta: 
Logos Publishing House, 1996), h. 22.

64 Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Penerbit Kota 
Kembang, 1989), h. 62.
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itu secara damai. Namun ajakan itu ditolak, sehingga 
berakhir dengan peperangan yang dikenal dengan 
perang jamal65.

Setelah pertempuran itu juga terjadi pemberontakan 
dari kelompok Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang 
dikenal dengan Perang Shiffin (Safar 37 H/657 M). 
Peperangnan yang hampir dimenangkan oleh pihak Ali 
segera dihentikan karena Ali menerima tawaran pihak 
Mu’awiyah untuk menyelesaikan peperangan melalui 
proses arbitrase (tahkim)66. Keputusan Ali ini ternyata 
tidak didukung oleh semua pengikutnya. Mereka 
yang menentang keputusannya kemudian keluar dari 
barisan Ali dan membentuk barisan tersendiri dengan 
mengangkat Abdullah bin Wahhab al-Rasibi sebagai 
pemimpin mereka yang baru. Kelompok ini kemudian 
dikenal sebagai kaum “Khawarij”67. Adapun kelompok 
yang setia kepada Ali kemudian dikenal sebagai 
kelompok “Syi’ah”.68

Kelompok Khawarij mempunyai keyakinan bahwa 
semua masalah harus diselesaikan dengan merujuk 
kepada al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT:

65  Perang jamal adalah perang unta. Disebut demikian karena pada waktu itu ‘Aisyah salah 
seorang isteri Nabi Muhammad SAW ikut memimpin pasukan perang dengan cara menunggang 
unta.

66 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 40.

67 Istilah Khawarij berasal dari kata yang menunjukkan sikap mereka yang keluar (al-
Khaarij) dari pasukan ‘Ali bin Abi Thalib kerena tidak setuju dengan penyelesaian pertikaian 
dengan Mu’awiyah melalui jalur tahkim, yaitu mengangkat dua orang dari masing-masing pihak 
untuk menjadi hakim. Lihat Abu Zahrah, Aliran Politik, ….., h. 63.

68  Syi’ah adalah kelompok yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah 
para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini sekarang berpusat 
di Negara Persia Iran dan tersebar di beberapa negara islam lainnya. Lebih lanjut lihat Badri Yatim, 
Sejarah, …., h. 40.
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ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰفُِروَن ٤٤...
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱهللَّ

َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ َوَمن ل

Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang kafir”69.

Berdasarkan ayat tersebut, kaum khawarij 
mengafirkan orang mukmin yang memutuskan sesuatu 
tanpa merujuk kepada al-Qur’an. Mereka itu dianggap 
telah berbuat dosa besar. Inilah awal mula timbulnya 
perbedaan interpretasi yang merujuk kepada pemahan 
al-Qur’an dan al-Hadits dalam sejarah Islam, sehingga 
melahirkan kelompok-kelompok yang berbeda dan 
bertentangan antara satu dengan yang lain dan dikenal 
sampai sekarang ini dengan nama yang beragam seperti 
fundamentalisme, radikalisme dan lain-lain.

Reaksi terhadap paham khawarij itu kemudian 
menyebabkan munculnya aliran-aliran baru yang tidak 
sepaham dengan khawarij seperti Murji’ah. Golongan 
Murji’ah yang dipimpin oleh Jahm bin Sofwan, 
mengambil sikap menyerahkan penentuan nasib kaum 
mukmin yang berdosa kepada Allah SWT70. Golongan 
ini muncul di tengah-tengah memuncaknya perdebatan 
mengenai pelaku dosa besar, apakah pelaku dosa besar 
masih tetap beriman ataukah tidak? Menurut Khawarij 
orang itu menjadi kafir, sedangkan menurut Mu’tazilah71 

69  Lihat Q.S. al-Maidah [5]: 44.

70  Penyusun Suplemen Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van 
Hoeve, 2003), Cet -9, h. 330.

71  Mu’tazilah adalah golongan yang dinisbatkan kepada Washil Bin Atha’. Kelompok ini 
muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi baru menghebohkan pemikiran keislaman 
pada masa pemerintahan Bani ‘Abbas dalam masa yang cukup panjang. Kelompok ini membangun 
pemikiran mereka atas dasar al-Ushul al-Khamsah atau lima pokok dasar keimanan yang diakui. 
Kelima pokok dasar tersebut adalah: al-Tauhid (peng-Esaan Tuhan), al-’Adl (Keadilan), al-
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orang itu bukan mukmin, melainkan hanya muslim. 
Ada juga yang menyatakan kalau mereka itu termasuk 
munafik. Sedangkan mayoritas muslim memandang 
pelaku dosa besar sebagai orang Mukmin yang 
durhaka, yang persoalannya diserahkan kepada Allah, 
jika menghendaki Ia akan menyiksanya sesuai dengan 
dosanya, dan jika menghendaki pula, Ia dapat saja 
mengampuni kesalahannya. Di sinilah posisi Murji’ah 
yang berpendapat bahwa dosa tidak merusak keimanan, 
sebagaimana ketaatan tidak memberi manfaat bagi 
orang yang kafir72. Perbedaan-perbedaan semacam ini 
terus berlanjut sampai sekarang tanpa ada penyelesaian. 
Sehinga tidaklah aneh kalau pemahaman itu masih ada 
dan terus berkembang dan dimanfaatkan oleh oknum-
oknum tertentu untuk melegalkan perbuatan-perbuatan 
anarkisme semisal teror dan bom bunuh diri, seperti 
yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di Indonesia.

2. Implikasi Politis Pemahaman al-Qur’an dan 
al-Hadits secara Radikal dalam Konteks 
Sekarang

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa benih-
benih radikalisasi pemahaman terhadap al-Qur’an dan 
al-Hadits, sudah muncul dan berlangsung lama yaitu 
pada masa-masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian 
masa Daulah Bani Umayah dan sampai sekarang masih 
terlihat berkembang pemikiran-pemikiran seperti 

Wa’du wa al-Wa’id (Janji dan ancaman), al-Manzilah baena al-Manzilatain (berada di antara 
dua posisi bagi pelaku maksiat di mana mereka ditempatkan di antara orang beriman dan orang 
yang kafir), dan al-Amru bil Ma’ruf wa al-Nahyu ‘an al-Munkar (menyuruh berbuat baik dan 
melarang kemungkaran).

72  Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik, …., h. 143.
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itu di kalangan dunia Islam pada umumnya dan pada 
masyarakat Indonesia khususnya.

Dalam konteks dunia global misalnya, kenyataan 
yang paling pahit dan tidak akan terlupakan oleh sejarah 
adalah peristiwa pengeboman 11 September 2001 atau 
yang dikenal dengan black Thursday of September. 
Secara faktual aksi tersebut dilakukan oleh kelompok-
kelompok yang mengatasnamakan Islam. Hal ini 
dibuktikan dengan tampilnya nama-nama Arab dan 
Muslim dalam daftar tersangka yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Amerika Serikat didasarkan oleh bukti-bukti 
yang dikumpulkan oleh Dinas Intelijen dalam kasus-
kasus teror sebelumnya. Bukti-bukti tersebut kemudian 
diperkuat dengan data-data lain intelijen yang amat 
banyak tentang organisasi al-Qaeda di Afghanistan dan 
Osama bin Laden, sang motor dari organisasi tersebut. 
Dikatakan pula bahwa Osama bin Laden telah malatih 
dan mempersenjatai ratusan pemuda Arab dan Muslim.73

Dalam konteks Indonesia pun telah terjadi beberapa 
kali tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama 
dan jihad melawan kemungkaran. Sebutlah kejadian 
pengeboman yang terjadi di “Diskotik Sari Club” Legian, 
Bali pada sabtu tanggal 12 oktober 2002. Bom bunuh diri 
tersebut menewaskan 187 orang dan 281 luka-luka.74, 
kejadian serupa juga terjadi Hotel JW. Mariot, bom di 
depan Kedutaan Australia dan lain-lain, semuannya 
dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengusung 
nama Islam dan dakwah Islamiyah. Mengapa terjadi 

73  Ahmad Kamal Abd al-Majid, dalam Prolog buku Islam Melawan Terorisme oleh Zuhairi 
Misrawi dan Khamami Zada, (Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2004), h. 3-4.

74  Pelita, 14 Oktober 2002/7 Sya’ban 1423H.
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hal yang demikian? Karena para pelaku teror dan bom 
bunuh diri cenderung memahami teks-teks suci dengan 
pandangan sendiri dan sempit (narrow minded), tanpa 
melihat kembali kepada konteks yang dimaksud dalam 
teks.

Wacana terorisme di Indonesia pernah mengemuka 
setelah heboh pemberitaan majalah Time yang menuding 
Indonesia sebagai sarang terorisme, atas dasar para 
pelaku yang selalu berdalih dengan mengatasnamakan 
Islam. Indikasi adanya keterkaitan organisasi Islam 
dengan jaringan terorisme Internasional memang ada 
benarnya, tetapi belum cukup bukti untuk menunjuk 
bahwa Indonesia adalah sarang terorisme.75 Secara politis 
pandangan orang luar (non Islam) terhadap Indonesia 
seperti sangat merugikan Indonesia dan rakyatnya di 
mata dunia Internasional.

Edward W. Said seperti dikutip oleh Zuhairi 
mencatat beberapa insiden kekacauan yang dilakukan 
oleh umat Islam. Yakni (1) sejak 1983 di Libanon, sekitar 
240 marinir Amerika Serikat gugur dalam sebuah 
ledakan bom yang diduga dilakukan oleh kelompok 
Islam radikal dan aksi peledakan bom bunuh diri oleh 
seorang Muslim di Keduataan Besar Amerika Serikat 
di Beirut. (2) Tahun 1980-an, sejumlah warga negara 
Amerika Serikat disandera oleh kelompok Syi’ah di 
Libanon dan ditawan dalam jangka waktu yang lama. 
(3) Pembajakan penerbangan TWA di Beirut 14-30 Juni 
1985 dan beberapa kekejaman bom di Prancis yang kira-
kira terjadi bersamaan. (4) Peledakan penerbangan Pan 

75  Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, Islam Melawan Terorisme, (Jakarta: Lembaga 
Studi Islam Progresif, 2004), h. 63.
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Am nomor 109 di atas Lockerbie, Skotlandia (1988). 
(5). Aksi pemboman World Trade Center (WTC) tahun 
1993, yang diyakini dilakukan oleh Syeikh Omar Abdul 
Rahman, (6). Fatwa Imam Khomaeni terhadap Salman 
Rushdi (14 Pebruari 1989), dan iming-iming hadiah 
Miliaran dolar bagi pembunuhnya.76

Sebagai penganut Islam, kejadian-kejadian 
seperti di atas sangatlah disayangkan, karena secara 
politis dan ajaran agama sangat bertolak belakang. 
Kejadian tersebut tidak lepas dari pemahaman para 
pelakunya terhadap teks-teks agama yang kaku dan 
mengedepankan hawa nafsu semata. Berikut ini penulis 
mencoba mendeskripsikan beberapa kerugian umat 
Islam secara politis sebagai akibat dari deradikalisasi 
pemahaman terhadap teks al-Qur’an dan al-Hadits, 
sebagai berikut:

a. Melahirkan Phobia Islam (al-Khauf ‘an al-
Islam)

Secara politis, pemahaman radikal terhadap 
teks-teks suci ini akan melahirkan phobia terhadap 
Islam terutama dari kalangan orang-orang yang 
antipati terhadap Islam. Dalam pandangan mereka, 
yang tampak adalah Islam yang beringas, kasar dan 
menakutkan. Tentu saja pikiran-pikiran ini sangat 
kontradiktif dengan ayat-ayat al-Qur’an dan al-
Hadits yang menyatakan bahwa Islam itu agama 
yang Rahmatan Lil ‘alamin77, ramah, toleran, 

76  Lihat Zuhairi Misrawi, Islam Melawan, …., h. 64-65.

77 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an: وما أرسلناك إال رمحة للعاملني 
Artinya:» Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
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yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan (equality) 
serta keadilan sosial (social justice)78. Rasulullah 
SAW sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang 
dapat menyakiti orang lain dalam pelaksanaan 
dakwahnya, karena pada dasarnya Islam sebagai 
agama tidak bermaksud untuk memaksa orang lain 
apalagi ingin menguasai79, melainkan Nabi hanya 
untuk menyampaikan risalah Ilahiyah.

Bahkan Amstrong sendiri, membantah persepsi 
kebanyakan orang-orang Barat yang menyatakan 
bahwa Islam agama yang identik dengan pedang 
dan perang, serta Nabi Muhammad SAW 
menyebarkannya dengan paksaan dan kekerasan. 
Lebih lanjut, Amstrong menyatakan bahwa perang 
yang Rasulullah SAW lakukan justru merupakan 
sebuah upaya untuk mempertahankan hidup mereka 
sendiri, dan kondisi sosial saat itu tak terelakkan 
lagi harus berhadapan dengan kekerasan. Sebab 
tidak mungkin ada perubahan sosial yang radikal 
tanpa melalui pertumpahan darah. Karena itu, 
ia mengartikan jihad bukan hanya gerakan yang 
berkaitan dengan fisik semata, namun lebih dari 
sekedar itu, yaitu meliputi fisik, moral, intelektual 
dan spiritual.80

alam». (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107). 

78 M. In’am Esa, Ashgar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan, dalam Khudori Shaleh 
(ed), Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 97.

79  Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa tujuan dakwah bukan untuk memaksa atau menguasai 
sebagaimana friman Allah dalam surat al-Ghasyiah 21-22, sebagai berikut:

فذكر إنما أنت مذكر, لست عليهم بمصيطر 
Artinya: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi 

peringatan., Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.

80  Karen Amstrong, Muhammad a Biography of the Prophet, (London: Victor Gollancz 
Cassel Group, 1995), h. 168. 
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Rasulullah SAW sendiri tidak 
pernah melakukan hal-hal yang 

dapat menyakiti orang lain dalam 
pelaksanaan dakwahnya, karena 

pada dasarnya Islam sebagai agama 
tidak bermaksud untuk memaksa 

orang lain apalagi ingin menguasai 
, melainkan Nabi hanya untuk 

menyampaikan risalah Ilahiyah.

“
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Namun apa boleh dikata, kenyatan-kenyataan 
seperti bom bunuh diri dan gerakan-gerakan anti 
kemanusian sekarang ini tumbuh subur di tengah 
umat Islam dan selalu mengatasnamakan Islam. 
Karena itu tidaklah salah kalau orang-orang Barat 
dan non Islam memberikan penilaian yang negatif 
terhadap Islam serta khawatir dengan orang-orang 
Islam. Penulis dalam lawatannya ke Amerika Serikat 
dua bulan yang lalu dalam rangka memenuhi 
undangan Kementrian Luar Negeri Amerika juga 
merasakan adanya ketakutan-ketakutan tersebut 
terutama pada saat rombongan kami tiba di airport 
Dullas di Washington.81

Kita tahu bahwa “ketakutan terhadap Islam” 
(Islam Phobia) merupakan stigma yang tidak bisa 
dilawan dengan sekedar kritik atas “Barat” dan 
media massa Barat yang melakukan kampanye 
mengenai citra negatif –tidak hanya- Islam dan 
umat Islam, tetapi juga Arab secara umum. Sangat 
disayangkan, bahwa pencitraan Islam dengan teror 
telah mulai terjadi di Negeri Arab. Hal ini dilakukan 
oleh orang-orang yang menggunakan “Islam” 
sebagai alat pemasung atas akal pikiran dan hati 
nurani, serta dilakukan juga oleh orang-orang yang 
menginginkan perlawanan atas pemasungan ini 
dengan merendahkan martabat akidah dan ajaran 

81  Penulis sempat tertahan beberapa jam di airport karena sebelumnya telah mendarat 
sekitar 80 orang dari warga Arab Saudi yang menurut hemat saya, para pejabat Imigrasi Amerika 
masih takut dengan orang-orang Islam terutama kepada mereka yang namanya mirip dengan para 
pelaku teror dan pengeboman terutama di WTC 11 September 2001. hal ini merupakan dampak 
dari sikap beberapa orang Islam yang «radikal» dalam pemahaman teks-teks suci, yang kemudian 
digeneralkan kepada semua orang-orang Islam. Inilah yang secara politik menyebabkan phobia 
terhadap Islam.
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agama dalam kehidupan sosial dan politik.82

Jadi tugas umat Islam sekarang ini adalah selain 
mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam melalui 
pemamfaatan media, maka harus ada pemahaman 
yang baik dari kalangan umat Islam terhadap teks-
teks al-Qur’an dan al-Hadits yang bisa dibuktikan 
dalam tindakan nyata dalam bentuk toleransi dan 
saling menghormati dengan sesama manusia. 
Sehingga citra negatif yang melahirkan sikap 
“phobia” ini sedikit demi sedikit dapat tereliminasi.

b. Umat Islam menjadi Terpecah belah 
(Tafarruq al-Islam)

Harus diakui bahwa perbedaan (khilafiah83) itu 
dalam ajaran Islam, akan membawa kepada rahmat, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW.84 Khilafiah 
di kalangan umat Islam pada dasarnya disebabkan 
oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap ayat-
ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. 
Dalam syari’at, dikenal adanya istilah Qath’iyyah 
(hal-hal yang sudah diketahui dengan pasti), dan 
Dzanniyyah (hal yang dapat diduga/diketahui 
sampai ke taraf dugaan kuat, tetapi tidak dapat 
dipastikan), sebagaimana terdapat pada pembahasan 
sebelumnya.

82  Lihat Nashr Hamid Abu Zayd, Fenomena Islam Phobia Islam Pasca Terorisme, dalam 
Zuhairi Misrawai, Islam Melawan, …..h. 145.

83  Khilafiah adalah perbedaan pendapat atau pandangan para ulama dalam berbagai 
persoalan, baik persoalan keagamaan maupun persoalan lainnya. Dalam konteks persoalan 
keagamaan (Islam), maka khilafiah lebih dipahami sebagai perbedaan pandangan para ulama 
dalam persoalan akidah, ibadah, mu’amalah dan sebagainya. Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi, 
Ensiklopedi…..,h. 330.

84  Dalam Haditsnya Rasulullah SAW bersabda: Ikhtilafu Ummati Rahmah (Perbedaan 
pendapat di antara umatku merupakan rahmat). (H. R. al-Baihaqi).
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Hal-hal yang Qath’iyyah adalah yang ada 
kepastian hukumnya, baik secara naqli85 maupun 
nalar. Hal-hal yang Qath’iyyah ini tidak akan 
berubah dan tidak akan diubah karena perubahan 
tempat dan zaman, karenanya tidak ada khilafiyah 
dalam persolan ini. Akan tetapi dalam hal-hal 
yang dzhanniyah atau persoalan yang mungkin 
dapat berubah sesuai dengan tempat, kondisi dan 
perkembangan zaman. Cakupan permasalahannya 
cukup luas dan menjadi sumber timbulnya khilafiah.

Namun demikian, walaupun dalam hal-hal 
seperti di atas yang bukan bersifat Qath’iyyah 
diperbolehkan perbedaan pendapat, maka 
perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menjadi 
penyebab terjadinya perpecahan antara umat Islam, 
seperti yang terlihat sekarang ini. Banyak umat 
Islam rela terpecah belah karena perbedaan dalam 
interpretasi nash-nash ini, sehingga melahirkan 
fanatisme di masing-masing kelompok. Padahal 
Islam sebagai agama, sejak awal telah menyatakan 
perang terhadap sikap fanatisme ini, sebagaimana 
firman-Nya:

نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا 
ُ
َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َ َعلِيٌم  ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱهللَّ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱهللَّ

َ
ْۚ إِنَّ أ َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُٓوا

َخبرِيٞ ١٣
Artinya:» Hai manusia, sesungguhnya Kami 

85 Naqli adalah satu istilah dalam proses pengambilan hukum yang berarti sesuatu yang 
sudah tertera/terdapat dalam nash baik al-Qur’an ataupun al-Hadits.
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Tugas umat Islam sekarang ini 
adalah selain mentransformasikan 

nilai-nilai ajaran Islam melalui 
pemamfaatan media, maka harus 
ada pemahaman yang baik dari 

kalangan umat Islam terhadap teks-
teks al-Qur’an dan al-Hadist yang 
bisa dibuktikan dalam tindakan 

nyata dalam bentuk toleransi dan 
saling menghormati dengan sesama 

manusia.

“
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menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal”86.

Ayat ini secara jelas mengisyaratkan tentang 
persamaan manusia dari aspek penciptaan, yang 
diciptakan dari unsur laki-laki dan perempuan, yang 
bertujuan satu yaitu agar semua manusia dapat 
saling mengenal satu dengan yang lain, dengan 
menjauhkan diri mereka dari perasaan-perasaan 
fanatisme (ta’asshub) baik terhadap golongan, 
partai politik, suku ataupun bangsa. Karena hal yang 
demikian akan menjadikan umat terpecah belah yang 
akhirnya akan membawa kepada kemudharatan 
umat. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW, 
menegaskan dalam sabdanya:

ليس مــنا من دعــا اىل عصبيــة

Artinya:» Bukanlah dari golongan kami orang 
yang menyerukan untuk bersikap fanatik”87.

Pada masa nabi Muhammad SAW, rasa 
fanatisme itu dapat diredam dengan penjelasan-
penjelasan di atas. Hal tersebut berlanjut sampai 
pada masa pemerintahan Khalifah ‘Ustman bin Affan. 

86 Lihat Q.S. al-Hujurat [49]: 13.

87 Lihat Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-’Araby, t.th), h. 
523.
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Baru pada akhir masa pemerintahannya kekuatan 
fanatisme ini mulai bangkit kembali, dimulai dengan 
timbulnya pertentangan antara Bani Umayyah dan 
Bani Hasyim. Sesudah itu, muncul pertentangan 
antara golongan Khawarij dan golongan yang lain. 
Pertentangan antara kedua golongan ini merupakan 
pertentangan lama yang pernah terjadi di masa 
jahiliah antara kabilah-kabilah Rabi’ dan kabilah-
kabilah Mudhar.88

Fakta tersebut di atas, terus berlanjut sampai 
sekarang sehingga banyak sekali kita saksikan umat 
Islam hidup dengan cara berkelompok. Masing-
masing dari kelompok ini menganggap dirinya 
masing-masing yang paling benar dan yang lain 
salah. Maka dengan pemahaman seperti ini, sudah 
dipastikan umat Islam menjadi terpecah belah dan 
merugikan bagi umat Islam.

Allah SWT dalam al-Qur’an memberikan 
peringatan kepada hamba-Nya:

َجآَءُهُم  َما  َبۡعِد  ِمۢن  َوٱۡخَتلَُفواْ  قُواْ  َتَفرَّ ِيَن  َكٱلَّ تَُكونُواْ  َواَل 
ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم ١٠٥ 

ُ
ٱۡلَّيَِنُٰتۚ َوأ

Artinya: «Dan janganlah kamu menyerupai 
orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih 
sesudah datang keterangan yang jelas kepada 
mereka. Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat siksa yang berat”89.

88 Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik, ….., h. 7.

89 Lihat Q.S. al-Imran [3]: 105.
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c. Hilangnya Kekuatan Islam (Inhiyar al-
Quwwat al-Islamiyah)

Imam al-Qaradhawi menyebutkan bahwa 
kemampuan umat Islam dari segi jumlah tidak 
perlu diragukan lagi karena mencapai satu milyar 
lebih dari jumlah penduduk dunia. Namun sangat 
disayangkan bahwa jumlah yang begitu banyak tidak 
dapat berfungsi dengan baik.90 Kenyataannya adalah 
bahwa umat Islam terkotak-kotak, terpecah belah 
dengan mengikuti pemahaman mereka masing-
masing.

Lebih lanjut al-Qaradhawi mengatakan: bahwa 
kita telah buta dari cahaya Allah dan terpecah belah 
oleh kegelapan thagut91. Kita telah menentang 
jalan yang satu dengan tercerai-berai melalui jalan 
yang berbeda-beda. Sebagian ada yang condong ke 
kanan dan yang lain menyimpang ke kiri. Sebagian 
lagi cenderung ke Timur, dan yang lain cenderung 
ke Barat92. Dalam hal ini Allah SWT memberikan 
peringatan-Nya, sebagaimana friman-Nya:

َق  َفَتَفرَّ ُبَل  ٱلسُّ تَتَّبُِعواْ  َواَل  فَٱتَّبُِعوهُۖ  ُمۡسَتقِيٗما  ِصَرِٰط  َهَٰذا  نَّ 
َ
َوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٥٣ بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ
Artinya:» dan bahwa (yang Kami perintahkan) 

90 Yusuf al-Qaradhawi, Titik Lemah Umat Islam; Sebuah Studi Kritis Reformatif 
Menuju Kesadaran & Kebangkitan Islam, (Bogor, Penebar Salam, 2002), Cet II, h. 31.

91 Thagut adalah Istilah bagi orang-orang yang sudah melampaui batas, dan enggan 
menjadikan Allah SWT sebagai tuhan-nya. Sebagaimana isyarat Allah SWT kepada fir’aun: Idzhab 
Ila Firauna Innahu Thagaa (pergilah kamu berdua menghadap Fir’aun, karena sesungguhnya ia 
telah malampaui batas.

92 Yusuf al-Qaradhawi, Titik Lemah, …., h. 31.
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ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah 
dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan 
(yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-
beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian 
itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 
bertakwa”.93

Inilah kondisi umat Islam sekarang. Di 
Indonesia sendiri, terdapat sekitar 190-an juta umat 
Islam, akan tetapi mereka terpecah menjadi banyak 
kelompok akibat pemahaman mereka yang berbeda-
beda terhadap ajaran Islam dan fanatisme golongan. 
Secara politik, dari segi jumlah umat Islam, sangatlah 
menguntungkan, akan tetapi mereka runtuh menjadi 
sekte-sekte dan kelompok masing-masing. 

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana umat 
Islam menyikapi kasus Ahmadiyah dengan aksi 
pengrusakan atas aset-aset milik warga, sehingga 
menimbulkan korban jiwa, serta maraknya aksi-
aksi pengrusakan terhadap fasilitas umum dengan 
alasan membasmi kemaksiatan, seperti yang 
dipertontonkan oleh kelompok Front Pembela Islam 
(FPI) dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan karena 
mereka memahami Islam secara literal dan tekstual. 
Dalam kondisi seperti ini, kita sudah menafikan 
ajaran Islam yang washatan (pertengahan), cinta 
kepada kedamaian dan mejunjung tinggi nilai-nilai 
universal.

Allah SWT memberikan peringatan kepada 
hamba-Nya:

93  Lihat Q.S. al-An’am [6]: 153.
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ٱنلَّاِس  َعَ  ُشَهَدآَء  َُكونُواْ  تّلِ وََسٗطا  ٗة  مَّ
ُ
أ َجَعۡلَنُٰكۡم  َوَكَذٰلَِك 

َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداۗ
Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah 
menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi 
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu”94. 

Sebagai agama yang washatan, Islam seharus-
nya memberikan solusi terhadap problem yang 
dihadapi umat dengan merealisasikan keseimbangan 
dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tidak ada 
kecondongan kepada satu sisi dan pengabaian pada 
sisi yang lain. Sebab, solusi ini adalah solusi yang 
adil, yang berada di tengah-tengah, terhindar dari 
sikap ekstrim, yang cenderung ke kanan atau ke 
kiri. Itulah yang dikehendaki Islam.95

Dalam hal ini perlu setiap muslim untuk 
mengkaji lebih mendalam ajaran agamanya. Jangan 
sampai terjadi pemahaman yang salah di dalam 
memahami teks-teks al-Qur’an atau al-Hadits, karena 
bagimanapun pemahaman yang tidak tepat dengan 
menuruti hawa nafsu hanya akan merugikan umat 
Islam dan memperlemah umat Islam di hadapan 
orang-orang non Islam. 

94 Q. S. al-Baqarah [2]: 143.

95 Yusuf al-Qaradhawi, Konsep Islam; Solusi Utama bagi Umat, (Jakarta: Senayan Abadi 
Publishing, 2004), Cet I, h. 94.
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D. IMPLIKASI PSIKOLOGIS 

Manusia adalah makhluk yang berfikir dan merasa 
serta berkehendak dimana perilakunya mencerminkan apa 
yang difikir, dirasa dan yang dikehendakinya. Manusia juga 
makhluk yang bisa menjadi subyek dan obyek sekaligus, 
disamping ia dapat menghayati perasaan keagamaan 
dirinya, ia juga dapat meneliti keberagamaan orang lain.
Tetapi apa makna agama secara psikologis pasti berbeda-
beda, karena agama menimbulkan makna yang berbeda-
beda pada setiap orang. Bagi sebagian orang, agama 
adalah ritual ibadah, seperti salat dan puasa, bagi yang lain 
agama adalah pengabdian kepada sesama manusia bahkan 
sesama makhluk, bagi yang lain lagi agama adalah akhlak 
atau perilaku baik, sementara bagi yang lain lagi agama 
adalah pengorbanan untuk suatu keyakinan, atau mencari 
mati(istisyhad) demi keyakinan.

 Munculnya fenomena radikalisme agama tidak terlepas 
dari problem psikologis baik para tokoh pelopornya, 
pengikutnya serta masyarakat secara keseluruhan. Problem 
radikalisme agama mengindikasikan adanya anomali nilai-
nilai di masyarakat.

Radikalisme agama menggambarkan sebuah anomali, 
juga kemungkinan adanya deviasi sosial yaitu selalu 
ada komunitas yang abnormal. Baik ia berada dalam 
abnormalitas demografis, abnormalitas sosial, maupun 
abnormalitas  psikologis. Sedangkan bentuk deviasi dapat 
bersifat individual, situasional dan sistemik.96 

Abnormalitas perilaku seseorang tidak dapat diukur 

96  Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakrta: Rajawali Pers, 2004), h. 16
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hanya dengan satu kriteria, karena bisa jadi seseorang 
berkategori normal dalam pengertian kepribadian tetapi 
abnormal dalam pengertian sosial dan moral. 

Dalam konteks ini kita berhadapan dengan persoalan 
yang pelik dan rumit, yaitu bagaimana menjelaskan 
fenomena radikalisme agama yang dilakukan oleh kelompok 
yang mengkalaim pemahaman agamanya yang paling benar. 

1. Fundamentalisme dan Radikalisme Agama 

Akhir-akhir ini, nalar kesadaran kaum muslim 
dibenturkan dengan berbagai label pejoratif seperti 
“fundamentalis”, “militan”, “radikal”, “teroris”, 
“modernis”, “liberalis”, dan “sekularis”, dan lain-lain. 
Singkatnya, berbagai nama tersebut sudah sangat umum 
dipakai dalam mengkaji dan mengulas Islam moderen. 
Bahkan, isu “fundamentalisme Islam” menurut Ridwan 
al-Makasary telah menyedot perhatian, jauh sebelum 
Perang Dingin (the Cold War) berakhir.97 Para sarjana 
telah mencermati terjadinya gelombang politisasi 
agama sebagai fenomena global yang baru. Mereka 
mendeskripsikan dan menganalisis gelombang baru itu 
sebagai fundamentalisme agama sebagai tandingan dari 
modernisme dan sekularisme.98

Fundamentalisme Islam, sesungguhnya, bukanlah 
istilah yang murni dari khazanah masyarakat Muslim. 
Istilah Fundamentalisme, pada awalnya, dimunculkan 
oleh kalangan akademisi Barat sendiri dalam konteks 

97  Ridwan al-Makasary, Mengkaji Fundamentalisme IslamSebagai Suatu Gerakan 
Sosial, dalam www.interseksi.org. 

98  Martin Marty dan Scott Appleby dikutip dalam Bassam Tibbi, Ancaman FundamentalAisme 
Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 3
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sejarah keagamaan dalam masyarakat Barat sendiri. 
Fundamentalisme, karenanya, adalah reaksi dan negasi 
terhadap modernisme. 

Di sisi lain kalangan Muslim tertentu berkeberatan 
dengan penggunaan istilah “fundamentalisme”, dengan 
alasan bahwa konteks historis istilah ini berawal dari 
“fundamentalisme” Kristen. Atas dasar inilah maka 
sebagian mereka menggunakan istilah ushuliyyun 
untuk menyebut “orang-orang fundamentalis”, yakni 
mereka yang berpegang kepada fundamen-fundamen 
pokok Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an dan 
al-Hadits. Dalam kaitan ini pula digunakan istilah al-
Ushuliyyah al-Islamiyyah (fundamentalis Islam) yang 
mengandung pengertian; kembali kepada fundamen-
fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik 
ummah; dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang 
absah (syar’iyyah al-hukm). Formulasi ini, seperti 
terlihat, menekankan dimensi politik gerakan Islam, 
ketimbang aspek keagamaannya.99

Sementara itu Akbar S. Ahmed menyimpulkan 
bahwa fundamentalisme Islam identik dengan 
radikalisme dengan menambahkan satu ciri dominan, 
yaitu vulgaritas, cenderung memakai kata-kata kasar 
dan kotor untuk menyudutkan lawan-lawan politiknya, 
bahkan mereka kadangkala tidak menyadari bahwa 
mereka mengklaim dan memperjuangkan kebenaran 
dengan cara-cara kasar, memuakkan dan menjijikkan.100

99  Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1996) h. 109

100 Akbar S. Ahmed, Postmodernisme and Islam:Predicement and Promise, diterjemahkan 
ke bahasa Indonesia, Posmodernisme: Bahaya dan harapan bagi Islam, (Bandung: Mizan, 1993) h. 
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Radikalisme agama sering disebut dengan al-
tatharuf al-diny101 yang mengandung arti berdiri di 
ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga 
diartikan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada 
awalnya kata al-tatharuf diartikan untuk hal hal yang 
bersifat konkrit kemudian dalam perkembangan bahasa 
makna ini juga bermakna hal-hal yang bersifat abstrak.
seperti berlebihan dalam berfikir, berbuat, beragama. 
Dengan demikian al-tatharuf al-diny adalah segala 
perbuatan yang berlebihan dalam beragama. 

Gejala radikalisme di dunia Islam bukan fenomena 
yang datang tiba-tiba. Ia lahir dalam situasi politik, 
ekonomi, dan sosial budaya yang oleh pendukung 
gerakan Islam radikal dianggap sangat memojokkan 
umat Islam. Secara politik umat Islam bukan saja 
tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa 
diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasi mereka 
tidak terakomodasi dengan baik karena sistem politik 
yang dikembangkan adalah sistem kafir yang dengan 
sendirinya lebih memihak kalangan nasionalis sekuler 
ketimbang umat Islam itu sendiri. 

Meurut Gus Dur, sebagaimana dikatakan Syafi’i 
Anwar102 bahwa lahirnya kelompok-kelompok Islam 
garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan 
dari dua sebab. Pertama, para penganut Islam garis 
keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan 
alienasi karena ”ketertinggalan” ummat Islam terhadap 

101 Ali Mustafa Ya’qub, Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama (Makalah 
Seminar Nasional Islam dan Terorisme), 27 April 2006

102 Muhammad Syafi’i Anwar, kata pengantar buku: Islamku, Islam Anda, Islam Kita, 
(Jakarta: Wahid Insitut, 2006) 
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kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan 
segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka 
untuk mengimbangi dampak matrealistik budaya Barat, 
akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk 
menghalangi ofensif matrealistik dan penetrasi Barat. 

Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam 
garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya 
pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam 
sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan 
itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat 
dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras 
umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang 
pendidikan ilmu-ilmu ekstakta dan ekonomi. Latar 
belakang seperti itu menyebabkan fikiran mereka penuh 
dengan hitungan-hitungan matematik dan ekonomis 
yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji 
Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri 
dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada 
pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau 
hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an dan 
Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. 
Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran 
Islam lemah karena tanpa mempelajari pelbagai 
penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fiqh, maupun 
variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Untuk memahami gerakan Islam radikal atau 
fundamentalis Islam ada sejumlah ciri penting yang 
melekat dalam keompok ini. Ciri yang utamanya adalah 
berkaitan dengan pemahaman dan interprestasi mereka 
terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigit dan 
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literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka 
sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam 
secara utuh (kaffah).Menurut kaum Islam radikal, 
doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Qur’an da 
Sunnah adalah doktrin yang bersifat unifersal dan telah 
mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia 
dan belaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi 
kelompok Islam radikal fundamentalis yang penting 
adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan, yang 
berlaku secara universal. Bagi kaum fundamentalis, 
iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana 
tercantum dalam Al Qur’an dan praktek sunnah Nabi 
lebih penting daripada penafsiran-penafsiran terhadap 
kedua sumber utama pedoman kehidupan ummat Islam 
itu. Kecenderungan doktriner seperti ini terutama sekali 
dilandasi sikap untuk memahami dan mengamalkan 
doktrin secara murni dan totalitas. 103 

Pandangan Gus Dur tersebut di atas lanjut Syafi’i, 
sebenarnya tertuju kepada kelompok-kelompok yang 
dalam sosiologi agama bisa dikategorikan sebagai neo-
fundamentalisme. Menurut analisis Fazlur Rahman yang 
juga dikutip oleh Cak Nur terhadap kebangkitan neo-
fundamentalisme Islam. Rahman menilai, keberadaan 
neo-fundamentalisme Islam di berbagai negeri Muslim, 
sebenarnya bukanlah memberikan alternatif atau 
tawaran yang balik bagi masa depan Islam itu sendiri. 
Ini karena neo-fundamentalisme sebenarnya mengidap 
penyakit yang cukup berbahaya, yakni mendorong 
ke arah pemiskinan intelektual karena pandangan-

103 lihat William E. Shepard, “Islam and Ideology: Towards Typology” dalam Internasional 
Journal of Middle Eastern Studies, No. 19, 1987. Bandingkan dengan Bruce Lawrence, Defenders of 
God: The Fundamentalist Revolt Against The Modern Age, New York: I.B. Tauris, 1990, hal.40.
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pandangan literal dan tekstual yang tidak memberikan 
apresiasi terhadap kekayaan khasanah ke-Islaman 
klasik yang kaya dengan alternatif pemikiran. Selain itu, 
Rahman menilai kelompok neo-fundamentalis umumnya 
memiliki pemahaman yang superfisial, anti intelektual 
dan pemikirannya tidak bersumber dari ruh Al Qur’an 
dan budaya intelektual tradisional Islam.104 Bagaimana 
pun pengamatan Gus Dur dan Fazlur Rahman itu layak 
untuk dipertimbangkan. 

Untuk dapat melihat secara jernih persoalan, 
maka pertama-tama harus dibedakan antara agama 
dan pemikiran keagamaan serta begaimana pemikiran 
keagamaan tersebut diaktualisasikan dalam sejarah 
peradaban manusia. Dalam kasus Islam, pemikiran 
Islam mencakup sejumlah disiplin ilmu dan mazhab 
pemikiran. Dengan kata lain, sejarah dan pemikiran Islam 
adalah produk dari sebuah interaksi dan dialektika yang 
panjang dan kompleks antara interpretasi manusiawi 
dengan wahyu ilahi. 

Hanya dengan memahami kenyataan ini, stigma 
pada agama, yang dilekatkan oleh para pelaku kekerasan 
dengan mengatasnamakan agama, dapat dihapus. 
Dengan kata lain, adalah tidak fair menuduh sebuah 
agama tertentu sebagai driving force di belakang 
kekerasan dari gerakan radikal agama tertentu. Akan 
tetapi, elemen-elemen agama yang genuine telah 
dimanipulir oleh kelompok tertentu untuk menjustifikasi 
kekerasan. Para pelaku kekerasan yang menjadikan 
agama sebagai pembenar berkeyakinan bahwa mereka 

104 Fazlur Rahman, “Roots of Islamic neo-fundamentalism”, in PhilipH. Stoddard, et.al., (eds), 
change and the Muslim World, Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1981. pp.25-26.
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adalah penganut agama yang taat, apa yang mereka 
lakukan adalah perintah dari langit yang memiliki 
justifikasi Qurani. 

Secara empiris, di dalam Islam dapat ditemukan 
kelompok-kelompok eksklusif yang sering menjadikan 
kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan perjuangan 
mereka. Mengapa hal itu terjadi? Adakah celah dalam 
literatur Islam yang memungkinkan perilaku seperti itu? 

Adalah tidak jujur mengingkari kenyataan bahwa 
al-Quran dan sejumlah literatur Islam menyodorkan 
kemungkinan-kemungkinan penafsiran yang tidak 
toleran. Namun demikian kemungkinan-kemungkinan 
tersebut sering dieksploitir oleh orang-orang yang 
memahami atau menafsirkan al-Quran secara parsial, 
harfiah dan ahistoris untuk mendukung ideologi 
tidak toleran dan orientasi eksklusif mereka, tanpa 
memperhatikan seting sejarah dimana sebuah ayat al-
Qur’an diturunkan. 

Ayat-ayat al-Qur’an yang sering dikutip misalnya 
firman Allah:

َبۡعُضُهۡم  ۡوِلَآَءۘ 
َ
أ َوٱنلََّصَٰرىٰٓ  ٱۡلَُهوَد  َتتَِّخُذواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ۞َيٰٓ

َ اَل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱهللَّ ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ َوَمن َيَتَول
َ
أ

ٰلِِمَي ٥١ ٱلظَّ
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 
menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian 
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mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 
Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka 
menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu 
Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim.” (Q.S. Al-Maidah: 5:51). 

Ayat ini dimaknai secara literal yang kemudian 
menjadikan mereka eksklusif, yang tidak jarang 
menuntut mereka untuk melakukan penampilan dan 
aksi simbolik yang bertujuan untuk membedakan antara 
Muslim dan non-Muslim. 

Para kelompok radikal militan membaca ayat-ayat 
al-Quran dalam kesunyian, seakan-akan makna ayat 
tersebut begitu transparan sehingga ide moral dan 
konteks sejarah tidak relefan dalam penafsiran mereka. 
Padahal, pemahaman terhadap konteks ditunkannya 
ayat-ayat al-Quran sangatlah penting, karena al-Quran 
tidak turun dalam sebuah ruang hampa. Misalnya, dalam 
ayat yang lain dikatakan:

 ِ ِٰب َِٔي َمۡن َءاَمَن بِٱهللَّ ِيَن َهاُدواْ َوٱنلََّصَٰرٰى َوٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ َوٱلَّ إِنَّ ٱلَّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َواَل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم 

َ
َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

َواَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ٦٢
”Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang 
Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa 
saja diantara mereka yang benar-benar beriman 
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, 
maka akan menerima pahala dari tuhan mereka, 
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tidak ada kehawatiran terhadap mereka, dan tidak 
pula mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah: 2:62).

 Secara etimilogis Islam seakar kata dengan salam 
yang berarti damai. Dalam Islam konsep kasih dan 
damai sangat sentral, sehingga ditemukan sejumlah ayat 
dan hadis yang berbicara tentangnya. 

Menurut Kamaruddin Amin105, terdapat tiga 
komponen utama dalam konsep damai dalam Islam, 
yaitu:

a)  Kedamaian yang muncul dari dalam (inner peace). 
Kedamaian ini muncul sebagai produk dari 
kejujuran, ketulusan, kedermawanan dan toleransi 
yang ditekankan oleh Islam. Disamping itu, Islam 
mengajarkan ummatnya untuk mengontrol amarah 
dan memaafkan orang yang telah berbuat kesalahan 
kepadanya. Sebagaimana firman Allah:

َۡظ 
َ

ٱلۡغ ِظِمنَي 
ٰ
َوٱلَۡك آِء  َّ َوٱلضَّ آِء  َّ ٱلسَّ ِف  يُنِفُقوَن  يَن  ِ

َّ
ٱل

َُّ ُيِبُّ ٱلُۡمحِۡسنِنَي ٤٣١ َوٱلَۡعِفنَي َعِن ٱنلَّاِسۡ َوٱلل

”(yaitu) orang-orang yang menafkahkan 
(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali 
Imran 3:134).  

Dalam diskursus al-Quran, kasih bukan sekedar 

105 Kamaruddin Amin, dalam “Fundamentalisme Islam”, dalam kamaruddinamin. blogspot.
com
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memaafkan atau keinginan untuk mengabaikan 
dosa dan kesalahan orang lain, tapi keadaan dimana 
setiap orang bisa berbuat adil terhadap dirinya 
dan orang lain dengan memberikan hak-haknya 
masing-masing. Secara fundamental, kasih selalu 
dikaitkan dengan persepsi tulus terhadap orang lain, 
sehingga dalam al-Qur’an kasih selalu dipasangkan 
dengan keharusan manusia untuk sabar dan toleran 
terhadap orang lain. 

b) Keharmonisan sosial dalam komunitas. Islam 
menekankan keharmonisan sosial, dengan 
memerintahkan umatnya untuk selalu merefleksikan 
kedamaian dan kasih sayang dalam interaksi 
sosialnya. Rasulullah SAW bersabda 

َثنَا  َحدَّ َساَمَة 
ُ
أ بُو 

َ
أ َثنَا  َحدَّ َوَْهِريُّ 

ْ
ال َسِعيٍد  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا  َحدَّ

ِب ُموَس قَال ُسئَِل رَُسوُل 
َ
ِب بُرَْدَة َعْن أ

َ
َِّ َعْن أ بَُريُْد ْبُن َعبِْد الل

َسِلَم  َمْن  قَاَل  فَْضُل 
َ
أ ُمْسِلِمنَي 

ْ
ال يُّ 

َ
أ وََسلََّم  َعلَيِْه   َُّ الل َصلَّ   َِّ الل

ُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ
ْ
ال

”Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’id 
al-Jauhari Abu Usamah, menceritakan kepada 
kami Buraid bin Abdullah dari Abi Burdah 
dari Abi Musa berkata: “Rasulullah shallahu 
‘alaihi wasallam ditanya tentang siapakah orang 
muslim yang paling baik? Rasulullah bersabda: 
Orang Muslim yang mampu membuat rasa aman 
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muslim lainnya dari ucapan dan tangannya.” 106 

Untuk keharmonisan sosial, Islam mengajarkan 
bahwa semua manusia adalah satu komunitas. 
Manusia memiliki hak hidup, hak milik, hak keadilan, 
hak kehormatan, hak kebebasan beragama, dan hak 
kehidupan yang bermoral. Hak-hak tersebut adalah 
hak pemberian tuhan yang harus diimplementasikan 
dalam keadaan apapun. Islam menekankan 
keadilan (justice) dan perlakuan yang fair kepada 
semua orang, termasuk kepada musuh sekalipun 
“janganlah kebencianmu kepada sebuah kelompok 
menjadikanmu tidak adil, berlaku adillah karena adil 
itu lebih dekat kepada taqwa. 

c) Menghadapi konflik. Pengalaman sejarah 
membuktikan bahwa tak ada komunitas atau 
masyarakat yang samasekali bebas dari konflik dan 
ketegangan. Ia selalu hadir baik ditengah kehidupan 
anggota masyarakat, maupun dalam hubungannya 
dengan masyarakat lain. Islam menawarkan 
pengelolaan konflik dengan cara damai. 

2. Analisa Psikologi Tentang Radikalisme Agama 

Dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Agama 
Tanpa Agama, Thomas Santoso mengatakan bahwa 
menurut pendapat para ahli biologi, fisiologi, dan psikologi, 
manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan 
bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelainan 
genetik atau fisiologis. Kelompok pertama (ahli biologi) 

106 Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), juz. 9, h. 44
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Islam menekankan keadilan (justice) 
dan perlakuan yang fair kepada 
semua orang, termasuk kepada 

musuh sekalipun “janganlah 
kebencianmu kepada sebuah 

kelompok menjadikanmu tidak adil, 
berlaku adillah karena adil itu lebih 

dekat kepada taqwa. 

“
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meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis 
manusia, namun mereka gagal memperlihatkan faktor-
faktor biologis sebagai penyebab kekerasan. Juga belum 
ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa manusia 
dari pembawaannya memang suka kekerasan.107

Kelompok kedua (ahli fisioogi), berpandangan, 
pengertian kekerasan sebagai tindakan yang terkait 
dengan struktur. Johan Galtung (1975) mendefinisikan 
kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan 
orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri 
secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan 
Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, 
tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas 
tertentu. Dengan demikian kekerasan tidak hanya 
dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi 
juga oleh struktur seperti aparatus negara.108

Berbeda dengan Galtung yang melihat struktur 
bersifat sistemik dan tunggal, kelompok Pos-Strukturalis 
melihat struktur yang tidak sistemik dan lebih dari satu. 
Pemikir Pos-Strukturalis seperti Frank Graziano (1992), 
Jacques Derrida (1997), Samuel Weber (1997), James 
K.A. Smith (1998), Robert Hefner (1999) dan James 
T. Siegel (1999), mengembangkan perhatian pada 
kekerasan struktural yang berlainan dengan politik-
agama.

Graziano menjelaskan keterlibatan struktur negara 
lewat pelbagai cara, strategi dan tindak kekerasan, seraya 
secara munafik mengalihkan tanggung jawab ekses 

107 Thomas Santoso, Kekerasan Agama Tanpa Agama, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002), 
hlm. 1.

108 Thomas Santoso, ibid, hlm. 2
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perbuatan tersebut kepada rakyat. Weber menguraikan 
kekerasan sebagai cara terstruktur untuk menunjukkan 
identitas diri dalam upaya penentuan nasib sendiri. 
Derrida menawarkan investigasi politik terhadap 
kekerasan “atas nama agama” atau “agama tanpa agama” 
sebagai bentuk kekerasan yang tidak terkendalikan yang 
menyertai “kembalinya agama” dalam maknanya yang 
paling kaku. Hefner mengingatkan bahwa kekerasan 
bisa terjadi karena negara memanfaatkan agama, atau 
bisa pula agama memanfaatkan negara. Siegel juga 
memperkuat dalil Derrida tentang “pembunuhan ganda” 
dalam struktur masyarakat dan negara.109 

Kelompok ketiga (ahli psikologi), menyebut 
kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur 
seperti dikemukakan Jeniffer Turpin & Lester R. 
Kurtz (1997). Asumsi dari kelompok ini menyatakan 
bahwa ialah konflik bersifat endemik bagi kehidupan 
masyarakat (konflik sebagai sesuatu yang ditentukan), 
ada sejumlah alat alternatif untuk menyatakan/
menyampaikan konflik sosial, untuk menyampaikan 
masalah kekerasan dengan efektif diperlukan perubahan 
dalam organisasi sosial dan individu, masalah kekerasan 
merupakan salah satu masalah pokok dari kehidupan 
modern, terdapat hubungan kekerasan level mikro-
makro dan antara aktor-struktur (pemecahan masalah 
kekerasan struktural mengharuskan kita berkecimpung 
dalam kekerasan aktor, demikian sebaliknya), dan 
akhirnya spesialisasi akademik justru mengaburkan 
masalah karena hal ini mengabaikan pendekatan yang 
holistik termasuk di dalamnya dimensi ruang dan waktu.

109 Ibid.
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Dari ketiga kelompok pengertian tentang kekerasan, 
kelompok pertama dan kedua cenderung mengkotak-
kotakkan kajian kekerasan. Kekerasan sebagai tindakan 
aktor menekankan aspek mikro dan mengabaikan aspek 
makro, serta pemfokusan pada bentuk kekerasan spesifik 
yang sering terbatas ruang dan waktunya. Sebaliknya 
kekerasan sebagai produk dari struktur menekankan 
aspek makro dan mengabaikan aspek mikro, serta 
pemfokusan pada bentuk kekerasan struktural yang 
sering meniadakan kompleksitas kekerasan spesifik. 
Oleh karena itu, kekerasan sebagai jejaring antara 
aktor dengan struktur yang menekankan pendekatan 
interdisipliner merupakan cara yang paling menjanjikan 
untuk memahami kekerasan secara holistik.110 

Agama semestinya tidak menimbulkan kekerasan. 
Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat 
menimbukan kekerasan apabila berhubungan dengan 
faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional 
atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan 
dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun 
internal. Dari sisi eksternal, agama profetik (kenabian) 
seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan 
kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. 
Dari sisi internal, agama profetik cenderung melakukan 
kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar 
kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman agama 
atau bagaiamana agama diinterpretasi merupakan salah 
satu alasan yang mendasari kekerasan politik-agama.

Pada awal 1960-an, banyak orang meyakini kebenaran 

110 Ibid., h. 3
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gagasan Kondrad Lorenz, seorang etiolog (pakar 
”psikologi” binatang) asal Jerman, yang menyebutkan 
bahwa kekerasan, tak ubahnya rasa lapar, adalah naluri 
manusia sebagai bagian dari kodratnya yang jasmaniah. 
Di dasawarsa berikutnya, tahun 1970-an, orang lebih 
menaruh perhatian pada apa yang kemudian dinamai 
sebagai ”lingkaran setan” kekerasan. Menurut mereka, 
kekerasan seolah telah mengental lebih dari sekadar 
naluri yang ”nature”, dan menjadi ”culture” kekerasan. 
Kalau pengamatan itu benar, artinya perlahan-
lahan hubungan antarmanusia di abad ini tak hanya 
mengalami eskalasi kekerasan secara akumulatif, tapi 
juga sofistikasi, pencanggihan kekerasan.

Kekerasan agama sering disebut juga dengan 
radikalisme agama. Secara etimologis, radikalisme 
berasal dari kata radix, yang berarti akar. Orang-orang 
radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan 
terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai 
ke akar-akarnya. Sebuah kamus menerangkan bahwa 
“seorang radikal adalah seseorang yang menyukai 
perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam 
hukum dan metode-metode pemerintahan” (a radical 
is a person who favors rapid and sweeping changes 
in laws and methods of government). 

Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu 
sikap atau posisi yang mendambakan perubahan 
terhadap status quo dengan jalan menghancurkan 
status quo secara total, dan menggantinya dengan 
seseuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya 
cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya 
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menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis 
lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.111 

Secara sosiologis radikalisme kerap muncul 
ketika masyarakat mengalami anomi atau kesenjangan 
antara nilai-nilai dengan pengalaman, dan para warga 
masyarakat merasa tidak mempunyai lagi daya untuk 
mengatasi kesenjangan itu, sehingga radikalisme dapat 
muncul ke permukaan. Tentu banyak faktor yang 
mendorong munculnya radikalisme. 

Sosiolog Max Rudd mengingatkan bahwa fungsi politik 
yang konfrontatif dapat mendorong proses radikalisme. 
Weber melihat radikalisme dalam konteks politik massa. 
Kapitalime yang mula-mula begitu optimis terhadap masa 
depan manusia, kemudian telah menimbulkan suasana 
rutinitas-ritualistis, yang sangat monoton dan fatalisme, dan 
telah menyeret manusia ke penjara besi (iron cage) yang 
tanpa jiwa, tanpa nurani. Kapitalisme telah menyebabkan 
manusia teralienasi (terasing)--meminjam istilah Marx-- 
dan mendorong godaan radikalisme sebagai solusi utopis. 
Pudarnya ikatan kelompok primer dan komunitas lokal, 
tergusurnya ikatan parokial menurut Daniel Bell dalam 
The End of Ideology juga dapat mendorong munculnya 
radikalisme. Sedangkan dalam istilah Sigmund Freud, 
yang dapat mendorong munculnya gagasan radikalisme 
adalah apa yang dia sebut sebagai melancholia, yaitu 
kejengkelan mendalam yang menyakitkan (a profoundly 
painful dejection).

Pemahaman literal terhadap doktrin-doktrin 

111 Marx Juergensmeyer, Teror Atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global kekerasan Agama, 
(Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002), hlm. 5
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Pemahaman literal terhadap 
doktrin-doktrin keagamaan 

mendorong pada kekerasan dalam 
pelbagai bentuknya, baik secara 

struktural maupun kultural.

“
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keagamaan mendorong pada kekerasan dalam pelbagai 
bentuknya, baik secara struktural maupun kultural. 
Doktrin agama dan negara (al-din wa al-dawlah) 
misalnya, bagi sebagian kalangan senantiasa digunakan 
untuk merenggut kekuasaan dengan perantara 
kekerasan. Peralihan kekuasaan dalam tradisi Islam 
selalu menumbalkan kekerasan. Sejarah khilafah dalam 
tradisi Islam pasca-wafatnya Utsman bin Affan menjadi 
salah satu eksperimentasi historis betapa doktrin agama 
dan negara diterapkan dengan menggunakan cara-cara 
kekerasan. Pemikir muslim, seperti Abid al-Jabiry (1994), 
melihat peristiwa itu sebagai awal sakralisasi kekerasan 
guna mendapatkan otoritas politik. Kekerasan dan 
ambisi politik ibarat dua sisi mata uang logam yang tak 
bisa dipisahkan. Kekerasan yang diprakarsai Israel juga 
tak luput dari ambisi politik untuk menguasai wilayah 
Palestina. Lebih lanjut  Zuhairi Misrawi, peneliti P3M 
itu mengatakan bahwa diskursus keagamaan harus 
mampu melakukan terobosan-terobosan baru guna 
mendekontekstualisasi kekerasan, seperti doktrin 
perang suci atau jihad, yang kerap dijadikan justifikasi 
untuk menghalalkan kekerasan. Amat diperlukan 
pemahaman keagamaan yang turut mendorong 
perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan, terutama 
kekerasan yang mengancam terwujudnya masyarakat 
pluralis, karena bagaimanapun agama menghendaki 
agar setiap umat dapat hidup berdampingan tanpa harus 
menebarkan kebencian dan kecurigaan pada yang lain.112 

Saat ini peradaban manusia memasuki era globalisasi 

112 Zuhairi Misrawi, “Agama, Kekerasan, dan Krisis Perdamaian” dan lihat juga artikel 
berjudul “Teologi Perdamaian”, www.islamlib.com.
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yang diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang tidak 
bisa dipisahkan. Artinya, bahwa kehadiran arus 
informasi global ini di satu sisi telah membawa manfaat 
positif bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 
akan informasi yang cepat dan akurat. Namun pada 
sisi lain, ia akan menimbulkan dampak negatif yang 
akan mengancam aspek kemanusiaan manusia dengan 
terjadinya dekadensi moral dan degradasi keagamaan, 
sampai radikalisme agama. Di samping itu serbuan 
budaya Barat yang negatif, seperti pergaulan bebas, free 
sex, individualis, dan hedonistik. 

Oleh karenanya, manusia seperti hidup dalam 
sebuah dunia yang gelap, dimana setiap orang meraba-
raba, namun tidak menemukan denyut nurani, tidak 
merasakan sentuhan kasih, dan tidak melihat sorot 
mata persahabatan yang tulus, dalam hal ini masyarakat 
mungkin mengalami krisis moral. Krisis moral dapat 
ditandai oleh dua gejala yaitu tirani dan keterasingan. 
Tirani merupakan gejala dari rusaknya perilaku sosial, 
sedangkan keterasingan menandai rusaknya hubungan 
sosial.

Menurut Ahmad Mubarok, penyebab terjadinya 
krisis moral adalah :

1. Adanya penyimpangan pemikiran dalam sejarah 
pemikiran manusia yang menyebabkan paradoks 
antarnilai, misalnya etika dan estetika;

2. Hilangnya model kepribadian yang integral, 
yang memadukan kesalihan dengan kesuksesan, 
kebaikan dengan kekuatan, dan seterusnya;

3. Munculnya antagonisme dalam pendidikan moral; 
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dan 

4. Lemahnya peranan lembaga sosial yang menjadi 
basis pendidikan moral.113

Disadari atau tidak, tersangka pelaku sejumlah teror 
dan kekerasan baik di tanah air maupun disejumlah 
tempat dibelahan bumi yang lain, yang mengaitkannya 
dengan doktrin agama (kalau terbukti), telah menjual 
sejarah agama dengan harga yang sangat murah. Sadar 
atau tidak, mereka telah menciptakan stigma terhadap 
nilai universal agama, yang berbeda total dengan cara 
kekerasan yang mereka tempuh. Sadar atau tidak, 
mereka bukan hanya menteror apa yang mereka klaim 
sebagai musuh, tapi juga telah menimbulkan hentakan 
psikologis yang sangat dahsyat, terutama bagi mereka 
yang merasa agamanya telah disalah maknai. Satu 
hal yang pasti bahwa kelompok radikal tidak pernah 
dominan dalam sejarah Islam. Ia tidak pernah mendapat 
simpati dan selalu marginal dalam perjalanan sejarahnya.

3.  Dampak Psikologis

Cita-cita moral ideal Islam adalah membangun 
dunia, dimana orang Islam maupun non-Islam hidup 
bersama menikmati keadilan, kedamaian, kasih sayang 
dan keharmonisan. Inilah tantangan yang kita hadapi 
dalam kehipuan modern sekarang ini. Adalah tugas para 
pemimpin agama dan para intelektual untuk menangkap 
pesan-pean moral agama yang dapat membawa kepada 
kehidupan yang harmonis ditengah kehidupan bangsa 

113 Ahmad Mubarok, Psikologi Keluarga, (Jakarta: IIT, 2000), dapat juga dilihat di www.
mubarok-institute blogspot.

http://www.mubarok-institute
http://www.mubarok-institute
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yang plural. Sebagai orang yang beragama, kita 
bertanggung jawab untuk hidup damai bersama orang 
lain. Daripada berbicara tentang benturan budaya (clash 
of civilization), mari membangun jembatan antar budaya. 

Bagi orang beragama, agama menyentuh bagian 
yang terdalam dari dirinya, dan psikologi membantu 
dalam penghayatan agamanya dan membantu 
memahami penghayatan orang lain atas agama yang 
dianutnya. Secara lahir agama menampakkan diri dalam 
bermacam-macam realitas; dari sekedar moralitas 
atau ajaran akhlak hingga ideologi gerakan, dari 
ekpressi spiritual yang sangat individu hingga tindakan 
kekerasan massal, dari ritus-ritus ibadah dan kata-kata 
hikmah yang menyejukkan hati hingga agitasi dan 
teriakan jargon-jargon agama (misalnya takbir) yang 
membakar massa. Inilah kesulitan memahami agama 
secara ilmah, oleh karena itu hampir tidak ada definisi 
agama yang mencakup semua realitas agama. Sebagian 
besar definisi agama tidak komprehensip dan hanya 
memuaskan pembuatnya.

Sangat menarik bahwa Nabi Muhammad sendiri 
mengatakan bahwa, kemulian seorang mukmin itu 
diukur dari agamanya, kehormatannya diukur dari 
akalnya dan martabatnya diukur dari akhlaknya 

Psikologi agama mencoba menguak bagaimana 
agama mempengaruhi perilaku manusia, tetapi 
keberagamaan seseorang juga memiliki keragaman 
corak yang diwarnai oleh berbagai cara berfikir dan cara 
merasanya. Seberapa besar psikologi mampu menguak 
keberagamaan seseorang sangat bergantung kepada 
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paradigma psikologi itu sendiri. 

Bagi Freud (mazhab Psikoanalisa) keberagamaan 
merupakan bentuk ganguan kejiwaan, bagi mazhab 
Behaviorisme, perilaku keberagamaan tak lebih sekedar 
perilaku karena manusia tidak memiliki jiwa. Mazhab 
Kognitip sudah mulai menghargai kemanusiaan, dan 
mazhab Humanisme sudah memandang manusia 
sebagai makhluk yang mengerti akan makna hidup 
yang dengan itu menjadi dekat dengan pandangan 
agama. Dibutuhkan paradigma baru atau mazhab baru 
Psikologi untuk bisa memahami keberagamaan manusia. 
Psikologi Barat yang diassumsikan mempelajari perilaku 
berdasar hukum-hukum dan pengalaman kejiwaan 
universal ternyata memiliki bias culture, oleh karena 
itu teori psikologi Barat lebih tepat untuk menguak 
keberagamaan orang yang hidup dalam kultur Barat

Dilihat dari sisi manapun, kekerasan dan kekuatan 
otot yang sering ditunjukkan sebagian kelompok 
Muslim radikal bertentangan secara diametral dengan 
prinsip-prinsip Islam. Sebermula sekali, agama ini 
meletakkan kerahmatan sebagai fondasi keberagamaan, 
dan seutuhnya sangat menghargai nilai-nilai spiritualitas 
dan intelektualitas, serta suasana dialogis. 

Oleh karena itu, implikasi psikologis dari radikalisme 
agama dan kekerasan sejenisnya hanya akan menjadikan 
Islam tereduksi sebagai bayang-bayang menakutkan 
yang kehilangan aspek kemanusiaannya. Kesyahduan 
beragama lalu berbias menjadi keberingasan, dan 
pencerahan tersungkur menjadi keangkuhan. 
Keberagamaan yang sejatinya dikembangkan di atas 
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Tugas para pemimpin agama dan 
para intelektual untuk menangkap 

pesan-pean moral agama yang 
dapat membawa kepada kehidupan 
yang harmonis ditengah kehidupan 

bangsa yang plural. 

“
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kecerdasan emosi dan nalar argumentatif berkembang 
menjadi kekuatan destruktif, berwujud pentungan dan 
sejenisnya yang tak akan memberi dampak penyadaran 
dan transformasi nilai-nilai moral luhur Islam.114 

Oleh karena itu berdasar paparan tentang fenomena 
radikalisme, maka tergambar dengan jelas bahwa pada 
dasarnya idiologi yang mereka bawa adalah baik, tetapi 
ironisnya dalam realitas keseharian radikalisme lebih 
menjurus kepada keberagamaan yang negatif dan penuh 
kekerasan? Padahal yang mereka inginkan adalah 
gerakan yang menginginkan umat Islam kembali kepada 
ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, 
tetapi di sisi lain, perbuatan melawan ajaran islam juga 
dilakukan?. Adanya penyimpangan makna radikal dalam 
beragama yang negative inilah yang memprihatinkan, 
karena pada dasarnya umat Islam hendaknya beragama 
secara radikal dalam konotasi positif, yaitu beragama 
yang menyeluruh, dan fanatik. 

Fundamentalisme sebagai reaksi terhadap segala 
bentuk kebobrokan moral dan spiritual manusia, 
sebagai perjuangan untuk pembebasan suatu bangsa, 
menghapuskan hegemoni dan penindasan, mendorong 
kita untuk memberikan toleransi kepadanya atau bahkan 
mendukungnya, selama tindakan-tindakan yang mereka 
lakukan tidak melampaui batas yang sudah digariskan 
Tuhan, meskipun cara yang paling damai dan maslahat 
harus menempati prioritas pertama sehingga sebisa 
mungkin terhindar dari upaya “melenyapkan kekerasan 
dengan kekerasan” atau “menghalalkan segala cara 

114 Abd A’la dalam ”Urgensi Islam Mazhab Indonesia” islamlib.com
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dalam mencapai tujuan”. Karena tidak ada dalam Islam 
yang menghalalkan kekerasan terhadap siapapun dan 
dalam bentuk apapun yang membahayakan perdamaian 
hidup manusia di muka bumi ini. Sudah sejak lama 
diketahui bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin 
yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap kelompok 
Muslim untuk bersikap toleran dan bertindak baik dalam 
menebarkan kedamaian di manapun dan kapanpun.[]
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BAB II

Identifikasi Dan Interpretasi Ayat Al-Quran 
Dan Hadis

A. Ayat-ayat Qital (Perang)

Qital atau perang dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu 
yang dibenarkan atau apalagi dibiasakan, akan tetapi 
terkadang harus dilakukan pada saat-saat yang memang 
diperlukan. Orang-orang di luar Islam termasuk para 
orientalis, selalu memandang Islam sebagai agama penyebar 
teror dari dahulu sampai sekarang. Mereka beralasan bahwa 
penyebaran Islam pada masa lalu tidak luput dari senjata yang 
ada di tangan kanan dan al-Qur’an di tangan kiri. Sehingga 
mereka memandang bahwa penyebaran Islam tidak dapat 
dilepaskan dari cara-cara yang cenderung memaksakan 
keyakinan kepada orang lain. Pada masa sekarang juga 
sering terjadi teror dalam bentuk bom bunuh diri. Semua ini 
merupakan justifikasi akan kebenaran persangkaan di atas.

Qital atau perang adalah merupakan suatu aktifitas 
yang sangat dibenci oleh setiap manusia, karena 
melalui peperangan, kesengsaraan dan instabilitas tidak 
dapat dielakkan. Peperangan biasanya bermula dari 
kompleksitasnya masalah-masalah termasuk pemerkosaan 
terhadap hak asasi orang lain, sehingga dalam kondisi seperti 
ini, perang tidak dapat dihindarkan. Perang yang sudah 
terjadi pasti akan berakhir dengan kerusakan, kehancuran 
pada berbagai sendi kehidupan.
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Tidak ada dalam Islam yang 
menghalalkan kekerasan terhadap 

siapapun dan dalam bentuk apapun 
yang membahayakan perdamaian 
hidup manusia di muka bumi ini.

“
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Untuk itu sebagai ilmuwan Islam, adalah tugas setiap 
muslim untuk memberikan penjelasan kepada mereka agar 
pemahaman-pemahaman seperti ini tidak berkembang, 
apalagi kalau statment tersebut terbukti dalam sebuah 
kenyataan dalam kehidupan. Oleh karena itu, tulisan ini 
akan mencoba mengeksplorasi lebih lanjut perspektif al-
Qur’an dan al-Hadits tentang qital (perang).

1.  Pengertian Qital (perang)

Qitâl (قِتَاٌل) adalah bentuk mashdar dari kata 
dasar qatala (َقتََل) yang berarti peperangan (َمْعَرَكُة

ْ
 atau (اَل

pertempuran (َْرُب
ْ
 1.(اَل

Qital dalam istilah agama diistilahkan dengan 
makna peperangan. Dalam konteks sejarah Islam, tidak 
dipungkiri adanya peperangan yang pernah dilakukan 
oleh Rasulullah SAW. Tercatat tidak kurang dari 19 
sampai 21 kali terjadi ghazwah2, bahkan ada yang 

1 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia “ Al-Munawir”, Pustaka Progresif, 
Surabaya,1997, h, 1091. 

Misalnya seperti ayat di bawah ini:

َوإِْخَراُج  ََراِم 
ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َوال بِِه  َوُكْفٌر  ِفيِه َكِبرٌي وََصدٌّ َعن َسِبيِل اللّ  قِتَاٌل  قُْل  ِفيِه  قِتَاٍل  ََراِم 

ْ
ْهِر ال لُونََك َعِن الشَّ

َ
يَْسأ

 
ْ
وُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْستََطاُعوا َ يَُردُّ َقتِْل َواَل يََزالُوَن ُيَقاتِلُونَُكْم َحتَّ

ْ
َبُ ِمَن ال

ْ
ك

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
َبُ ِعنَد اللّ َوال

ْ
ك

َ
ْهِلِه ِمنُْه أ

َ
أ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: 
«Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan 
Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya 
dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) 
daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) 
mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. (al-
Qur’an surat al-Baqarah[2]: 217)

ُروَن  كَّ َفُهْم لََعلَُّهْم يَذَّ
ْ
ْن َخل َْرِب فََشّْد بِِهم مَّ

ْ
ا َتثَْقَفنَُّهْم ِف ال إِمَّ

فَ
Artinya: “Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-

orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil 
pelajaran.( al-Qur’an surat al-anfal [8]:57)

2 Ghazwah identik dengan perang yang dipimpin oleh Rasulullah langsung, atau Rasulullah 
SAW ikut terlibat di dalamnya, sedangkan sariyah sebaliknya yaitu peperangan yang tidak dipimpin 
langsung oleh Rasulullah. Lihat Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar 
Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 1, h. 128. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ghazwah adalah perang yang 
Rasulullah SAW terlibat di dalamnya atau Nabi SAW, mengirim pasukan besar.
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mengatakan 27 kali perang3, yang melibatkan pasukan 
besar dan Rasulullah SAW sendiri yang terlibat di 
dalamnya, atau mengutus pasukan tersebut. Selain 
dalam bentuk ghazwah, terdapat pula istilah lain dalam 
sejarah Islam yaitu yang disebut dengan sariyyah atau 
perang kecil yang terjadi hampir 35 sampai 48 kali4.

2.  Periodesasi Qital (Perang) dalam al-Qur’an

Kembali kepada al-Qur’an, maka akan ditemukan 
bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, umat Islam 
sudah diizinkan untuk berperang. Izin perang ini turun 
setelah mereka hijrah ke Madinah, di mana sebelumnya 
mereka ditindas dan didhalimi oleh orang-orang kafir 
di Makkah. Perang yang dimaksud di sini dapat pula 
diartikan kepada makna jihad. Ayat Al-Qur’an yang 
mengizinkan perang ini adalah :

ََّ َعَ نَْصِِهْم لََقِديٌر  ُهْم ُظِلُموا َوإِنَّ الل نَّ
َ
يَن ُيَقاتَلُوَن بِأ ِ

َّ
ِذَن لِل

ُ
أ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-
orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka 
telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Kuasa menolong mereka.5 

3 Abujamin Roham, Islam Agama Mudah dan Wajar, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 
250.

4 Disebutkan bahw Rasulullah SAW berperang sebanyak 15, 16, 19 dan atau 21 kali. Lihat 
Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari; Kitab al-Maghazi, bab Kam Ghaza al-Nabiyyu SAW, 
(Baerut: Dar al-Fikr, t.th) Juz III, h. 95 (Hadits no 4471-4473). Perbedaan jumlah perang, karena 
di antara sahabat ada yang menghitung perang yang tidak ia ikuti dan ia ikuti bersama Rasulullah 
SAW. Seperti Jabir yang mengatakan bahwa ia berperang bersama Nabi SAW sebanyak 19 kali, 
tetapi ia tidak mengikuti Badar dan Uhud karena ayahnya mencegah Jabir sebagaimana dalam 
riwayat Imam Muslim. Lebih jauh sejarawan Ibn al-Atsir mengatakan Hadits dari Zaid bin Arqam 
(w. 66/68 H) yang menyatakan jumlah Ghazwah ada 17 kali, tidak tepat. Sebab Zaid sendiri hanya 
berperang bersama Nabi SAW, sebanyak 3 atau 4 kali. Ibnu Atsir yang mengarang kitab al-Kamil ini 
menghitung Ghazwah sebanyak 27 kali, mengikuti al-Waqidi (w. 209 H), di mana Nabi SAW terlibat 
di dalamnya secara langsung sebanyak 9 kali.

5 Lihat Q.S. al-Hajj [22]: 39.
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Dalam pandangan Syeikh Abd Al-Aziz bin Baz,6 
Jihad dalam arti perang dalam Islam terbagi menjadi tiga 
periode :

a.  Periode pertama umat Islam diizinkan berperang 
tanpa ada kewajiban untuk itu, dengan kata lain 
perang belum merupakan suatu kewajiban. Hal ini 
berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj :

ََّ َعَ نَْصِِهْم لََقِديٌر ُهْم ُظِلُموا َوإِنَّ الل نَّ
َ
يَن ُيَقاتَلُوَن بِأ ِ

َّ
ِذَن لِل

ُ
أ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-
orang yang diperangi karena sesungguhnya 
mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah 
benar-benar Maha Kuasa menolong mereka”7.

 b. Periode kedua, umat Islam diperintahkan untuk 
memerangi orang-orang yang memerangi mereka 
saja, sementara orang-orang yang tidak memerangi 
mereka tidak boleh diperangi. Dalam hal ini Allah 
berfirman dalam surat al-Baqarah :

َ اَل  ْۚ إِنَّ ٱهللَّ َتۡعَتُدٓوا ِيَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َواَل  ٱلَّ  ِ ِف َسبِيِل ٱهللَّ َوَقٰتِلُواْ 
ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ١٩٠

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-
orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah 
kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 

6 Mantan ketua Lembaga Penelitian, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi 
Arabia yang kini menjabat Mufti Besar Kerajaa Saudi Arabia 

7 Lihat Q.S. al-Hajj [22]: 39. 
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melampaui batas.8”.

c.  Periode ketiga, umat Islam diperintahkan untuk 
memerangi orang-orang musyrikin secara mutlak, 
baik mereka yang memerangi umat Islam ataupun 
tidak. Tujuannya adalah agar kemusyrikan lenyap 
dari muka bumi dan manusia semuanya tunduk 
kepada Allah.

Sementara Muhammad Sa’id Ramadhan Al-
Buthi,9 menjelaskan lebih lanjut tentang perang-
perang yang terjadi pada masa Nabi saw, ia 
mengatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar 
antara watak perang Khaibar dengan perang-
perang sebelumnya. Perang-perang yang terjadi 
sebelum perang Khaibar dilandasi oleh sebab-sebab 
yang bersifat defensif, di mana umat Islam perlu 
mempertahankan eksistensinya dari serangan-
serangan musuh. sementara dalam perang Khaibar 
(7H) yang merupakan perang pertama sesudah 
perang Bani Quraidhah dan perdamaian Hudaibiyah 
(6H).10

Perang Khaibar adalah perang pertama yang 
dilakukan Rasulullah saw di mana pihak lawan, 
yaitu orang-orang Yahudi Khaibar, tidak pernah 
memerangi terlebih dahulu terhadap umat Islam. 
Satu-satunya faktor yang menyebabkan Nabi saw 
bersama para Shahabat menyerbu Yahudi Khaibar 
adalah semata-mata mengajak mereka untuk masuk 

8 Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 190.

9 Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Damascus, Syria.

10  Maksudnya adalah perang Khaibar terjadi pada tahun 7 Hijri sementara perjanjian 
Hudaibiyah terjadi pada tahun 6 Hijri.
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Islam, memerangi kekafirannya dan karena mereka 
menolak ajakan untuk mengikuti agama yang 
benar. Sementara kepada mereka telah diserukan 
untuk masuk Islam dengan cara-cara damai. Oleh 
karena itu, Nabi saw bersama para Shahabatnya 
tidak langsung begitu saja menyerbu Khaibar, 
melainkan secara diam-diam beliau bermalam di 
pinggiran Kota Khaibar untuk menunggu waktu 
subuh. Apabila beliau mendengar suara adzan, maka 
beliau membatalkan penyerbuannya. Tetapi apabila 
beliau tidak mendengar suara adzan, maka beliau 
menyerbu Khaibar. Dan begitulah langkah-langkah 
beliau apabila hendak menyerbu pihak lawan.

Lebih lanjut Sa’id Ramadhan Al-Buti menjelaskan, 
Faktor yang menyebabkan penyerbuan terhadap 
Yahudi Khaibar ini tampak lebih kongkrit dalam 
pertanyaan Shahabat Ali bin Abi Thalib kepada 
Nabi saw ketika beliau menyerahkan panji-panji 
kepadanya. “Apakah kami harus memerangi 
orang-orang Yahudi Khaibar itu sehingga mereka 
menjadi muslim seperti kita?” begitu tanya Ali. Nabi 
saw menjawab, “kerjakanlah dengan baik. Dan 
apabila kamu sudah sampai di kampung halaman 
mereka, maka ajaklah mereka masuk Islam dan 
beritahukanlah hal-hal yang wajib mereka kerjakan”. 
Dari peristiwa perang Khaibar ini para Ulama 
menetapkan bahwa umat Islam boleh menyerbu 
orang-orang kafir yang sudah didatanginya, tetapi 
mereka menolak untuk masuk Islam. Penyerbuan 
ini tidak harus ada pemberitahuan atau peringatan 
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lebih dahulu.11

Tentu pandangan di atas adalah sebatas 
pendapat, karena siapapun boleh menyatakan 
pendapat dan pandangan, karena pandangan pada 
dasarnya tidak ada yang bersifat absolut.

Yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah 
yang berkaitan dengan hak individu setiap orang 
untuk memeluk agama tertentu, yaitu benarkah 
Qital (perang) dalam al-Qur’an dan juga yang 
pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, bertujuan 
untuk memaksakan suatu komunitas agama 
lain untuk memeluk agama Islam, atau memiliki 
tujuan-tujuan lain seperti untuk membela diri atau 
mempertahankan kehormatan. Dalam arti lain, 
bolehkah kita memerangi orang lain agar supaya 
mereka yang non Islam beralih kepada agama Islam, 
dalam konteks sekarang?

Seperti yang dikenal dalam sejarah bahwa 
dakwah yang dilakukan Nabi SAW dengan 
meletusnya perang, dapat dikategorikan menjadi 
dua bagian:

1) Ajakan masuk Islam yang jauh sebelum meletus 
perang di kemudian hari. Baik dakwah itu 
langsung, maupun dengan mengirim surat 
terhadap para penguasa, seperti Kaisar Romawi 
(Heraklius), Kisra Persia, Muqauqis Mesir, 
Raja Habasyah dan lain-lain. Di masa Rasulullah 
SAW hidup, selain dengan musyrik dan Yahudi, 

11  Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Fiqh Al-Sirah, Beirut : D Al-Fikr, 1400 H/1980 M, 
h, 333-334.
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kontak senjata dengan kerajaan Bizantium 
Romawi pernah terjadi. Adapun dengan kerajaan 
lain tidak demikian, seperti Persia atau Mesir, 
tapi setelah masa Nabi Muhammad SAW, kontak 
senjata tersebut tidak dapat dihindarkan.12

2) Dakwah sesaat sebelum meletus perang. Perang 
semacam ini juga kerap terjadi pada masa 
Rasulullah SAW.

3. Perintah perang dalam al-Qur’an dan al-
Hadits

Secara tekstual, terdapat beberapa ayat-ayat dan 
Hadits-Hadits yang membenarkan kebolehan untuk 
berperang, akan tetapi yang perlu dipahami adalah 
konteks (maksud) dari perintah-perintah tersebut baik 
dalam al-Qur’an ataupun Hadits.

A.  Peperangan dalam al-Qur’an

Dalam al-Qur’an disebutkan tujuan dan sebab 
diperbolehkannya melakukan peperangan, di 
antaranya:

1.  Melawan musuh

Dalam hal ini Allah berfirman:

 َ ْۚ إِنَّ ٱهللَّ ِيَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َواَل َتۡعَتُدٓوا ِ ٱلَّ َوَقٰتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱهللَّ
12 Seperti pembukaan Persia pada tahun 14/15 H di masa ‘Umar dan berakhir di masa 

‘Utsman. Walaupun kota utama Persia saat itu, Madain sudah jatuh di tahun 16 H. adapun 
pembukaan Mesir pada tahun 20 H berlangsung kurang lebih 7 bulan, atau di tahun 25 H. 
sebagaimana Ghassan, raja Muqauqis juga beragama Nasrani dan berada di bawah imperium 
Romawi saat itu. Lihat Jamaluddin Yusuf bin Taghri al-Atabiki, al-Nujum al-Zahirah fi Muluk 
Mishra wa al-Qahirah, (Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1992), Juz I, h. 7-15.
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Peperangan pada hakikatnya tidak 
dikehendaki oleh Islam.“
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اَل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ١٩٠
Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah 
orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas karena 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas”13.

2.  Menolong orang-orang Muslim yang ditindas 
oleh orang-orang kafir. Allah berfirman:

ِمَن  َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفَِي   ِ ٱهللَّ َسبِيِل  ِف  تَُقٰتِلُوَن  اَل  لَُكۡم  َوَما 
ِمۡن  ۡخرِۡجَنا 

َ
أ َربََّنآ  َيُقولُوَن  ِيَن  ٱلَّ َوٱلۡوِۡلَدِٰن  َوٱلّنَِسآءِ  ٱلرَِّجاِل 

نَك َوِلّٗا َوٱۡجَعل  ُ َا ِمن لَّ ۡهلَُها َوٱۡجَعل نلَّ
َ
الِِم أ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلظَّ

نَك نَِصرًيا ٧٥ ُ َا ِمن لَّ نلَّ
Artinya: “Mengapa kamu tidak mau berperang 
di jalan Allah dan (membela) orang-orang 
yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun 
anak-anak yang semuanya berdoa, “Ya 
Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri 
ini yang dhalim penduduknya dan berilah 
kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah 
kami penolong dari sisi-Mu”14.

3.  Umat Islam sengaja memerangi orang-orang 
kafir bila mereka menolak ajakan untuk masuk 

13 Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 190.

14 Lihat Q.S. al-Nisa’ [4]: 75.
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Islam dan atau mereka merintangi orang-orang 
Islam agar tidak memiliki kekuasaan karena 
orang-orang Islam akan memberlakukan hukum 
(syariah) Islam di muka bumi ini.

Perang jenis ketiga inilah yang dinilai oleh 
sementara orang sebagai perang yang tidak 
beralasan atau tidak mempunyai dasar yang jelas. 
Padahal sebenarnya, baik Al-Qur’an maupun 
hadis Nabi menunjukan adanya perang jenis 
ketiga ini, misalnya Allah berfirman:

فَإِِن   ِۖ هلِلَّ ٱّلِيُن  َوَيُكوَن  فِۡتَنةٞ  تَُكوَن  اَل   ٰ َحتَّ َوَقٰتِلُوُهۡم 
ٰلِِمَي ١٩٣ ٱنَتَهۡواْ فَاَل ُعۡدَوَٰن إاِلَّ َعَ ٱلظَّ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga 
tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan 
itu hanya semata-mata untuk Allah”15. 

Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah 
kekafiran dan kemusyrikan. Di samping itu Allah 
juga berfirman:

ِ َواَل بِٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َواَل ُيَّرُِموَن  ِيَن اَل يُۡؤِمُنوَن بِٱهللَّ َقٰتِلُواْ ٱلَّ
وتُواْ 

ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُلُۥ َواَل يَِديُنوَن دِيَن ٱۡلَّقِ ِمَن ٱلَّ َما َحرََّم ٱهللَّ
ۡزَيَة َعن يَٖد َوُهۡم َصٰغُِروَن ٢٩ ٰ ُيۡعُطواْ ٱۡلِ ٱۡلِكَتَٰب َحتَّ

Artinya:“Perangilah orang-orang yang 
tidak beriman kepada Allah dan tidak 

15  Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 193.
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(pula beriman) kepada hari kemudian dan 
mereka tidak mengharamkan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan 
tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi 
Al-Kitab sampai mereka membayar jizyah 
(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam 
keadaan tunduk”16.

Ayat ini menegaskan bahwa perang yang 
dilakukan oleh orang-orang Islam adalah 
bertujuan untuk menegakkan agama Islam 
dengan memberlakukan syariah Islam setelah 
orang-orang Islam itu memperoleh kekuasaan, 
bukan bertujuan untuk membunuh orang-orang 
non muslim atau memaksa mereka untuk masuk 
Islam. Sebab, seandainya tujuan perang itu untuk 
membunuh orang-orang non muslim, tentulah 
tidak ada ketetapan tentang aturan jizyah (pajak 
keamanan atas mereka) dan tentunya pula orang-
orang yang bukan muslim itu tidak dibiarkan 
tetap memeluk agamanya.

Hadis-hadis Nabi juga banyak yang menunjukan 
kebenaran di atas, di mana Rasulullah saw 
memerintahkan kepada komandan pasukan ketika 
mau berangkat ke daerah orang-orang musyrikin, 
agar mereka mengajak orang-orang musyrikin itu 
untuk memeluk Islam. Apabila mereka menolak, 
mereka harus membayar jizyah, artinya mereka 

16  Lihat Q.S. al-Taubah [9]: 29.
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harus tunduk kepada kekuasaan negara Islam. Dan 
apabila mereka juga masih menolak, barulah mereka 
diperangi sampai meraka tunduk kepada kekuasaan 
Islam.

Sebenarnya, perang jenis ketiga ini adalah untuk 
kepentingan orang-orang musyrikin juga, sebab 
dengan perang ini di satu sisi umat Islam ingin 
menghilangkan kekuasaan orang-orang kafir dari 
mereka dan melenyapkan simbol-simbol kebatilan. 
Sementara itu, di sisi lain, umat Islam juga ingin 
memperlihatkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka, 
bahkan kepada seluruh manusia. Sehingga bagi 
mereka yang mengetahui ajaran-ajaran itu kemudian 
ingin masuk Islam, mereka dengan mudah dapat 
masuk Islam. Dan bagi mereka yang ingin tetap 
memeluk agamanya, Islam juga tidak menghalang-
halanginya. Islam tetap memberikan kebebasan 
kepada mereka untuk memeluk agamanya, 
sementara mereka diwajibkan tunduk kepada 
peraturan-peraturan umum dalam Negara Islam.

Inilah sebenarnya inti kepentingan mereka, 
baik kepentingan duniawi maupun kepentingan 
ukhrawi. Kepentingan duniawi, karena dengan 
diberlakukannya syariah Islam itu mereka dapat 
menikmati keadilan Islam sehingga harta dan hak-hak 
mereka akan terpelihara. Sedangkan kepentingan 
ukhrawi, karena dengan diberlakukannya syariah 
Islam mereka memperoleh kesempatan untuk 
mempelajari dan menilai ajaran Islam, sehingga 
ada kemungkinan mereka memeluk agama Islam 
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atas kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan 
dan tekanan. Dengan demikian mereka akan 
memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak.17 

Pendapat-pendapat di atas dapat diambil 
pengertian bahwa sebenarnya perang dalam Islam 
tidak hanya bersifat defensif (mempertahankan 
diri) tetapi juga ofensif (ekspansif). Ini artinya 
bahwa, menurut mereka sah-sah saja umat Islam 
menyerang kaum musyrikin dan non Islam yang 
tidak melakukan penyerangan terhadap umat 
Islam dengan motif dakwah atau dengan motif 
pemberlakuan syariat Islam. Hal ini sama halnya 
dengan para peneliti Eropa ketika menjelaskan 
tentang jihad. Mereka menjelaskan bahwa: 
“Menyebarkan Islam dengn senjata adalah tugas 
suci kaum muslimin semuanya”seakan-akan kata 
jihad bukan saja berarti perang, melainkan pula 
perang untuk menyebarluaskan Islam.18 

Ini sunguh ironis, karena sesunguhnya 
peperangan pada hakikatnya tidak dikehendaki oleh 
Islam. Dan setiap orang pasti membencinya.(al-
Qur’an surat al-Baqarah [2]:216). Allah mewajibkan 
perang dan jihad karena untuk menolak keganasan 
sebagian manusia pada sebagian yang lain.(al- 
Qur’an surat al-Baqarah [2]:251). Oleh karena itu 
jihad dan perang yang diijinkan al-Qur’an adalah 
untuk menghindari penganiayaan. Sebagaimana al-

17  Abd Al-Karim Zaidan, Ushûl Al-Da’wah, Baghdad : Maktabah Al-Manâr Al-Islâmiyah, 
1401 H/1981 M, halaman : 264-266.

18 Lihat, Maulana Muhammad Ali,Islamologi (Dinul Islam).R.Kaelan dan HM.Bachrun, 
(Penerjmah), Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta, 2001, h,563



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

102

Qur’an surat al-Haaj [22]:39-40 Telah diizinkan 
(berperang) bagi orang-orang yang diperangi, 
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan 
sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa 
menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang 
telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa 
alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: 
“Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya 
Allah tiada menolak (keganasan) sebagian 
manusia dengan sebagian yang lain, tentulah 
telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-
gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan 
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut 
nama Allah... (al-Quran surat al- Haaj [22]:39-40). 
Yang tercantum dalam ayat tersebut menunjukan 
bahwa yang mula-mula sekali membicarakan hal 
perang. Izin itu diberikan kepada orang-orang 
yang diperangi oleh musuh (yuqataluna) dan 
bukan izin perang terhadap sembarang musuh, 
melainkan musuh yang melancarkan serangan 
terhadap mereka. Serangan yang dilancarkan oleh 
pihak musuh yang berniat untuk menghancurkan 
kaum muslimin, atau memaksa mereka supaya 
meninggalkan agama mereka.19 Dengan demikian 
ijin bagi orang Islam untuk memerangi orang kafir 
bukan karena kekufuran atau keengganan mereka 
memeluk Islam, tetapi karena penganiayaan yang 
mereka lakukan terhadap hak-hak dasar manusia 
untuk memeluk agama yang dipercayainya (Dan 
bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai 

19  Ibid 
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mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka 
telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu 
lebih besar bahayanya dari pembunuhan, (al-
Qur’an surat al-Baqarah [2]:191-192 dan al-Qur’an 
surat al- Mumtahanah [60]:8-9).20 

Ayat selanjutnya yang mengizinkan perang 
terhadap kaum muslimin. Adalah al-Qur’an surat al-
Baqarah[2]:190 “Dan perangilah di jalan Allah 
orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas”.(al- Qur’an surat 
al-Baqarah[2]:190). “Melampaui batas” dijelaskan 
oleh Nabi SAW, dengan contoh membunuh wanita, 
anak kecil, dan orang Tua. Bahkan oleh al-Qur’an 
salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak 
melakukan penyerangan, sebelum terjadi keadaan 
perang dengan pihak lain; karena itu jika sebelumnya 
ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok, 
perjanjian itu harus dinyatakan pembatalannya 
secara tegas terlebih dahulu (al-Qur’an surat al-
anfal [8]:58).21 Perang harus berakhir dengan 
berakhirnya penganiayaan. (Perangilah mereka 
sampai batas berakhirnya penganiayaan,, dan 
agama hanya untuk Allah belaka…. (al-Qur’an 
surat al-Baqarah[2]:193). 

Ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa 
ayat-ayat yang memerintahkan berperang untuk 

20 Ibid, 683-685

21 M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 
Umat, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h, 683 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

104

membela diri itu telah dihapus (mansukh) oleh 
ayat-ayat dalam surat at-Taubah[9] yang diturunkan 
kemudian. Tetapi jika dicermati, sebenarnya ayat 
tersebut tidak mengubah sedikitpun perinsip-
perinsip yang telah digariskan sebelumnya. 
Misalnya dalam surat kesembilan hanya diuraikan 
diperintahkan bertempur dengan kaum musyrik, 
tetapi tidak dengan semua kaum musyrik. Ayat 
pertama surat kesembilan menyebutkan bebas 
dari segala tuntutan adalah ditujukan kepada 
kaum musyrik yang mengadakan perjanjian dengan 
kamu, bukan semua kaum musyrik. Bahkan di 
situ masih ada pengecualian. “Kecuali orang-
orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak 
mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu 
dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 
yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka 
itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya…
”(al-Qur’an: at-Taubah [9]:4)22

Ini menunjukan bahwa kaum musyrik yang 
mengadakan perjanjian persahabatan dengan 
kaum muslimin,maka kaum muslimin tidak boleh 
memerangi mereka. Hanya kaum yang memusuhi 
dan yang memutuskan ikatan perjanjian dan 
menyerang kaum muslimin sajalah yang harus 
diperangi. Adapun kaum musyrik perorangan, 
sekalipun ia termasuk golongan kaum yang 
memusuhi, ia tetap tidak diganggu jika ia mau 
meminta keterangan tentang Islam, dan ia diberi 

22  Maulana Muhammad Ali,Islamologi (Dinul Islam)….,h, 573
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jaminan keamanan untuk pulang kerumah sekalipun 
ia tak memeluk Islam, sebagaimana al-Qur’an surat 
at-Taubah[9]:6: Dan jika seorang diantara orang-
orang musyrikin itu meminta perlindungan 
kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah 
ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu 
disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. 
(al-Qur’an surat at-Taubah[9]:6:).

Surat kesembilan yang disangka menghapus 
(nasikh) ayat yang diturunkan sebelumnya, tetap 
hanya membicarakan perang dengan kaum musyrik 
yang “mendahului menyerang kamu” dan ini adalah 
syarat yang diletakkan dalam ayat yang diturunkan 
sebelumnya seperti misalnya dalam surat al-
Baqarah[2]:190.

Boleh jadi sikap radikalisme agama (اتلطرف 
 muncul bukan karena al-Qur’an dan hadits (ادليين
mengajarkannya demikian, tetapi mungkin karena 
orang tersebut yang kurang tepat dalam memahami 
teks-teks agama. Karena baik teks-teks al- Qur’an 
maupun hadits adalah satu-kesatuan yang tidak boleh 
dipisahkan antara satu dengan lainnya. Misalnya 
saja al- Qur’an surat kesembilan ayat 5 (sebagaimana 
telah diuraikan di atas): menyebutkan: 

وََجدتُُّموُهْم  َحيُْث  ِكنَي  ُمْشِ
ْ
ال  

ْ
فَاْقتُلُوا ُُرُم 

ْ
ال ْشُهُر 

َ
األ انَسلََخ  إَِذا 

فَ

 لَُهْم ُكَّ َمرَْصٍد ..
ْ
وُهْم َواْقُعُدوا وَُخُذوُهْم َواْحُصُ

Artinya:»Apabila sudah habis bulan-bulan 
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Haram itu, maka bunuhlah orang-orang 
musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, 
dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan 
intailah di tempat pengintaian….(al-Qur’an surat 
at-Taubah [9]:5) kata-kata serupa juga disebutkan 
pada ayat yang diturunkan sebelumnya yakni al- 
Quran surat al- Baqarah (2)191.

Secara sepintas bisa dipahami ayat-ayat tersebut 
dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk membunuh 
secara serampangan terhadap kaum musyrik dan 
kaum kafir. Tetapi sebenarnya jika dikaitkan dengan 
ayat sebelum dan sesudahnya, orang yang harus 
dibunuh ialah kaum musyrik yang mengangkat 
senjata dan mendahului menyerang kaum muslimin. 
Demikian juga jika dipahami, awal surat kesembilan 
tersebut, itu adalah bertalian dengan kabilah kaum 
musyrik yang mengadakan perjanjian dengan kaum 
Muslimin, lalu mereka memutuskan perjanjian itu 
dan menyerang kaum muslimin. Teranglah di sini 
bahwa yang wajib dibunuh adalah bukan kaum 
musyrik dan kaum kafir yang tersebar di penjuru 
dunia ini. Demikian juga ayat kelima surat at-Taubah: 
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, 
maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di 
mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah 
mereka. Kepunglah mereka dan intailah di 
tempat pengintaian. Ayat tersebut masih berkaitan 
dengan ayat sebelumnya(ayat 4 surat tersebut): 
kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah 
mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan 
mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari 
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isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka 
membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka 
terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai 
batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-
orang musyrik tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian namun mereka membatalkan perjanjian 
itu berulangkali ((Yaitu) orang-orang yang 
kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, 
sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada 
setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-
akibatnya).) (al-Qur’an surat al-Anfal[8]:56).

Teori pemahaman yang demikian itulah yang 
dalam ulum al- Qur’an disebut Munasibah al-
Ayah, sebuah pemahaman yang menyakini bahwa 
antara satu-ayat dengan ayat lainnya ada keserasian 
dan keterkaitan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
Tidak hanya sampai disitu, bahkan antara al-
Qur’an dan hadits itu sendiri adalah merupakan 
satu kesatuan dalam agama Islam yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan. oleh karena itu memisahkan 
keduanya berarti menghilangkan agama itu sendiri. 
Yang ideal dalam memahami teks-teks agama baik 
al-Qur’an maupun hadits seharusnya dilakukan 
secara komprehensip (syamil) bukan sepotong-
potong (Juziyyat),dalam tradisi pemikiran tafsir 
kontemporer kita kenal metode tafsir maudlui 
(tematik) atau tauhidi (kesatuan)yakni: Meted 
penafsiran al-Qur’an dengan cara menghimpun 
ayat-ayat yang berkaitann dengan topik terkait 
di manapun ayat itu ditemukan, selanjutnya ia 
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menyajikan kandungan dan pesan-pesan yang 
berkaitan dengan topik yang dipilihnya itu tanpa 
terikat dengan urutan ayat dan surat sebagimana 
terlihat dalam mushaf, dan tanpa menjelaskan 
hal-hal yang tidak berkaitan dangan topic 
walaupun hal yang tidak berkaitan itu secara 
tegas dikemukankan oleh ayat yang dibahasnya.23 

Memang diakui bahwa teks-teks al-Qur’an 
maupun hadits disatu sisi memang memiliki 
karakter yang keras seperti ayat dan hadits di atas 
(haditsnya sebutin), tetapi di sisi yang lain teks-teks 
tersebut memiliki karakter-karakter yang lunak. 
Prilaku Nabi SAW yang merupalkan bayan penjelas 
bagi al-Qur’an, ternyata tidak seperti yang dipahami 
oleh sebagian kalangan. Nabi justru rumahnya 
terbuka buat non muslim. Bahkan salah satu mertua 
Nabi SAW, Huyay bin Ahtab, adalah seorang 
tokoh Yahudi dari bani Quraidhah. Dalam Shohih 
Bukhari dan Shahih Muslim ada keterangan bahwa 
umul mukminin, ‘Aisyah, istri Nabi SAW, sering 
berdiskusi di rumah Nabi SAW dengan wanita-
wanita Yahudi, yang datang terkadang sendiri 
terkadang lebih dari satu. Kadang melibatkan Nabi 
dalam masalah-masalah agama.24 Nabi Muhammad 
SAW juga membiarkan orang-orang nashrani Najran 
hidup berdampingan dengan umat Islam, mereka 
tidak diperangi oleh Nabi. Demikian juga orang-
orang majusi yang hidup di kawasan Hajar, daerah 

23 M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 
Umat,…h, xii 

24 Ali Musthofa Yaqub, Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama, Makalah, 
Seminar Nasional al-Qur’an dan Terorisme, (tidak diterbitkan).Jakarta, 2006
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timur Jazirah Arab, dibiarkan hidup oleh Nabi SAW. 
Bahkan pada saat akhir kehidupan Nabi SAW, beliau 
masih melakukan transaksi dengan orang non 
Muslim dimana Nabi SAW meminjam gandum 30 
sho’ (+75 Kg) dari seorang Yahudi bernama Abu al-
Shahm dengan menggadaikan baju perang beliau.25 

Pertanyaannya adalah mengapa Nabi SAW Tidak 
memerangi dan membunuh mereka semua? Dengan 
demikian yang perlu dilakukan adalah memilih dan 
memilah teks-teks agama baik al- Qur’an maupun 
hadits mana yang memiliki karakter keras dan mana 
yang tidak. Kemudian dianalisis melalui asbab an- 
nuzul maupun asbab al- wurudnya. Disitulah akan 
kita jumpai bahwa ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits 
yang karakternya keras, konteknya adalah perang. 
Dan teks-teks tersebut tidak boleh di terapkan dalam 
situasi damai. Karena kalau hal itu dilakukan maka 
yang terjadi adalah reduksi dan distorsi terhadap 
ajaran-ajaran agama Islam.

B.  Perang dalam al-Hadits

Dalam Hadits Nabi juga terdapat teks Hadits yang 
memerintahkan untuk berperang serta berorientasi 
kepada pemaksaan terhadap non muslim menjadi 
muslim, sebagaimana riwayat al-Bukhari dari Ibnu 
‘Umar RA.

أن رسول الل صل الل عليه  ابن عمــر ريض الل عنـه  عن 

25  Ibid
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أن  يشــهدوا  حت  انلاس  أقاتل  أن  أمــرت  قال  وســـلم 

الصـــالة  ويقيمــوا  اال الل وأن حممـــدا رســول الل  الاهل 

ويؤتــوا الزاكة فاذا فعلوا ذلك عصموا مين دمــاءهم وأمــواهلم 

اال حبــق االســـالم وحـسابــهم يلع الل.

 Artinya: «Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu 
‘Anhu berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda:” Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia (non Islam) sampai mereka benar-
benar mengucapkan Syahadat26 dan Muhammad 
pesuruh-Nya, mereka mendirikan shalat dan 
mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan 
perintah itu, maka selamatlah jiwa (darah) dan 
harta benda mereka karena memeluk Islam, dan 
semua urusannya milik Allah SWT”.27

Hadits di atas ternyata disabdakan berulang kali 
yaitu pada saat pasukan muslim akan berangkat ke 
Khaibar (7 H), Tabuk dan kedatangan utusan Bani 
Tsaqif pada tahun 9 Hijriah. Cakupan non muslim 
yang diisyaratkan dalam Hadits tersebut di atas 
tidak hanya tertuju kepada kaum kafir/musyrik28, 

26  Syahadat yang dimaksudkan di sini adalah mengikrarkan serta meyakini bahwa Tidak 
ada tuhan yang harus disembah melainkan Allah SWT, dan meyakini sebenarnya bahwa Nabi 
Muhammad adalah Nabi dan Utusan Allah.

27  Lihat Imam Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab al-Amr biQital al-
Nas, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, h. 35-36, no Hadits 20-22. lihat pula al-Bukhari, Shahih……, 
Kitab al-Iman, Bab Q.S. al-Taubah ayat 5, Juz I, h. 13, No Hadits 25. dengan sumber dari sahabat 
yang sama maupun sahabat yang lainnya, serta matan yang mirip dan ringkas.

28  Kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT, sedangkan terminologi 
musyrik adalah mereka yang beriman kepada Allah tetapi menyekutukannya dengan makhluk 
Allah SWT lainnya.
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akan tetapi juga terhadap ahl-al-Kitab.29

Kalau kita meneliti secara seksama akan hadits 
tersebut di atas, maka dari aspek waktu (masa), 
Hadits tersebut disabdakan ketika kaum muslim 
telah aman dari orang-orang kafir Makkah melalui 
Shulh al-Hudaibiyah (6 H)30. 

Dalam kaitan ini, Hadits di atas memiliki 
landasan normatif dalam al-Qur’an, misalnya dalam 
Q.S. al-Baqarah, ayat 190 dan 193, juga al-Nisa ayat 
76, al-Anfal ayat 39, al-Taubah ayat 5, 12, 29, 36 dan 
122, kesemuanya berisi penekanan atau perintah 
memerangi non muslim dari komunitas musyrik 
atau mereka harus masuk Islam.

Sementara sebagian orang beranggapan, kalau 
perang terjadi karena pilihan yang tidak seimbang 
hanya untuk kaum musyrik. Sebab mereka mesti 
masuk ke dalam agama Islam atau berhadapan 
dengan kaum muslim. Apalagi dalam al-Qur’an surat 
al-Taubah ayat 5 dan 9, menurut sebagian ulama yang 
beraliran klasik adalah sebagai nasikh (penghapus) 

29  Riwayat Ibnu Hanbal dari Mu’adz, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
menyabdakan Hadits tersebut setelah subuh pada saat pasukan muslim akan menuju Tabuk. 
Riwayat Ibn Hanbal lainnya dan al-Darimi menyebutkan sahabat Aus bin Abi Aus mendengar Hadits 
tersebut pada saat ia mengikuti utusan Bani Tsaqif yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Riwayat 
Ibn Abi Syaibah dari ‘Umar, juga dikutip Ibn Hamazah menyebutkan, saat nabi Muhammad SAW 
mengirim ‘Ali ke Khaibar dan menyabdakan hadits tersebut di atas. Lihat Ibrahim bin Muhammad 
al-Dimasyqi Ibn Hamzah (w. 1120 H), al-Bayan wa al-Ta’rif Asbab al-Wurud al-Hadits, (Bairut: 
Dar al-Ma’rifah, 2003), h. 172-173.

30  Shulh al-Hudaibiyah adalah perjanjian antara nabi dan pemuka-pemuka Quraisy pada 
tahun 628 M/6 H. perjanjian ini terjadi karena pada tahun yang sama Nabi beserta para pengikutnya 
berjumlah 1500 orang bermaksud hendak mengunjungi Ka’bah dalam rangka menjalani ibadah haji 
ke Makkah. Namun Quraisy setelah mendengar keberangkatan nabi tersebut, mereka menyiapkan 
pasukan tentara dan pasukan berkuda sebanyak 200 orang yang dipimpin Khalid Bin Walid dan 
Ikrimah bin Abi Jahal dengan tujuan merintangi nabi dan pengikutnya masuk ke Kota Makkah. 
Dengan perjanjian itu Rasulullah SAW berbalik pulang ke Madinah tanpa harus melaksanakan 
ibadah haji sesuai dengan isi perjanjian itu.
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terhadap beberapa ayat al-Qur’an sekaligus termasuk 
surat al-Baqarah ayat 25631 tentang hak individu 
untuk menganut agama tertentu.32

Para ulama yang beraliran klasik telah 
memahami ayat-ayat tentang “perang” pada surat 
al-Taubah sebagai ketentuan yang telah menghapus 
begitu banyak ayat yang menyatakan tentang 
tidak ada paksaan masuk Islam terutama bagi 
kaum musyrik. Di sisi lain kita dapatkan sebuah 
ayat yang menyatakan bahwa Islam itu agama 
yang Rahmatan Lil ‘alamin. Dalam konteks ini 
harus dilihat sesungguhnya bahwa tujuan dakwah 
Rasulullah SAW, bukan untuk memaksa orang lain 
apalagi ingin menguasai33, melainkan Nabi hanya 
untuk menyampaikan risalah Ilahiyah.

Cara-cara seperti di atas semestinya kita gunakan 
dalam memahami peperangan yang terjadi pada masa 
Rasulullah SAW. Karena Amstrong, membantah persepsi 
kebanyakan orang-orang Barat yang menyatakan 
bahwa Islam agama yang identik dengan pedang dan 

31  Ayat dimaksud berbunyi:

ال إكراه ف ادلين قد تبني الرشد من اليغ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثىق ال 
انفصام هلا والل سميع عليم

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 
yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

32  Ahmad bin Muhammad al-Muradi al-Nuhas, al-Nasikh wa al-Mansukh, (Kuwait: 
Maktabah al-Falah, 1408/1998), h. 103.

33  Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa tujuan dakwah bukan untuk memaksa atau menguasai 
sebagaimana friman Allah dalam surat al-Ghasyiah 21-22, sebagai berikut:

فذكر إنما أنت مذكر, لست عليهم بمصيطر
Artinya: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi 

peringatan., Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
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perang, serta Nabi Muhammad SAW menyebarkannya 
dengan paksaan dan kekerasan. Lebih lanjut, Amstrong 
menyatakan bahwa perang yang Rasulullah SAW lakukan 
justru merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan 
hidup mereka sendiri, dan kondisi sosial saat itu tak 
terelakkan lagi harus berhadapan dengan kekerasan. 
Sebab tidak mungkin ada perubahan sosial yang 
radikal tanpa melalui pertumpahan darah. Karena itu, ia 
mengartikan jihad bukan hanya gerakan yang berkaitan 
dengan fisik semata, namun lebih dari sekedar itu, yaitu 
meliputi fisik, moral, intelektual dan spiritual.34

Kalau demikian adanya, bagaimana ayat-ayat 
al-Qur’an dan al-Hadits di atas yang secara tegas 
menyatakan bahwa non muslim harus diperangi? 
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, menarik 
untuk mencermati bahwa kalau Hadits tentang perintah 
memerangi siapa saja sampai mereka beriman tersebut, 
ternyata para ulama memahaminya dengan pemahaman 
yang beragam.

Ibnu Hajar mengemukakan ada enam interpretasi 
yang dapat digabung menjadi empat interpretasi terkait 
dengan Hadits di atas. Namun yang paling menarik 
di antara interpretasi itu adalah perintah memerangi 
non muslim tersebut adalah sebuah ungkapan yang 
bertujuan mengagungkan kalimat Allah dan supaya 
orang-orang yang tidak beriman mengakui keberadaan 
Islam. Pengakuan mereka akan status Islam dengan 
cara, sebagian melalui peperangan karena tidak dapat 
dihindarkan sebagaimana kata Amstrong tadi, juga 

34  Karen Amstrong, Muhammad a Biography of the Prophet, (London: Victor Gollancz 
Cassel Group, 1995), h. 168.
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melalui pembayaran Jizyah dan juga dapat melalui 
perjanjian damai35. Pendapat ini dapat dipandang sebagai 
pendapat yang moderat karena mengarah kepada 
indikasi bahwa perang bukanlah tujuan, melainkan 
hanya sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi 
sebuah agama, dalam hal ini Islam. Artinya bahwa hadits 
tersebut di atas tadi tidak berlaku secara general.

Masalah lain adalah perbedaan pemahaman di antara 
para ulama khususnya yang mutaqaddimin36 dan juga 
muta’akhhirin, tentang mansukhnya ayat yang terdapat 
dalam surat al-Baqarah ayat 256 tadi.37 Al-Qurthuby 
menukil ada dua kelompok yang memiliki pandangan 
yang bertolak belakang38. Pertama, mereka yang setuju 
adanya penghapusan (mansukh) terhadap ayat 256 
dari al-Baqarah, dan Kedua, mereka yang mengatakan 
tidak ada nasakh pada ayat tersebut. Sebagian lagi 
mengatakan bahwa ayat tersebut telah dihapus oleh ayat 
Q.S. al-Taubah ayat 7339, namun lainnya mengatakan 

35  Lima interpretasi lainnya adalah, pertama, Hadits di atas bersatus mansukh karena ada 
kebolehan membayar al-Jizyah dan boleh melakukan perjanjian damai dengan non muslim. Kedua, 
dan ketiga, yang dimaksud memerangi manusia (siapapun) dalam Hadits tadi bersifat umum, 
namun dikhususkan sebagian dari yang umum tadi. Atau Hadits ini bersifat umum namun yang 
dimaksud adalah khusus. Yang khusus di sini adalah kaum musyrik. Keempat, yang dimaksud 
dengan memerangi adalah sesuatu yang dapat menggantikan posisi perang, seperti dengan 
membayar al-Jizyah atau yang lainnya. Kelima, tujuannya untuk membayar al-Jizyah, agar non 
muslim senantiasa tunduk kepada Islam. Lihat Ibnu Hajar al-’Astqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar 
al-Fikr, t. th), h. 109.

36  Istilah Mutaqaddimin adalah ulama yang hidup sampai abad ketiga Hijriah, sedangkan 
ulama Muta’akhhirin adalah ulama yang hidup setelah abad ketiga hijriah. Lihat Abu al-Hasanat 
Muhammad ‘Abd al-Hayyi al-Laknawai (w. 1304 H), al-Raf’u wa al-Takmil fi al-Jarh wa al-
Ta’dil, (t.tp: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, t.th), h. 60-64.

37  Lihat Ibn al-Katsir, Tafsir al-Qur’an al-’Adhim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz I, h. 312.

38  Al-Qurthuby, Tafsir al-Qurthuby, Juz III, h. 280-281.

 يا أيها انليب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري 39
Artinya: Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan 

bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahanam. Dan itulah tempat 
kembali yang seburuk-buruknya.
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dinasakh dengan surat al-Nisa’ ayat 6540.

Seperti yang kita yakini bahwa tidak mungkin 
terdapat pertentangan antara al-Qur’an dan al-Hadits, 
karena pada prinsipnya Hadits hanya menjelaskan 
sesuatu yang ada dalam al-Qur’an. Oleh karenanya, 
apabila terdapat Hadits yang isinya bertentangan dengan 
nilai al-Qur’an, tentu Hadits tersebut harus ditolak.

Hadits yang tersebut di atas tadi yang 
memerintahkan untuk memerangi manusia sehingga 
mereka Islam, sebagian pakar dan cendekiawan salah 
di dalam memahami makna Hadits tersebut. Mereka 
menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadits dengan penafsiran 
yang seolah-olah satu dengan yang lainnya bertentangan 
(kontradiktif). Satu sisi al-Qur’an mengatakan: “Tidak 
ada paksaan dalam beragama”, namun di sisi lain kita 
temukan Hadits:” Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia sampai mereka bersyahadat……..”.

Dalam kaitannya dengan masalah ini, Muhammad 
Ali41 memberikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa segala bentuk perintah kepada Nabi adalah 
merupakan wahyu Allah. Oleh karenanya semua 
perintah pasti tercantum dalam al-Qur’an. Untuk itu 
tidak disangsikan lagi kalau Hadits tersebut bersumber 
kepada ayat al-Qur’an. Allah SWT dalam al-Qur’an 

40  Ayatnya berbunyi sebagai berikut:

فال وربك ال يؤمنون حت يكموك فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا ف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
Artinya: «Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 

menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak 
merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya».

41  Maulana Muhammad Ali, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Islamologi (Dinul Islam), 
(Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.th), h. 583.
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berfirman yang berbunyi:” Jika mereka bertobat, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka 
itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.42 
Kalau diamati secara seksama, maka masalah pokok 
yang dibicarakan dalam Hadits itu dengan ayat di atas 
benar-benar sama, dan perintah yang tercantum dalam 
Hadits itu tercantum pula dalam ayat ini. Maka untuk 
mendekatkan pemahaman kita, diperlukan untuk 
membaca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.43

Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa ayat-ayat ini 
menjelaskan bahwa terdapat suatu kabilah yang tidak 
menghormati ikatan keluarga dan perjanjian yang telah 
mereka buat, dan mereka mendahului menyerang kaum 
muslimin dan merencanakan untuk mengusir Nabi 
Muhammad, maka inilah kaum yang harus diperangi.44

Firman Allah pada ayat 9 dari al-Qur’an dalam surat 
al-Taubah yang menyatakan:” Apabila sudah habis bulan-
bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin 
itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah 

42  Lihat Q.S. al-Taubah [9]: 11.

43  Ayat sebelum dan sesudah yang dimaksud adalah dimulai dari ayat 10-13 pada surat al-
Taubah, yaitu sebagai berikut:

Ayat 10: «Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan 
tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas».

Ayat 11:» Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka 
itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang 
mengetahui».

Ayat 12:» Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka 
mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena 
sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya 
mereka berhenti».

Ayat 13:» Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), 
padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama 
kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang 
berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman».

44  Maulana Muhammad Ali, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Islamologi…., h. 583.
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mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat 
pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan 
kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini diturunkan pada tahun ke-9 dari hijrah Nabi, 
dan pada saat itu, berbagai kabilah (kelompok) satu demi 
satu memeluk agama Islam, maka dari itu digariskan 
satu persyaratan, bahwa jika salah satu kabilah yang 
memusuhi Islam dan membatalkan perjanjian dan 
memerangi kaum muslimin, lalu mereka masuk Islam, 
maka seketika itu segala bentuk permusuhan dengan 
mereka harus dihentikan karena mereka adalah saudara 
seagama dengan kaum muslimin. Segala kesalahan 
dan kelaliman yang pernah ada harus dilupakan, dan 
tidak seorang pun di antara mereka diperlakukan tidak 
adil betapapun besar kesalahan mereka, terkecuali 
apabila mereka harus dihukum menurut hukum Islam, 
sebagaimana yang termaktub dalam Hadits tersebut.45

Untuk itu Hadits tersebut di atas tidaklah berarti 
bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk 
memerangi orang-orang sampai mereka memeluk Islam, 
akan tetapi dalam Hadits ini, beliau diperintahkan untuk 
menghentikan pertempuran yang sedang berlangsung 
dengan suatu kabilah, apabila mereka secara sukarela 
memeluk Islam, sebagaimana diterangkan dalam ayat 
al-Qur’an yang disebutkan di atas. Dalam sejarah Islam 
tidak pernah ada contoh di mana tidak ada satupun 
prilaku Rasul yang menyatakan bahwa beliau pernah 

45  Maulana Muhammad Ali, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Islamologi….., h. 584.
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menyatakan perang terhadap suatu tetangga dikarena 
kan tetanga itu tidak memeluk Islam. Kenyataannya 
adalah bahwa Rasulullah mengadakan perjanjian dengan 
kaum musyrik dan Yahudi ataupun kalangan Kristen, 
hal ini membuktikan bahwa yang dimaksud dengan 
An-Nas (orang-orang) dalam Hadits itu adalah suatu 
kaum/kabilah yang berulang kali melanggar perjanjian, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur’an.

Dalam hadits lain juga disebutkan sebuah riwayat 
yang berbunyi: “Orang yang berperang agar Kalimah 
Allah dijunjung tinggi”. Hadits ini akan dapat dipahami 
secara benar, apabila Hadits tersebut dibaca secara 
keseluruhan atau bukan dengan cara sepotong-
sepotong. Lebih jelasnya, berikut saya cantumkan teks 
Hadits tersebut:

الل  اىل انليب صل  قال: جاء رجل  أب موس ريض الل عنــه  عن 

للكر,  يقاتل  والرجل  للمغنم,  يقاتل  الرجل  فقال:  وســلم  عليه 

والرجل يقاتل لريى ماكنه, فمن ف سبيل الل؟ قال: من قاتل تلكون 

لكمــة الل يه العليا فهو ف سبيل الل

Artinya: «Dari Abi Musa berkata: bahwa telah datang 
menghadap Rasulullah SAW, seorang laki-laki dan 
bertanya kepada Rasul. Seseorang berperang dengan 
tujuan mencari harta rampasan (ghanimah), dan 
seseorang berperang agar dikatakan sebagai seorang 
pemberani, dan ada orang yang berperang untuk 
mendapatkan kedudukan, maka mana di antara 
mereka yang termasuk berperang di jalan Allah? 
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Nabi menjawab: “Barang siapa yang berperang di 
jalan Allah demi tegaknya kalimat Allah (tauhid), 
maka dialah yang berperang di jalan Allah”.46

Hadits di atas menyebutkan bahwa orang yang 
termasuk berperang di jalan Allah adalah orang yang 
membela agama Allah sebagaimana menurut al-Qur’an. 
Jadi seseorang dapat dikatakan berperang di jalan Allah, 
apabila niatnya benar-benar tulus karena Allah, tidak riya’ 
atau dengan tujuan mencari keuntungan-keuntungan 
duniawi. Pada saat orang kafir berperang dengan 
tujuan menghancurkan agama Islam, maka umat Islam 
yang melakukan peperangan dalam kondisi seperti ini 
termasuk membela agama, dan masuk ke dalam kategori 
perang untuk menjunjung tinggi kalimah Allah.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pada masa lalu 
atau dalam konteks modern sekarang ini, jihad dalam 
bentuk perang yang bertujuan melakukan ekspansi 
kekuasaan, bukanlah sesuatu yang datang dari praktek 
Rasulullah SAW, ataupun semangat al-Qur’an. Terlebih 
lagi dalam konteks masa kini, hampir semua masyarakat 
Internasional telah hidup pada suatu tatanan sosial 
politik serta budaya dalam bentuk negara yang memiliki 
kedaulatan masing-masing, serta praktek hubungan 
antara negara yang jauh dari invasi ke wilayah negara 
lain sebagaimana yang umum terjadi pada abad ke-7 
masehi.

Statement di atas bukan berarti bahwa tidak ada 
lagi usaha suatu negara untuk “menginvasi” negara lain. 
Sebagai contoh pertikaian Palestina dan Israel, masing-

46  Lihat Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 132.
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masing dari kedua belah pihak mengklaim lebih berhak 
atas suatu wilayah. Dalam konteks ini, jihad bagi rakyat 
Palestina adalah menjadi suatu keharusan. Mungkin 
akan menjadi polemik bila dinyatakan bawha perang 
antara Palestina versus Israel yang sampai kini tidak 
berujung, merupakan perang karena mempertahankan 
agama. Tidak akan ada polemik atau kontroversi 
bila dikatakan bahwa perang tersebut menyebabkan 
masyarakat Palestina tidak leluasa dan tentram 
menjalankan praktek ibadah agama mereka. Peristiwa 
pembantaian Hebron (1994)47 dan pendudukan masjid 
Aqhtaf di Baldah al-Qadimah tepi Barat, merupakan 
bukti kebebasan menjalankan ajaran agama di wilayah 
Tepi Barat ini sangat terancam. Namun peristiwa seperti 
ini seperti didiamkan begitu saja oleh negara-negara 
kuat, padahal merekalah yang mengusung slogan hak 
asasi manusia dalam menganut agama. Karena itu, tidak 
mengherankan apabila Ann Elizabeth Mayer dalam 
bukunya Islam and Human Right tidak menyalahkan 
mereka yang mengeritik Barat akibat politik standar 
ganda yang diterapkan oleh negara-negara maju 
terutama dalam mengevaluasi pelanggaran HAM yang 
dilakukan dunia ketiga.48

4.  Etika Perang dalam Islam

Dari berbagai uraian di atas, menunjukkan bahwa 
47 Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 43 nyawa orang Islam melayang serta 

pendudukan masjid Aqthaf dengan cara membuang mushaf al-Qur’an keluar dari masjid dan 
menempatkan orang Israel di dalam masjid dengan perabotan rumah tangganya. Lihat: www.
republika.co.id. (10 Oktober 2007).

48 Hal tersebut dikutip oleh Alwi Shihab, Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam 
Beragama, (Bandung: Mizan, 1997), h. 181.

http://www.republika.co.id
http://www.republika.co.id
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perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan 
umat Islam adalah untuk menegakkan hak-hak setiap 
orang untuk merdeka dan bebas menjalankan agama 
sesuai dengan kepercayaannya. Bukan sebaliknya, 
yaitu memaksa orang lain agar menjadi muslim atau 
menjadikan agama sebagai simbol dari perjuangan 
untuk meraih kekuasaan. Prinsip inilah yang berlaku 
bagi umat Islam dalam berperang. Terlebih lagi dalam 
ajaran Islam, peperangan dilakukan dengan penuh etika 
dan rambu-rambu yang harus ditegakkan, artinya bukan 
sembarang perang. Oleh karena itu, patut bagi kita 
untuk mengetahui aturan-aturan perang dalam Islam, 
sebagai berikut:

a) Larangan membunuh personil tertentu 
dan merusak fasilitas umum

Dalam mengutus atau mengirim pasukan-
pasukan ke medan perang, Rasulullah SAW selalu 
menyampaikan pesan-pesan tertentu terkait dengan 
aturan-aturan perang, di antara pesan tersebut 
sebagaimana termaktub dalam Hadits seperti yang 
diriwayatkan dari Sulaiman bi Buraidah:

“Rasulullah SAW pada saat mengangkat 
pemimpin atas satu pasukan perang mewasiatkan 
pemimpinnya agar bertakwa kepada Allah SWT, 
dan juga kepada umat Islam untuk selalu berbuat 
kebajikan. Kemudian Beliau bersabda: “Berperanglah 
kalian dengan nama Allah, perangi orang-orang yang 
ingkar terhadap Allah, perangi mereka dengan tidak 
berbuat curang (yaitu mengambil harta rampasan 
dengan jalan khianat), melanggar janji, membunuh 
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Dalam sejarah Islam tidak pernah 
ada contoh di mana tidak ada 
satupun perilaku Rasul yang 

menyatakan bahwa beliau pernah 
menyatakan perang terhadap suatu 
tetangga dikarena kan tetanga itu 

tidak memeluk Islam.

“
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korban dengan cara mutilasi, serta membunuh anak-
anak. Dan jika kamu bertemu dengan musuh-musuh 
Allah dari kaum musyrikin, maka berikan kepadanya 
tiga alternatif. Bila mereka memenuhi ajakanmu, 
maka terimalah dan tahanlah dirimu untuk tidak 
menyerang. Selanjutnya, ajaklah mereka menuju 
Islam, agar mereka mau pindah dari negerinya ke 
negeri Muhajirin, dan berikan berita bagi mereka, 
apabila mereka melakukan hal tersebut, maka 
mereka memperoleh seperti apa yang diperoleh atas 
orang-orang al-Muhajirin, demikian pula sebaliknya. 
Akan tetapi apabila mereka masuk ke dalam Islam, 
dan mereka enggan berpindah dari tempatnya, maka 
berotahukanlah bahwa posisi mereka sama seperti 
orang Arab lainnya, berlaku sebagaimana terhadap 
mukmin lainnya, dan mereka tidak memperoleh 
sedikitpun dari harta rampasan perang (ghanimah) 
dan harta fay’, kecuali mereka ikut berjihad dengan 
kaum muslim. Akan tetapi apabila mereka enggan 
masuk Islam, maka mintalah kepada mereka jizyah. 
Apabila mereka setuju, maka terimalah dan tahanlah 
dirimu dari menyerang mereka. Akan tetapi apabila 
mereka enggan untuk semua dalam arti mereka 
menolak, maka berlindunglah kepada Allah dan 
perangi mereka.49

Dalam konteks kekinian, di mana peperangan 
tidak lagi mengindahkan tata cara dan etika dalam 
berperang, bahkan dalam kondisi sekarang, negara-
negara tertentu cenderung membumihanguskan 

49 Lebih lengkapnya lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Jihad wa al-Sair, Bab 
Ta’mir al-Imam al-Umara, Jilid II, h. 131-132, Nomor Hadits 1731. Juga Abu Dawud dalam Sunan Abi 
Dawud, Ktab al-Jihad, Bab fi Du’a al-Musyrikin, Juz II, h. 382-383, Nomer Hadits 1623.
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tempat-tempat yang dilarang untuk dirusak 
termasuk tempat ibadah, bahkan juga menelan 
banyak korban. Pengeboman Hiroshima dan 
Nagasaki pada 6 Agustus 1945, merupakan contoh 
nyata mengenai hal tersebut. Demikian pula senjata 
canggih multi nasional “menghantam” pemukiman 
dan merusak semua fasilitas umum seperti yang 
terjadi di Iraq pada tahun 2003, hanya dengan alasan 
mencari sosok Saddam Husain dan kroninya beserta 
senjata pemusnah massal, yang sampai sekarang 
tidak terbukti.

Melihat alasan-alasan tersebut di atas, maka 
dalam konteks Indonesia, tidak dibenarkan 
melakukan atau melegalkan pembunuhan/
pengeboman di tempat-tempat tertentu seperti 
yang terjadi di Bali dan Jakarta beberapa tahun lalu, 
dengan alasan apapun, karena tidak semua orang 
non Islam saling bermusuhan dengan kaum muslim, 
terlebih lagi bukan dalam kondisi perang. Bukankah 
Rasulullah SAW ketika memerangi Yahudi Bani 
Qainuqa’ pada tahun 2 H, tidak langsung memerangi 
Bani Nadhir (4 H), serta Bani Quraidzah (5 H setelah 
Khandaq) secara bersamaan? Hal ini dilakaukan 
oleh Nabi, karena dua komunitas yang disebut 
terakhir menampakkan sikap persahabatan. Akan 
tetapi pada saat mereka menampakkan permusuhan 
dan penghianatan, genderang perang pun ditabuh. 
Namun begitu tidak dengan cara-cara membunuh 
secara serampangan (siapa saja) dan merusak 
segala hal. Kebiasaan melakukan segala sesuatu 
secara saporadis inilah yang harus dicegah secara 
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kolektif dan dengan cara sungguh-sungguh.

Dengan alasan yang sama pula, maka tidak 
layak seorang muslim manapun menghakimi bahwa 
semua orang yang non muslim atau lebih spesifik 
yang berada di negara Barat dan Amerika adalah 
semuanya musuh Islam yang harus diperangi, karena 
alasan mereka menerapkan standar ganda dalam 
menyikapi kasus-kasus pelangaran HAM seperti di 
Bosnia. Palestina ataupun Iraq. Akan tetapi harus 
diakui bahwa penerapan kebijakan tersebut akan 
berakibat menimbulkan sikap yang kurang simpati 
dari sebagian masyarakat Muslim di dunia, ataupun 
juga akan menimbulkan sikap militansi Islam dalam 
bentuk hantu terorisme.

Dengan demikian, selain pihak muslim yang 
harus memahami konteks di atas, maka non muslim 
pun harus pula membuktikan kalau mereka tidak 
membawa sikap kebencian terhadap agama Islam. 
Sehingga Hadits yang berisi tentang larangan 
melakukan hal-hal tertentu di medan perang bisa 
dipahami berlaku general. Untuk itu, dengan 
pemahaman seperti di atas, terlihat bahwa perang 
bukan untuk menganiaya, membantai secara massal 
atau membumi hanguskan suatu negara/tempat.

b) Larangan membunuh tawanan pada saat 
berperang

Secara garis besar, yang dimaksud dengan 
tawanan di sini adalah (1) dari kalangan prajurit, 
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(2) mereka yang tidak terlibat langsung dalam 
berperang seperti anak-anak dan wanita. 

Dengan penjelasan di atas, tentu sangat 
ironi kalau melihat fakta sekarang yang jauh 
berbeda seperti yang dialami oleh beberapa 
muslimah kita, baik di Iraq50, Palestina ataupun di 
Bosnia. Pemerkosaan terhadap mereka, sangat 
mengguncang jiwa wanita-wanita tersebut. Begitu 
juga ketika Yusuf al-Qardhawi berkunjung ke Zegreb 
Kroasia tahun 1992, beliau sangat sulit memberikan 
jawaban tentang hukum aborsi terhadap muslimah 
yang diperkosa oleh tentara Serbia.

Dalam konteks sekarang ini, negara-negara 
yang selalu mengusung isu HAM, seharusnya lebih 
tegas memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan 
perang. Karena pada saat yang sama, umat Islam 
di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam, 
sedang berjuang keras untuk memerangi aksi-aksi 
terorisme. 

B. AYAT AL-QURAN DAN HADIS TENTANG 
JIHAD

1.  Jihad Dalam Lintas Sejarah 

Dalam buku spirit of Islam, karya Said Amir Ali 
disebutkan, “pada saat Nabi SAW memberangkatkan 
pasukan untuk menghadapi tentara Romawi, beliau 

50 Harian terbesar di Boston, The Boston Globe memuat peristiwa sadis yang dilakukan oleh 
tentara Amerika di Iraq, di mana mereka memperkosa ramai-ramai seorang muslimah, walaupun 
kasus ini dibantah oleh Letkol Joe Yosya. Lihat http://www.icc. jakarta.com



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

127

memberikan intruksi: Dalam membalas terhadap 
serangan yang dilancarkan kepada kita, janganlah 
kamu menganiyaya penghuni harem yang takberdosa, 
selamatkan kaum perempuan, jangan melukai anak 
yang masih menetek dan orang yang sedang sakit, 
jangan merobohkan tempat kediaman penduduk yang 
tak mengadakan perlawanan, jangan memusnahkan 
bahan makanan mereka dan pohon buah-buahan 
mereka, dan jangan pula merusak pohon-pohon 
buah kurma.51 Kepada komando pasukan di Syria, 
Sayidina Abu Bakar memberi intuksi: Apabila kamu 
berhadapan dengan musuh, bertempurlah dengan 
jantan, dan jangan sekali-kali mundur. Dan jika 
kamu memperoleh kemenangan, janganlah kamu 
membunuh anak-anak, orang lanjut usia dan kaum 
perempuan. Jangan memusnahkan pohon kurma, 
dan jangan pula membakar pohon gandum, jangan 
menebang pohon-pohon buah-buahan, dan jangan 
pula membinasakan ternak, terkecuali beberapa ekor 
yang kamu sembelih untuk bahan makanan kamu. 
Jika kamu membuat perjanjian atau pengumuman, 
tepatilah itu dan jadilah teladan yang baik seperti 
yang kamu ucapkan. Dalam perjalanan, kamu akan 
menjumpai beberapa orang yang tekun menjalankan 
agama yang hidup menyendiri dalam biara, yang 
membulatkan tekad untuk mengabdi kepada Allah 
dengan cara itu. Biarkan mereka, dan anganlah 
kamu membunuh mereka danmenghancurkan biara 
mereka.52 

51  Sayyid Amir Ali, spirit of Islam, h, 81, di kutip dari Islamologi (dinul Islam) Maulana 
Muhammad Ali, Dar al- Kutubil Islamiyah, Jakarta, 2001,h, 603 

52  Ibid 
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Tidak layak seorang muslim 
manapun menghakimi bahwa semua 

orang yang non muslim atau lebih 
spesifik yang berada di negara Barat 

dan Amerika adalah semuanya 
musuh Islam yang harus diperangi.

“
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Setatement Rosulullah SAW dan sahabat Abu 
Bakar RA di atas sangatlah terang, bahwa kendati Islam 
mensyari’atkan perang, tetapi peperangan yang sangat 
beradab, jauh dari kesan bengis, kasar dan biadab. Hal 
ini tentunya jauh berbeda dari apa yang dikesankan oleh 
dunia Barat bahwa Islam disebarkan dengan perang suci. 
Dan juga menganggap setiap tentara Islam menginvasi 
negara lain, ia selalu memberi tiga pilihan: masuk Islam, 
membayar jizyah atau pedang. 

Sebenarnya kesan pejorative Barat terhadap Islam 
tersebut juga dipicu oleh ide sebagian aliran politik 
Islam yang membuat garis demarkasi antara dar al- 
Harb dan dar as-salaam yang implikasi politisnya 
adalah bahwa selama masih ada negara non Islam maka 
wajib bagi setiap muslim untuk mengangkat senjata. 
Tidak sampai di situ, sebagian kelompok Muslim juga 
menghalalkan tindakan teror dengan senjata bom 
bunuh diri untuk menyerang non muslim di luar medan 
perang. Pertanyaannya adalah apakah benar Islam 
memerintahkan “perang suci” dalam artian perang 
melawa kaum kafir dengan tujuan memaksa mereka 
untuk memeluk agama Islam, atau menindas dan 
membinasakan mereka jika menolak menjadi orang 
Islam, sementara al-Qur’an memfirmankan: َراَه ِفْ ادّليِْن

ْ
 ِاك

َ
 ال

(tidak ada paksaan untuk memeluk agama)? Apakah 
benar Rosulullah memerintahkan berperang terus-
menerus tanpa henti melawan dunia kafir sampai mereka 
takluk kepada Islam, sementara al-Qur’an menyebutkan:

ّب  َّ اَل ُيِ  إِنَّ الل
ْ
يَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل َتْعتَُدوا ِ

َّ
 ِف َسِبيِل اللّ ال

ْ
َوقَاتِلُوا
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ُمْعتَِديَن 
ْ
ال

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang 
yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al- 
Qur’an surat al- Baqarah [2]:190)

 

Dan al-Qur’an juga menyebutkan : 

فَاَل   
ْ
انتََهوا إِِن 

فَ لِلّ  ادّليُن  َوَيُكوَن  فِتْنٌَة  تَُكوَن  اَل  َحتَّ  َوقَاتِلُوُهْم 

الِِمنَي   َعَ الظَّ
َّ
ُعْدَواَن إِال

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah 
lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata 
untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi 
kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali 
terhadap orang-orang yang zalim.(al-Qur’an surat 
al- Baqarah [2]:193)

Dan juga apakah benar tindakan terorisme 
(muthathorifîn) yang membabi buta termasuk jihad di 
jalan Allah, sementara al- Qur’an menyebutkan: 

انلَّاَس  َقتََل  َما  نَّ
َ
فََكأ رِْض 

َ
األ ِف  فََساٍد  ْو 

َ
أ َنْفٍس  بَِغرْيِ  َنْفساً  َقتََل  َمن 

يعاً  ْحيَا انلَّاَس َجِ
َ
َما أ نَّ

َ
ْحيَاَها فََكأ

َ
يعاً َوَمْن أ َجِ

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau 
bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, 
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maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (al-
Qur’an surat al-Maidah [5]:32)

Apakah betul Islam menjatuhkan hukuman mati 
terhadap orang murtad (keluar dari Islam) sementara 
Nabi SAW membiarkan seorang Arab pedalaman yang 
secara terang-terangan meminta dikembalikan baiatnya 
(murtad) dan kembali ke daerah pedalaman dengan 
aman.(HR.Bukhari Hadits 47)53

Jihad merupakan sebuah istilah yang sangat 
familier di kalangan umat Islam, terlebih lagi dengan 
maraknya aksi-aksi destruktif yang tunjukkan oleh 
beberapa oknum umat Islam, dengan melakukan aksi 
bom bunuh diri, teror, intimidasi, bahkan pengrusakan 
sejumlah fasilitas umum, di mana mereka sangkakan 
kalau yang dilakukannya adalah bagian dari jihad yang 
diperintahkan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak istilah-
istilah negatif yang dilontarkan media-media Barat, 
melekat pada diri Islam dan umat Islam seperti Islam 
disebut sebagai agama kekerasan, teroris, intoleransi 
dan lain-lain. Pernyataan tersebut walaupun tidak 
benar dalam ajaran agama, namun sebagai umat 

53  Hadits tersebut adalah : 

صحيح ابلخاري - )ج 22 / ص ١5١(
نَّ 

َ
َُّ َعنُْهَما أ َِّ ريَِضَ الل ُمنَْكِدِر َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد الل

ْ
ِد بِْن ال َِّ ْبُن َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن حُمَمَّ َثنَا َعبُْد الل 9666 - َحدَّ

يِن 
ْ
قِل

َ
َب ُثمَّ َجاَءُه َفَقاَل أ

َ
يِن َبيَْعِت فَأ

ْ
قِل

َ
َصابَُه وَْعٌك َفَقاَل أ

َ
ِْساَلِم فَأ

ْ
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم َعَ ال َِّ َصلَّ الل ْعَرابِيًّا بَاَيَع رَُسوَل الل

َ
أ

ِكرِي َتنِْف َخبَثََها َوَينَْصُع ِطيبَُها
ْ
َمِدينَُة َكل

ْ
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم ال َِّ َصلَّ الل َب فََخَرَج َفَقاَل رَُسوُل الل

َ
َبيَْعِت فَأ
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muslim kita tidak bisa menepisnya lantaran para pelaku 
teror, kekerasan dan bom bunuh diri dilakukan oleh 
orang-orang yang mengaku Islam sebagai agamanya. 
Kenyataan ini sangat kontradiktif sekali dengan ajaran 
Islam yang mengajarkan kedamaian, kecintaan kepada 
sesama serta kasih sayang atau dalam bahasa agama 
disebut rahmatan Lil’Alamin.

Tindakan tersebut walau dilakukan oleh segelintir 
orang namun sangatlah menciderai dan mencoreng 
ajaran-ajaran Islam yang mulia. Sebut saja sebagai 
contoh pengeboman yang terjadi di Bali, Jakarta dan 
beberapa kota besar lainnya sangatlah bertentangan 
dengan ajaran Islam. Para pelaku yang melakukan bom 
bunuh diri itu berdalih bahwa apa yang dilakukannya 
itu adalah bagian dari pada jihad. Dalam video yang 
ditayangkan di beberapa media elektronik, sangatlah 
jelas bahwa pelaku bom bunuh diri mengatakan bahwa 
serangan bom bunuh diri itu dilakukan atas dasar 
keyakinan bahwa pelakuknya akan masuk surga sebagai 
seorang syuhada. Mereka tidak merasa takut, bersalah 
dan berdosa atas apa yang dilakukannya, sekalipun 
kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar termasuk 
jumlah korban yang meningal.

Keyakinan bahwa serangan bom bunuh diri 
merupakan sebuah jihad adalah merupakan alasan 
utama tiga terpidana mati bom Bali I untuk menolak 
garasi. Dalam otobiografinya, salah seorang pelaku bom 
Bali ini mengatakan:

“Dengan memohon grasi berarti menyesali 
perbuatan yang telah dilakukan. Menyesalinya berarti 
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menyesali keyakinan. Berarti pula mengkhianati 
keyakinan itu sendiri, sama dengan mengkhianati Islam. 
Na’udzubillahi min Dzalik. Memohon grasi berarti 
pula membenarkan hukum kafir. KUHP adalah jelas 
produk kafir. Mengakui ada “kebenaran” di luar Islam 
adalah sikap yang membatalkan syahadat. Tsumma 
Na’udzubillahi min Dzalik.

Jihad yang mengandung pemahaman yang sangat 
agung, suci dan luhur, harus disalahpahami oleh 
sebagian orang, karena mereka tidak mengetahui 
esensi daripada jihad. Termasuk para cendekiawan 
Barat juga banyak yang tidak memahami jihad, seperti 
halnya dengan F. A. Klein dalam bukunya The Religion 
of Islam, seperti dikutip oleh Muhammad Ali, yang 
mengatakan bahwa jihad ialah perang melawan kaum 
kafir dengan tujuan memaksa mereka untuk memeluk 
agama Islam, atau menindas dan membinasakan mereka 
jika mereka menolak menjadi orang Islam, menyiarkan 
dan memenangkan Islam di atas sekalian agama 
dianggap sebagai tugas suci umat Islam.54

  Bab ini akan mencoba mendiskripsikan sekaligus 
menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan 
jihad, Qital, riddah, non muslim, dan hubungan negara 
muslim dan non muslim. 

2.  Identifikasi dan Interpretasi Ayat-Ayat Jihad

Diskursus tentang jihad selalu menyita perhatian 

54 Maulana Muhammad Ali, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Islamologi (Dinul Islam), 
(Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.th), h. 563-564.
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dari berbagai kalangan, baik dari kalangan Islam sendiri 
maupun non muslim. Bagi kalangna Islam ajaran jihad 
adalah inhern di dalamnya dan setiap muslim secara 
otomatis adalah seorang mujahid. Sementara bagi 
kalangan non muslim ajaran jihad adalah merupakan 
pintu masuk untuk menyerang dan mendiskriditkan 
Islam. Oleh kalangan Barat istilah tersebut sering 
disalahpahami sebagai “perang suci” untuk melakukan 
penyerangan dan pemaksaan terhadap orang-orang 
kafir agar masuk Islam. Jelas hal ini memunculkan citra 
negatif terhadap agama dan umat Islam. 

Jihad bagi umat Islam memang merupakan ajaran 
yang sangat penting dalam pengamalan, pengembangan 
dan pelestarian agamanya. Namun apabila dilihat dari 
aspek sejarah, jihad dalam arti perang, diperintahkan 
Allah kepada Rasulullah Saw dan umat Islam adalah 
dalam upaya menghadapi perlakuan dan serangan 
yang dilancarkan oleh musuh Islam berupa perlakuan 
yang menyakitkan seperti teror, intimidasi, ejekan, 
penganiayaan fisik, kelaliman dan serangan terorganisir. 
Pada awal Islam jihad dilakukan dengan menyampaikan 
dakwah. Kemudian pada masa Madinah, disamping 
jihad dalam bentuk dakwah, Allah juga mewajibkan 
perang bagi umat Islam sebagai bentuk jihad.

3. Pengertian Jihad dan Ruanglingkupnya. 

 Secara etimologis (bahasa) kata jihad berasal dari 
kata al-juhd yaitu upaya, kesungguhan dan kesulitan.55 

55 Ibnu Faris, Maqayis al-Lughah, Kairo: Maktab Al-Khanji, h. 486. Achmad Warson 
Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, halaman : 217. 
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Kata jihad ini juga masdar dari “jahadtu - jihâdan”, yaitu 
saya mendapati kesukaran.56 Di samping itu akar kata 
jihad juga bisa berasal dari jâhada yang artinya “(dia) 
mengerahkan upaya” atau “(dia) berusaha”. Dengan 
demikian, jihad berarti berjuang keras dan secara tepat 
melukiskan usaha maksimal yang dilakukan seseorang 
untuk melawan sesuatu yang keliru.57 Sedangkan 
menurut pengertian terminologis (istilah), jihad adalah 
mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis 
serangan dan menghadapi musuh yang tidak tampak 
yaitu hawa nafsu syaitan dan musuh yang tampak yaitu 
orang kafir.58 Dengan demkian menurut al-Raghib 
al-Isfahani jihad dalam al-Qur’an mencakup tiga hal, 
yakni: 1). Berjuang sunggh-sungguh melawan musuh 
untuk menegakkan agama Allah. 2). Berjuang sungguh-
sungguh melawan syaitan yang selalu menyebabkan 
munculnya kejahatan. 3). Berjuang sungguh-sugguh 
melawan hawa nafsu yang selalu mengajak pada 
kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian, menurut 
Ibn Qayyim al- Jauziyyah makna jihad itu mengandung 
empat hal. Yakni: 1). Berjuang melawan Hawa Nafsu. 
2).Berjuang melawan syaitan. 3).Berjuang melawan 
orang kafr. 4).Berjuang melawan orang munafik.

Menurut Abdul Karim Zaidan, para ulama 
mendefinisikan jihad ke dalam dua pengertian. Pertama, 

56 Ibnu Faris, Ibid,.

57 Makna komperehensif dari kata ini adalah “Ia berjuang, bekerja atau bersusah payah; 
Mengerahkan daya, upaya atau kemampuan secara luar biasa, dengan susah payah, usaha 
maksimal, rajin, tekun, bersungguh-sungguh atau dengan energi; (ia) rajin, tekun; bersakit-
sakit atau menanggung kesakitan yang luar biasa”. Lihat E.W. Lane, Arabic - English Lexicon, 
Cambridge, 1984, halaman : 4973. Jamal al-Dîn Muhammad Ibn Mukrim Al-Anshârî, Lisan Al-
’Arab li Ibn Manzhûr, t.tp, Dâr Al-Mishriyah, Jilid IV, halaman : 109. 

58 Al-Raghib al-Isfahani, Mu’jam Mufradât al-Fâdz Al-Qur’ân, Beirut Dar al-Fikr, h. 208 li : 41.
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segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan 
untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi 
dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. 
Jihad seperti ini juga sering disebut dengan al-Qital 
atau al-Harb. Kedua, jihad juga dapat bermakna 
mencurahkan segala upaya dengan sungguh-sungguh 
dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan 
agama Allah SWT (Li ‘Ilai Kalimatillah)59

Muhammad Ali mendefinisikan jihad ke dalam 
dua pengertian, pertama, jihad berarti berjuang sekuat 
tenaga, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Dalam 
al-Qur’an, kata lisan memiliki pengertian yang luas. 
Kedua, bahwa jihad dalam arti yang lebih sempit yaitu 
perang untuk menjaga diri dari serangan lawan.60

Namun pengertian secara umum, jihad berarti 
segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran 
Islam dan pemberantasan kejahatan serta kedzaliman, 
baik terhadap diri pribadi maupun dalam masyarakat.61

Dalam al-Qur’an ataupun al-Hadits, kata-kata jihad 
kebanyakan mengandung pengertian umum. Artinya 
pengertiannya tidak hanya terbatas pada pertempuran, 
peperangan, dan ekspedisi militer, tetapi mencakup 
segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam 
rangka dakwah Islam, amar makruf nahi mungkar 
(perintah berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan 
keji). Dari pengertian ini, berarti jihad harus berlangsung 

59 Abdul Karim Zaidan, Ushul al-Da’wah, (Baghdad: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 
1981), h.264-266.

60  Muhammad Ali, The Founder of The Ahmadiyya Movement, (Lahore: Ahmadiyya 
Anjuman Isha’at Islam, 1984), h. 73.

61  Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van 
Hoeve, 1997), Cet -4, h. 315.
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secara berkesinambungan, baik dalam situasi aman 
maupun dalam situasi perang, karena tegaknya Islam 
sangat ditentukan oleh semangat jihad dalam semua 
aspek kehidupan. Dan kalau sebaliknya, semangat jihad 
telah memudar dari kalbu umat Islam, maka etos kerja 
akan menurun, sifat apatis akan muncul yang akhirnya 
akan membawa kepada kemunduran dan kehancuran 
umat Islam itu sendiri. 

4.  Pembagian Jihad.

Dengan demikian penggunaan istilah jihad 
sesungguhnya mencakup makna yang sangat umum. 
Istilah jihad tidak hanya digunakan dalam konteks 
perang melawan musuh Islam dengan senjata.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziah62, membagi jihad ke dalam 
tiga bentuk jika dilihat dari pelaksanaannya, masing-
masing adalah jihad muthlaq, jihad hujjah, dan jihad 
‘am.

Jihad muthlaq adalah perang melawan musuh di 
medan pertempuran. Jihad ini mempunyai persyaratan 
tertentu di antaranya adalah bahwa perang tersebut 
harus bersifat defensif,63 untuk menghilangkan fitnah,64 

62  Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Zad al-Ma’ad, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-’Arabi, t.th), Jilid 
II, h. 65.

63  Dalam hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

وقاتلوا ف سبيل الل الين يقاتلونكم وال تعتدوا إن الل ال يب املعتدين
Artinya: « Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 

janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 190.

64  Allah SWT berfirman:

وقاتلوهم حت ال تكون فتنة ويكون ادلين لل فإن انتهوا فال عدوان إال ع الظاملني
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menciptakan perdamaian,65 serta mewujudkan kebajikan 
dan keadilan.66 60:8). Perang juga tidak dibenarkan bila 
dilakukan untuk memaksakan ajaran Islam kepada 
orang yang bukan Islam, untuk tujuan perbudakan, 
penjajahan, dan perampasan harta kekayaan. Juga tidak 
dibenarkan membunuh orang-orang yang tidak terlibat 
dalam peperangan tersebut, seperti wanita, anak kecil 
dan orang-orang tua. Orang yang wajib berjihad dalam 
pengertian perang adalah orang-orang yang memenuhi 
persyaratan yakni Islam, berakal, akil baligh, laki-
laki, tidak cacat, merdeka dan mempunyai biaya yang 
cukup untuk pergi perang dan untuk keluarga yang 
ditinggalkan.67

Jihad hujjah adalah bentuk jihad yang dilakukan 
dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan 
mengemukakan argumentasi yang kuat. Sedangkan 
jihad ‘am adalah jihad yang mencakup segala aspek 
kehidupan, baik bersifat moral maupun yang bersifat 

Artinya: «Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 
ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), 
maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim”. (Q.S. al-
Baqarah [2]: 193.

65  Hal itu sesuai dengan firman-Nya:

وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتولك ع الل إنه هو السميع العليم
Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya 

dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”. (Q.S. al-Anfal [8]: 61.

66  Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an:

ال ينهاكم الل عن الين لم يقاتلوكم ف ادلين ولم خيرجوكم من دياركم أن تبوهم وتقسطوا إيلهم إن الل يب 
املقسطني

Artinya: «Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. al-
Mumtahanah [60]: 8.

67  Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Zad….., 66.
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material, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang 
lain di tengah-tengah masyarakat. Jihad seperti ini dapat 
dilakukan dengan pengorbanan harta, jiwa, tenaga, 
waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad ini 
juga bersifat berkesinambungan, tanpa harus dibatasi 
oleh ruang atau waktu, dan bisa dilakukan terhadap 
musuh nyata, setan atau hawa nafsu. Musuh yang nyata 
dimaksud di sini adalah disamping perang, juga berarti 
semua tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, seperti 
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.68

Berdasarkan pembagian di atas, dapat dikatakan 
bahwa jihad juga dapat bermakna qital (perang). Perang 
ada yang bersifat perang lumrah seperti pemahan umun, 
dan ada juga perang yang bersifat jihad, yaitu yang 
dilakukan pada saat membela agama, karena musuh 
Islam menghendaki kebinasaan Islam melalui kekerasan 
senjata. Maka dalam kondisi seperti ini perang dalam 
arti jihad tidak dapat dihindarkan.

 Hal ini juga dapat dibuktikan dengan banyaknya 
hadits yang menyebutkan bentuk-bentuk jihad. Di 
antaranya adalah: Pertama, Haji Mambur. Dalam 
sebuah hadits, secara eksplisit Rasulullah Saw 
menyebutkan bahwa haji mabrur adalah bentuk dari 
jihad. Hadis riwayat Bukhari :

أب  بُن  حبيُب  أخَبنا  خادٌل  حّدثَنا  املبارَِك  بُن  الرمحِن  عبُد  حّدثنا   

ُّ عنها  َعْمَرة عن عئشَة بنِت طلحَة »عن عئشَة أّم املؤمننَي ريَض الل

اهُد؟ قال, 
ُ

أنها قالت: يا رسوَل اللّ, نََرى الهاَد أفضَل العمِل, أفال ن
68  Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Zad…., h 68.
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ال, ولكّن أفضَل الهاِد حّج َمْبور«.69

“Aisyah ra berkata : Aku menyatakan kepada 
Rasulullah Saw : tidakkah kami keluar untuk 
berjihad bersamamu, aku tidak melihat ada amalan 
yang lebih baik dari pada jihad. Rasulullah Saw 
menyatakan : tidak ada, tetapi untukmu jihad yang 
lebih baik dan lebih indah adalah melaksanakan 
haji menuju haji yang mabrur.” 

Pada riwayat Bukhari lainnya Rasulullah Saw bersabda:

أب  بِن  َحبيِب  وعن  بهذا.  معاويَة  بُن  سفياُن  حّدثَنا  قَبيصُة  حّدثَنا 

ّم املؤمننَي »عِن انليّب صل 
ُ
َعمَرَة عن عئشَة بنِت طلَحَة عن عئشَة أ

ُ نِساؤُه عِن الهاِد فقال: نِعَم الهاُد الّج«70.
َ

الل عليه وسلم سأهل

Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah Saw ditanya 
oleh istri-istrinya tentang jihad, beliau menjawab 
sebaik-baik jihad adalah haji.

Kedua, demikian juga kemampuan menyampaikan 
kebenaran terhadap penguasa yang dzalim. Secara 
eksplisit Rasulullah Saw menurut hadis riwayat al-
Turmudzi juga pernah menjelaskan hal itu. Yakni:

, أخبنا عبُد الرمحِن بُن ُمْصَعٍب أبو  ُكوِفّ
ْ
َقاِسُم بُن ِدينَاٍر ال

ْ
َحّدثنا ال

يَِزيَد, أخبنا إِرسائيُل عن حممِد بِن ُجَحاَدَة عن َعِطّيَة عن أب سعيٍد 
69  Shahîh al- Bukhâri, al- Kitab al- Masykul, lilmathbû’, juz 5, h. 399

70  Ibid
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َهاِد  ِ
ْ
ال ْعَظِم 

َ
أ ِمْن  »إِّن  قال:  انليّب صل الل عليه وسلم  ّن 

َ
أ ُْدرِّي 

ْ
ال

َطاٍن َجائٍِر«.7١
ْ
لَكَِمُة َعْدٍل ِعنَْد ُسل

Abu Sa’id al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah 
Saw bersabda : Sesungguhnya diantara jihad 
yang paling besar adalah mengemukakan kalimat 
keadilan terhadap penguasa yang dzalim.

Ketiga, Berbakti terhadap kedua orang tua juga 
termasuk bentuk jihad. Dalam al-Qur’an banyak ayat 
yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada 
kedua orang tua, diantaranya : QS Al-Baqarah 2: 83; 
6:151; 17:23; 29:8; 31:14. Adapun dalam Hadis Rasulullah 
pernah bersabda :

 حدثنا آدُم حّدثَنا شعبُة حّدثَنا حبيُب بن أب ثابٍت قال: سمعُت أبا 

بَن  الِل  قال: سمعت عبَد  ُيّتهُم ف حديثِه  الشاعَر واكن ال  العّباِس 

الل عليه  انليّب صل  إىل  »جاء رجٌل  يقول:  الُل عنهما  عمٍرو ريَض 

وسلم فاستأَذنُه ف الهاِد فقال: أيّح وادِلاَك؟ قال: نعم. قال: ففيهما 

فجاهد«. 

“Seseorang datang kepada Nabi Saw untuk meminta 
izin ikut berjihad bersamanya. Kemudian Nabi Saw 
bertanya : apakah kedua orang tuamu masih hidup ? 
ia menjawab : masih, Nabi Saw bersabda : terhadap 
keduanya maka berjihadlah kamu.”

71 Sunan at- Tirmidzi, juz 8. h. 83  
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Dengan demikian sesungguhnya perang adalah 
hanya sebagian saja dari bentuk jihad.

 Kemudian karena jihad memiliki sepektrum yang 
luas, maka alat dan objeknya pun juga berfarian. Dalam 
segi alat misalnya, Abdul Karim Zaidan membaginya 
menjadi dua, yakni: 1). Jihad dengan lisan. Yang 
dimaksud jihad dengan lisan adalah menerangkan 
ajaran-ajaran Islam dan menangkis pemikiran-pemikiran 
yang bertentangan dengan Islam. 2. Jihad dengan harta. 
Yaitu mendermakan harta dalam amal-amal kebajikan, 
terutama untuk membiayai para pejuang fi sabilillah 
dalam menghadapi musuh-musuh Allah.72 hal ini juga 
bisa dperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Abdillah Ibn Mas’ud: 

ّن رَُسوَل اللّ صل الل عليه 
َ
ِب َرافٍِع, َعْن َعبِْد الل بِْن َمْسُعوٍد أ

َ
َعْن أ

وسلم قَاَل:………. َفَمْن َجاَهَدُهْم بِيَِدهِ َفُهَو ُمْؤِمٌن, َوَمْن َجاَهَدُهْم 

ِبِه َفُهَو ُمْؤِمٌن. َولَيَْس َوَراَء َذلَِك 
ْ
بِِلَسانِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن, َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقل

ِمَن اِليَماِن َحّبُة َخرَْدٍل«.

Kemudian dari segi objeknya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah 
membaginya menjadi empat macam, yaitu: 1). Jihad 
melawan hawa nafsu. Yang dimaksud adalah melawan 
hawa nafsu agar manusia mau mempelajari ajaran-ajaran 
Islam, mau mengamalkanya, mau menyebarkannya 
kepada orang lain dan mau bersikap sabar dalam 
menghadapi tantangan-tantangan modernitas. 2). Jihad 

72  Abd Al-Karim Zaidan, Ushûl Da’wah, halaman : 262
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melawan Syaitan. Yaitu dengan upaya maksimal dalam 
rangka untuk menangkis pemikiran-pemikiran atau 
ajaran-ajaran yang menggoyangkan dan merusak iman. 
3). Jihad melawan orang-orang kafir. Yaitu dengan 
mengerahkan segala kekuatan untuk menghancurkan 
musuh-musuh Allah. 4). Jihad melawan orang munafiq. 
Yaitu menangkis pemikiran-pemikiaran dan tuduhan-
tuduhan orang-orang munafiq yang merugikan Islam.73

5.  Antara Jihad, Ijtihad dan Mujahadah

 Kata juhd atau jahd yang menjadi kata dasar 
dari term jihad, juga memunculkan istilah ijtihad yang 
merupakan istilah dalam terminologi fiqh. Ijtihad berarti 
 mencurahkan)استفراغ الوسع ف طلب الظن بشئ من االحاكم الشعية 
segala kemampuan untuk menggali hukum syari’ah 
yang bersifat dugaan kuat)74. Proses ijtihad ini menuntut 
pencurahan rasio secara maksimal untuk melakukan 
penelitian dengan kecermatan analisis terhadap teks-
teks al- Qur’an maupun hadits sehingga seorang 
mujtahid berhasil menelorkan produk-produk hukumm 
Islam. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad 
adalah merupakan perjuangan akal pikiran. 

 Selain itu kata juhd atau jahd yang merupakan 
akar kata dari term jihad juga memunculkan term 
mujâhadah, sebuah istilah yang banyak dikaitkan 
dengan perjuangan ruhani sebagai sarananya. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dalam konteks mujâhadah 

73  Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zâd Al-Ma’âd, halaman : 44-45

74  al- Amidi, al- ahkam fi usul al- Hukm, j, 4 h, 162. 
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adalah sholat-sholat sunnah, puasa, dzikir, do’a-doa dan 
lain-lain. Kegiatan ini dilakukan secara teratur sebagai 
upaya maksimal untuk pembersihan hati dan penyucian 
jiwa yang bermuara pada puncak ketakwaan kepada 
Allah. 

 Ketiganya saling terkait karena memang bersal 
dari akar kata yang sama. Hanya medan perjuangannya 
sajalah yang berbeda. Tetapi untuk sampai pada predikat 
muslim sejati seorang mujahid itu haruslah seorang 
mujtahid sekaligus pelaku mujahadah sehingga dalam 
mengambil keputusan untuk berjihad tidak salah dan 
tetap dalam bimbingan kesucian jiwa dan keberhsihan 
hatinya, sehingga kalaupun ia mati tidalah mati sia-sia, 
namun mati sebagai syuhada. 

6.  Perang sebagai Salah Satu Bentuk Jihad. 

 Dalam konteks sejarah, memang perang merupakan 
salah satu bentuk jihad yang diperintahkan Allah dan 
Rasul-Nya kepada umat Islam untuk melakukannya. 

Kata jihad terulang dalam Al-Qur’an sebanyak empat 
puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Sedangkan 
kata jihad sendiri hanya tersebut empat kali. Kata ini 
berasal dari jahd yang disebut lima kali atau juhd yang 
hanya disebut sekali saja. Kata jahd berarti sekuat-
kuatnya, seperti dalam Al-Qur’an surat Fâthir (35) :

ْيَمانِِهْم 
َ
َِّ َجْهَد أ قَْسُموا بِالل

َ
َوأ

“Dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan 
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sekuat-kuat sumpah.”(QS. al-Fathir [35]:42)

Sedangkan kata juhd berarti kemampuan, kekuatan, 
daya upaya atau kesanggupan. Satu-satunya kata dalam 
bentuk ini disebut dalam Al-Qur’an surat Al-Tawbat (9) :

ُدوَن  يَن اَل جَيِ ِ
َّ

َدقَاِت َوال ُمْؤِمِننَي ِف الصَّ
ْ
ّوِعنَي ِمَن ال ُمطَّ

ْ
ِمُزوَن ال

ْ
يَن يَل ِ

َّ
ال

يِلٌم 
َ
ُّ ِمنُْهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ  ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر الل

َّ
إِال

 “Orang-orang munafiq mencela orang-orang mu’min 
yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) 
orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk 
disumbangkan (kecuali sedikit) sebesar kemampuan 
mereka. Orang-orang munafik menghina mereka. 
Allah akan membalas penghinaan mereka, dan bagi 
mereka siksa yang pedih.” (QS. al-Taubat [9]:79) 

Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh 
dan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain –
sekalipun aktifitas keagamaan–. Tidak ada satu amalan 
keagamaan yang tidak disertai dengan jihad, paling tidak, 
jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang 
selalu mengajak kepada kedurhakaan dan pengabaian 
tuntutan agama.75 Allah swt berfirman dalam surat Al-
Tawbat (9) :

َْوِم  ََراِم َكَمْن آَمَن بِاللّ َوايلْ
ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َاّج وَِعَماَرَة ال

ْ
تُْم ِسَقايََة ال

ْ
َجَعل

َ
أ

َقْوَم 
ْ
ُّ اَل َيْهِدي ال اآلِخِر وََجاَهَد ِف َسِبيِل اللّ اَل يَْستَُووَن ِعنَد اللّ َوالل

الِِمنَي  الظَّ
75  Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung : Mizan, 1997, halaman : 503.
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“Apakah orang-orang yang memberi minuman 
kepada orang-orang yang melaksanakan haji dan 
mengurus Majid Al-Haram, kamu samakan dengan 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian serta jihad di jalan Allah? Mereka tidak 
sama di sisi Allah. Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang zhalim.” (QS. al-Taubat [9]:19)

ْزَواُجُكْم 
َ
َوأ َوإِْخَوانُُكْم  ْبنَآُؤُكْم 

َ
َوأ آبَاُؤُكْم  َكَن  إِن  قُْل 

َْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن  ْفتُُموَها َوِتَاَرٌة تَ ْمَواٌل اْقَتَ
َ
وََعِشرَيتُُكْم َوأ

 
ْ
بَُّصوا َفَتَ َسِبيِلِه  ِف  وَِجَهاٍد  َورَُسوهِلِ  اللّ  ّمَن  ُْكم 

َ
إِيل َحبَّ 

َ
أ تَرَْضْوَنَها 

َفاِسِقنَي 
ْ
َقْوَم ال

ْ
ُّ اَل َيْهِدي ال ْمِرهِ َوالل

َ
ُّ بِأ ِتَ الل

ْ
َحتَّ يَأ

Katakanlah, “Jika bapak-bapak, anak-anak, 
saudara-saudara, isteri-isteri kamu, keluarga, harta 
kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang 
kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah 
tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai 
daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad 
di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah 
mendatangkan keputusan-Nya. Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang fasik”. (QS. Al-Tawbat 
[9]: 24).

Karena itu, seorang mukmin pastilah mujahid 
dan tidak perlu menunggu izin atau restu untuk 
melakukannya. Hal ini berbeda dengan orang-orang 
munafik, sebagaimana pada dua ayat berikut yaitu surat 
Al-Tawbat (9):



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

147

ْمَوالِِهْم 
َ
بِأ  

ْ
جُيَاِهُدوا ن 

َ
أ اآلِخِر  َْوِم  َوايلْ بِاللّ  يُْؤِمنُوَن  يَن  ِ

َّ
ال ِذنَُك 

ْ
يَْستَأ اَل 

ُمتَِّقنَي 
ْ
ُّ َعِليٌم بِال نُفِسِهْم َوالل

َ
َوأ

 “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian tidak meminta izin kepadamu (Muhammad 
saw) untuk berjihad dengan harta benda dan jiwa 
mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang yang 
bertakwa”. (QS. al-Taubat[9]:44)

 
ْ
جُيَاِهُدوا ن 

َ
أ  

ْ
َوَكِرُهوا اللّ  رَُسوِل  ِخاَلَف  بَِمْقَعِدِهْم  ُمَخلَُّفوَن 

ْ
ال فَِرَح 

نُفِسِهْم ِف َسِبيِل اللّ 
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
بِأ

“Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) 
bergembira di tempat mereka di belakang Rasul, 
mereka tidak senang untuk berjihad dengan harta 
dan diri mereka di jalan Allah..”. (QS.al-Taubat{9]:81).

Mukmin adalah mujahid karena jihad merupakan 
perwujudan identitas kepribadian muslim, Al-Qur’an 
menegaskan dalam surat Al-’Ankabût (29) :

َعالَِمنَي 
ْ
ََّ لََغيِنٌّ َعِن ال َما جُيَاِهُد نِلَْفِسِه إِنَّ الل إِنَّ

َوَمن َجاَهَد فَ

Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya 
jihadnya untuk dirinya sendiri (berakibat 
kemaslahatan baginya). (QS.al-Ankabut[29]:6).

Karena jihad adalah perwujudan kepribadian, maka 
tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan 
fitrah kemanusiaan. Bahkan bila jihad dipergunakan 
untuk memaksa berbuat kebatilan, harus ditolak 
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sekalipun diperintahkan oleh kedua orang tua. Allah swt 
berfirman dalam surat Luqman (31) :

تُِطْعُهَما  فَاَل  ٌم 
ْ
ِعل بِِه  لََك  لَيَْس  َما  ِب  تُْشَِك  ن 

َ
أ َع  َجاَهَداَك  َوإِن 

ْنيَا َمْعُروفاً َواتَِّبْع  وََصاِحبُْهَما ِف ادلُّ

“Apabila keduanya (ibu bapak) berjihad (bersungguh-
sungguh hingga letih memaksamu) untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu, yang tidak 
ada bagimu pengetahuan tentang itu (apalagi jika 
kamu telah mengetahui bahwa Allah tidak boleh 
dipersekutukan dengan sesuatu apapun), jangan 
taati mereka, namun pergauli di dunia dengan 
baik...” (QS. Luqman[31]:15)

Mereka yang berjihad pasti akan diberi petunjuk 
dan jalan untuk mencapai cita-citanya.

ُمْحِسنِنَي 
ْ
ََّ لََمَع ال َْهِدَينَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ الل يَن َجاَهُدوا ِفينَا نلَ ِ

َّ
َوال

“Orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti 
akan kami tunjukan pada mereka jalan-jalan kami, 
sesungguhnya Allah swt beserta orang-orang yang 
baik”. (QS. al-Ankabut[29]:69)

Yang terpenting dari segalanya adalah bahwa jihad 
harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh 
tanda jasa, pujian apalagi keuntungan duniawi. Berulang-
ulang Al-Qur’an menegaskan kata fi sabil Allah (di jalan 
Allah). Bahkan dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan 
untuk berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya.76 

76  Lihat Al-Qur’an surat Al-Hajj (22):78 :
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jihad adalah 
cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus 
asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi jihad 
tidak bisa dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad 
harus disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan 
tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan 
selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. 
Di sinilah letak relevansinya hadits riwayat Abu Daud 
yaitu:

ّمِت ادّلّجاَل اَل 
ُ
أ ُيَقاتَِل آِخُر   أْن 

َ
َبَعثيَن الل إىل ُمنُْذ  َهاُد َماٍض  ِ

ْ
...َوال  

ُيبِْطلُه َجْوُر َجائٍِر َواَل َعْدُل َعِدٍل, َواليَماُن باألقَْداِر«.

.... jihad itu akan berlangsung terus dimulai dari 
penunjukanku sebagai Rasul sampai umatku 
terakhir dibunuh oleh Dajjal (kiamat), bahkan jihad 
tersebut tidak dapat digugurkan oleh ketidakadilan 
orang yang lalim (jair), tidak juga keadilan orang 
yang adil. Ketiga, iman terhadap takdir.”

Dari riwayat di atas juga dapat diketahui bahwa 
Rasulullah Saw bukan hanya sekedar menjelaskan 
urgensi jihad saja tetapi menekankan kontinuitas 
pelaksanaan jihad. Secara tegas dinyatakan oleh 
Rasulullah Saw bahwa tidak ada batasan waktu bagi 
umat Islam untuk melakukan jihad, karena jihad dimulai 
dari sejak awal bi’tsah, sampai nanti manusia dibunuh 
oleh Dajjal (kiamat).

Berdasarkan pada deskripsi di atas sesungguhnya 

َِّ َحقَّ ِجَهاِدهِ  وََجاِهُدوا ِف الل
Berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
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telah terjadi kesalah pahaman dalam memaknai 
istilah jihad. Jihad biasanya hanya dipahami dalam 
arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Ini 
mungkin terjadi karena seringkata itu terucap pada saat-
saat perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu 
bentuk jihad adalah perjuangan fisik atau perang.tetapi 
harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih 
besar dari pada pertempuran fisik, sebagaimana sabda 
Rosulullah ketika beliau barusaja kembali dari medan 
peang “ Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad 
terbesar yakni jihad melawan hawa nafsu” 

Para Mufassir sepakat bahwa ayat paling awal yang 
mengandung kata jihad adalah yang tercantum dalam 
Al-Qur’an surat Al-Furqan (25) :

اَكفِِريَن وََجاِهْدُهم بِِه ِجَهاداً َكِبرياً 
ْ
فَاَل تُِطِع ال

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang 
yang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka 
menggunakan Al-Qur’an dengan jihad yang besar.” 
(QS. al-Furqan[25]:52)

Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Qur’an membuktikan 
bahwa Rasulullah saw telah diperintahkan berjihad 
sejak beliau di Makkah dan jauh sebelum adanya izin 
mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. 
Ayat di atas menerangkan tentang jihad yang berkaitan 
dengan tuduhan orang-orang kafir dan musyrik yang 
menganggap Al-Qur’an sebagai dongeng orang-orang 
terdahulu yang dibacakan pada tiap pagi dan petang. 
Tentang tuduhan ini, Al-Qur’an menjawab pada surat Al-
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Furqan [(25) : 6 ] :

رِْض إِنَُّه َكَن َغُفوراً رَِّحيماً 
َ ْ
َماَواِت َواأل ي َيْعلَُم الّسَّ ِف السَّ ِ

َّ
ُ ال

َ
نَزهل

َ
قُْل أ

“Katakanlah Al-Qur’an ini diturunkan (oleh Allah) 
yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (QS. al-Furqan[25]:6).

Dalam situasi seperti itu Rasulullah harus berjuang 
sekuat tenaga untuk bisa menginsafkan atau meyakinkan 
orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah 
dan meragukan kitab suci Al-Qur’an. Adapun senjata 
yang dipakai oleh Rasulullah adalah Al-Qur’an.

Kemudian jika ditilik dari segi objek ayat-ayat tentang 
jihad tidak menunjukan objek yang harus dihadapi. 
Misalnya al- Qur’an Surat at-Taubah[9]:20:

ْعَظُم 
َ
نُفِسِهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
 ِف َسِبيِل اللّ بِأ

ْ
 وََجاَهُدوا

ْ
 َوَهاَجُروا

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
ال

َفائُِزوَن 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
َدرََجًة ِعنَد اللّ َوأ

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 
di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, 
adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah 
orang-orang yang mendapat kemenangan.

Yang secara tegas dinyatakan objeknya adalah al-
Qur’an surat Ataubah ayat 73 dan at-Tahrim ayat 9 : 

َواُهْم َجَهنَُّم 
ْ
ُمنَافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهْم َوَمأ

ْ
اَر َوال ُكفَّ

ْ
َها انلَّيِبُّ َجاِهِد ال يُّ

َ
يَا أ
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َمِصرُي 
ْ
َوبِئَْس ال

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir 
dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah 
terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka 
Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-
buruknya.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Raghib Al-
Isfahani yang menyebutkan bahwa jihad dan mujahad 
adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan 
musuh. Dia membagi jihad menjadi tiga macam: 1). 
Menghadapi musuh yang nyata. 2). Menghadapi syaitan. 
3). Menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-
masing.77 Menurutnya ketiga hal di atas tercakup dalam 
firman Allah Surat Al-Hajj (22):78 dan (QS. al-Baqarah 
(2): 218):

َِّ َحقَّ ِجَهاِدهِ  وََجاِهُدوا ِف الل

Berjihadlah demi Allah dengan sebenar-benar jihad. 
(QS. al-Hajj[22]:78)

ْولَـئَِك يَرُْجوَن 
ُ
 ِف َسِبيِل اللّ أ

ْ
 وََجاَهُدوا

ْ
يَن َهاَجُروا ِ

َّ
 َوال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
إِنَّ ال

رمَْحََت اللّ 

 “Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang 
yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan diri 
mereka di jalan Allah, hanya mengharapkan rahmat 
Allah.” (QS. al-Baqarah (2): 218)

77  Raghib al-Isfahani, Mufradat Gharib al-Qur’an, Mesir : al-Halabi, 1961, h.
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Teranglah disini bahwa menjastifikasi jihad untuk 
tindakan-tindakan tathoruf (radikal) yang bersifat 
ifsad(merusak) adalah distorsi dan mereduksi terhadap 
makna jihad itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada tempat 
dalam Islam bagi pelaku-pelaku kekerasan dan gerakan-
gerakan ekstrimisme. Justru maraknya gerakan 
radikalisme dalam masyarakat muslim secara langsung 
mempertegas citra lama tentang Islam yang dikesankan 
sebagian pihak sebagai agama yang radikal dan intoleran. 
Agama yang gelap, tertutup dan bengis. Memang umat 
Islam harus selalu waspada terhadap sekelompok kecil 
umat Islam yag disinyalir Rosulullah yang mebaca al- 
Qur’an namun tidak mendapatkan subtansinya, maka 
seburuk-buruknya makhluk. (HR Muslim) 

7.  Jihad Menurut Orientalis

Para orientalis tertarik untuk melakukan studi 
tentang jihad, karena mereka ingin mengetahui sumber-
sumber inspirasi yang menggerakan kaum muslimin 
dalam menyebarkan agamanya atau bantahan melawan 
ekspansi kekuatan politik Barat. Dalam hal ini misalnya 
di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, di mana 
saat itu Belanda sangat sulit untuk mengalahkan 
atau menundukan rakyat seperti yang terjai di Aceh, 
walaupun akhirnya rakyat Aceh dapat ditundukkan 
pada tahun 1904, namun harus melalui perjuangan yang 
sangat berat.

Snouck Hurgrounye dalam bukunya, De Achehers 
(1894), menyelidiki dan meneliti aspek-aspek sentimen 
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keagamaan yang bisa menimbulkan perlawanan, begitu 
juga sebaliknya, apabila diakomodir bisa membungkam 
suara protes, misalnya dengan memberi kebebasan 
kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran-ajaran 
ibadah meeka. Pada saat yang sama, para orientalis 
juga meneliti tentang aspek-aspek ajaran Islam yang 
bersifat sosial politik, yang merupakan sumber inspirasi 
perlawanan terhadap kolonial Belanda. Akhirnya mereka 
menemukan doktrin ajaran Islam yang disebut jihad.

Di samping Snouck Hourgroune di atas, seorang 
orientalis asal Belanda H. TH. Obbrink, juga melakukan 
penelitian untuk disertasinya. Adapun yang ditelitinya 
adalah gerakan Cheragh Ali di India dan memfokuskan 
penelitinnya pada masalah jihad. Ia menjelaskan 
pengertian jihad sebagai de heilige oorlog atau the 
holy war (perang suci), pengertian ini sebenarnya 
belum pernah dikenal dalam kepustakaan Islam, 
melainkan diambil dari sejarah Eropa yang mengenal 
istilah ini dipahami dalam konteks Kristen Eropa, yaitu 
perang melawan orang kafir. Akan tetapi sebagaimana 
dikemukakan oleh Peters, tujuan utama jihad adalah 
bukanlah memaksa orang-orang kafir untuk masuk 
Islam, seperti sering dikemukakan oleh literatur Barat. 
Tujuan pokoknya adalah perluasan dan juga pembelaan 
kawasan Islam (dar al-islam). Orang-orang kafir yang 
ditaklukan di bawah kekuasaan Islam diberikan pilihan 
tetap dalam agama mereka dengan membayar jizyah 
atau masuk Islam sehingga memperoleh hak-hak sipil 
mereka sepenuhnya.78

78  Rudolf Peters, Jihad in Medieval and Modern Islam: The Chapter on Jihad From 
Averroes Legal Handbook Bidayat Al-Mujtahid, Leiden, 1977. h. 3.
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Mempertimbangkan tujuan jihad, Peters 
mempertanyakan apakah istilah “the holy war” 
diterjemahkan perang suci merupakan terjemahan 
yang memadai dari konsep jihad. Karena perang suci 
umumnya dipahami sebagai perang yang dilakukan 
semata-mata atau hampir sepenuhnya karena alasan-
alasan agama. Tetapi hukum Islam (syariah atau fiqh) 
tidak memisahkan antara agama dan negara (politik). 
seluruh tindakan muslim, termasuk pimpinan negara 
harus tunduk kepada hukum Islam dan sekaligus 
memberikan ketentuan-ketentuan tentang perang. Hal 
ini berarti negara-negara atau wilayah-wilayah di luar Dar 
al-Islam adalah non Islamik dan karena itu merupakan 
musuh-musuh potensial (Dar Al-Harb).79 

Dengan demikian, jihad yang telah didefinisikan 
sebagai perang melawan orang kafir tidak berarti perang 
yang dilancarkan semata-mata karena motif-motif agama, 
maksudnya untuk memaksa orang-orang kafir memeluk 
Islam. Secara historis, jihad umumnya dilakukan atas 
dasar politik, seperti perluasan wilayah Islam atau 
pembelaan diri kaum muslimin terhadap serangan dari 
luar. Oleh karena itu, berbicara secara tegas perang suci 
terjemahan dari jihad adalah suatu kekeliruan.

Hal senada juga dilakukan oleh Watt, meski alasan 
yang diajukan berbeda bahkan patut untuk dipersoalkan. 
Menurut Watt, terjemahan jihad dengan perang suci 
adalah menyesatkan. Jihad untuk perluasan wilayah 
Islam secara besar-besaran pada masa klasik merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari razziyah, yakni ekspedisi 

79  Rudolf Peters, Jihad In Medieval. hal. 4
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militer (ghozwah). Dalam konteks terahir ini, bahkan 
perluasan agama tidak menjadi motif utama, perolehan 
harta rampasan, sebaliknya merupakan tujuan laskar 
muslim yang terlibat dalam ghozwah. Karena itu, 
menurut Watt ekspedisi militer diarahkan hanya ke 
wilayah dimana terdapat banyak harta rampasan. 
Bahkan menurut Watt, terhentinya perang tours pada 
tahun 732 lebih disebabkan pandangan laskar muslim 
bahwa serbuan lebih jauh ke jantung wilayah Prancis 
tidak akan menguntungkan, karena harta rampasan 
yang bakal diperoleh tidak seimbang dengan energi 
yang dikeluarkan.80

Argumen Watt ini masih perlu dipersoalkan, 
mungkin pada batas-batas tertentu benar. Akan tetapi 
kelemahan pokok argumen ini adalah ia mereduksi 
agama melalui pendekatan yang terlalu materialistik. 
Ia lupa atau mungkin tidak memahami bahwa laskar 
muslim pada masa klasik yang melancarkan jihad karena 
motivasi semangat kesalehan dan keagamaan , tegasnya 
untuk membuktikan kebenaran dan kejayaan Islam, 
bahkan untuk menjadi syuhada (mati syahid) di jalan 
Allah yang nantinya akan mendapat pahala yang besar 
sehingga akan disejajarkan dengan para Nabi besok di 
sorga.

 Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa perang 
merupakan satu-satunya bentuk jihad. Sebagian orang 
yang tidak senang dengan Islam menyatakan bahwa 
perang sebagai satu-satunya bentuk jihad yang harus 
dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga 

80 W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought, Edinburgh, 1968. hal. 14-18.
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muncul pernyataan bahwa Islam disebarkan dengan 
pedang.81 

C. AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG 
MURTAD

1.  Pengertian

Murtad, secara literal berarti orang yang berbalik, 
kembali, atau keluar82. Dalam pandangan hukum Islam, 
murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui 
kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain 
(konversi agama) atau menjadi tidak beragama sama 
sekali (atheis)83. Perbuatannya dalam bahasa Arab 
dinamakan riddah atau irtidad, sedang pelakunya 
disebut orang murtad84. 

Murtad bisa terjadi dengan mengerjakan sesuatu 
yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui 
namun tetap dikerjakan dengan anggapan, perbuatan 
tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan 
secara sengaja, baik untuk maksud mempermudah atau 
menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya: 
sujud menyembah matahari atau menginjak Al-Quran. 
Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan bukan karena 
menolak nash yang melarangnya, atau disebabkan 

81 Hal itu kemungkinan didasarkan pada beberapa riwayat di antaranya Hadis riwayat 
Bukhari tentang “Surga di bawah naungan pedang” :

عن سامٍل َأيب الّنضِر موىل عمَر بِن ُعَبيِد هللا وكان كاتباً قال: كتَب ِإليِه عبد هللا بُن َأيب أَوَف رضَي هللا عنه ما َأّن رسوَل هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال: »واعلموا َأّن اجلّنة حتَت ِظالِل السيوف« اتبعة األويسّي عِن ابِن َأيب الّزانِد عن موَسى بِن ُعقبة.

82 Ibn Mandzur al-Ifriki, Lisan al-’Arab, (Beiru: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-3, hal. 172. 

83 Fatawa al-Azhar, (Qahirah: Wazarat al-Auqah al-Mishriah, tt.), juz ke-6, hal. 41.

84 Al-Jauhari, Al-Shihah fi al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-1, hal. 249. 
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penalaran yang keliru terhadap nash, ulama menilai 
orang tersebut tidak menjadi murtad. 

Murtad juga bisa terjadi karena enggan mengerjakan 
sesuatu yang telah jelas diperintahkan Islam dan menolak 
ketentuan nash yang mewajibkannya. Misalnya menolak 
berpuasa Ramadlan dan shalat lima waktu. Orang ini 
dianggap murtad kalau kewajiban-kewajiban tersebut 
yang menurut kebiasaan, seharusnya telah diketahui 
malah ditolak atas dasar ketidakpercayaan. Berbeda 
kalau penolakan tersebut dilakukan muallaf yang belum 
mengetahuinya karena baru memeluk Islam.

 Murtad karena perkataan terjadi dengan 
mengucapkan secara sadar dan sengaja kata-kata yang 
secara denotatif menunjukkan kekafiran. Misalnya 
perkataan, alam ini terjadi dengan sendirinya, qadim85, 
dan tidak diciptakan Allah SWT.

 

2.  Murtad dalam Nash; al-Qur’an dan Hadis 
Nabi Muhammad saw 

a.  Murtad dalam Nash al-Qur’an

Dalam Al-Quran, murtad dengan berbagai 
derifasi dan ungkapan redaksional disebut dalam 
beberapa ayat, antara lain: Q.S. Al-Baqarah/2:108 
dan 217; Q.S. Ali ‘Imran/3:86-90 dan 207; Q.S. 
Al-Nisa’/4:137; Q.S. Al-Taubah/9:66,74; Q.S. Al-
Nahl/16:106; dan Q.S. Muhammad/47:25-27. 

85 Menurut Imam Ghazali, para filosof yang mengatakan seperti itu dihukumi kafir. Imam 
Abu Hamid al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), diterjemahkan 
oleh Ahmadie Thaha, hal. 45-60.
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Kesemuanya turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, 
kecuali Q.S. Al-Nahl/16:106 yang diwahyukan di 
Makah. 

Term murtad dalam al-Qur’an itu diungkapkan 
dengan redaksi berbeda-beda. Setidaknya 
diketemukan delapan ungkapan redaksional yang 
substansinya merujuk pada makna murtad, sebagai 
berikut: 

Pertama, يَماِن ِ
ْ

بِال ُكْفَر 
ْ
ال ِل   menukar iman يَتَبَدَّ

dengan kekafiran. 

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:108, 
sebagai berikut: 

لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَس ِمْن َقبُْل َوَمْن 
َ
ْن تَْسأ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
أ

ِبيِل  يَماِن َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ ِ
ْ

ُكْفَر بِال
ْ
ِل ال يَتَبَدَّ

Artinya: Apakah kamu menghendaki untuk 
meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil 
meminta kepada Musa pada zaman dahulu? 
Dan barangsiapa yang menukar iman dengan 
kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat 
dari jalan yang lurus.

Menurut Ibn Katsir86, ayat ini merupakan 
nasehat yang ditujukan kepada kaum muslimin 
agar jangan mengikuti kelakuan buruk Bani Israil 

86 Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-1, hal. 380. 
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yang meminta atau menanyakan hal-hal yang tidak 
wajar kepada nabi mereka, Musa as., sebagaimana 
disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 101, sbb.:

ْشيَاَء إِْن ُتبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم 
َ
لُوا َعْن أ

َ
يَن آَمنُوا ال تَْسأ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
يَا أ

ُقْرآُن ُتبَْد لَُكْم .....{ 
ْ
لُوا َعنَْها ِحنَي يزُنُل ال

َ
َوإِْن تَْسأ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 
hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya 
menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan 
di waktu Al Qur’an itu sedang diturunkan, 
niscaya akan diterangkan kepadamu…...

Permintaan yang dikecam di sini bukanlah 
semua permintaan atau pertanyaan. Sekian banyak 
pertanyaan dijawab Nabi Muhammad SAW. dan Al-
Qur’an, serta banyak pula permintaan mereka yang 
dikabulkan. Yang dikecam, pertanyaan yang tidak 
berarti, atau permintaan yang bukan pada tempatnya. 
Permintaan melihat Tuhan di dunia misalnya, ini 
bukan permintaan yang wajar.

Allah merupakan obyek iman yang abstrak dan 
tidak terlihat dengan mata kepala, dan hakikatnya 
tidak terjangkau indera dan nalar. Obyek iman 
seperti itu hanya bisa dijangkau dengan mata hati, 
bukan mata kepala. Siapa yang melihat obyek iman 
dengan mata kepala berarti tidak melihat dengan 
mata hatinya. Siapa yang tidak percaya wujud Allah 
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kecuali setelah melihatnya dengan mata kepala, 
berarti menukar iman dengan kekufuran yang 
dalam penggalan ayat di atas diungkapkan dengan: 
يَماِن ِ

ْ
ُكْفَر بِال

ْ
ِل ال  َوَمْن يَتَبَدَّ

Barang siapa yang menukar iman dengan 
kekafiran, antara lain dengan menolak dan 
mengingkari ayat-ayat Allah, dan meminta petunjuk 
selainnya atau dari selainnya, sungguh orang itu 
telah sesat dan menjadi murtad.

Peringatan dalam ayat ini amat penting 
khususnya bagi kaum beriman yang boleh jadi 
imannya belum terlalu mantap, agar tidak ragu atau 
berpaling dari Allah dan menjadi murtad akibat 
meninggalkan ajaran agama secara keseluruhan, 
keresahan, atau rasa berat dalam menjalankannya. 

Kedua, وُكْم َعْن ِديِنُكْم  mengembalikan kamu ,يَُردُّ
dari agamamu. 

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 217; 

وََصدٌّ  َكِبرٌي  ِفيِه  قِتَاٌل  قُْل  ِفيِه  قِتَاٍل  ََراِم 
ْ
ال ْهِر  الشَّ َعِن  لُونََك 

َ
يَْسأ

ِمنُْه  ْهِلِه 
َ
أ َوإِْخَراُج  ََراِم 

ْ
ال َمْسِجِد 

ْ
َوال بِِه  َوُكْفٌر   َِّ الل َسِبيِل  َعْن 

ُيَقاتِلُونَُكْم  يََزالُوَن   
َ

َقتِْل َوال
ْ
ال ِمَن  َبُ 

ْ
ك

َ
أ ِفتْنَُة 

ْ
َوال  َِّ َبُ ِعنَْد الل

ْ
ك

َ
أ

وُكْم َعْن ِديِنُكْم إِِن اْستََطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمنُْكْم َعْن  َحتَّ يَُردُّ

َِخَرِة 
ْ

ْنيَا َواآل ْعَمالُُهْم ِف ادلُّ
َ
َِك َحِبَطْت أ

َ
ول

ُ
ِديِنِه َفيَُمْت َوُهَو َكفٌِر فَأ
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وَن  ْصَحاُب انلَّاِر ُهْم ِفيَها َخادِلُ
َ
َِك أ

َ
ول

ُ
َوأ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang 
berperang pada bulan Haram. Katakanlah: 
“Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; 
tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 
kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) 
Masjidilharam dan mengusir penduduknya 
dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi 
Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) 
daripada membunuh. Mereka tidak henti-
hentinya memerangi kamu sampai mereka 
(dapat) mengembalikan kamu dari agamamu 
(kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. 
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia 
dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perintah perang dengan redaksi yang bersifat 
umum menimbulkan pertanyaan di kalangan 
sahabat, tentang peperangan pada bulan Haram. 
Pertanyaan ini penting, karena telah melekat dalam 
benak mereka perintah membunuh kaum musyrikin 
di mana saja kecuali di masjidil Haram. Di sisi lain, 
kaum musyrikin Mekah juga mengecam kaum 
muslimin atas ulah pasukan Abdullah bin Jahsy yang 
beranggotakan dua belas sahabat dengan tugas 
rahasia mengamati kafilah musyrikin Mekah, dan 
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mencari informasi tentang rencana jahat mereka. 
Menurut Abu Bakar al-Jazairy87, pasukan Abdullah 
bin Jahsy menemukan kafilah tersebut pada akhir 
bulan Rajab- dalam riwayat lain awal Rajab- yang 
merupakan salah satu dari empat bulan haram88. 
Ada juga yang mengatakan, ketika itu anggota 
pasukan menduga, mereka masih di penghujung 
bulan Jumadil Akhir. Pasukan Abdullah bin Jahsy 
memutuskan untuk membunuh dan merampas 
kafilah. Seorang anggota kafilah terbunuh, seorang 
berhasil melarikan diri, dan seorang ditahan. 
Tawanan dan kafilah dibawa ke Madinah menemui 
Rasulullah Muhammad SAW. Pasukan Abdullah 
bin Jahsy justeru disambut dengan kecaman karena 
membunuh di bulan haram. Nabipun menegur 
mereka dengan keras, “Saya tidak memerintahkan 
kalian membunuh di bulan haram”. Di sisi lain, 
kaum musyrikin juga mengecam dan bertanya-tanya 
“Apakah Muhammad SAW telah membolehkan 
perang di bulan haram?” Kaum musliminpun ada 
yang bertanya, bagaimana hukum peperangan yang 
dilakukan pasukan pimpinan Abdullah bin Jahsy itu 
sebagaimana diabadikan dalam al-Qur’an? Mereka 
bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan 
Haram? Katakanlah, “Peperangan dalam bulan itu 
merupakan dosa besar”.

87 Abu Bakar al-Jazairy, Aysar al-Tafasir, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), juz ke-1, hal. 103. 

88 Dalam satu tahun Qomariyah, 4 bulan dihukumi suci dan diharamkan untuk perang, yaitu: 
1) Dzul Qa’dah, 2) Dzul Hijjah, 3) Muharram, dan 4) Rajab, 5 bulan terkait dengan musim, 
yaitu: 1) Ramadhan (musim panas), 2) Jumad Ula (musim dingin I), 3) Jumad Tsaniyah (musim 
dingin II), 4) Rabi’ Awal (musim semi I), dan 5) rabi’ Tsani (musim semi II), dan 3 bulan terkait 
dengan kebiasaan yang terjadi di arab, yaitu: bulan Syawal, Shafar, dan Sya’ban.
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Yang mereka tanyakan, hukum peperangan di 
bulan Rajab, salah satu bulan haram, yang dipimpin 
Abdullah bin Jahsy itu. Yang dijawab hukum 
peperangan pada bulan-bulan haram seluruhnya. Ini 
dipahami dari penggunaan kata (قتال) peperangan, 
yang menggunakan bentuk nakirah (infinitive). 
Para pakar Al-Qur’an berkata, “Jika ada dua kata yang 
sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk 
infinitive, maka makna kata kedua berbeda dengan 
makna yang pertama”. Kata peperangan pertama 
dalam ayat di atas dan yang ditanyakan, perang yang 
dilakukan pasukan Abdullah bin Jahsy itu. Sedangkan 
kata peperangan yang kedua, peperangan secara 
umum. Ayat ini masih mengakui adat masyarakat 
Arab menyangkut larangan perang pada empat bulan 
haram. Tetapi ayat itu tidak atau belum menjelaskan 
bagaimana dengan kasus pasukan Abdullah itu?

Ini dijawab dengan lanjutan ayat berikutnya. 
Jawabannya, dosa. Karena mereka berperang dan 
merampas, padahal Nabi SAW tidak memerintahkan 
mereka, lebih-lebih jika dilakukan pada bulan Rajab 
(salah satu bulan haram). Namun demikian, apa yang 
dilakukan kaum musyrikin dengan menghalangi 
manusia dari jalan Allah, misalnya: menghalangi 
melaksanakan haji dan umrah, kafir kepada Allah, 
tidak mengakui keesaannya atau durhaka kepada-
Nya dengan menghalangi seseorang untuk masuk 
ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, 
di sisi Allah dosanya lebih besar dibandingkan 
dengan dosa yang dilakukan Abdullah bin Jahsy dan 
kelompoknya.
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Mengapa yang dilakukan kaum musyrikin di 
sisi Allah dosannya dianggap lebih besar? Dijawab 
dalam lanjutan ayat ini, karena berbuat fitnah 
dosanya lebih besar daripada membunuh. Fitnah 
yang dimaksudkan dalam ayat ini, penyiksaan yang 
dilakukan kaum musyrikin Mekah lebih kejam dari 
pada pembunuhan yang dilakukan Abdullah bin 
Jahsy dan pasukannya, apalagi jika peristiwa ini 
terjadi di malam pertama bulan Rajab. Penyiksaan 
kaum musyrikin ini lebih kejam dan dosanya lebih 
besar dari pada pembunuhan pasukan itu. Karena 
pada waktu itu, mereka tidak tahu bulan Rajab telah 
tiba. 

Kaum musyrikin akan terus menerus 
memerangi kaum muslimin sampai meraka dapat 
mengembalikannya dari agama Islam yang hak 
kepada kekafiran, atau menjadikan kaum muslimin 
murtad, yang dalam penggalan ayat di atas 
diungkapkan dengan redaksi: 

وُكْم َعْن ِديِنُكْم يَُردُّ

Apa akibat dari kemurtadan itu? Ada dua hal 
yang disebut ayat ini; pertama, di dunia amalnya 
sia-sia. Kedua; di Neraka dia kekal di dalamnya, jika 
murtadnya berlanjut hingga kematian. Bagaimana 
jika ia insyaf dan kembali masuk Islam? Amalnya 
tidak dihapus dan taubatnya diterima Allah swt. 
Begitu pendapat ulama mazhab Syafi’i. 

Dengan demikian, seorang yang menjalankan 
ibadah haji, lalu murtad, maka hajinya sia-sia jika 
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kemurtadannya berlanjut hingga mati. Tetapi jika 
ia kembali muslim lagi, amalannya tidak terhapus 
dan tidak perlu menjalankan haji lagi. Ulama 
mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat, ada dua 
syarat yang disinggung pada ayat tersebut. Masing-
masing akibat, terjadi dengan masing-masing 
syarat. Keterhapusan amal akibat kemurtadan, dan 
kekekalan di Neraka akibat mati dalam keadaan 
murtad. Siapa yang murtad kemudian insyaf, amalan 
apa saja yang pernah dilakukan batal, terhapus, dan 
sia-sia. 

Ketiga, إِيَمانِِهْم  َبْعَد   yang kafir sesudah ,َكَفُروا 
mereka beriman

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam empat ayat, sebagai berikut:

1).  Q.S. Ali ‘Imran/3:86, sbb.:

وََشِهُدوا  إِيَمانِِهْم  َبْعَد  َكَفُروا  قَْوًما   َُّ الل َيْهِدي  َكيَْف 

َقْوَم 
ْ
ال َيْهِدي   

َ
ال  َُّ َوالل َيّنَاُت  ابلْ وََجاَءُهُم  َحقٌّ  الرَُّسوَل  نَّ 

َ
أ

الِِمنَي )68( الظَّ

Artinya: Bagaimana Allah akan menunjuki 
suatu kaum yang kafir sesudah mereka 
beriman, serta mereka telah mengakui bahwa 
Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, 
dan keterangan-keteranganpun telah datang 
kepada mereka? Allah tidak menunjuki 
orang-orang yang zalim.



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

167

Menurut Ibn Jarir al-Thabari89, ayat ini 
turun untuk merespon murtadnya al-Harits bin 
Suwaid al-Anshari. Pendapat Imam Ibn Jarir itu 
didasarkan pada riwayat yang bersumber dari 
Ibn Abbas, sbb.:

عن ابن عباس قال كن رجل من األنصار أسلم ثم ارتد 

رسول  سلوا  أن  قومه  إىل  فأرسل  ندم  ثم   ، بالشك  فلحق 

الل صل الل عليه وسلم : هل يل من توبة ؟ قال : فزنلت 

أن  وشهدوا  إيمانهم  بعد  كفروا  قوما  الل  يهدي  كيف 

تابوا من  الين  إال  إىل قوهل  ابلينات  الرسول حق وجاءهم 

بعد ذلك وأصلحوا فإن الل غفور رحيم )2( ، فأرسل إيله 
قومه فأسلم90

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia 
berkata, “Ada seorang laki-laki muslim dari 
Anshor yang murtad dan bahkan melakukan 
syirik. Laki-laki itu menyesali dirinya, dan 
pesan kepada kaumnya agar menanyakan 
persoalan ini kepada Rasulullah saw, apakah 
bagi saya (al-Harits) ada peluang untuk 
taubat? Kemudian turunlah ayat: 

89 Muhammad bin Jarir Abu Ja’far al-Thobari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1998), juz ke-6, hal. 572.

90 Ibn Hibban, Shohih Ibn Hibban, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), juz ke-18, hal. 456, no, hadis 
4554; Al-Nasa’I, Sunan al-Nasa’I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), juz ke-12, hal. 429, no, hadis 4000.
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أن  وشهدوا  إيمانهم  بعد  كفروا  قوما  الل  يهدي  كيف 

الرسول حق وجاءهم ابلينات ، إىل قوهل : إال الين تابوا من 

بعد ذلك وأصلحوا فإن الل غفور رحيم

Kemudian berita itu disampaikan kepada al-
Harits, dan ia kembali menyatakan masuk Islam.

Sesungguhnya mengherankan, 
sebagaimana dipahami dari awal ayat ini yang 
mengunakan kata(كيف) bagaimana. Siapa 
yang keberatan dengan sanksi itu, dan berkata, 
“Mengapa Allah menyiksa mereka di akhirat, 
serta tidak memberikan kemampuan untuk 
melaksanakan tuntutannya dengan baik?” 
Keberatan atau pertanyaan itu mengherankan 
karena, bagaimana Allah akan memberi 
petunjuk kepada kaum kafir, yang enggan taat 
sesudah mereka beriman dengan adanya fitrah 
kesucian yang dianugrahkan Allah kepada 
setiap manusia, serta mereka telah mengakui 
bahwa Rasul Muhammad saw itu benar-benar 
Rasul, dengan bukti yang terdapat dalam diri 
beliau dan bukti-bukti lain yang ada bersama 
beliau khususnya Al-Qur’an? 

Allah swt tidak akan memaksa manusia 
untuk melaksanakan petunjuknya karena Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim, yang kezalimannya telah mendarah 
daging.
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2).  Q.S. Ali ‘Imran/3:90, 

يَن َكَفُروا َبْعَد إِيَمانِِهْم ُثمَّ ازَْداُدوا ُكْفًرا لَْن ُتْقبََل  ِ
َّ

 إِنَّ ال

ُّوَن  ال َِك ُهُم الضَّ
َ

ول
ُ
تَْوَبتُُهْم َوأ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir 
sesudah beriman, kemudian bertambah 
kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima 
taubatnya; dan mereka itulah orang-orang 
yang sesat.

Ayat sebelum ini berbicara tentang 
pengecualian terhadap mereka yang tidak 
patuh terhadap atau mencari agama selain 
Islam. Menurut Shihabuddin Mahmud al-Alusi, 
ayat ini turun (salah satunya) untuk merespon 
kelakuan orang Yahudi dan Nashrani yang 
awalnya mempercayai Muhammad saw sebagai 
Rasul (sebelum dilantik menjadi Rasul), dan 
kemudian mengingkarinya, bahkan makin 
sengit perlawanannya kepada Rasulullah 
Muhammad saw91. 

Setelah menjatuhkan sanksi kepada mereka 
yang bertaubat dan beramal saleh, maka ayat 
ini menganjurkan untuk bergegas bertaubat 
dan tidak menundanya. Kepada mereka yang 
melakukan kekufuran diperingatkan agar tidak 
menambah kekufuran, baik secara kualitas 

91 Shihabuddin Mahmud al-Alusi, Ruhul Ma’ani Fi Tafsir al-Qur’an al-’Adzim wa As-
Sab’u al-Matsani, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz ke-3, hal. 122. 
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atau kuantitas. Seorang yang menunda-nunda 
perbuatan dari pelangaran tertentu, berarti 
menambah kekufuran. Karena itu, ayat ini 
merupakan dorongan untuk segera bertaubat. 
Hal itu dianjurkan karena sesungguhnya orang-
orang kafir yang mengingkari keesaan Allah dan 
atau kerasulan Muhammad saw serta menutupi 
fitrah kesucian yang melekat pada dirinya 
sesudah keimanannya dengan melakukan 
pelanggaran-pelanggaran lain atau menunda-
nunda taubatnya, maka sekali-kali tidak akan 
diterima taubatnya; walau dia berkata, telah 
bertaubat. Allah tahu, taubatnya hanya di mulut 
dan sementara. Atau taubatnya tidak diterima 
karena pada dasarnya mereka memang tidak 
pernah menyesali perbuatannya dan tidak juga 
bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya. 
Kesesatan mereka telah mendarah daging 
dalam dirinya.

Ada juga yang memahami, taubat itu tidak 
diterima karena mereka (ahlul kitab) baru 
menyesali dan meminta ampun kepada Tuhannya 
katika nyawanya hampir keluar. Ada juga yang 
memahami, ayat ini turun tentang orang-orang 
Yahudi. Mereka kufur kepada Isa as. dan Injil 
yang diturunkan Allah, setelah mereka beriman 
kepada Musa as. dan Taurat. Bahkan kemudian 
bertambah kekufurannya dengan mengingkari 
kenabian Muhammad SAW. dan kitab suci Al-
Qur’an92. 

92 Shihabuddin Mahmud al-Alusi, Ruhul Ma’ani….., hal. 122-123. 
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إِيَمانُِكْم .(3 َبْعَد   kamu kafir sesudah kamu ,َكَفْرُتْم 
beriman. 

Murtad dengan ungkapan redaksional 
seperti itu diketemukan dalam Q.S. Ali 
‘Imran/3:106, sebagai berikut:

اْسوَدَّْت وُُجوُهُهْم  يَن  ِ
َّ

ا ال مَّ
َ
فَأ َوتَْسوَدُّ وُُجوٌه  تَبْيَضُّ وُُجوٌه  يَْوَم 

َعَذاَب بَِما ُكنْتُْم تَْكُفُروَن 
ْ
َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم فَُذوقُوا ال

َ
أ

Artinya: Pada hari yang di waktu itu ada 
muka yang putih berseri, dan ada pula muka 
yang hitam muram. Adapun orang-orang 
yang hitam muram mukanya (kepada mereka 
dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah 
kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab 
disebabkan kekafiranmu itu”.

Janji tentang nikmat yang besar dan kekal, 
serta siksa yang pedih dan atau abadi yang 
disinggung pada ayat yang lalu, akan dialami 
pada hari tertentu yaitu hari kiamat yang tidak 
satu makhlukpun mengetahui kapan datangnya? 
Di waktu itu, banyak muka yang putih bersih 
ceria, sebagai dampak amal kebajikan mereka 
di dunia, dan banyak pula muka yang hitam 
muram, akibat kedurhakaannya. Adapun orang-
orang yang mukanya hitam muram dikatakan, 
“Kenapa kamu kafir, yakni melakukan aktivitas 
yang bertentangan dengan tuntunan agama 
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sesudah kamu beriman? Atau mengapa 
kamu mengingkari ajaran yang dibawa Nabi 
Muhammad SAW. sesudah beriman kepada apa 
yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa as?

Menurut Imam Suyuthi, ayat ini diturunkan 
Allah swt untuk Ahlul Kitab. Mereka kufur 
kepada Isa as. dan Injil yang diturunkan Allah, 
setelah mereka beriman kepada Musa as. 
dan Taurat. Bahkan kemudian kekufurannya 
bertambah dengan mengingkari kenabian 
Muhammad SAW. dan kitab suci Al-Qur’an93. 

Tentu saja, wajah putih dan hitam bukan 
dalam pengertian warna kulit, sebagaimana 
halnya di dunia ini, akan tetapi ekspresi 
kegembiraan dan kesedihan, keceriaan dan 
kesengsaraan. Atas dasar itu, ayat ini sama 
sekali tidak merendahkan orang-orang berkulit 
hitam, karena hitam dan putihnya warna 
kulit masing-masing ditetapkan Allah untuk 
kepentingan makhluk sendiri, antara lain agar 
dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana 
dia atau nenek moyangnya lahir.

إِيَمانُِكْم .(4 َبْعَد  َكَفْرُتْم   kamu kafir sesudah قَْد 
beriman.

Murtad dengan ungkapan redaksional 
seperti itu diketemukan dalam Q.S. Al-
Taubah/9:66, sbb.:

93 Imam Suyuthi, Ad-Durul Mantsur Fi Ta’wil Bi Al-Ma’tsur, (Beirut: Dar Fikr, 1998), juz 
ke-2, hal. 447.



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

173

 َتْعتَِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍة 
َ

ال

ُهْم َكنُوا ُمِْرِمنَي  نَّ
َ
ِمنُْكْم ُنَعّذْب َطائَِفًة بِأ

Artinya: Tidak usah kamu minta ma`af, 
karena kamu kafir sesudah beriman. Jika 
Kami mema`afkan segolongan daripada 
kamu (lantaran mereka taubat), niscaya 
Kami akan mengazab golongan (yang lain) 
disebabkan mereka adalah orang-orang yang 
selalu berbuat dosa.

Keempat, آََمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آََمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ ازَْداُدوا 
 ,orang-orang yang beriman kemudian kafir ُكْفًرا
kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, 
kemudian bertambah kekafirannya.

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam Q.S. Al-Nisa’/4:137, sbb.:

يَن آََمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آََمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ ازَْداُدوا ُكْفًرا  ِ
َّ

إِنَّ ال

 يِلَْهِدَيُهْم َسِبياًل 
َ

َُّ يِلَْغِفَر لَُهْم َوال لَْم يَُكِن الل

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman kemudian kafir, kemudian beriman 
(pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah 
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan 
memberi ampunan kepada mereka, dan tidak 
(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang 
lurus.
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Ayat sebelum ini memerintahkan agar orang-
orang beriman memelihara dan mempertahankan, 
bahkan meningkatkan Iman mereka. Ayat ini, 
memperingatkan siapapun yang tidak mengindahkan 
perintah di atas dengan menegaskan, “Sesungguhnya 
orang-orang yang berpotensi beriman --sesuai fitrah 
yang diciptakan Allah-- kemudian kafir, menyeleweng 
dari fitrah itu kemudian beriman dengan benar 
atau berpotensi beriman dengan datangnya Rasul 
membawa bukti-bukti, kemudian kafir terhadap 
apa yang diajarkan Rasul itu, kemudian bertambah 
kekafirannya sampai mati, Allah sekali-kali tidak 
mengampuni mereka.

Ar-Razi94 ketika menafsirkan ayat ini 
mengemukakan, mereka yang dibicarakan ayat 
ini, keimanan dan kekufurannya dalam sikap dan 
perilaku berubah berulang-ulang; antara iman dan 
kufur. Hal ini menunjukkan, iman mereka tidak 
berbekas dalam hati. Seandainya berbekas, tentunya 
hatinya tidak semudah itu berbolak-balik antara 
iman dan kufur. Karena kelakuan mereka seperti 
itu, Allah kemudian menyatakan,“Sekali-kali tidak 
mengampuni mereka”. 

Kelima, إِْساَلِمِهْم َبْعَد   dan telah menjadi ,َوَكَفُروا 
kafir sesudah Islam

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam Q.S. Al-Taubat/9:74 sebagai 
berikut:

94 Abu Abdillah Muhammad bin Umar Fakhruddin al-Razi, Mafatihul Ghaib, (Beirut: Dar 
Fikr, 1999), juz ke-5, hal. 412-414.
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َبْعَد  َوَكَفُروا  ُكْفِر 
ْ
ال لَكَِمَة  قَالُوا  َولََقْد  قَالُوا  َما   َِّ بِالل َيِْلُفوَن 

 َُّ الل ْغنَاُهُم 
َ
أ ْن 

َ
أ  

َّ
إِال َنَقُموا  َوَما  َينَالُوا  لَْم  بَِما  وا  َوَهمُّ إِْساَلِمِهْم 

َّْوا ُيَعّذْبُهُم  ا لَُهْم َوإِْن َيتََول إِْن َيتُوُبوا يَُك َخرْيً
ُ ِمْن فَْضِلِه فَ

ُ
َورَُسوهل

 
َ

رِْض ِمْن َوِلٍّ َوال
َ ْ
َِخَرِة َوَما لَُهْم ِف األ

ْ
ْنيَا َواآل يِلًما ِف ادلُّ

َ
َُّ َعَذابًا أ الل

نَِصرٍي 

Artinya: Mereka (orang-orang munafik itu) 
bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka 
tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). 
Sesungguhnya mereka telah mengucapkan 
perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir 
sesudah Islam, dan mengingini apa yang 
mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka 
tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali 
karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan 
karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka 
bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, 
dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan 
mengazab mereka dengan azab yang pedih di 
dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali 
tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) 
penolong di muka bumi.

Menurut Al-Zamakhsyari95, ayat ini turun 
untuk mengomentari kelakuan seorang munafik 

95 Abu al-Qasim Mahmud al-Zamakhsyari, al-Kasyaf, (Beirut: Dar Fikr, 1999), juz ke-2, hal. 
449.
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yang bernama Julas bin Suwaid. Julas dengan 
angkuh mengatakan, “Demi Allah, seandainya apa 
yang dikatakan Muhammad saw kepada kawan-
kawan saya benar, nggak apa-apa saya lebih hina 
dari keledai”. Amir bin Qais al-Anshory kemudian 
berkata kepada Julas, “Benar, Muhammad memang 
jujur dan kamu lebih jelek dari himar. Berita ini 
sampai di telinga Rasulullah Muhammad saw. 
Kemudian Nabi menghadirkan ‘Amir dan serta 
merta ‘Amir mengangkat tangannya seraya berkata, 
“Ya Allah, turunkan kepada hambamu dan Nabimu 
untuk membenarkan si pendusta dan mendustakan 
orang yang benar”. Kemudian ayat ini diturunkan 
dari langit. 

Keenam,  ِمْن َبْعِد إِيَمانِِه َِّ  Barangsiapa ,َمْن َكَفَر بِالل
yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman.

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam Q.S. Al-Nahl/16:106 sebagai 
berikut:

ُمْطَمِئٌّ  بُُه 
ْ
َوقَل ِرَه 

ْ
ك

ُ
أ َمْن   

َّ
إِال إِيَمانِِه  َبْعِد  ِمْن   َِّ بِالل َكَفَر  َمْن 

ُكْفِر َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن 
ْ
َح بِال يَماِن َولَِكْن َمْن َشَ ِ

ْ
بِال

َِّ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم  الل

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah 
sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan 
Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal 
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak 
berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan 
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dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan 
Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. 

Ayat-ayat tersebut berbicara tentang kelompok 
kafir dan lawan-lawan mereka. Ayat ini menegaskan, 
“Barang siapa kafir kepada Allah setelah keimanannya 
akibat keras kepala, dia mendapat kemurkaan 
Allah”. Keadaan ini tidak berlaku bagi orang-orang 
yang dipaksa kufur atau mengamalkannya padahal 
hatinya tetap tenang dengan keimanan. 

Sebagian ulama menyebutkan, ayat ini turun 
berkenaan dengan kasus Ammar bin Yasir dan 
kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. 
Mereka dipaksa orang musyrik untuk murtad. Ibu 
bapaknya menolak, sehingga keduanya dibunuh 
dan tercatat sebagai orang Islam yang mati syahid 
pertama dalam sejarah Islam. Sedangkan Ammr 
mengucapkan kalimat kufur sehingga dibebaskan. 
Beliau kemudian datang dan menangis di hadapan 
Rasulullah Muhammad SAW. Rasul Muhammad 
Saw menghapus air matanya sambil bertanya, 
“Bagaimana sikap hatimu?” Ammr menjawab, 
“Hatiku tenang dalam keimanan.” Maka Rasul 
SAW., menasehati, “Kalau mereka memaksamu 
kembali, maka ucapkan saja lagi apa yang telah 
kamu ucapkan itu”96.

Ayat ini menjadi dalil tentang kebolehan 
mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan 

96 Nshiruddin Abu al-Khair Abdullah al-Baidlawi, Anwar al-Tanzil wa Al-Asrar al-Ta’wil, 
(Beirut: Dar Fikr, 1990), juz ke-3, hal. 383.
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yang mengandung makna kekufuran –seperti 
sujud kepada berhala– saat orang dalam keadaan 
terpaksa, walaupun menurut sementara ulama, 
menanyakan dengan tegas keyakinan justru lebih 
baik sebagaimana dilakukan oleh kedua orang tua 
Ammar itu. Termasuk melakukan kedurhakaan 
seperti meminum khamr dan semacamnya97.

Ketujuh, ْدبَارِِهْم
َ
أ َعَ  وا   yang kembali ke ,اْرتَدُّ

belakang (kepada kekafiran)

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti 
itu diketemukan dalam Q.S. Muhammad/47:25-26 
sebagai berikut:

ُهَدى 
ْ
ال لَُهُم   َ تَبنَيَّ َما  َبْعِد  ِمْن  ْدبَارِِهْم 

َ
أ َعَ  وا  اْرتَدُّ يَن  ِ

َّ
ال إِنَّ 

يَن َكِرُهوا  ِ
َّ

ُهْم قَالُوا لِل نَّ
َ
ْمَل لَُهْم )52( َذلَِك بِأ

َ
َل لَُهْم َوأ يَْطاُن َسوَّ الشَّ

ارَُهْم  َُّ َيْعلَُم إِرْسَ ْمِر َوالل
َ ْ
َُّ َسنُِطيُعُكْم ِف َبْعِض األ َل الل َما نَزَّ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang 
kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah 
petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah 
menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan 
memanjangkan angan-angan mereka.Yang 
demikian itu karena sesungguhnya mereka 
(orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-
orang yang benci kepada apa yang diturunkan 
Allah (orang-orang Yahudi): “Kami akan 
mematuhi kamu dalam beberapa urusan”, sedang 
Allah mengetahui rahasia mereka.

97 Nshiruddin Abu al-Khair Abdullah al-Baidlawi, Anwar al-Tanzil….., hal. 383
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Ayat di atas menjelaskan, “Sesungguhnya 
orang yang kembali kebelakang (kekafiran) yakni 
murtad atau kembali kebelakang untuk mundur 
dan menghindar dari peperangan sesudah jelas bagi 
mereka petunjuk yang disampaikan Allah melalui 
Rasul-Nya, pada hakikatnya setan yang terkutuk 
dan jauh dari segala kebajikan telah memperindah 
dan memudahkan mereka untuk berbuat dosa dan 
pelanggaran. Setan itu juga yang memanjangkan 
angan-anagan kosong mereka. Kemurtadan dan 
keberpalingan kaum munafikin itu disebabkan 
karena sesungguhnya mereka berkata dengan 
penuh keyakinan kepada orang-orang yang benci 
terhadap apa yang diturunkan Allah, yakni orang-
orang Yahudi dari kelompok bani an-Nadhir dan 
Quraizhah atau kaum musyrikin Mekah yang 
mempunyai hubungan dengan musuh-musuh Islam 
di Madinah.

Mereka mengatakan, “Kami berjanji akan 
mematuhimu dalam beberapa urusan, antara lain 
tidak ikut berperang sebagaimana dianjurkan nabi 
Muhammad”. Mereka menyatakan hal itu padahal 
Allah senantiasa mengetahui semua rahasia-rahasia 
mereka98.

Sebagian mufassirin mengilustrasikan ulah 
setan itu bahwa ia mengajak manusia yang telah 
jelas baginya petunjuk untuk mengikuti orang-
orang musyrik, kafir, atau munafik dalam beberapa 
persoalan sambil meyakinkan bahwa persetujuan 

98 Muhammad bin Jarir Abu Ja’far al-Thobari, Jami’ al-Bayan ….., juz ke-22, hal. 182.
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itu tidak bertentangan dengan hidayah yang 
mereka ketahui. Setelah mereka menyetuji dan 
mengikutinya, mereka merasakan kelezatannya 
sehingga sedikit-demi sedikit mereka kembali 
kepada kekufuran dan akhirnya murtad. Memang 
begitu sifat nafsu ketika kembali kepada apa yang 
disukainya setelah ia meninggalkannya –kalau masa 
yang dilalui dalam meningalkannya belum terlalu 
lama. Demikan ibn Asyur99.

b.  Murtad dalam Nash Hadis Nabi SAW.

Term murtad dalam Hadis Nabi Muhammad 
saw diungkapkan dengan redaksi berbeda-beda. 
Setidaknya diketemukan delapan ungkapan 
redaksional yang substansinya merujuk pada term 
murtad, sebagai berikut: 

Pertama, َّاْرتَد, telah murtad, dengan 
menggunakan fiil madzi (simple past). Misalnya 
diketemukan dalam riwayat hadis berikut ini.

 َُّ الل َصلَّ  انلَّيِبُّ  َبَعَث  قَاَل  بِيِه 
َ
أ َعْن  بُرَْدَة  ِب 

َ
أ ْبُن  َسِعيُد  َثنَا  َحدَّ

 
َ

َوال ا  يَّسَ َفَقاَل  ََمِن  ايلْ  
َ

إِىل َوُمَعاًذا  ُموَس  بَا 
َ
أ ُه  َجدَّ وََسلََّم  َعلَيِْه 

َِّ إِنَّ  بُو ُموَس يَا نيَِبَّ الل
َ
 ُتنَّفَرا َوَتَطاوََع َفَقاَل أ

َ
ا َوال ا َوبَّشَ ُتَعّسَ

ِتُْع 
ْ

ابل َعَسِل 
ْ
ال ِمْن  اٌب  َوَشَ ِمْزُر 

ْ
ال ِعرِي  الشَّ ِمْن  اٌب  َشَ بَِها  رَْضنَا 

َ
أ

َكيَْف  ُموَس  ِب 
َ
أِل ُمَعاٌذ  َفَقاَل  فَاْنَطلََقا  َحَراٌم  ُمْسِكٍر  ُكُّ  َفَقاَل 

99 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), juz ke- hal. 
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قًا قَاَل  قُُه َتَفوُّ َتَفوَّ
َ
ُقْرآَن قَاَل قَائًِما َوقَاِعًدا وََعَ َراِحلَِت َوأ

ْ
 ال

ُ
َتْقَرأ

ْحتَِسُب قَْوَمِت َوَضََب 
َ
ْحتَِسُب نَْوَمِت َكَما أ

َ
قُوُم فَأ

َ
نَاُم َوأ

َ
نَا فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
أ

إَِذا رَُجٌل ُموَثٌق 
بَا ُموَس فَ

َ
اَوَراِن فََزاَر ُمَعاٌذ أ فُْسَطاًطا فََجَعاَل َيَتَ

ْسلََم ُثمَّ اْرتَدَّ َفَقاَل ُمَعاٌذ 
َ
بُو ُموَس َيُهوِديٌّ أ

َ
َفَقاَل َما َهَذا َفَقاَل أ

َبنَّ ُعنَُقُه١00 ْضِ
َ َ
أل

Riwayat hadis di atas menjelaskan tentang situasi 
yang dihadapi Abu Musa al-Asy’ari dan Mu’adz bin 
Jabal di Yaman. Nabi Muhammad saw berpesan, 
«Kalian hendaknya mempermudah urusan, jangan 
kalian persulit, kalian sampaikan berita gembira, 
kalian janganlah bercerai berai. Abu Musa 
menceritkan kepada Nabi saw, bahwa di Yaman 
banyak minuman dari anggur, madu, dll. Nabi saw 
berpesan, minuman apa saja yang memabukkan, 
hukumnya haram. Keduanya lalu meninggalkan 
Nabi saw, dan di tengah jalan, Mua’adz berkata 
kepada Abi Musa, “bagaimana cara kamu baca al-
Qur’an? Dijawab, “Aku baca al-Qur’an sambil duduk, 
berdiri, bahkan di atas kendaraan. Kalau aku, kata 
Abi Musa, ya..biasa aja,. Waktunya tidur, ya tidur, 
kerja, berdiri, dan sebagainya. Dua orang ini saling 
mengunjungi. Pada suatu hari, ada seorang laki di 
hadapannya. Mu’adz bertanya kepada Abu Musa, 
“Siapa ini?” Abu Musa menjawab, oh, dia dulunya 
Yahudi, pernah masuk Islam, dan kemudian murtad. 

100 Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, al-Jami’ as-Shahih al-Mukhtashar, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juz ke-21, hal, 207, no. hadis 3997.
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Serta merta Mu’adz berkata, “Wah kalau begitu, 
akan aku penggal lehernya”.

Berdasarkan riwayat ini, pelaku murtad boleh 
dipenggal lehernya tanpa melihat apakah si murtad 
itu memusuhi Islam atau tidak?

Kedua, ِْساَلِم
ْ

ال َعْن   Dengan menggunakan .اْرتَدَّ 
fiil madzi (simple past) yang dirangkai dengan 
harf jar dan kata benda jadian (mashdar) al-islam. 
Misalnya diketemukan dalam riwayat hadis berikut 
ini.

يَْوًما  يَرُه  رَسِ بَْرَز 
َ
أ َعِزيِز 

ْ
ال َعبِْد  ْبَن  ُعَمَر  نَّ 

َ
أ قِاَلبََة  بُو 

َ
أ ثيَِن  َحدَّ

 َُّ َِّ َصلَّ الل ِذَن لَُهْم فََدَخلُوا َفَقاَل..... َما َقتََل رَُسوُل الل
َ
لِلنَّاِس ُثمَّ أ

َقتََل  رَُجٌل  ِخَصاٍل  ثاََلِث  إِْحَدى  ِف   
َّ

إِال َقطُّ  َحًدا 
َ
أ وََسلََّم  َعلَيِْه 

َحارََب  رَُجٌل  ْو 
َ
أ إِْحَصاٍن  َبْعَد  َزَن  رَُجٌل  ْو 

َ
أ َفُقِتَل  َنْفِسِه  ِبَِريَرِة 

ِْساَلِم......١0١
ْ

ُ َواْرتَدَّ َعْن ال
َ

ََّ َورَُسوهل الل

Riwayat di atas menjelaskan, Rasulullah saw 
tidak pernah membunuh seseorang kecuali dia telah 
melakukan satu dari tiga hal, yaitu: membunuh orang 
yang merdeka, berbuat zina setelah nikah yang sah, 
dan seseorang yang murtad kemudian memerangi 
Allah dan Rasul-Nya.

Riwayat ini ternyata memberikan sanksi bunuh 
bagi pelaku murtad bukan semata-mata murtadnya, 

101 Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, al-Jami’ as-Shahih …., juz ke-21, hal, 
207, no. hadis 3997.
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tetapi selain dia murtad, orang itu bertindak makar 
terhadap penguasa yang sah dan memerangi Allah 
dan Rasul-Nya. 

Ketiga, َكِة الزَّ َعْن  وا   Dengan menggunakan . اْرتَدُّ
fiil madzi (simple past) yang dirangkai dengan 
harf jar dan kata benda jadian (mashdar) al-zakat. 
Misalnya diketemukan dalam riwayat hadis berikut 
ini.

ِمْرُت 
ُ
أ َُّ َعلَيِْه وََسلََّم  َِّ َصلَّ الل ِب ُهَريَْرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الل

َ
َعْن أ

َعَصُموا  قَالُوَها  إَِذا 
فَ  َُّ  الل

َّ
إِال  َ

َ
إِهل  

َ
َيُقولُوا ال انلَّاَس َحتَّ  قَاتَِل 

ُ
أ ْن 

َ
أ

بُو بَْكٍر 
َ
ا قَاَم أ َِّ قَاَل فَلَمَّ ْمَوالَُهْم وَِحَساُبُهْم َعَ الل

َ
ِميّن ِدَماَءُهْم َوأ

ُتَقاتُِل  َكيَْف  ُعَمُر  قَاَل  قِتَالَُهْم  بَْكٍر  بُو 
َ
أ َراَد 

َ
أ اْرتَدَّ  َمْن  َواْرتَدَّ 

قَاتِلَنَّ قَْوًما 
ُ َ
َِّ أل بُو بَْكٍر َوالل

َ
َقْوِم َوُهْم يَُصلُّوَن قَاَل َفَقاَل أ

ْ
ِء ال

َ
َهُؤال

 ُ
ُ

َُّ َورَُسوهل ا فََرَض الل َِّ لَْو َمنَُعوِن َعنَاقًا ِممَّ َكِة َوالل وا َعْن الزَّ اْرتَدُّ

ِب بَْكٍر ِلِقتَالِِهْم 
َ
َح َصْدَر أ ََّ َشَ يُْت الل

َ
ا َرأ تُُهْم قَاَل ُعَمُر فَلَمَّ

ْ
لََقاتَل

١02 َقُّ
ْ
نَُّه ال

َ
َعَرفُْت أ

Riwayat ini menjelaskan, misi kerasulan 
Muhammad saw meluruskan aqidah umat dan 
menjatuhkan sanksi bunuh bagi yang tidak mau 
mengucapkan kalimat tauhid. Siapa saja yang telah 
ikrar dan menyatakan ketauhidan kepada Allah swt, 
darahnya, hartanya, semuanya dilindungi. Ulama 

 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-mam Ahmad bin Hanbal, (Mesir:  102
Mu’asasah al-Qurtubah, tth.), juz ke-21, hal. 464.
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sepakat, hadis ini disabdakan Rasulullah di awal-
awal Islam.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak 
umat Islam yang enggan membayar zakat. Kata 
Abu Bakar, siapa saja yang enggan membayar 
zakat (setelah diajak taubat) tetap saja enggan 
membayarnya, maka akan aku tebas lehernya. 

Irtaddu ‘an al-zakat dalam penggalan riwayat 
ini berarti berpaling dan tidak mau membayar 
zakat. Hukumnya dianggap seperti murtad, karena 
tidak membayar zakat akan mengganggu stabilitas 
ekonomi dan dianggap makar terhadap ketentuan 
syari’at Allah swt. 

Ketiga, ِدينَُه َل   Dengan menggunakan fiil . بَدَّ
madzi (simple past) yang dirangkai dengan maf’ul 
bih (objek penderita). Misalnya diketemukan dalam 
riwayat hadis berikut ini.

َعْن  وا  اْرتَدُّ نَاًسا  ْحَرَق 
َ
أ اَلم  السَّ َعلَيِْه  َعِليًّا  نَّ 

َ
أ ِعْكِرَمَة  َعْن 

ْحِرَقُهْم بِانلَّاِر إِنَّ 
ُ
ُكْن أِل

َ
ِْساَلِم َفبَلََغ َذلَِك اْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل لَْم أ

ْ
ال

َِّ َوُكنُْت   ُتَعّذبُوا بَِعَذاِب الل
َ

َُّ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ال َِّ َصلَّ الل رَُسوَل الل

َِّ َصلَّ  إِنَّ رَُسوَل الل
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم فَ َِّ َصلَّ الل قَاتِلَُهْم بَِقْوِل رَُسوِل الل

َل ِدينَُه فَاْقتُلُوُه١0٣  َُّ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َمْن بَدَّ الل

 

103 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Mesir: Mu’asasah al-Qurtubah, tth.), juz ke-11, hal. 
428.
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Riwayat hadis di atas menggambarkan kebijakan 
khalifah Ali yang berani membakar kaum yang 
murtad. Berita itu didengar Ibn Abbas, kemudian 
berkata, “Aku tidak akan membakar orang-orang 
yang murtad. Sesungguhnya Rasulullah saw berkata, 
“Jangan sekali-kali kamu mengazab manusia dengan 
azab Allah”. Aku pernah membunuh mereka 
berdasarkan ucapan Rasulullah saw., “Barang siapa 
yang murtad, bunuhlah ia”.

 Hadis inilah yang menjadi dasar untuk 
menjatuhkan sanksi bagi pelaku murtad dengan 
hukuman yang manusiawi, bukan dengan cara 
membakar. Hukum bunuh badi orang yang murtad, 
diberlakukan di awal-awal Islam di mana kemurtadan 
itu selalu dibarengi dengan tindakar makar dan 
permusuhan terhadap Rasulullah saw. Wajar apabila 
sanksi yang dijatuhkan berupa hukum bunuh. 
Berbeda dengan murtad yang sekedar pindah agama 
karena skeptis dan tidak dibarengi dengan sikap 
permusuhan dan makar kepada hukum Islam yang 
Qath’iy, tentu murtad semacam ini tidak termasuk 
pidana hudud, serta tidak mendapatkan sanksi 
bunuh.

3.  Gerakan Pemurtadan Yang Dilakukan Agama 
Lain

Sekarang ini banyak terjadi upaya pemurtadan. 
Dalam tabloid SIAR edisi No. 43, 18-24 November 1999, 
halaman 14 dimuat data yang sangat mencengangkan. 
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Umat Islam, menurut BPS (Biro Pusat Statistik) semula 
berjumlah 87,3% (dibulatkan menjadi 90%). Sedangkan 
umat Kristen Protestan hanya 6%, umat Katolik 3,6%, 
Hindu 1,8%, Budha 1%, dan agama lainnya hanya 0,3%. 
Akan tetapi, dalam waktu yang relatif singkat jumlah 
umat Islam turun drastis menjadi 75%. Sedangkan 
umat Kristen Protestan dan Katolik jumlahnya semakin 
melejit.

Fakta semacam ini mestinya menyadarkan umat 
Islam agar tidak berpangku tangan dan selalu mencari 
solusi; secara kwalitas maupun kwantitas umat Islam 
tetap bertahan dan bisa lebih maju dengan membentengi 
dan menyelamatkan aqidah mereka dari berbagai upaya 
pemurtadan. 

Memang, untuk merobohkan ajaran Islam, para 
konspirator Yahudi dan Kristen mendesain berbagai 
proyek pemurtadan. Samuel Zwemmer (Ketua Asosiasi 
Agen Yahudi) pada Konferensi Yerusalem tahun 1935 
menyatakan, “Tujuan kita tidak secara langsung untuk 
mengkristenkan umat Islam, karena hal ini tidak akan 
bisa kita laksanakan. Tetapi dengan menjauhkan 
kaum muslimin dari ajaran Islam. Ini yang harus kita 
capai walaupun mereka tidak masuk agama Kristen”. 
Pernyataan tersebut dapat diterjemahkan yaitu, pertama, 
mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam supaya 
tidak lagi berfikir untuk mempertahankan agamanya. 
Kedua, berupaya agar kaum muslimin tidak berbudi 
luhur atau dirusak akhlaknya terlebih dahulu melalui 
pergaulan bebas, narkoba, pornografi, dan sebagainya.

Belum lagi, rekomendasi seminar kerja sama 
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Global Mission Singgapore dengan Ministry Indonesia 
pada tanggal 9-12 Juni 1998, di Grand Ballroom Hotel 
Shangrila Jakarta. Hadir sebagai nara sumber, Pdt. 
George Anatorai (Gembala Senior dari Gereja The Lord 
Family Churcg, Singapura). Ada dua hal penting yang 
dihasilkan dari seminar tersebut, dijadikannya Indonesia 
sebagai pusat perkembangan Kristen di Asia Pasifik dan 
dirintisnya pelayanan konseling dan rehabilitasi pecandu 
obat bius dan obat-obatan terlarang.

Strategi gerakan pemurtadan umat Islam di 
Indonesia, dilakukan dengan berbagai cara, mulai: 
membantu orang-orang miskin di desa dengan 
membagikan sembako dan pakaian, memberikan 
pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis, mengaku 
mantan kiai, ustadz, dan haji, menawarkan pekerjaan, 
membuka kursus gratis, mengadakan penyembuhan 
massal, penulisan Al-Kitab dalam berbagai bahasa 
daerah, pendirian rumah ibadah, menggunakan idiom 
atau tradisi keislaman baik dalam arsitektur, tata cara 
ibadah, maupun dari sisi budaya, dan lain-lain.

4.  Deradikalisasi Pemahaman Nash Terhadap 
Orang Murtad

Ada pandangan progresif-radikal sebagian pemikir 
Islam yang perlu dicermati terkait dengan hak 
menentukan pilihan agama. Misalnya, pendapatnya 
tentang kebolehan pindah agama (murtad) berdasarkan 
pada tiga ayat Al-Qur‘an, yaitu: 

Pertama, surat Al-Kafirun, ayat ke-6, ََوِل ِدينُُكْم   لَُكْم 
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 ِديِن ﴿6﴾

Kedua, surat Al-Kahfi, ayat ke-29, يُْؤِمن َوَمن
ْ
 َفَمن َشاء فَل

يَْكُفْر .... ﴿92﴾
ْ
 َشاء فَل

Ketiga, surat Al-Baqarah, ayat ke-256, َراَه ِف ادّلين
ْ
  اَل إِك

Menurutnya, pindah agama (murtad) merupakan 
hak pribadi dan orang lain (termasuk keluarganya) 
harus mengikhlaskan. Pemikir progresif ini berdalih, 
“Ayat-ayat di atas cukup jelas, manusia tidak dipaksa 
untuk memeluk suatu agama dan keluar dari agamanya. 
Tuhan memberi kebebasan penuh kepada manusia 
untuk ber iman atau tidak beriman, beragama Islam 
atau tidak. Kalau Tuhan saja tidak memaksa seluruh 
hamba-hamba-Nya untuk beriman kepada-Nya, maka 
lebih-lebih orang tua terhadap anaknya. Orang tuanya 
mesti mengikhlaskan kepergiannya ke agama lain. Itu 
sesuai dengan perintah Al-Qur`an di atas, tidak boleh 
ada pemaksaan menyangkut perkara agama”. 

Di sinilah persoalannya. Padahal, ketiga ayat 
tersebut jika dibaca secara utuh, menjelaskan prinsip 
Islam bahwa pilihan agama yang benar itu adalah masuk 
agama Islam yang disertai dengan menjauhi kesesatan 
dan kekafiran. Secara tidak langsung, logika pemikir 
progresif agar mengikhlashkan orang yang pindah 
agama, sama artinya dengan menyarankan agar meng-
ikhlashkan menjadi orang murtad, kafir, sesat, dan 
akhir nya masuk Neraka. Bukankah Allah berfirman 
dalam surat Al-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

ْهِليُكْم نَاراً َوقُوُدَها انلَّاُس 
َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
يَا أ
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َِجاَرُة .....﴿6﴾
ْ
َوال

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu……”.

 

Sekarang ini ada sarjana muslim yang berpendapat, 
semata-mata murtad yang tidak mengandung unsur 
politik atau subversif, bukanlah tindak pidana hudud. 
Mereka berargumentasi, riwayat hadis di atas bersifat 
Ahad dan tidak dapat menjadi dasar untuk tindak pidana 
hudud, atau sekurang-kurangnya, terlalu lemah untuk 
dijadikan sebagai dasar hukuman mati. Orang murtad 
yang dihukum mati atau diperangi, hampir selalu 
mempunyai unsur politik, bukan semata-mata berpindah 
agama karena alasan pribadi. Menurut Mahmud Syaltut, 
semata-mata kafir tidaklah menghalalkan darah. Yang 
menghalalkannya adalah permusuhan dan perlawanan 
terhadap orang Islam ataupun usaha mendeskriditkan 
ajarannya. Beberapa ulama menyatakan, orang murtad 
yang tetap menyokong Islam, tidak mengkhianatinya, 
tidak bergabung atau membantu musuhnya, tetapi 
meninggalkan Islam karena ada ajaran yang tidak 
dapat dia terima, atau tersesat karena syubhat tertentu, 
mereka ini hendaknya tidak disamakan dengan orang 
murtad yang sekaligus melakukan tindakan maker atau 
subversi.

Abdullah Ahmad An-Na’im bahkan mengatakan, 
“Walaupun riddah (keluar dari Islam) dikecam al-Qur’an 
dengan kata-kata yang paling keras, namun al-Qur’an 
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tidak menetapkan hukuman apapun bagi riddah. Tetapi 
mayoritas ahli hukum Islam mengklasifikasikan riddah 
sebagai pidana had yang sanksinya bisa dihukum mati 
sebagaimana disebutkan dalam Sunnah”. Menurut 
An-Na’im, “Klasifikasi seperti itu melanggar hak 
asasi kebebasan beragama, yang didukung al-Qur’an 
dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas al-
Qur’an yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani 
dan membantah bahwa sunnah yang ada menjatuhkan 
pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus 
yang dibicarakan beberapa penulis muslim modern 
(misalnya: Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla dalam 
Tafsir Al-Manar, 5:327, Fazlur Rahman dalam bukunya, 
Punishment of Apostasy in Islam dan Punishment in 
Islamic Law) yang berpendapat bahwa riddah bukanlah 
had. Memang, pendekatan ini tidak memperbincangkan 
konsekwensi-konsekwensi negative riddah lainnya 
dalam syari’ah, tidak pula menghalangi vonis hukuman 
yang lain bagi riddah dengan takzir. Menurut An-Naim, 
untuk menyingkirkan semua keberatan konstitusional 
dan hak asasi manusia, konsep hukum riddah dan 
semua konsekwensi perdata dan pidananya harus 
dihapuskan. Otoritas Sunnah, yang mungkin ada bagi 
konsekwensi-konsekwensi pidana dan konsekwensi 
lainnya terhadap orang murtad, seharusnya dijadikan 
sebagai suatu hukum peralihan (hukum ta’zir) dan 
tidak lagi bisa diterapkan sebagai bagain dari hudud104. 

Apa sanksi bagi orang yang terlanjur murtad itu? 
Ayat-ayat yang berbicara tentang murtad di atas, tidak 

104 Abdullah Ahmad An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 207-
208.
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ada yang secara tegas menyatakan, orang murtad 
harus dikenakan hukuman duniawi. Kebanyakan ulama 
berpendapat, murtad termasuk tindak pidana hudud 
dengan sanksi pidana mati. Mereka mendasarkan 
ketentuan ini kepada beberapa riwayat hadis sebagai 
berikut:

1).  Riwayat Tentang Peristiwa ‘Urainah 

ُعَريْنََة  ْو 
َ
أ ُعْكٍ  ِمْن  نَاٌس 

ُ
أ قَِدَم  قَاَل  َمالٍِك  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن   .)١

ْن 
َ
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم بِِلَقاٍح َوأ َمَرُهْم انلَّيِبُّ َصلَّ الل

َ
َمِدينََة فَأ

ْ
فَاْجتََوْوا ال

َراِعَ  َقتَلُوا  وا  َصحُّ ا  فَلَمَّ فَاْنَطلَُقوا  َانَِها 
ْ

بل
َ
َوأ بَْوالَِها 

َ
أ ِمْن  ُبوا  يَْشَ

ِل  وَّ
َ
أ ِف  ََبُ 

ْ
ال فََجاَء  انلََّعَم  َواْستَاقُوا  وََسلََّم  َعلَيِْه   َُّ الل َصلَّ  انلَّيِبّ 

َمَر َفَقَطَع 
َ
ا اْرَتَفَع انلََّهاُر ِجَء بِِهْم فَأ انلََّهاِر َفبََعَث ِف آثَارِِهْم فَلَمَّ

ِة يَْستَْسُقوَن فَاَل  َرَّ
ْ
ُقوا ِف ال

ْ
ل
ُ
ْعيُنُُهْم َوأ

َ
رُْجلَُهْم وَُسِمَرْت أ

َ
يِْدَيُهْم َوأ

َ
أ

قُوا َوَقتَلُوا َوَكَفُروا َبْعَد إِيَمانِِهْم  ِء رَسَ
َ

بُو قِاَلبََة َفَهُؤال
َ
يُْسَقْوَن قَاَل أ

١05ُ ََّ َورَُسوهلَ وََحاَرُبوا الل

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Anas bin 
Malik berkata, “Sekelompok orang dari suku 
‘Urainah dan ‘Ukal (8 orang) datang ke Madinah. 
Maka Rasul mengizinkan mereka kembali sambil 
membekali mereka dengan penggembala unta-
unta dan guru-guru untuk menjaga mereka. 
Tetapi mereka malah membunuh guru-guru dan 

105 Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, al-Jami’ as-Shahih …., juz ke-1, hal, 
390.
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melarikan unta-unta itu. Ketika kabar ini sampai 
kepada Rasul di awal siang, beliau menugaskan 
pasukan khusus untuk mengejar para 
pengkhianat-pengkhianat tersebut. Menjelang 
sore, mereka tertangkap dan Rasul Muhammad 
saw menyuruh memotong tangan dan kakinya 
dan dipaku biji matanya, dan dibuang ke tengah 
padang pasir. Ketika mereka minta minum, 
mereka tidak diberi minum. Abu Kilabah berkata, 
mereka telah mencuri, membunuh, dan murtad, 
selain bertindak makar kepada Allah dan rasul-
Nya. 

2.  Riwayat hadis tentang hal-hal yang menghalalkan 
darah: Rasul Muhammad SAW menerangkan, darah 
seorang muslim (yang telah mengucapkan dua 
kalimah Syahadat) tidak boleh ditumpahkan kecuali 
karena salah satu dari beberapa sebab sebagai 
berikut: (a) orang-orang yang berzina sesudah 
nikah106; (b) orang-orang yang berpaling dari agama 
dan melakukan tindakan makar terhadap pemerintah 
yang sah107; (c) orang-orang yang membunuh orang 
lain, dan pelaku lesbi/homo108. 

106 A-Nasai, Sunan al-Nasai…..juz ke-12, hal. 417, no. 3989. Riwayat itu sbb.:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َل يَِلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِإلَّ بِِْحَدى َثاَلٍث َرُجٌل َزَن بـَْعَد  ْعُت َرُسوَل اللَِّ َصلَّى اللَّ َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعْثَماَن قَاَل سَِ
ِإْحَصانِِه فـََعَلْيِه الرَّْجُم أَْو قـََتَل َعْمًدا فـََعَلْيِه اْلَقَوُد أَْو اْرَتدَّ بـَْعَد ِإْساَلِمِه فـََعَلْيِه اْلَقْتُل

107 Abi Syaibah, Mushannaf Abi Syaibah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz ke-6, hal. 428. 
Riwayat itu secara lengkap sbb.:

عن أيب قالبة قال : ما قتل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ول أيب بكر ول عمر رجل من املسلمني إل من زان أو قتل أو 
حارب هللا ورسوله. )2( عن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل يل دم امرئ يشهد أن ل إله إل هللا وأين رسول هللا 
إل أحد ثالثة نفر : النفس ابلنفس ، والثيب الزاين ، والتارك لدينه املفارق للجماعة

108 Abi Syaibah, Mushannaf Abi Syaibah…..juz ke-6, hal/ 429. Riwayat itu secara lengkap 
sbb.: 
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Sesuai dengan perinsip Islam, orang yang 
murtad pertama kali harus diajak untuk masuk 
Islam kembali melalui taubat. Terdapat perbedaan 
pendapat kaitannya dengan taubat tersebut. 
Menurut jumhur ulama fikih, wajib mengajak 
taubat dahulu sebelum dibunuh. Ajakan taubat ini 
dilakukan sebanyak tiga kali, berdasarkan riwayat 
Mu’az bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman. Nabi 
saw mengatakan kepadanya, “Laki-laki mana saja 
yang murtad, maka ajaklah kembali kepada Islam, 
jika ia tidak mau kembali pada Islam maka bunuhlah 
ia. Perempuan mana saja yang murtad, suruhlah 
ia kembali kepada Islam, jika ia tidak mau kembali 
pada Islam maka bunuhlah”109. Ulama Mazhab 
Hanafi berpendapat, mengajak orang yang murtad 
kembali kepada Islam, hanya dianjurkan (sunnah), 
karena mereka telah mengetahui Islam. Apabila 
mereka tidak bertaubat, selama tiga hari, mereka 
boleh dibunuh. Alasan yang mereka kemukakan, 
riwayat Umar bin Khatab ketika sekelompok tentara 
mendatanginya. Para tentara mengatakan kepada 
Umar bin Khatab, salah seorang dari mereka 
murtad, lalu mereka dibunuh. Tetapi ketika itu Umar 
mengatakan, “Kenapa tidak kamu penjarakan dahulu 
dia selama tiga hari, kamu beri makanan yang enak, 

عن أيب حصني أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه ل يل دم امرئ مسلم إل أربعة : رجل قتل فقتل ، أو 
رجل زن بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسالمه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط.

109 Al-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-14, hal. 451, no. 16517. 
Riwayat itu sbb.:

املعجم الكبري للطرباين - )ج 14 / ص 451(
َا َرُجٍل اْرَتدَّ َعِن اإِلْسالِم فَاْدُعُه،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلُه ِحنَي بـََعَثُه ِإىَل اْلَيَمِن:”أَيُّ 16517 َعْن ُمَعاِذ بن َجَبٍل، َأّن َرُسوَل اللَِّ َصلَّى اللَّ

َا اْمَرأٍَة اْرَتدَّْت َعِن اإِلْسالِم فَاْدُعَها، فَِإْن اَتَبْت، فَاقـَْبْل ِمنـَْها، َوِإْن أََبْت،  فَِإْن اَتَب، فَاقـَْبْل ِمْنُه، َوِإْن ملَْ يـَُتْب، فَاْضِرْب ُعنـَُقُه، َوأَيُّ
فَاْسَتِتبـَْها” 
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mudah-mudahan dia bertaubat? Kemudian Umar 
berkata, ”Ya Allah, saya tidak menghadiri eksekusi 
itu, saya tidak memerintahkannya, dan saya juga 
tidak rela dengan perlakuan tersebut”110. 

Selanjutnya para ulama sepakat, murtad 
mempunyai tiga akibat hukum, yaitu: 1) Tidak 
saling mewarisi dengan kerabatnya yang muslim; 
2) Terputusnya hubungan pernikahan dengan 
pasangannya yang muslim; 3) Hilang kewenangannya 
menjadi wali terhadap orang Islam. 

D. AYAT AL-QUR’AN DAN HADITS TENTANG 
AHLUL KITAB 

1.  Pendahuluan

Pada prinsipnya, tidak ada seorang manusia pun 
yang tidak memiliki keyakinan serta kepercayaan akan 
keberadaan Dzat Yang Maha Kuasa, meskipun faham 
tentang keberadaan Dzat Yang Maha Tunggal itu, 
bisa saja berbeda-beda antara yang satu dari yang lain. 
Keadaan seperti ini dapat dipahami dari ayat al-Qur’an 
dan al-Hadits, yang menunjukkan pada intinya bahwa 
tidak ada satupun dari makhluk ciptaan Allah apalagi 
manusia, yang mengingkari hal tersebut. Allah SWT 
berfirman dalam al-Qur’an:

َعَ  ْشَهَدُهْم 
َ
َوأ ُذّريَّتَُهْم  ُظُهورِِهْم  ِمن  َءاَدَم  بيَِن  ِمن  َربَُّك  َخَذ 

َ
أ َوإِْذ 

110 Imam Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Beirut: Dar Fikr, 1995), juz ke-3, hal. 397. 
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ِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا 
ْ
ن َتُقولُوا يَْوَم ال

َ
لَْسُت بَِرّبُكْم قَالُوا بََل َشِهْدنَآ أ

َ
نُفِسِهْم أ

َ
أ

َعْن َهَذا َغفِِلنَي 

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 
mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku 
ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau 
Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini 
(keesaan Tuhan)”111.

Begitu halnya dengan semua penganut agama, seperti 
Islam, Yahudi dan Nasrani ataupun mungkin agama-
agama lainnya, meyakini adanya Dzat Yang Maha Kuasa 
tersebut. Akan tetapi di dalam memahami kebenaran 
tersebut, masing-masing agama dan penganutnya 
memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dalam tulisan 
ini, tidak akan membahas tentang keberadaan Dzat 
yang dimaksud, akan tetapi pembahasan akan dibatasi 
terhadap pandangan al-Qur’an dan al-Hadits tentang 
Ahl al-Kitab, dan bagaimana al-Qur’an memerintahkan 
setiap pemeluknya dalam berinteraksi dengan penganut 
agama yang berbeda.

Tidak dipungkiri bahwa ahl al-Kitab juga menunjuk 
kepada pemahaman terhadap sebuah agama. Lebih 

111  Lihat Q.S. al-’Araf [7]: 172.
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khususnya adalah agama Yahudi dan Nasrani. Kata agama 
sebagaimana dijelaskan oleh Sidi Gazalba sebenarnya 
bukan istilah yang berasal dari Islam. Ia dipinjam dari 
Sansekerta untuk menunjuk kepada sistem kepercayaan 
dalam Hiduisme/Budhisme.112 Ada penyidik yang masih 
menemukan ketiga kata yang awalannya berbeda-beda 
yaitu (agama, igama, ugama) dalam bahasa Bali. Agama 
adalah peraturan, tata cara, upacara hubungan manusia 
dengan raja, igama adalah dalam hubungan dengan 
dewa-dewa dan ugama hubungannya dengan manusia.113

Harun Nasution mengatakan bahwa agama berarti 
teks atau kitab suci. Agama memang mempunyai kitab 
suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa gam berarti 
tuntunan. Memang agama mengandung ajaran-ajaran 
yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya114. 
Terlepas dari perbedaan tersebut di atas, yang pasti 
ketiga kata tersebut tersebar penggunaannya dalam tiga 
bahasa sekarang ini. Agama dalam Bahasa Indonesia, 
igama dalam Bahasa Jawa, dan ugama disebut dalam 
Bahasa Melayu terutama di Brunai Darussalam.

Lebih lanjut, Nasution memberikan beberapa 
definisi terhadap agama, yaitu:

1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia 
dengan kekuatan ghaib yang harus dipatuhi.

2.  Pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang 
menguasai manusia.

112  Sidi Ghazalba, Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1978), h. 94-95.

113  Sidi Ghazalba, Ilmu, Filsafat,…, h. 95.

114  Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 
9.
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3. Mengingatkan diri pada suatu bentuk hidup yang 
mengandung pengakuan pada suatu sumber yang 
berada di luar diri manusia dan mempengaruhi 
perbuatan-perbuatan manusia.

4. Kepercayaan pada suatu kekuatan ghaib yang 
menimbulkan cara hidup tertentu.

5. Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang 
berasal dari suatu kekuatan ghaib.

6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban 
yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan ghaib.

7. Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul 
dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap 
kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar 
manusia.

8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada 
manusia melalui seorang Rasul.115

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa 
dikatakan «agama» apabila memiliki setidaknya tiga 
unsur, di antaranya adalah kepercayaan kepada yang 
ghaib terutama Dzat Yang Maha Kuasa, memiliki kitab 
suci, dan memiliki nabi/rasul apapun sebutannya.

 

2.  Pengertian Ahl al-Kitab

a.  Pengertian Etimologi

Istilah ahl al-Kitab sudah sering terdengar, 

115  Harun Nasution, Islam ditinjau…., h. 11.
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bahkan merupakan sebuah istilah yang tidak asing 
di kalangan umat Islam. Istilah tersebut diambil dari 
kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu 
kata ahl dan kata al-kitab. Kata ahl berarti keluarga 
atau kerabat dekat116. Sedangkan al-Kitab menunjuk 
kepada makna lembaran atau buku117. Sesuatu itu 
dikatakan kitab karena di dalamnya terkumpul 
sesuatu sesuai dengan urutan bab, pasal-pasal dan 
masalah-masalah. Secara nasab118, dalam hubungan 
berkeluarga, keluarga (ahl) itu memang sangat 
dekat. Jadi ahl al-Kitab dapat diartikan sebagai 
komunitas yang diturunkannya suatu kitab119. Kata 
ahl juga sering di-idhafah-kan dengan kata-kata 
yang lain, maka maknanya juga menunjukkan kepada 
suatu komunitas tertentu. Seperti contoh adalah ahl 
al-’Ilm yaitu para ahli di bidang ilmu pengetahuan, 
ahl al-Haq yaitu menyandarkan diri mereka kepada 
suatu kebenaran yang berasal dari Tuhan melalui 
argumentasi dan keterangan. Singkatnya setiap kata 
yang disandarkan kepada ahl menunjuk kepada 
pengertian suatu komunitas.

b.  Pengertian Terminologi

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan makna 
ahl al-Kitab dalam pengertian terminologi. Dalam 

116  Louis Makluf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-’Alam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), h. 
20.

117  Raghib al-Asfahani, Mu’jam al-Mufradat Li al-Fadz al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th), h. 440.

118  Nasab adalah satu istilah yang sudah di-Indonesiakan, yang berarti keturunan atau garis 
keturunan.

119  Louis Makluf, al-Munjid Fii, …, h. 671.
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al-Qur’an, kata ahl al-Kitab disebutkan sebanyak 
31 kali120, perkataan lain yang bertujuan hampir 
sama seperti Utu Nashiban disebutkan sebanyak 
delapan belas kali, Utu Nashiban min al-Kitab, 
disebutkan sebanyak tiga kali, al-Yahud delapan 
kali. Al-Ladzina Hadu disebutkan sepuluh kali, al-
Nashara empat belas kali, dan Bani/banu Isra’il 
empat puluh satu kali121.

Para ulama mendefinisikan ahl al-Kitab dengan 
makna sebuah komunitas atau kelompok yang 
telah memiliki kitab suci sebelum diturunkannya 
al-Qur’an, sebab Allah SWT menyebut al-Kitab 
didahului dengan kata ahl, dengan maksudnya 
adalah kitab Taurat dan Injil.122. Imam syafe’i123 
mendefinisikan ahl al-Kitab sebagai sebuah 
komunitas agama yang dinisbatkan kepada kalangan 
Yahudi dan Nasrani, dan hanya terbatas kepada 
mereka (Yahudi dan Kristen) yang berasal dari 
keturunan Israel (Ya’kub)124. Artinya bagi mereka 
yang bukan keturunan Israel dan tidak hidup 
semasa dengan mereka, tidak termasuk ke dalam 
pemahaman seperti di atas. Sedangkan Imam al-

120  Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahrats Li Alfadz al-Qur’an al-
Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 95-96.

121  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 
Umat, (Bandung: Penerbit Mizan, 203), Cet XIV, h. 348.

122  Ragib al-Asfahani, Mu’jam …., h. 442.

123  Beliau adalah salah seorang ulama dari empat ulama madzhab fiqih yang terkenal, Beliau 
wafat tahun 204 H. Para pengikut madzhabnya lebih banyak tersebar di kawasan Asia Tenggara.

124  Israel adalah Nabi Ya’kub AS. Disebut demikian disebabkan karena beliau berjalan di 
malam hari dan istirahat pada siang hari. Sebagai pelarian untuk menghindari pertentangan dengan 
saudaranya yang bernama ‘Ish. Penamaan Israel juga terkait dengan kebiasaan keluarga Ya’kub 
yang selalu melakukan perjalanan pada malam hari, seperti eksodusnya Yahudi pada zaman Musa 
AS. Lebih lanjut lihat Ibn al-Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Shadr, 1979), Jilid I, h. 126-
127.
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Thabary memberikan definisi ahl al-Kitab sebagai 
komunitas agama yang dinisbatkan kepada Yahudi 
dan Kristen secara umum tanpa dibatasi oleh ikatan 
personil tertentu, waktu dan atau periodeisasi.125

Ahl al-Kitab juga didefinisikan sebagai konsep 
yang memberikan pengakuan tertentu kepada 
para penganut agama di luar Islam yang memiliki 
kitab suci. Sikap ini tidak bermaksud memandang 
semua agama sama_suatu hal yang mustahil, 
mengingat agama-agama yang ada berbeda-beda 
dalam banyak hal yang prinsipil. Akan tetapi, sikap 
Islam ini bermaksud memberi pengakuan sebatas 
hak masing-masing untuk bereksistensi dengan 
kebebasan menjalankan agama mereka masing-
masing.126

 3.  Cakupan Ahl al-Kitab

Istilah yang telah berkembang untuk term 
ahl al-Kitab adalah menunjukkan kepada sebuah 
komunitas yang beragama Yahudi dan Nashrani 
(Kristen), demikian pula yang dimaksud dalam al-
Qur’an dan al-Hadits. Namun sebagian ulama, ada 
di antara mereka yang memperluas cakupan ahl al-
Kitab, sehingga istilah tersebut tidak hanya terbatas 
kepada dua kelompok yang disebutkan di atas tadi, 
tapi mencakup agama dan kepercayaan lain seperti: 
Majusi dan Shabi’in, atau oleh orang Barat dikenal 

125  Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabary, Tafsir al-Thabary, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1405), Juz VI, h. 102.

126  Tim Penulis Paramadina, Fiqih Lintas Agama, (Jakarta: Paramadina, 2005), Cet VII, h. 
42-43.
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dengan sebutan kaum Sabian.127

Majusi adalah berasal dari bahasa Persia, yang 
merujuk kepada agama Majusi yaitu yang mereka 
yang menyembah kepada api dan bintang, dan 
mempercayai tentang adanya dua tuhan. Tuhan 
dimaksud adalah Ahuramazda (kebaikan) yang 
dilambangkan dengan cahaya, serta tuhan Ahriman 
(kejahatan) yaitu yang dilambangkan dengan api. 
Di antara keduanya terdapat permusuhan abadi 
sampai akhir zaman. Agama ini memiliki sekte yang 
cukup banyak, namun yang paling dikenal adalah 
Zoroaster, dengan tokohnya yang terkenal Zaradasyt 
yang hidup ± 600 SM. Selain itu terdapat beberapa 
sekte lain seperti al-Tsanwiyah, al-Zawaniyah, al-
Maskhiyyah dan lain-lain.128 Abu Sa’id al-Isthakhri al-
Qadir Billah, memfatwakan bahwa penganut ajaran 
ini termasuk kafir, seperti dikutip oleh al-Andalusy.129

Para ilmuwan belum sepakat mengenai 
pembawa ajaran Majusi ini, sebab banyak riwayat 
yang kontradiktif satu dengan yang lain. Ada yang 
menyamakan Majusi dengan Zaradasyt, dan ada 
pula yang menganggap Majusi dan Zaradasyt adalah 
dua pribadi yang berbeda dan berlainan zaman. 
Perbedaan ini terjadi karena mereka menilai Majusi 
adalah nama orang, atau sifat yang disandarkan 
kepada penyembah api, atau bahkan ada yang 
menyandarkannya kepada salah satu Qabilah di 

127  Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet II, h. 15.

128  Syauqi Abu al-Khalil, Athlas al-Qur’an, Amakin, Aqwam, A’lam, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th), h. 145.

129  Muhammad Abu Hayyan al-Andalusy, Tafsir al-Bahr al-Muhith, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th), h. 401.
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Persia (Iran).130

Sedangkan mengenai term al-Shabi’in, ada 
kemungkinan berkembangnya pemakaian term 
tersebut untuk menunjukkan kepada ahl al-Kitab 
yang telah ada beberapa dasawarsa setelah nabi 
Muhammad SAW. Abu ‘Aliyah berpendapat bahwa 
kaum Shabi’in termasuk kepada kelompok ahl al-
Kitab yang membaca Zabur.131 Pendapat lain juga 
ada yang memasukkan ke dalam istilah ahl al-
Kitab penganut agama-agama lain seperti penganut 
Budha, Hindu serta Konghucu. Demikian dijelaskan 
oleh Rasyid Ridha dalam al-Manar, sebagaimana 
dikutip dalam buku fiqih lintas agama.132 Keterangan 
Rasyid Ridha tersebut adalah seperti berikut:

“Yang nampak ialah bahwa al-Qur’an menyebut 
para penganut agama-agama terdahulu, kaum Sabi’in 
dan Majusi, dan tidak menyebut kaum Brahma 
(Hindu), Buddha dan para pengikut Konfusius 
karena kaum Sabi’in dan Majusi dikenal oleh bangsa 
Arab yang menjadi sasaran mula-mula alamat al-
Qur’an, karena kaum Sabi’in dan Majusi itu berada 
berdekatan dengan mereka di Irak dan bahrain, 
dan mereka (orang-orang Arab) belum melakukan 
perjalanan ke India, Jepang dan Cina sehingga 
mereka mengetahui golongan yang lain. Dan tujuan 
ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan 
agama-agama yang dikenal (oleh bangsa Arab), 

130 Mani’ bin Ahmad al-Jahni, al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib 
wa al-Ahdzab al-Mu’ashirah, (Riyadh, Dar al-Nadwa, 1418), Jilid I, h. 1149. 

131  Al-Thabary, Tafsir, …., Juz I, h. 320.

132  Tim Penulis Paramadina, Fiqh…., h. 52.
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sehingga tidak perlu membuat keterangan yang 
terasa asing (ighrab) dengan menyebut golongan 
yang tidak dikenal oleh orang yang menjadi alamat 
pembicaraan itu di masa turunnya al-Qur’an, berupa 
penganut agama-agama yang lain. Dan setelah itu 
tidak diragukan bagi mereka (orang Arab) yang 
menjadi alamat pembicaraan (wahyu) itu bahwa 
Allah juga akan membuat keputusan perkara antara 
kaum Brahma, Buddha dan lain-lain”.133

Bagi Sabiin (sabian), identitas mereka tidak 
pernah ditegaskan secara pasti, sekalipun kelompok-
kelompok keagamaan tertentu melakukannya. 
Kenyataan bahwa sebuah wahyu oleh pihak lain 
seharusnya dipandang sebagai sebuah peristiwa 
yang luar biasa dalam sejarah agama-agama.134

Dalam hal ini penulis lebih cenderung 
mengambil pendapat yang menyatakan bahwa 
ahl al-Kitab hanya terbatas kepada penganut 
Yahudi dan Kristen tanpa harus membedakannya 
dengan waktu, tempat atau personil tertentu. Hal 
ini sesuai dengan bayaknya ayat ataupun Hadits 
yang memberikan isyarat untuk kedua komunitas 
tersebut. Terlebih kalau dilihat dari beberapa Asbab 
al-Nuzul, yang terkait dengan kedua komunitas itu.

Akan tetapi menarik untuk diteliti lebih lanjut 
tentang komunitas Majusi dan Shabi’in, apakah 
dapat digolongkan ke dalam term ahl al-Kitab, 
karena keduanya juga disebutkan dalam al-Qur’an. 

133  Lihat Tim Penulis Paramadina, Fiqih,…., h. 52.

134  Cyril Glasse, Ensiklopedi, …, h. 15.
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Bagi mereka yang menggolongkannya ke dalam 
term ahl al-Kitab, bisa saja akan berdalih bahwa 
al-Qur’an tidak menyebutkan kelompok di atas dan 
lebih tertuju kepada Yahudi dan Nashrani, karena 
kedua komunitas tersebut kalau dilihat dari sisi 
penganutnya yang berdiam di Makkah dan Madinah 
sangatlah sedikit. Beberapa ayat al-Qur’an yang 
berbicara tentang hal tersebut, seperti termaktub 
dalam al-Qur’an pada tiga tempat ayat dan surat:

1. Disebutkan dalam firman Allah SWT 
sebagaimana firman-Nya:

َمْن  ابِئِنَي  َوالصَّ َوانلََّصارَى  َهاُدوا  يَن  ِ
َّ

َوال َءاَمنُوا  يَن  ِ
َّ

ال إِنَّ 

ِعنَد  ْجُرُهْم 
َ
أ فَلَُهْم  َصاِلًا  وََعِمَل  ِخِر 

َ
أل

ْ
ا َْوِم  َوايلْ  َِّ بِالل َءاَمَن 

َرّبِهْم َواَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم َيَْزنُوَن

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang 
mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja 
di antara mereka yang benar-benar beriman 
kepada Allah, hari kemudian dan beramal 
shaleh, mereka akan menerima pahala dari 
Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati135”. 

2. Di ayat lain juga disebutkan:

َمْن  َوانلََّصارَى  ابِئُوَن  َوالصَّ َهاُدوا  يَن  ِ
َّ

َوال َءاَمنُوا  يَن  ِ
َّ

ال إِنَّ 

135  Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 62.
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َعلَيِْهْم  َخوٌْف  فَاَل  َصاِلًا  وََعِمَل  ِخِر 
َ
أل

ْ
ا َْوِم  َوايلْ بِالِل  َءاَمَن 

َواَل ُهْم َيَْزنُوَن 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang 
mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan 
orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara 
mereka) yang benar-benar beriman kepada 
Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, 
maka tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati136”.

 

3. Disebutkan pula ayat berikut:

َوانلََّصارَى  ابِئِنَي  َوالصَّ َهاُدوا  يَن  ِ
َّ

َوال َءاَمنُوا  يَن  ِ
َّ

ال ِانَّ 

ِقيَاَمِة 
ْ
ُكوا إِنَّ الَل َيْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ال ْشَ

َ
يَن أ ِ

َّ
َمُجوَس َوال

ْ
َوال

ٍء َشِهيٍد  إِنَّ الَل َعَ ُكّ َشْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang 
beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-
orang Majusi dan orang-orang musyrik, 
Allah akan memberi keputusan di antara 
mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya 
Allah menyaksikan segala sesuatu”137. 

136  Lihat Q.S. al-Maidah [5]: 69.

137  Lihat Q.S. al-Hajj [22]: 17.
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Ketiga ayat tersebut hampir memiliki redaksi 
yang sama dengan penambahan penyebutan 
golongan lain yaitu Shabi’in dan Majusi dan 
penyebutan tersebut hanya terdapat dalam tiga 
ayat di atas. Apakah ini merupakan indikasi kalau 
keduanya juga termasuk bagian dari ahl al-Kitab? 
Untuk mengetahuinya, penulis akan mencoba 
menafsirkan ayat-ayat tersebut pada pembahasan 
berikutnya.

4.  Asal-usul ahl al-Kitab

Sebelum membincangkan tentang asal-usul 
ahl al-Kitab, penulis akan jelaskan sebelumnya 
bagaimana keberadaan ahl al-Kitab pada masa-
masa diturunkannya al-Qur’an. Seperti diketahui 
bahwa Rasulullah SAW melaksanakan dakwahnya 
di Makkah sekitar sepuluh tahun, dan masyarakat 
yang dihadapi di sana adalah kaum musyrik 
penyembah berhala.138 Di kota Makkah sendiri 
terdapat penganut Yahudi dalam jumlah yang sangat 
kecil, bahkan hampir tidak ada. Musuh pertama 
dan utama ketika itu adalah orang-orang Makkah, 
dan mereka itu disebut dalam al-Qur’an sebagai al-
Musyrikun.

Penindasan kaum musyrik di Makkah terhadap 
kaum muslim, memaksa sebagian umat Islam untuk 
melakukan hijrah pertama ke Ethiopia. Di sana 
mereka disambut dengan baik oleh Najasy, seorang 

138  Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, al-Rahiq al-Makhtum, (Libanon: Muassasah al-
Risalah, 1999), Cet I, h. 35.
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penguasa yang beragama Nasrani.139

Sedangkan di Madinah sendiri terdapat dua 
kelompok besar, yaitu Aus dan Khazraj, serta orang-
orang Yahudi yang memiliki kekuatan ekonomi yang 
cukup memadai. Aus dan Khazraj dalam sejarahnya 
selalu bermusuhan dan berperang. Tidak jarang 
pula terjadi perselisihan dan permusuhan antara 
mereka dengan orang Yahudi. Pertempuran dan 
perselisihan itu tentu melelahkan semua pihak, dan 
tidak ada satupun di antara mereka yang dihormati, 
mampu mempersatukan kelompok-kelompok yang 
bertikai.

Orang-orang Yahudi sering mengemukakan 
kepada suku Aus dan Khazraj bahwa akan datang 
seorang Nabi (dari kelompok mereka), dan bila ia 
datang pastilah kaum Yahudi akan mengalahkan 
musuh-musuhnya. Dalam hal ini Allah SWT 
menjelaskan dalam al-Qur’an sebagaimana firman-
Nya:

َقبُْل  ِمن  َواَكنُوا  َمَعُهْم  ُمَصّدقُُلَّما   َِّ ِعنِد الل ِكتَاُبُّمْن  َجاَءُهْم  ا  َولَمَّ

اَعَرفُوا َكَفُروا بِِه  ا َجآَءُهم مَّ يَن َكَفُروا فَلَمَّ ِ
َّ

يَْستَْفِتُحوَن َعَ ال

اَكفِِريَن 
ْ
َِّ َعَ ال فَلَْعنَُة الل

Artinya: « Dan setelah datang kepada mereka 
Al Qur’an dari Allah yang membenarkan apa 
yang ada pada mereka, padahal sebelumnya 
mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) 

139  Lihat Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, al-Rahiq,…., h. 37.
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untuk mendapat kemenangan atas orang-orang 
kafir, maka setelah datang kepada mereka apa 
yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar 
kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-
orang yang ingkar itu»140.

Yang dimaksud dengan «membenarkan apa 
yang ada pada mereka» adalah kehadiran seorang 
Nabi, yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad 
SAW. Akan tetapi setelah kedatangan Nabi tersebut, 
orang-orang Yahudi mendustakannya karena tidak 
sesuai dengan apa yang dipersangkakan sebelumnya 
oleh mereka yaitu mereka menduga bahwa Nabi 
tersebut dari Bani Israel, akan tetapi dari golongan 
Arab yang merupakan seteru mereka.141

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
orang-orang Yahudi dan Nasrani hampir tidak 
terdapat di Makkah. Itulah sebabnya mengapa kaum 
musyrikin di sana mengirim utusan ke Madinah 
untuk memperoleh “pertanyaan berat” yang dapat 
diajukan kepada Nabi Muhammad dalam rangka 
pembuktian kenabiannya. Ketika itu orang-orang 
Yahudi Madinah menyarankan agar menanyakan 
soal ruh. Sedang kedatangan Nabi Muhammad 
ke Madinah disambut baik oleh kedua suku yang 
mendiami Madinah yaitu Aus dan Khazraj, bukan 
saja sebagai pemersatu mereka yang selama ini 
telah bertempur dan mendambakan perdamaian, 

140  Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 89.

141  M. Quriash Shihab, Wawasan al-Qur’an, …., h. 359.
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melainkan karena mereka yakin bahwa beliau 
adalah utusan Allah, yang sebelumnya telah mereka 
ketahui kehadirannya melalui orang-orang Yahudi.

Sedangkan orang-orang Nasrani lebih banyak 
bertempat tinggal di Yaman dan bukan di Madinah. 
Kalaupun ada yang tinggal di sana, mereka tidak 
mempunyai pengaruh politik atau ekonomi, namun 
mereka tetap disebut sebagai ahl al-Kitab dalam 
al-Qur’an. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 
kedua komunitas ahl al-Kitab ini, berikut penulis 
akan menjelaskan bagaimana asal muasal dari kedua 
komunitas tersebut.

a.  Yahudi

Seperti disebutkan di atas, bahwa ahl al-
Kitab adalah merupakan suatu komunitas 
agama. Agama Yahudi142 sering dinisbatkan 
kepada anak Nabi Ya’kub AS yang paling 
tua.143 Ada tiga istilah yang sering terpakai 
dalam menamakan umat/bangsa Yahudi yaitu 
Yahudi, Ibrani dan Israel144. Sebagai agama yang 

142  Kata Yahudi adalah berasal dari Bahasa Arab yang berarti kembali (taubat), dan juga 
bermakna pelan dan tenang. Orang yang telah bertaubat berarti memperoleh ketenangan. Kata 
tersebut berarti kembali karena mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Sebagian lagi 
berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari Bahasa Ibrani yaitu Yahudza. Sampai sekarang 
Yahudi identik dengan agama orang ‘Ibrani yaitu yang berasal dari Bani Israel, turunan nabi 
Ibrahim AS. sebagai agama, Yahudi juga dinisbatkan kepada bangsa. Lebih lengkap lihat Qurais 
Syihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 
Cet II, h. 207.

143  Mani’ bin Ahmad al-Jahni, al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib 
wa al-Ahdzab al-Mu’ashirah, (Riyadh, Dar al-Nadwa, 1418), Jilid I, h. 500.

144  Mudjahid ‘Abdul Manaf, Sejarah Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet II, 
h. 44-45.
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menonjol melalui figur Musa AS145, Yahudi telah 
lahir di jazirah Arabia melalui dua gelombang 
besar:

Pertama, di tahun 586/587 SM146, saat 
raja Bukht Nashar/Nebukhadz Nashar 
memporak-porandakan negeri mereka, tempat 
peribadatannya dan menahan sebagian besar 
mereka di Babilonia. Karena itu, sebagian 
Yahudi hijrah dari Palestina ke Hijaz terutama 
daerah bagian utara.

Kedua, pada saat Romawi menguasai 
Palestina ± 70 M di masa raja Titus. Pada 
gelombang kedua ini, suku-suku Yahudi 
berhijrah ke Hijaz. Yatsrib, Khaibar dan Taima 
adalah merupakan tiga kota yang terpilih sebagai 
kota utama.147 Ketika Islam muncul, komunitas 
ahl al-Kitab yang tertua ini telah bermarkas di 
Madinah seperti Bani Nadhir, Qainuqa dan 
Quraidzah, sebagian suku Aus dan Khazraj, dan 
sebagian pula dari kalangan Bani Harits dan 
Ghassan.148

Amin Suma149 mengutip pandangan al-
Mawardi al-Bashri (364-450 H), menyebutkan 

145 Musa Bin ‘Imran adalah tokoh utama Bani Israel, sekalipun Ia keturunan dari Ya’kub 
(Israel) yang ke 5. masing-masing dari lima orang yang dimaksud berumur panjang. Lebih 
lengkapnya lihat Ibn al-Atsir, al-Kamil,…, Jilid I, h. 169

146 Yang dimaksud dengan SM adalah penanggalan sebelum masehi.

147 Shafiyyurahman al-Mubarakfury, al-Rahiq al-Makhtum, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 
1999), h. 40. juga dapat dilihat pada Abu Khalil, Fii Tarikh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 
16.

148 Ahmad bin Ishaq al-Ya’kuby, Tarikh al-Ya’quby, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1999), 
Juz I, h. 220.

149 Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama Menurut al-Qur’an; Telaah Aqidah dan 
Syari’ah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 27.
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bahwa terdapat tiga pendapat mengenai asal 
usul Yahudi:

Pertama, ada yang mengatakan bahwa kata 
Yahudi dihubungkan dengan Yahudza, putera 
tertua Nabi Ya’kub AS. kemudian dzalnya (ذ) 
diganti dengan hurup «dal» karena bahasa asing 
itu manakala di-Arabkan (mu’arrab) niscaya 
akan berubah dari kata asalnya, sehingga 
menjadi Yahudi dengan tambahan Ya Nisbah di 
belakangnya.

Kedua, kata Yahudi terambil dari kata-kata 
“Hada-Yahudu bimakna Taba-Yatubu, kata 
Hada di sini berarti bertaubat. Maka kaum ini 
dinamakan Yahudi, karena mereka bertaubat 
dari kesalahannya menuhankan al-’Ijl (anak 
lembu yang dibuat dari emas) pada saat Nabi 
Musa menerima wahyu di bukit Thursina seperti 
diabadikan al-Qur’an.150

Ketiga, mereka itu disebut Yahudi, karena 
statemen mereka sendiri yang menyatakan: 
Inna Hudna Ilaek (sesungguhnya kami 
kembali (bertobat) kepada engkau. Pernyataan 
ini memang termaktub dalam al-Qur’an 
sebagaimana firman-Nya:

َْك ..
َ

ِخَرِة إِنَّا ُهْدنَآ إِيل
َ
أل

ْ
ْنيَا َحَسنًَة َوِف ا َا ِف َهِذهِ ادلُّ

َ
تُْب نل

ْ
َواك

150  Lebih lengkap tentang ungkapan tersebut, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an sebagai 
berikut:

وإذ واعدنا موس أربعني يللة ثم اتذتم العجل من بعده وأنتم ظاملون
Artinya: «Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) 

empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahanmu) sepeninggalnya dan 
kamu adalah orang-orang yang dzalim”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 51.
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Artinya: « Dan tetapkanlah untuk kami 
kebajikan di dunia ini dan di akhirat; 
sesungguhnya kami kembali (bertobat) 
kepada Engkau”151.

b.  Kristen (Nashrani)

Komunitas kedua dari ahl al-Kitab adalah 
yang disebut dengan agama Kristen atau 
Nashara. Kata “nashara” ini sangat terkait 
dengan tempat kelahiran Nabi Isa AS, di 
Palestina yang bernama Nashrân atau Nâshirat. 
Karena itu, pengikut nabi mulia ini sering 
disebut sebagai Nashrani, atau dalam bahasa 
Inggris Christian (kristen).152 Pendapat lain 
menghubungkan sebutan Nashrani tersebut 
yang erat kaitannya dengan ayat al-Qur’an yang 
disebut pada surat al-Shaff ayat 14153.

Sebelum datangnya agama Islam, agama 
Kristen telah menyebar di wilayah Hijaz melalui 
kontak para aristokrat Quraisy dengan beberapa 

151  Lihat Q.S. al-’A’raf [7]: 156.

152  Qal’aji wa Qanibi, Mu’jam Lughah al-Fuqaha, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), h. 481. juga 
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: Wiesbaden Otto Harrasowitz, 
1971), h. 970.

153  Allah SWT berfirman:

يا أيها الين آمنوا كونوا أنصار الل كما قال عيىس ابن مريم للحواريني من أنصاري إىل الل قال الواريون حنن 
أنصار الل فآمنت طائفة من بين إرسائيل وكفرت طائفة فأيدنا الين آمنوا ع عدوهم فأصبحوا ظاهرين

Artinya:» Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah 
sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: «Siapakah 
yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?» Pengikut-pengikut 
yang setia itu berkata: «Kami lah penolong-penolong agama Allah», lalu segolongan dari Bani Israel 
beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang 
beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. «. (Q.S. 
al-Shaff [61]: 14.
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hamba sahaya mereka, yang berimigrasi dari 
Habasyah ke Makkah. Para budak tersebut 
selain berada di Makkah, mereka juga 
berdomisili di rumah-rumah para tokoh Quraisy 
yang berada di Thaif. Kristen juga lebih awal 
masuk ke daerah Najran, melalui para pendeta 
Fathimiyyun154, sehingga wilayah tersebut 
menjadi pusat agama Kristen untuk jazirah 
Arab pada saat itu.155 Untuk diketahui, bahwa 
komunitas ahl al-Kitab yang beragama Kristen, 
sudah memiliki otoritas politik melalui Kerajaan 
Romawi, Habasyah serta negara-negara kecil 
Ghassan.

5.  Identifikasi dan Interpretasi Ayat-ayat 
tentang Ahl al-Kitab

Dalam Ensiklopedi al-Qur’an, kajian kosa kata 
dan Tafsirnya disebutkan bahwa kata Ahl al-Kitab 
dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 30 kali156. 
Secara rinci, kata Ahl al-Kitab masing-masing 
termaktub dalam surat al-Baqarah (2): 105 dan 
109, Ali ‘Imran (3): 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 
110, 113 dan 119. al-Nisa (4): 123, 153, 159, 171. al-

154  Beliau seorang penganut Kristen yang sangat shaleh. Ada beberapa versi mengenai 
penyebab masuknya orang Najran ke agama Kristen: pertama, karena doa yaitu pada saat 
Fathimiyyun sang pendeta menghancurkan pohon yang dianggap tuhan oleh masyarakat Najran, 
dan kedua, karena ‘Abdullah bin Tsamir seorang murid dari Fathimiyyun, yang tidak dapat terbunuh 
kecuali raja Najran harus beriman terlebih dahulu. Lihat Ibnu Hisyam, al-Sirah,…, h. 38-41.

155  Pada saat Rasulullah SAW melakukan dakwahnya di Thaif, beliau bertemu dengan 
seorang penganut agama Kristen yang bernama ‘Adas, seorang budak (hamba sahaya) dari ‘Utbah 
dan Syaibah bin Rabi’ah. Lihat ‘Abdul Malik bin Hisyam al-Ma’afiri, al-Sirah al-Nabawiyah, 
(Kairo: Dar al-Hadits, 2004), Juz II, h. 305.

156  Tim Penyusun, Ensiklopedi al-Qur’an Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya, (Jakarta: 
Yayasan Bimantara, 1997), h. 6.
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Maidah (5): 15, 19, 59, 65, 68, 77. al-Ankabut (29): 46. 
al-Ahzab (33): 26, al-Hadid (57): 29, al-Hasyr (59): 2 
dan 11, al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

Para ahli tafsir secara mayoritas menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan ahl al-Kitab itu 
adalah penganut Yahudi dan Nashrani. Sedangkan 
kelompok yang lain seperti Shabi’un dan Majusi 
masih dalam perdebatan. Untuk itu di sini saya tidak 
menafsirkan ayat yang langsung menyebut kata 
ahl al-Kitab, melainkan ayat yang menyebutkan 
masing-masing kelompok agama, agar kita 
mengetahui secara jelas yang dimaksudkan dengan 
ahl al-Kitab. Ayat yang dimaksud saya batasi dalam 
dua ayat saja sebagai refresentasi dari ayat-ayat yang 
semisal, yaitu terdapat pada surat al-Baqarah ayat 
62, dan al-Qur’an surat al-Hajj ayat 17.

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 62 yang 
berbunyi Allah SWT berfirman:

َءاَمَن  َمْن  ابِئِنَي  َوالصَّ َوانلََّصارَى  َهاُدوا  يَن  ِ
َّ

َوال َءاَمنُوا  يَن  ِ
َّ

ال إِنَّ 

َواَل  َرّبِهْم  ِعنَد  ْجُرُهْم 
َ
أ فَلَُهْم  َصاِلًا  وََعِمَل  ِخِر 

َ
أل

ْ
ا َْوِم  َوايلْ  َِّ بِالل

َخوٌْف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم َيَْزنُوَن

Artinya:»Sesungguhnya orang-orang mukmin, 
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani 
dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara 
mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, 
hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan 
menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
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kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati».

Yang dimaksud dengan orang-orang yang 
beriman dalam ayat di atas adalah orang-orang 
yang percaya terhadap kenabian nabi Muhammad 
SAW. Orang-orang Yahudi adalah yang dinisbatkan 
kepada Yahudza, salah seorang anak terbesar Nabi 
Ya’kub AS.157 Selain itu, mereka dinamakan dengan 
Yahudi, karena mereka sudah bertaubat.

Al-Nashara adalah bentuk jamak dari 
Nashrany. Dinamakan demikian, karena terdapat 
sebuah desa yang disebut dengan Desa Nashirah, 
yang dahulunya disinggahi oleh Nabi ‘Isa AS.158 Imam 
al-Thabary, mengutip sebuah Hadits dari Rasulullah 
SAW yang menyatakan:” Tidak diperdengarkan 
tentang keberadaan-ku kepada umat-umat Yahudi 
dan Nashrani, dan kemudian mereka mendustakan 
kerasulanku, maka mereka akan termasuk dari 
penghuni neraka.159 

Sedangkan al-Shabiin yang dimaksud dalam 
ayat memiliki pengertian sebagai kaum yang keluar 
dan selalu condong dari satu agama ke agama yang 
lain, artinya mereka tidak tetap mengakui akan satu 
agama.160 Shabiin adalah bentuk jamak dari kata 
tunggal shabi’un yang kemudian diperselisihkan 
tentang keberadaan huruf hamzahnya. Mayoritas 
ahli qira’at menggunakan huruf hamzah, kecuali 

157  Imam al-Thabary, Tafsir al-Thabary,…., h. 294-295.

158  Al-Andalusy, Tafsir al-Bahr, …., h.402.

159  Imam al-Thabary, Tafsir, …,h. 299.

160  Lihat Imam al-Thabary, Tafsir,…, h. 294-295.
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Imam Nafi’ yang tidak menyertakan huruf hamzah. 
Terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-usul 
kata dan pengertian etimologisnya:

Pertama, kata Shabi’in terambil dari kata al-
Thulu’ wa al-Zhuhur, yang berarti terbit/lahir 
atau tampak.

Kedua, al-Shabi’u artinya keluar dari sesuatu 
menuju suatu yang lain. Orang-orang Shabi’in 
itu dinamakan dengan shabi’in, karena mereka 
keluar dari agama Yahudi dan atau Nashrani, untuk 
kemudian membentuk agama sendiri.

Ketiga, kata Shabi’in diambil dari kata Shaba, 
Yashbu yang berarti condong kepada sesuatu dan 
untuk kemudian mencintainya.

Dalam hal ini Sayyid Quthub, memberikan 
pandangannya tentang batasan orang-orang Shabi’in 
yaitu sekelompok orang-orang musyrik sebelum 
bi’tsah kenabian Muhammad SAW, di mana mereka 
dihantui dengan keragu-raguan tentang kepercayaan 
yang dianut mereka dengan menyembah berhala. 
Lalu mereka mencoba melakukan pengkajian aqidah 
yang mereka suka untuk dijadikan pedoman atau 
pegangan, kemudian mereka pun menuju ke arah 
akidah tauhid seraya mereka berujar bahwa mereka 
beribadah menurut millah Ibrahim yang terdahulu. 
Kemudian merekapun meninggalkan praktek ibadah 
yang dilakukan kaumnya selama ini tanpa harus 
memberikan dakwah kepada mereka. Kelompok 
inilah yang oleh orang-orang musyrik dikatakan 
sebagai kelompok shabi’ah yakni mereka berpaling 
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dari ajaran agama nenek moyang mereka. Bahkan 
orang-orang muslim pun oleh kaum musyrikin Arab 
dijuluki pula sebagai al-Shabi’ah karena tidak mau 
mengikuti ajaran agama nenek moyang mereka.161

Dalam ayat lain dengan redaksi yang agak 
sedikit berbeda yaitu dengan menyebut Majusi dan 
orang-orang musyrik, Allah SWT berfirman:

َمُجوَس 
ْ
ابِئِنَي َوانلََّصارَى َوال يَن َهاُدوا َوالصَّ ِ

َّ
يَن َءاَمنُوا َوال ِ

َّ
ِانَّ ال

ِقيَاَمِة إِنَّ الَل َعَ ُكّ 
ْ
ُكوا إِنَّ الَل َيْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ال ْشَ

َ
يَن أ ِ

َّ
َوال

ٍء َشِهيٍد َشْ

 Artinya: « Sesungguhnya orang-orang beriman, 
orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, 
orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan 
orang-orang musyrik, Allah akan memberi 
keputusan di antara mereka pada hari kiamat. 
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 
sesuatu»162. 

Tentang orang beriman, Yahudi, Shabi’in dan 
Nasrani sudah ditafsirkan sebagaimana di atas. 
Sedangkan Majusi, sebagian mufassir mengatakan 
bahwa majusi adalah orang-orang yang menyembah 
atau menuhankan api atau bintang. Ada juga yang 
menyatakan bahwa para pengikut Majusi adalah 
mereka yang menyembah api, seraya mereka 
berkeyakinan bahwa alam semesta ini memiliki 

161  Sayyid Quthub, Fi Zhilal al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1400 H/1980M), Jilid I, h. 
75.

162  Lihat Q.S. al-Hajj [22]: 17.
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dua unsur yakni, unsur cahaya (nur) yang 
menggambarkan hal-hal yang positif, dan unsur 
kegelapan (dzulumat) yang menyimbolkan hal-hal 
negatif. Ada juga yang mengatakan bahwa Majusi 
adalah mereka yang menyembah matahari dan 
bulan.163

Akan tetapi menurut Wahb bin Munabbih, 
tokoh Islam yang semula menganut agama Nashrani 
mengatakan bahwa Majusi adalah kaum yang semata-
mata hanya mengenal/mengakui keberadaan Allah 
tanpa mengakui keberadaan syari’at yang harus 
mereka amalkan.164

Sedangkan orang-orang musyrik sebagaima 
disebutkan dalam ayat di atas adalah mereka yang 
menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam hal 
ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang musyrik 
adalah orang-orang yang menyembah benda-benda 
seperti patung dan api, apakah mereka itu dari 
kalangan orang-orang Arab maupun orang-orang 
‘ajam (asing) lainnya.165

Mayoritas ulama berpandangan bahwasanya 
penganut Yahudi dan Nashrani tergolong kepada 
ahl al-Kitab, sehingga karenanya, orang Islam 
diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan 
mereka, serta dibolehkan baginya memakan 
makanan mereka.166, sebagaimana firman Allah 

163  Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, Fath al-Qadir; al-Jam’ Baena Fannay al-Dirayah wa 
al-Riwayah bin ‘Ilm al-Tafsir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), Jilid III, h. 443.

164  Muhammad bin Ismail Ibn al-Katsir, Tafsir al-Qur’an al-’Adzhim, (Jeddah: al-Haramain, 
t.th), Jilid III, h. 443.

165  Ibnu Katsir, Tafsir…., h. 444.

166  Lihat Imam al-Thabary, Tafsir…, h. 295-296.
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SWT:

ِكتَاَب ِحلُُّ لَُّكْم 
ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
يّبَاُت َوَطَعاُم ال ِحلَّ لَُكُم الطَّ

ُ
َْوَم أ ايلْ

ُمْحَصنَاُت 
ْ
َوال ُمْؤِمنَاِت 

ْ
ال ِمَن  ُمْحَصنَاُت 

ْ
َوال َُّهْم  ل ِحلُُّ  َوَطَعاُمُكْم 

ُجورَُهنَّ 
ُ
أ َءاتَيْتُُموُهنَّ  إَِذا  َقبِْلُكْم  ِمن  ِكتَاَب 

ْ
ال وتُوا 

ُ
أ يَن  ِ

َّ
ال ِمَن 

يَْكُفْر  َوَمن  ْخَداٍن 
َ
أ ُمتَِّخِذي  َواَل  ُمَسافِِحنَي  َغرْيَ  حُمِْصِننَي 

يَن َارِسِ
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

َ
أل

ْ
ِليَماِن َفَقْد َحِبَط َعَملُُه َوُهَو ِف ا

ْ
بِا

Artinya:»Pada hari ini dihalalkan bagimu yang 
baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan 
makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan 
dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara wanita-wanita 
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 
Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar 
maskawin mereka dengan maksud menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa 
yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 
hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya 
dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang 
merugi”.167

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan ahl al-Kitab dalam 
al-Qur’an hanya terbatas kepada golongan penganut 

167  Lihat Q.S. al-Maidah [5]: 5.
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agama Yahudi dan Nasrani saja.

6.  Karakter Ahl al-Kitab dalam al-Qur’an 
dan al-Hadits

Terdapat banyak penjelasan al-Qur’an dan 
al-Hadits mengenai karakter terutama yang erat 
kaitannya dengan sifat-sifat yang kurang terpuji 
dari ahl al-Kitab yang berkaitan dengan sikap 
permusuhan dan kebencian mereka terhadap Nabi 
Muhammad SAW. Sifat-sifat yang dimaksud tersebut 
antara lain bahwa mereka senantiasa menampakkan 
sikap permusuhan kepada orang-orang beriman 
sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang 
yang paling keras permusuhannya terhadap orang-
orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi 
dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya 
kamu dapati yang paling dekat persabahatannya 
dengan orang-orang yang beriman ialah orang-
orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini 
orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan 
karena di antara mereka itu (orang-orang 
Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-
rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak 
menyombongkan diri.168

Sikap lain yang ditunjukkan oleh para ahl al-
Kitab sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an 
adalah sikap ekstrem (melampaui batas) dalam 

168  Lihat Q.S. al-Maidah [5]: 82.
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beragama dan mendustakan ajaran agama. Hal ini 
diperingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu 
melampaui batas dalam agamamu, dan 
janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 
kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, 
Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah 
dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya 
yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan 
(dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah 
kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) 
tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih 
baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang 
Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai 
anak, segala yang di langit dan di bumi adalah 
kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai 
Pemelihara.169

Selain itu, orang-orang ahl al-Kitab disebutkan 
dalam al-Qur’an sebagai kelompok yang suka 
mencampuradukkan antara al-Haq dan al-Bathil, 
serta mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Hal ini 
ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an, 
sebagaimana friman-Nya:

نتُْم 
َ
َقَّ َوأ

ْ
َاِطِل َوتَْكتُُموَن ال

ْ
َقَّ بِابل

ْ
ِبُسوَن ال

ْ
ِكتَاِب لَِم تَل

ْ
ْهَل ال

َ
يَاأ

َتْعلَُموَن 

Artinya: «Hai Ahli Kitab, mengapa kamu 

169  Lihat Q.S. al-Nisa’ [4]: 171.
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mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil, 
dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu 
mengetahui?170

Dengan sikap-sikap yang tidak terpuji yang 
ditunjukkan oleh ahl al-Kitab tersebut, menuntut 
umat Islam untuk selalu hati-hati dalam berinteraksi 
dengan mereka. Bahkan dalam Hadits Nabi 
diperintahkan untuk tidak mengucapkan salam 
terlebih dahulu kepada mereka atau dengan 
menjawab «wa’alaikum» disaat mereka mengucapkan 
salam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

اذا ســلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم

Artinya: «Apabila ahl al-Kitab mengucapkan 
salam kepada kamu, maka katakanlah, 
«wa’alaikum». (H. R. Bukhari dan Muslim).

7.  Ahl al-Kitab dalam Hadits

Terdapat banyak Hadits yang menyebut tentang 
ahl al-Kitab dalam Hadits Nabi Muhammad 
SAW, namun di sini penulis hanya mencantumkan 
beberapa Hadits saja yang dianggap relevan dan 
mewakili permasalahan tentang ahl al-Kitab. 
Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا ) يلع بن عبد الل ( قال حدثنا ) سفيان بن عيينة ( قال 

حدثنا ) صالح بن يح أبو حسن ( قال سمعت ) الشعيب ( يقول 
170  Lihat Q.S. al-’Imran [3]: 71.
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يؤتون  ثالثة  قال  انليب  عن  أباه  سمع  أنه   ) بردة  أبو   ( حدثين 

أجرهم مرتني الرجل تكون هل األمة فيعلمها فيحسن تعليمها 

فله أجران ومؤمن  يعتقها فيتوجها  ثم  أدبها  ويؤديها فيحسن 

أهل الكتاب الي كن مؤمنا ثم آمن بانليب فله أجران والعبد 

الي يؤدي حق الل وينصح لسيده فله أجران

 Artinya: «Ada tiga golongan yang akan 
mendapatkan dua kali lipat pahala, laki-
laki yang memiliki seorang hamba sahaya 
perempuan, maka dia memberikan pengajaran 
dan pendidikan dengan baik sehinga 
menjadi anak yang baik, lalu menjaga dan 
membebaskannya serta mengawininya, maka 
ia akan memperoleh dua pahala, orang-orang 
dari ahl al-Kitab yang percaya dengan ajaran 
agamanya kemudian mengakui akan kenabian 
Muhammad, maka mereka mendapatkan dua 
pahala, dan seorang hamba yang taat kepada 
Allah dengan menjalankan hak-hak-Nya, dan 
selalu memberikan nasehat kepada majukannya, 
maka ia akan memperoleh dua kali pahala.171

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang-
orang ahl al-Kitab akan mendapatkan dua pahala 
sebagaimana umat Islam yang beriman, asalkan 
mereka penganut kedua agama itu mengakui dan 
mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW.

171  Ahmad bin ‘Ali ibn al-Hajar al-’Atsqalani, Fath al-Bari; Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar 
al-Ma’rifah, 1379), Juz VII, h. 211.
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Hadits lain menyebutkan:

عن أب هريرة ريض الل عنه ه قال كن أهل الكتاب يقرؤون 

فقال  السالم  ألهل  بالعربية  ويفسونها  بالعبانية  اتلوراة 

رسول الل صل الل عليه وسلم ) ال تصدقوا أهل الكتاب وال 

تكذبوهم وقولوا } آمنا بالل وما أنزل إيلنا { اآلية

 Artinya: «Dari Abu Hurairah RA berkata: Adalah 
ahl al-Kitab, mereka membaca Taurat dengan 
Bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya 
dengan Bahasa Arab untuk orang Islam. Maka 
Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu 
sekalian membenarkan ahl al-Kitab dan jangan 
pula kalian membohongkan mereka, dan 
katakanlah: «Kami telah beriman kepada Allah 
dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kami.172

Hadits tersebut mengajarkan kepada umat 
Islam bahwa di dalam menyikapi orang ahl al-
Kitab, sebaiknya umat Islam tidak mempercayai 
atau mendustakan sepenuhnya, karena standarisasi 
penilaian tersebut dikembalikan kepada Nabi 
Muhammad. Apabila apa yang dikatakan itu sesuai 
dengan petunjuk Rasulullah, maka tidak ada 
alasan bagi umat Islam untuk menolaknya, begitu 
sebaliknya.

Riwayat lain juga disebutkan sebuah Hadits:

172  Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar 
Ihya al-Turats al-’Araby, t.th), h. 246.
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عن أب ثعلبة الشين قال قلت يا نيب الل إنا بأرض قوم أهل 

الكتاب أفنأكل ف آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقويس وبكليب 

الي ليس بمعلم وبكليب املعلم فما يصلح يل ؟ قال ) أما ما 

ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غريها فال تأكلوا فيها وإن 

لم تدوا فاغسلوها ولكوا فيها . وما صدت بقوسك فذكرت اسم 

الل فك وما صدت بكلبك املعلم فذكرت اسم الل فك وما 

صدت بكلبك غري معلم فأدركت ذكته فك

 Artinya: «Diriwayatkan dari Abi Tsa’labah al-
Khasyni berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah 
SAW, wahai Nabiyallah: kami berada di tempat/
negara orang-orang ahl al-Kitab, apakah kami 
boleh makan dengan peralatan makan mereka? 
Dan juga kami melakukan perburuan dengan 
seekor anjing yang sudah terlatih atau tidak 
terlatih, apakah boleh kami memakannya? 
Rasulullah berkata: Apa yang kamu sebut tadi 
yang berkaitan dengan ahl al-Kitab, apabila 
kamu mendapatkan alat-alat lain, maka 
janganlah kamu makan menggunakan alat-
alat milik mereka, namun apabila tidak kamu 
temukan, maka hendaklah kamu mencucinya dan 
makanlah. Sedangkan apa yang kamu peroleh 
dari hasil tangkapan (buruan) dengan panahmu, 
maka hendaklah kamu menyebut nama Allah 
lalu makanlah ia. Dan hewan yang dihasilkan 
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dari buruan anjing, lalu kamu menyebut nama 
Allah SWT, maka makanlah.173

8.  Menyikapi Ahl al-Kitab dalam perspektif 
al-Qur’an dan al-Hadits

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwasanya ahl 
al-Kitab sendiri menyikapi umat Islam dengan cara 
beragam, karenanya al-Qur’an mengajarkan umat 
Islam untuk menyikapi ahl Kitab sesuai dengan 
cara mereka menyikapi. Dalam salah satu ayat al-
Qur’an disebutkan sesuai dengan firman-Nya:

وال تادلوا أهل الكتاب إال بالت يه أحسن إال الين ظلموا 

منهم

Artinya: «Dan janganlah kamu berdebat dengan 
Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling 
baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di 
antara mereka.”174.

Ayat tersebut mengajarkan setiap umat Islam 
untuk mengedepankan cara-cara dialogis dengan 
penganut agama lain terlebih utama dengan ahl al-
Kitab. Dalam dialog pun harus dilakukan dengan 
cara-cara yang baik dan bijaksana. Sehingga tidak 
dibenarkan kalau ada orang Islam yang bersikap 
kontraproduktif dengan ajaran al-Qur’an yaitu 
menyikapi mereka dengan kekerasan atau bentuk 

173  Muslim ibn al-Hajjaj al-Nisaburi, Shahih….., dalam kitabnya pada bab al-Shaid wa al-
Dzabaih, 

174  Lihat Q.S. al-Ankabut [29]: 46.
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teror lainnya, kecuali kepada mereka-mereka yang 
dzalim terhadap umat Islam.

Yang dimaksud dengan “orang-orang 
dzalim” di sini adalah mereka yang telah diberi 
penjelasan dengan baik, masih tetap membantah, 
membangkang, dan menyatakan permusuhan. 
Sebenarnya yang diharapkan oleh kaum muslim 
dari semua pihak termasuk ahl al-Kitab adalah 
“kalimatun sawa’” (kata sepakat), dan kalau ini tidak 
ditemukan, maka cukuplah mengakui kaum muslim 
sebagai umat beragama Islam, jangan diganggu dan 
dihalangi dalam melaksanakan ibadahnya175.

Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya:

 َنْعبَُد 
َّ
ال

َ
 لَكَِمٍة َسَوآٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم أ

َ
ِكتَاِب َتَعالَْوا إِىل

ْ
ْهَل ال

َ
قُْل يَاأ

ْرَبابًا ّمن ُدوِن 
َ
 الَل َواَل نُْشَِك بِِه َشيْئًا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا أ

َّ
إِال

نَّا ُمْسِلُموَن 
َ
َّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ إِن تََول

الِل فَ

Artinya: «Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah 
(berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 
yang tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah 
dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu 
pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan 
sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. 
Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada 
mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-

175  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an,…., h. 357.
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orang yang berserah diri (kepada Allah)”176.

Lebih lanjut, Allah SWT menjelaskan bagaimana 
realitas orang-orang ahl al-Kitab, seperti firman-
Nya:

نِزَل 
ُ
ُْكْم َوَمآأ

َ
نِزَل إِيل

ُ
ِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِالِل َوَمآأ

ْ
ْهِل ال

َ
َوإِنَّ ِمْن أ

ْواَلئَِك لَُهْم 
ُ
ِْهْم َخاِشِعنَي لِل اَليَْشَتُوَن بِئَايَاِت الِل َثَمنًا قَِلياًل أ

َ
إِيل

َِساِب 
ْ
يُع ال ْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم إِنَّ الَل رَسِ

َ
أ

Artinya: «Dan sesungguhnya di antara ahli 
kitab ada orang yang beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu 
dan yang diturunkan kepada mereka sedang 
mereka berendah hati kepada Allah dan mereka 
tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga 
yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhan-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat 
perhitungan-Nya”177.

Oleh karena itu, menyikapi perbedaan 
keyakinan dan agama setiap orang dituntut untuk 
mengedepankan nilai-nilai agama yang dianut 
oleh masing-masing yaitu nilai toleransi dan saling 
menghormati. Al-Qur’an dan al-Hadits sangat tegas 
memberikan aturan dalam hal ini sebagaimana 
firman Allah:

لكم دينكم ول دين

176  Lihat Q.S. Ali-Imran [3]: 64.

177  Lihat Q.S. Ali ‘Imran [3]: 199.



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

229

Artinya:» Untukmulah agamamu dan untukkulah 
agamaku»178.

Ayat di atas menjelaskan tentang toleransi fasif 
yang harus dijunjung tinggi oleh masing-masing 
kelompok penganut agama. Melalui asbab al-Nuzul 
(latar belakang turunnya) ayat di atas. 

Diriwayatkan bahwa para pemuka Quraisy 
seperti Harist bin Qais al-Sahmi, al-Ash bin Wail 
dan al-Walid bin al-Mughirah berkata kepada Nabi 
Muhammad:” Sekiranya engkau tidak berkeberatan 
mengikuti kami menyembah berhala selama setahun, 
dan kami akan mengikuti agamamu selama setahun 
pula. Jika yang engkau yakini itu yang terbaik, maka 
kami telah mendapatkan kebaikan pula, dan begitu 
sebaliknya, maka Allah SWT menurunkan ayat 
tersebut di atas179.

Imam al-Tahabrani dan Abi Hatim yang 
bersumber dari Abi Nawas dikemukakan bahwa 
kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi 
Muhammad SAW, dengan cara menawarkan harta 
kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling 
kaya di Kota Makkah, dan akan dikawinkan kepada 
siapapun wanita yang beliau kehendaki. Usaha ini 
disampaikan dengan berkata: “Inilah yang kami 
sediakan untukmu hai Muhammad, dengan syarat 
agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami selama 
setahun. Nabi lalu menjawab: “Aku akan menunggu 
wahyu dari Tuhanku. Kemudian turunlah ayat di 

178  Lihat Q.S. al-Kafirun [109]: 6.

179  Al-Husain bin Mas’ud al-Farra’ al-Baghawi Abu Muhammad, Ma’alim al-Tanzil: Tafsir 
al-Baghawi, (Libanon, Dar Ihya al-Turats al-’Araby, t.th), h. 761.
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atas.180

Begitulah ajaran Islam memerintahkan 
pemeluknya di dalam menyikapi ahl al-Kitab. 
Toleransi umat beragama dalam al-Qur’an ataupun 
al-Hadits adalah toleransi murni yang tidak 
mencampuradukkan ajaran agama yang satu dengan 
agama yang lain, karena masing-masing mempunyai 
ajaran dan keyakinan masing-masing.

E. AYAT AL-QURAN DAN HADIS TENTANG 
KAFIR DZIMMI 

Dalam ajaran Islam ada sebuah istilah yang boleh jadi 
dapat membuat penganut agama lain tersinggung, yaitu 
istilah “kafir”, namun seandainya istilah ini dipahami secara 
komprehensif, tentu tidak akan ada yang tersinggung. Dalam 
pendekatan semantik dapat dipahami, bahwa istilah kafir 
mempunyai dimensi yang sangat luas. Secara umum, dapat 
disebutkan bahwa kafir tidak hanya mengacu pada orang 
yang beragama lain. Kata kafir bisa diberlakukan kepada 
siapapun, yang menutup hatinya, melakukan maksiat, 
tidak mensyukuri nikmat, melakukan pembangkangan 
dan munafik. Semua perbuatan tersebut pada umumnya 
merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori tidak 
terpuji. Agama-agama, terutama Islam mempunyai perhatian 
khusus terhadap ayat tersebut.

Dalam al-Quran terhadap ratusan ayat yang mempunyai 
keterkaitan dengan kata kafir. Bahkan di sebagian surat yang 

180  Jalaluddin al-Suyuthi, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, (Beirut: Dar Ihya al-’Ulum, 
1980), h. 236.
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jumlahnya mencapai 114 surat, pada umumnya mengisahkan 
tentang kafir. Bahkan salah satu surat secara khusus disebut 
dengan al-Kafirun. Hal tersebut juga membuktikan, bahwa 
al-Quran mempunyai perhatian khusus terhadap kekufuran, 
terutama dalam hal upaya memberikan pendidikan agar 
setiap Muslim menghindari kekufuran, bahkan mempunyai 
strategi dalam menghadapi kekufuran.

1.  Pengertian Kafir 

Secara etimologis, kafir berasal dari kata Kata kafir 
berasal dari kata kafara-yakfuru-kufran. Kata tersebut 
memiliki berbagai macam makna, antara lain: naqidh al-
iman, yaitu anonim dari iman atau tidak beriman kepada 
Allah; ’ashaw wa imtana’u, yaitu melakukan maksiat; 
naqidh al-syukr, yaitu tidak mensyukuri nikmat; al-
juhud wa al-satr, yaitu menutupi hati; mu’anadah, 
yaitu melakukan pembangkangan dan perlawanan; dan 
nifaq, yaitu kemunafikan.181 Jamak dari kata kafir adalah 
kafirun, kuffar. 

Sedangkan secara terminologi, kafir adalah orang 
yang menentang, menolak, kebenaran dari Allah Swt 
yang di sampaikan oleh Rasul-Nya. atau secara singkat 
kafir adalah kebalikan dari iman.182 

Dalam al-Quran, kata kafir dengan berbagai 
bentuknya disebut sebanyak 525 kali. Kata kafir 
digunakan al-Qur’an berkaitan dengan perbuatan yang 
berhubungan dengan Tuhan, seperti mengingkari 
nikmat-nikmat Tuhan dan tidak berterima kasih 

181  Ibnu Manzur al-Ansari, Lisan al-‘Arab J.VII, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 688-691 

182   Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 
h. 7
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kepada-Nya (QS.16:55, QS. 30:34), lari dari tanggung 
jawab (QS.14:22), menolak hukum Allah (QS. 5;44), 
meninggalkan amal soleh yang diperintahkan Allah (QS. 
30:44). Namun yang paling dominan, kata kafir digunakan 
dalam al-Quran adalah kata kafir yang mempunyai arti 
pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah Swt 
dan Rasul-RasulNya, khususnya nabi Muhammad dan 
ajaran-ajaran yang dibawanya.183

Berdasarkan pengertian ini dapat dirumuskan 
bahwa kafir berarti orang yang mengingkari atau tidak 
mengakui. Kafir dengan pengertian ini tidak selalu 
melekat dengan orang non-Muslim, tapi juga bisa 
menjadi sifat bagi Muslim sendiri. Sebagai contoh al-
Qur’an menyatakan:

اُغوِت  بِالطَّ يَْكُفْر  َفَمْن   ّ
يَغِ

ْ
ال ِمَن  الرُّْشُد   َ تَبنَيَّ قَْد  يِن  ادِلّ ِف  َراَه 

ْ
إِك ال 

َُّ َسِميٌع  ُوْثىَق ال انِْفَصاَم لََها َوالل
ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
َِّ َفَقِد اْستَْمَسَك بِال َوُيْؤِمْن بِالل

َعِليٌم )652(

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 
(Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 
daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 256)

Sedangkan kafir dengan arti mengingkari yang 

183  Ibid
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ditujukan kepada orang-orang non-Muslim dapat 
diklasifikasikan kepada tiga bagian, yaitu: pertama, 
Mulhid (atheist), yaitu orang-orang yang mengingkari 
adanya Tuhan. Kedua, Musyrik (polytheist), yaitu 
orang-orang yang mengingkari ke-Esa-an Tuhan atau 
meyakini adanya lebih dari Satu Tuhan atau Tuhan 
Yang Satu, dan ketiga, Ahli kitab (kitaby), yaitu orang-
orang yang meyakini ke-Esa-an Tuhan dan mengingkari 
kerasulan Muhammad atau tidak mengkui kebenaran al-
Qur’an sebagai wahyu dari Allah. 

 Dalam agama Yahudi dan Nasrani, tidak 
berkembang istilah kafir yang dialamatkan kepada 
orang-orang Muslim. Mungkin karena dalam dua agama 
ini tidak ada hal-hal prinsip yang tidak diakui oleh kaum 
muslimin, seperti kerasulan Musa dan Isa dan eksistensi 
kitab Taurat dan kitab Injil sebagai wahyu Allah. Bahkan 
bagi kaum muslimin, meyakini kerasulan Musa dan Isa 
serta Taurat dan Injil sebagai kitab yang datang dari 
Allah merupakan salah satu rukun asasi bagi keimanan 
dan keislaman seseorang. Artinya seseorang tidak diakui 
sebagai orang mukmin atau muslim tanpa iman kepada 
Musa, Isa, Taurat, dan Injil.184

2.  Jenis-Jenis Kafir.

Bagi kalangan ahli Kalam (Ilmu Kalam) sendiri 
terjadi perbedaan dalam mendepensikan kafir antara 
lain: Pertama, menurut kelompok Khawarij, Kafir 

184 Afifuddin Muhajir, Pandangan Islam Tentang (Umat) Agama lain: Perspektif Normtif, 
makalah pada “Workshop Islam Dan Pluralisme” kerja sama The WAHID Institute Jakarta-GKI 
Jawa Timur, 5-8 November 2007, di Pacet Mojokerto Jawa Timur
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adalah orang-orang yang meninggal kan perintah 
Tuhan atau orang-orang yang melaku kan dosa besar. 
Kedua, kelompok Mu’tailah menyatakan bahwa kafir 
adalah sebutan atau nama yang di tujukan kepada orang-
orang yang mengingkari ter hadap Tuhan; dan Ketiga, 
Asy’ariyah berpendapat bahwa kapir adalah pen dustaan 
atau ketidak tahuan akan Allah SWT.

Dalam perspektif fikih siyasah185, term kafir 
dibagi menjadi tiga bagian: pertama, kafir harbi, yaitu 
non muslim yang terlibat permusuhan dengan kaum 
muslimin; kedua, kafir mu’âhad, yaitu non muslim 
yang terikat komitmen dengan kaum muslimin untuk 
tidak saling bermusuhan; dan ketiga, kafir dzimmy 
(ahlu dzimmah), yaitu non muslim yang berdomosili 
di negara Islam. 

 

a.  Kafir Dzimmi

Kafir dzimmi adalah adalah orang kafir yang 
berdamai dengan orang Islam. Mereka sebetulnya 
termasuk kelompok kafir kitabi meskipun tidak 
memiliki iman yang utuh. Mereka tidak dianggap 
sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap 
akidah umat Islam. Oleh karena itu, mereka dapat 
hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam dengan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
oleh penguasa Islam. Mereka wajib membayar 

185  Fiqh Siyasah adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang undang-undang dan 
peraturan-peraturan yang mengatur negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam, meskipun 
tidak ada dalil khusus yang menunjukkan aturan itu paada setiap materi peraturannya. lihat Abdul 
Wahab Khalaf, al-siyasah al-Sar’iyyah, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1350 H), h. 5
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jizyah186 kepada pemerintah Islam. Komunitas kafir 
zimmi disebut ahlu dzimmi.

Kata ahlu dzimmi atau ahl al-zimah merupakan 
tarkib idhafi (kata majemuk), yaitu kata ahl, 
berarti keluarga atau sahabat, sedangkan dzimmi 
berarti janji, jaminan atau keamanan. Kata dzimmi 
berasal dari kata dzimmah, yang bermakna aman 
atau janji. Ahlu dzimmah berarti orang kafir yang 
mendapatkan keamanan dari pihak muslim. Juga 
dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan 
janji dari umat Islam atas keamanan dirinya.

Kata dzimmah dalam arti janji dapat dilihat pada 
surat at-Taubah: 8 -9 :

ًة  ِذمَّ َواَل   
ًّ
إِال ِفيُكْم   

ْ
يَْرُقبُوا اَل  َعلَيُْكْم  َيْظَهُروا  َوإِن  َكيَْف 

 ﴾8﴿ فَاِسُقوَن  َثُُهْم 
ْ
ك

َ
َوأ قُلُوُبُهْم  َب 

ْ
َوتَأ فَْواِهِهْم 

َ
بِأ يُرُْضونَُكم 

َما  َساء  ُهْم  إِنَّ َسِبيِلِه  َعن   
ْ
وا فََصدُّ قَِلياًل  َثَمناً  اللّ  بِآيَاِت   

ْ
ْوا اْشَتَ

 َيْعَملُوَن ﴿9﴾
ْ
َكنُوا

“Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah 
dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), 
Padahal jika mereka memperoleh kemenangan 
terhadap kamu, mereka tidak memelihara 

186  Kata jizyah berasal dari kata jaza artinya membalas jasa atau mengganti kerugian 
terhadap suatu perkara, atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan.Jizyah kemudian dikenal 
sebagai pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan 
pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau 
suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah. Kata jizyah berasal dari kata jaza artinya membalas jasa 
atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara, atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan. 
Lihat Maulana Muhammad Ali, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Islamologi (Dinul Islam), 
(Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.th), h. 593-594.
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hubungan kekerabatan terhadap kamu dan 
tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka 
menyenangkan hatimu dengan mulutnya, 
sedang hatinya menolak. dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang Fasik (tidak 
menepati perjanjian).Mereka menukarkan ayat-
ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu 
mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. 
Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka 
kerjakan itu.” (Q.S. At-Taubah: 8-9)

Dalam pandangan al-Ghazali, kafir dzimmy 
atau ahlul dzimmi adalah setiap ahlul kitab yang 
telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu 
berperang dan membayar jizyah.187 Dari pandangan 
ini dapat disimpulkan bahwa ahlu dzimmi adalah 
orang –orang non muslim yang menetap di dar 
Islam dengan membayar jizyah.

Berdasarkan pandangan ini dapat dirumuskan 
bahwa unsur penting untuk menentukan status 
seorang sebagai kafir zimmi adalah non muslim 
yang tinggal di daerah Islam dan mampu membayar 
jizyah kepada pemerintahan Islam. Status dzimmi 
dapat diperoleh melalui perjanjian (akad zimmah) 
dengan pemerintah Islam. Akad tersebut dibenarkan 
dalam Islam karena membawa kemaslahatan bagi 
umat Islam. Dengan perjanjian ini ahlu dzimmi dapat 
hidup berdampingan dengan umat Islam. Sehingga 
secara langsung mereka dapat melihat ajaran Islam 
yang diprakaktekkan. Dengan demikian mereka 

187   Abu Hamid al-Ghazali, al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i, (Mesir: Muhammad 
Musthafa, 1318), jilid II, h. 198
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akan tertarik dengan cara hidup kaum Muslim. 
Selain itu dari aspek materi, keberadaan mereka 
di darul Islam dapat menjadi sumber keuangan 
negara karena kewajiban membayar pajak. 

b.  Kafir Dzimmi dan Jizyah

Jizyah adalah pembayaran sebagai bentuk 
loyalitas kepada kekuasan pemerintahan Islam 
tanpa sedikitpun merugikan non muslim, yang 
nilainya kira-kira setara dengan satu dinar. Sebagai 
konsekuensinya mereka dibebaskan dari wajib 
militer, namun mereka mempunyai hak jaminan 
sosial secara penuh.188 Oleh karenanya sebagai orang 
yang telah mengikatkan perjanjian dengan untuk 
tunduk kepada pemerintahan Islam, maka ahlu 
dzimah mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu 
secara seimbang. Diantara hak mereka adalah 
perlindungan dari segala bentuk pelanggaran, baik 
dari dalam maupun luar terhadap jiwa, harta benda 
dan kehormatannya. 

Jizyah merupakan satu bentuk sistem lama 
yang telah ada sebelum kedatangan Islam yaitu 
negara yang kalah perang diharuskan membayar 
upeti kepada pihak yang menang. kemudian ketika 
Islam datang, upeti ini tetap ada, namun Islam 
mengadakan perubahan terhadap sistem ini dengan 
menghapuskan ketentuan kafir dzimmi dari wajib 
militer dalam pasukan Islam. Sebaliknya apabila 

188  Salim Ali Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam, terj. Mustolah Maufur, (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 1995), h. 236.



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

238

mereka masuk dalam jajaran militer Islam, kewajiban 
jizyah menjadi gugur karenanya, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah terhadap 
penduduk Palestina dan seperti yang dilakukan oleh 
Muawiyah terhadap penduduk Armenia.189 

Perubahan lain yang dilakukan oleh Islam dalam 
sistem jizyah ini adalah bahwa Islam menjadikan 
satu sistem sosial yang memberi jaminan kepada 
warga non-Muslim yang miskin untuk mendapatkan 
tunjangan sosial dari baitul mal. Jaminan ini 
diberikan meskipun nilai jizyah yaitu satu dinar itu 
relatif kecil. 

Jizyah hanya dipungut dengan cara yang 
simpatik. Ini sebagaimana dalam suatu riwayat 
dijelaskan bahawa pada suatu hari Sayyidina ‘Umar 
melihat seorang kafir dzimmi meminta-minta, 
dan pada waktu ditanya, ia menjawab bahwa ia 
mengerjakan itu untuk dapat membayar jizyah. Lalu 
oleh sayyidina ‘Umar, ia bukan hanya dibebaskan 
dari jizyah, melainkan pula ia diberi uang tunjangan 
yang diambil dari kas negara. Di samping itu, 
sayyidina ‘Umar memerintahkan agar semua kafir 
dzimmi yang keadaannya seperti dia, harus diberi 
uang tunjangan

Ketetapan jizyah ini sebagaimana firman Allah: 

َما  ُموَن  ُيَِرّ َوال  اآلِخِر  َْوِم  بِايلْ َوال   َِّ بِالل يُْؤِمنُوَن  يَن ال  ِ
َّ

ال قَاتِلُوا 

ِكتَاَب 
ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
َِقّ ِمَن ال

ْ
ُ َوال يَِدينُوَن ِديَن ال

ُ
َُّ َورَُسوهل َم الل َحرَّ

189  Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) juz: IV, 
h. 311. 
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ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن  ِ
ْ
َحتَّ ُيْعُطوا ال

”Perangilah orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 
Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 
apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 
dan tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah[dengan patuh sedang 
mereka dalam Keadaan tunduk..” (Q.S. At-
Taubah: 29)

Kalau ada yang beranggapan bahwa istilah 
ahlu al-dzimmah merupakan ungkapan sinis dan 
merendahkan, maka anggapan itu tidak benar karena 
makna ungkapan tersebut ialah orang-orang yang 
mendapatkan perlindungan Allah, perlindungan 
Rasulullah dan perlindungan kaum muslimin

Para orientalis dan islamolog mensinyalir bahwa 
orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi 
orang Islam (kafir dzimmi), diberikan perlindungan 
keamanan dan proteksi politik, tetapi dengan status 
kewaganegaraan kelas dua. Menanggapi hal ini 
Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa boleh 
saja dikatakan bahwa negara Islam membuat 
perbedaan antara golongan Muslim dan non-Muslim, 
namun justru sifat jizyah itulah yang memberi 
corak keagamaan.190 Lebih lanjut, ia menyatakan 

190  Maulana Muhammad Ali…..., h. 596
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bahwa memang tampaknya ada diskriminasi 
kwarganegaraan, tapi justru hal ini menguntungkan 
golongan non-Muslim. Karena mereka terbebas dari 
wajib militer karena mereka telah membayar jizyah. 
Sedangkan kaum Muslimin diwajibkan memasuki 
dinas militer dan harus bertempur mempertahankan 
negara, baik di negeri sendiri maupun di luar.

Berdasarkan penjelasan ini, maka jelaslah bahwa 
kafir dzimmi menjadi warganegara yang mendapat 
perlindungan keamanan oleh pemerintahan Islam. 
Jaminan keamanan merupakan konsekuensi dari 
pembayaran jizyah tersebut. Oleh karenanya, 
ketika tidak ada jaminan keamanan, maka tidak ada 
jizyah yang dibayarkan. Bahkan ada satu riwayat 
yang menerangkan bahwa suatu pemerintah Islam 
pernah mengembalikan uang jizyah kepada rakyat 
yang harus dilindunginya, karena pemerintah tak 
dapat memberi perlindungan lagi kepada mereka. 

Peristiwa ini pernah terjadi dalam sejarah 
Islam, yaitu pada waktu tentara Islam yang 
dipimpin oleh Abu Ubaidah terlibat dalam suatu 
pertempuran dengan Kerajaan Romawi, mereka 
terpaksa mengundurkan diri ke Hims, yang mereka 
taklukkan sebelumnya. Tatkala mereka mengambil 
keputusan untuk meninggalkan Hims, Abu Ubaidah 
memanggil kepala daerah itu, dan mengembalikan 
semua uang yang telah beliau terima sebagai 
jizyah, sambil berkata, karena kaum Muslimin tak 
dapat memberi perlindungan keamanan lagi, maka 
mereka tak berhak menerima jizyah.
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Sebagaimana diketahui bahwa penyebutan kafir 
dzimmi dipakai sebagai sebutan untuk ahli jizyah, 
yaitu nisbah pada akad dzimmah yang disepakati 
dengan mereka. Arti dasar kata dzimmah adalah 
janji dan aman yang berkisar pada dua hal, yaitu: 
pertama, tidak memaksa non-Muslim untuk 
masuk Islam. Kedua, kebebasan penuh bagi non-
Muslim dalam melaksanakan syiar-syiar agama 
mereka, dimana mereka hidup secara aman dan 
dalam dzimmah Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab 
itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Peliharalah aku dalam dzimmahku.191 
Nilai dzimmah bukan tujuan dalam akad ini, 
sehingga orang yang tidak mampu dibebaskan dari 
jizyah, bahkan mereka menjadi berhak mendapat 
tunjangan dari negara Islam. Dalam hal ini Imam 
Al-Kasani berkata: “Ahli kitab dibiarkan dengan 
dzimmah dan membayar jizyah bukan karena 
kaum Muslimin menginginkan jizyah yang diambil 
dari mereka itu, melainkan untuk berdakwah atau 
mengajak mereka kepada Islam; untuk berbaur 
dengan kaum Muslimin lalu diharapkan dapat 
mendapatkan kesan baik tentang Islam dan 
syariahnya. Jadi akad dzimmah mengandung 
tawaran dan harapan pada Islam.

Di antara bentuk akad dzimmah adalah: 

1) Akad dzimmah yang disepakati Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kaum 
Nasrani Najran yang menyebutkan: “Bagi kaum 

191  Abu Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), h. 143.
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Nashrani Najran dan daerah sekelilingnya 
mendapat dzimmah Allah dan Rasul-Nya atas 
harta benda mereka, jiwa mereka, tanah milik 
mereka baik sedikit maupun banyak. Para 
Uskup mereka tidak diganti; pendeta mereka 
tidak digangu; mereka tidak membayar diat 
maupun dara hjahiliyah (yang telah berlaku 
sebelum perjanjian ini); Mereka tidak dirugikan 
dan tidak pula dipersulit; serta wilayah mereka 
tidak diinjak oleh tentara.”192 

2) Khalid bin Walid, panglima pasukan Muslim 
dalam operasi militer di Persia mengadakan 
perjanjian damai dengan penduduk Hirah yang 
diwakili oleh Shaluba bin Nasthuna. Dalam 
perjanjian ini dikatakan:

“Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim: 

Ini surat Khalid bin Walid kepada Shaluba 
bin Natshura dan kaumnya: Kaum anda 
menyetujui anda, dan aku bersama kaum 
Muslimin menerima persetujuan anda dan 
kaum anda pun setuju. Maka bagi anda hak 
dzimmah dan pembelaan jika kami memberi 
pembelaan dan perlindungan kepada anda, 
maka kami berhak menerima jizyah. Tetapi 
jika kami tidak memberi perlindungan, anda 
pun tidak dikenakan jizyah.”193 Surat Khalid ini 
dikutip dengan kata-kata: “Jika mereka meminta 
bantuan dari kaum Muslimin maka mereka 

192  Abu Yusuf, Al-Kharaj, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 144.

193  Ibnu Jarir Ath-Thabari Tarikh Ath-Thabari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz: IV, hal: 16.
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diberi –berdasarnya perjanjian ini bantuan yang 
diambilkan dari Baitul Mal.”194 Dalam surat 
perjanjian ini disebutkan pula bahwa, orang lanjut 
usia diantara mereka yang tidak mampu bekerja 
atau menyandang cacat, atau pernah hidup serba 
kecukupan lalu jatuh miskin sehingga mendapat 
shadaqah dari kalangan pemeluk agamanya, 
maka dibebaskan dari jizyah.”195 

3) Nu’man bin Muqrin mengadakan perjanjian 
dengan penduduk Syahrazan, dimana bunyi 
perjanjian ini adalah: “Mereka mendapat 
pembelaan dan perlindungan atas jizyah yang 
mereka bayarkan setiap tahun.”196 

3.  Ukuran Ketentuan Jizyah 

Dari penjelasan ini terlihat betapa ketentuan jizyah 
dalam Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan 
dan kemaslahatan, bahkan ketentuan mengenai jumlah 
jizyah yang harus dibayarkan kepada pemerintahan 
Islam sangat rendah, yaitu hanya satu dinar per orang 
setahun. Nilai satu dinar197 kira-kira sama dengan 
sepuluh Rupee (mata uang India) atau empat puluh 
dirham setahun, atau empat dirham sebulan.

Ada tiga golongan yang termasuk pembayar jizyah 

194  Ibid.

195  Ibid. 

196  Ibnu Jarir Ath Thabari Ath Thabari Tarikh Al-Um wa Al-Muluk, , (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th), Juz: IV, hal: 136-137 

197  Dinar adalah mata uang coin emas, yang beratnya lebih kurang 65,4 grains troy (1 grain 
troy = 372,242 gram).
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yaitu: (1) Orang kaya, artinya, orang yang benar-
benar kaya, yang memiliki kekayaan yang melimpah, 
sehingga ia tak perlu bekerja untuk mencari nafkah; (2) 
Orang yang berkecukupan, yang memiliki kekayaan, 
tetapi harus masih bekerja untuk mencari nafkah; dan 
(3) orang miskin yang tak memiliki kekayaan, tetapi 
berpenghasilan lebih dari cukup untuk kebutuhannya 
sendiri.

Di samping itu ada beberapa kelompok masyarakat 
yang dibebaskan dari pembayaran jizyah, yaitu (1) kaum 
perempuan, (2) anak laki-laki yang belum dewasa, (3) 
orang lanjut usia, (4) orang cacat karena suatu penyakit 
(zamin), (5) orang lumpuh, (6) orang buta (7) orang 
melarat (faqir) yang tak mampu berusaha (ghairai-
mu’tamil) (8) budak belian, (9) budak belian yang 
bekerja untuk memerdekakan sendiri (mudbir), dan 
(10) para rahib ketentuan tentang jizyah.198 

4.  Kafir dzimmi Dalam Lintasan Sejarah Islam 

Pada masa Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi 
Wassalam, orang-orang non-Muslim disebut sebagai ahl 
al-dzimmah. Ada beberapa kalangan yang berasumsi, 
bahwa posisi tersebut telah merendahkan orang-orang 
non-Muslim. Tetapi sesungguhnya posisi tersebut relatif 
memberikan perlindungan terhadap mereka. Pajak 
yang mereka bayar merupakan jaminan dan gaji untuk 
membayar tentara Muslim yang secara khusus bertugas 
untuk melindungi orang-orang non-Muslim, baik Yahudi 

198  Maulana Muhammad Ali…..., h. 597
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maupun Kristen. Dan perlindungan Nabi terhadap 
mereka bersifat total. Sebagaimana sabda Nabi: 

من ظلم ذميا مؤديا الزية مقرا بذتله ، فأنا خصمه يوم القيامة

“Barangsiapa menyakiti orang-orang non-Muslim 
yang berada di bawah perlindungan umat Islam, 
maka saya adalah musuhnya. Dan barang siapa 
yang saya musuhi, maka ia saya musuhi di akhirat 
kelak.199

 Di dalam hadis lain disebutkan, 

من اذى ذميا فقد اذ ىن ومن اذ ىن فقد اذى الل

“Barangsiapa menyakiti orang-orang non-Muslim 
yang berada di bawah perlindungan umat Islam, 
maka ia telah menyakiti saya. Dan barangsiapa 
menyakiti saya, maka ia telah menyakiti Tuhan”.200 

Toleransi yang dibangun oleh Rasulullah SAW 
harus diakui telah memberikan dorongan tersendiri 
bagi para sahabat untuk melanjutkan misinya. Toleransi 
pasca Nabi menjadi salah satu ajaran yang diutamakan, 
kendatipun dalam beberapa hal harus diakui pula 
mengalami kemunduran. Salah satu alasannya, karena 
prestasi Islam diukur dengan sejauhmana penaklukkan 

199  Hadis Riwayat Al-Khatib dengan sanad yang baik, lihat Yusuf al-Qaradhawi, Halal Haram 
Dalam Islam, (Solo: Intermedia, 2003), h.475

200  Hadis Riwayat Thabrani dengan sanad yang baik, Ibid.
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terhadap negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang 
Non-Muslim. 

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terdapat 
hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan 
kalangan Kristen yang dituangkan dalam Perjanjian 
Elia. Yaitu perjanjian antara orang-orang Muslim dengan 
Kristen pasca perang Yarmuk yang dimenangkan 
oleh tentara Umar. Pada saat itu, Sharnifus, Pimpinan 
Kristen kelahiran Damaskus, menyepakati untuk 
untuk memberikan kunci-kunci kota Quds kepada 
Umar bin Khattab, dengan syarat memberikan jaminan 
untuk menghargai dan menghormati ritual keagamaan 
orang-orang Kristen dan tradisi keagamaan mereka. 
Tatkala Umar bin Khattab memasuki kota al-Quds 
dicatat oleh sejarah tidak ada setetes darah pun yang 
bersimbahan di kota itu, sehingga perjanjian tersebut 
dikenang dalam sejarah dan disebut pula dengan al-
’Uhdah al-’Umariyyah (perjanjian ’Umar bin Khattab).201 
Umar dicatat dalam sejarah sebagai seorang khalifah 
yang mempunyai perhatian besar terhadap al-Quds, 
sebelum tokoh yang sangat terkenal yang berhasil 
merebut kembali al-Quds, yaitu Shalahuddin al-Ayyubi. 
Yang perlu digarisbawahi disini adalah perebutan al-
Quds bukan untuk membangun intoleransi antar umat 
beragama, melainkan justru sebagai upaya menghargai 
keragaman agama-agama yang terdapat di sekitar al-
Quds.202 Al-Quds merupakan tempat transit Rasulullah 
SAW sebelum melakukan mi’raj ke Sidratul Muntaha, 

201  Abdul Husein Sya’ban, Fiqh al-Tasamuh fi al-Fikr al-‘Arabi al-Islami, (Beirut: Dar al-Nahar, 
2005), h. 115

202  Zuhairi Misrawi, al-Quran Kitab Toleransi, 2007
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dan kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke 
masjid al Haram, Makkah al-Mukarramah. 

Imam Ali juga mempunyai perhatian terhadap ahl 
al-dzimmah. Sebagai seorang khalifah dan salah satu 
sosok yang pertama kali memeluk Islam, cerdas dan 
mempunyai kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW 
dalam kapasitasnya sebagai menantu, ia memberikan 
perhatian terhadap non-Muslim yang berada di bawah 
perlindungan orang-orang Muslim (ahl al-dzimah). 
Ia pernah berkata, ”Barangsiapa yang menjadi ahl al-
dzimmah bagi orang-orang Muslim, maka darah dia 
sama dengan darah kita. Apa yang mereka bayar kepada 
kita sama dengan apa yang kita bayar bagi pemerintahan 
Islam”.203 

Atas dasar itu, para ulama fikih lalu mengembangkan 
fikih terhadap ahl al-dzimmah, yang diantara poinnya 
adalah menganggap mereka sebagai bagian dari 
keluarga besar Islam, bukan secara teologis melainkan 
secara politik. Mereka tidak boleh diperlakukan secara 
tidak adil, apalagi dianiaya. Umat Islam harus melindungi 
mereka dan tidak boleh menyebarkan gosip tentang 
mereka sebagaimana juga dilarang bagi orang-orang 
Muslim.204 

Itulah khazanah relasi antara Islam, Yahudi dan 
Kristen, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah 
SAW, para sahabat dan ulama fikih. Di satu sisi ada 
ketegangan antara umat Islam dengan umat-umat agama 
lain, karena dilatarbelakangi motof-motif ketidakadilan. 

203  Fahmi Huwaydi,Muwathinun la Dzimmiyyun, (Cairo: Dar al-Shurouk, 2005), h. 114 
204  Ibid
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Tetapi harus diakui pula, bahwa di sisi lain terdapat 
sejumlah ayat yang secara gamblang mengajak umat 
Islam agar terbuka dan membangun peradaban 
toleransi dengan umat-umat agama lain. Dalam banyak 
peristiwa, Rasulullah SAW telah mewariskan sejumlah 
sikap, baik sebagai individu maupun komunitas, yang 
mencerminkan toleransi yang amat tinggi. Karenanya, 
tugas kita sekarang adalah menjadikan khazanah 
tersebut sebagai modal sosial dan politik. 

Istilah ini tidak digunakan oleh Sayyidina Umar 
ibn al-Khattab setelah Nashara Bani Taghlib keberatan 
dengan istilah tersebut. Dari pada istilah jizyah, mereka 
lebih suka istilah “shadaqah” untuk sumbangan wajib 
yang harus mereka bayarkan kepada negara meskipun 
jumlahnya harus dua kali lipat dari jizyah. Mengomentari 
kemauan mereka, Umar ibn al-Khattab berkata: “Mereka 
itu bodoh, pada isinya mereka mau pada kulitnya tidak 
mau”.

Demikian fakta dalam sejarah bahwa para khalifah 
Nabi telah melaksanakan perlindungan hak dan 
kehormatan ini terhadap warga negara yang bukan 
beragama Islam. Dan diperkuat pula oleh para ahli fiqih 
dalam berbagai madzhab.

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa seorang 
ahli fiqih Maliki Syihabuddin al-Qarafi mengatakan: 
”Perjanjian perlindungan adalah menentukan hak yang 
harus kita patuhinya karena sesungguhnya mereka itu 
berada di samping kita, dalam perlindungan kita, dalam 
perjanjian kita, dalam perjanjian Allah, dalam perjanjian 
Rasulullah dan dalam perjanjian Islam. Oleh karena 
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itu barangsiapa mengganggu mereka kendati dengan 
sepatah kata yang tidak baik, atau dengan mengumpat 
yang menodai kehormatan mereka, atau macam 
gangguan apapun atau membantu perbuatan tersebut, 
maka sungguh ia telah mengenyampingkan perjanjian 
Allah, perjanjian Rasulullah dan perjanjian Agama 
Islam.”205

Demikian pula disebutkan bahwa Ibnu Hazm, salah 
seorang ahli fiqih Dhahiri pernah mengatakan: ”Kalau 
ada kafir harbi datang ke negeri kita untuk mengganggu 
ahludz-dzimmi, maka kita wajib keluar untuk 
melawannya dengan memanggul senjata dan bersedia 
mati demi melindungi orang yang berada dalam lindungan 
Allah dan RasulNya. Sebab menyerahkan mereka ini 
berarti mengabaikan perjanjian perlindungan.”206

5.  Hak-hak Kafir Dzimmi (Ahli Dzimmah)

Dalam konsep sistem politik Islami warga negara 
non muslim disebut dengan istilah kafir dzimmi atau 
ahlu Dzimmah. Dzimmah berarti perjanjian, jaminan 
dan keamanan. Mereka disebut ahlu dzimmah, karena 
mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya 
serta jama’ah kaum muslimin untuk hidup dengan aman 
dan tentram di bawah perlindungan Islam dan Daulah 
Islamiyah

Status mereka berada dalam jaminan keamanan 
kaum muslimin berdasarkan aqad dzimmah. Mereka 

205 Yusuf al-Qaradhawi...., h. 476 

206  Ibid., h. 477
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memiliki hak-hak dan kewajian yang sama dengan 
warga negara dari kalangan kaum muslimin, tidak ada 
bedan-ya sedikitpun. Aqad dzimmah berlaku selamanya, 
yang mengandung arti membolehkan orang-orang non 
muslim tetap dalam agama mereka, juga menikmati 
hak-hak mereka disamping perlindungan dan perha-
tian dari Daulah Islamiyah, dengan syarat mereka 
membayar jizyah (pungutan per tahun terhadap laki-
laki dewasa non muslim yang sehat dan berkecukupan), 
serta tunduk pada hukum-hukum Islam sepanjang tidak 
berhubungan langsung dengan perkara-perkara agama 
dan ibadah mereka. 

Di antara hak-hak yang harus didapat oleh ahli 
zimmah dari umat Islam adalah hal-hal berikut ini:

Pertama, Hak untuk mendapatkan izin tinggal 
dan menjadi penduduk secara resmi di dalam wilayah 
hukum Islam.

Di masa lalu seorang ahlu zimmah berhak untuk tetap 
bertahan di atas tanah yang menjadi miliknya yang sah. 
Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengusirnya 
dari tanahnya itu. Bahkan setingkat gubernur Mesir pun 
tidak punya hak. Padahal saat itu Gubernur Amr bin Al-
Ash sedang melakukan proyek renovasi masjid, lantaran 
daya tampungnya yang semakin dibutuhkan. Kebetulan, 
proyek perluasan masjid itu harus mengenai lahan millik 
seorang ahli zimmah, maka gubernur menyediakan 
uang pengganti atas tanahnya. Namun di ahli zimmah 
bertahan dan tidak mau pindah. Akhirnya, dengan 
kekuasaan sebagai pemerintah, rumahnya digusur dan 
uangnya diberikan.
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Ahli zimmah ini kemudian melapor kepada khalifah 
Umar ra, atasan langsung gubernur Amar bin Al-
Ash. Segera saja Umar ra. memarahi bawahannya dan 
memerintahkannya untuk mengembalikan rumah 
dan tanah miliknya. Sebab hak-hak para ahli zimmah 
memang dijamin oleh umat Islam.

Kedua, Jaminan keamananan atas nyawa mereka 
dan keluarga, baik dari ancaman orang Islam atau dari 
ancaman sesama orang kafir.

 Rasulullah SAW bersabda, ”Siapa yang menzalimi 
seorang mu’ahid (ahlu zimmah), atau mengurangi 
haknya, atau membebaninya di atas kemampuannya, 
atau mengambil darinya sesuatu di luar haknya, maka 
aku menjadi lawannya di hari kiamat.” (HR Abu Daud)

Ketiga, Jaminan keamanan atas harta benda yang 
dimilikinya.

Pernah suatu ketika panglima Abu Ubaidah Ibnul 
Jarrah mengembalikan uang pajak kepada para ahli 
zimmah. Hal itu dilakukan lantaran negara merasa tidak 
mampu melindungi mereka dari serbuan tentara kafir 
dari negeri lain. Pengembalian pajak kepada rakyat ahli 
zimmah ini adalah sebuah catatan sejarah yang pertama 
kali. Sedemikian besar tanggung jawab pemerintah Islam 
dalam menjamin harta benda ahli zimmah, sehingga 
ketika negara tidak mampu memberikan kewajibannya, 
uang mereka pun dikembalikan.

Keempat, Jaminan untuk melaksanakan agamanya 
di dalam wilayah negeri muslim.

Konsekuensi yang harus dijalankan muslimin 
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dengan ahlu zimmah adalah memberikan kepada mereka 
jaminan untuk bebas melakukan kegiatan agamanya, 
sesuai dengan keyakinannya. Dilarang buat muslimin 
untuk memaksa, menyudutkan atau memerintahkan 
mereka masuk Islam, kecuali bila atas kesadaran 
mereka sendiri. Sebab Allah SWT telah mengharamkan 
pemaksaan untuk masuk agama Islam buat ahli zimmah. 
Sebagaimana firman Allah SWT:

اُغوِت  بِالطَّ يَْكُفْر  َفَمْن   ّ
يَغِ

ْ
ال ِمَن  الرُّْشُد   َ تَبنَيَّ قَْد  يِن  ادِلّ ِف  َراَه 

ْ
إِك ال 

َُّ َسِميٌع  ُوْثىَق ال انِْفَصاَم لََها َوالل
ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
َِّ َفَقِد اْستَْمَسَك بِال َوُيْؤِمْن بِالل

َعِليٌم )652(

”Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 
Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut 
dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah: 256)

Menarik untuk diperhatikan tentang kenyataan 
sejarah, yaitu tatkala pasukan muslimin mengalahkan 
negeri kafir dan masuk ke dalamnya, nyaris semua 
gereja, biara dan tempat ibadah milik penduduknya 
dibiarkan kokoh berdiri. Tidak ada satu pun yang 
dirusak apalagi dirobohkan. Bahkan hingga hari ini, di 
Mesir, Syiria dan negeri muslim lainnya, rumah-rumah 
ibadah itu masih tetap ada.
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Bahkan bila ajaran agama mereka membolehkan 
minum khamar, tidak hak bagi muslimin untuk melarang 
mereka melakukannya. Atau makan daging babi, atau 
makan dan minum di siang hari bulan Ramadhan. 
Asalkan dengan syarat tidak dilakukan terang-terangan 
di hadapan umat Islam.

Berikut adalah sebuah petikan perjanjian yang 
ditulis para ahli zimmah terhadap pemerintah muslim, 
”Kami (ahli zimmah) tidak membunyikan lonceng 
kecuali dengan perlahan di dalam gereja, tidak menonjol-
nonjolkan salib, tidak meninggikan suara kita saat 
sembahyang di dalam gereja, tidak memajang salib dan 
Al-Kitab di tengah komunitas muslim.”

Kelima, Jaminan untuk mendapatkan pekerjaan 
dan penghidupan yang layak.

Islam tidak mengharamkan umatnya bermuamalat 
dengan orang non muslim. Bahkan Rasulullah SAW 
masih saja menggadaikan pakaian perangnya kepada 
seorang yahudi serta berjual beli dengan mereka. 
Demikian juga dengan para shahabat, mereka akitf di 
pasar bersama-sama dengan non muslim dalam mencari 
rezeki.

Keenam, Jaminan atas keamanan kehormatan dan 
harga diri mereka, baik yang terkait dengan nama baik, 
nasab, susila dan lainnya.

Ketujuh, Jaminan dari berbagai macam 
ganggungan lainnya, baik yang berasal dari umat Islam 
atau pun dari orang kafir lainnya.

Abu A’la Maududi menambahkan hak-hak istimewa 
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kepada Non-Muslim yang berada dalam negara Islam, 
antara lain sebagai berikut :

1) Perwakilan politik; kafir dzimmy dapat meduduki 
lembaga perwakilan atau parlemen.

2) Kebebasan mengemukakan pendapat; semua non-
muslim memilki kebebasan berpendapat, menganut 
keyakinan, pandangan dan berserikat sebagaimana 
dimilki oleh kaum muslim yang tunduk pada batasan-
batasan yang telah ditetapkan kaum muslim.

3) Pendidikan; non-muslim berhak melaksanakan 
sistem pendidikan yang sama dengan sistem 
pendidikan yang diselenggarakanoleh pemerintah 
seluruh negeri.

4) Jabatan Pemerintah; semua jabatan terbuka bagi 
non-muslim, kecuali jabatan-jabatan kunci, seperti 
kepala negara & lembaga ahli.

5) Perdangan dan Profesi; seluruh kegiatan 
perdagangan dan profesi terbuka selebar-lebarnya 
bagi non-muslim

6.  Piagam Madinah dan Konsep Umah

Diskursus tentang tentang status kafir dzimmi dalam 
pemerintahan Islam dapat dilihat secara jelas dalam 
Piagam Madinah. Masyarakat Madinah yang berhasil 
dibentuk Rasulullah, oleh sebagian intelektual muslim 
masa kini disebut dengan negara kota (city state). 
Kemudian pada perkembangan selanjutnya dengan 
dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah 
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Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian 
sosok negara bangsa (nation state).

Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan 
ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk 
dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu 
kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung 
prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan 
negara.

Dalam masyarakat muslim yang terbentuk 
itulah Rasulullah menjadi pemimpin dalam arti yang 
luas, pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin 
masyarakat. Konsepsi Rasulullah yang diilhami al 
Qur’an ini kemudian menelorkan Piagam Madinah yang 
mencakup 47 pasal, yang antara lain berisikan hak-hak 
asasi manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak 
perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang 
oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik 
pertama dalam Islam.

Piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan 
oleh Ibn Ishaq (w. 151 H) dan Ibn Hisyam (w. 213 H), 
dua penulis muslim yang mempunyai namabesar dalam 
bidangnya. Menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-
Syarif, tidak ada periwayat lain sebelumnya selain kedua 
penulis di atas yang meriwayatkan dan menuliskannya 
secara sistematis dan lengkap. Meskipun demikian, 
tidak diragukan lagi kebenaran dan keotentikan piagam 
tersebut, mengingat gaya bahasa dan penyusunan redaksi 
yang digunakan dalam Piagam Madinah ini setaraf dan 
sejajar dengan gaya bahasa yang dipergunakan pada 
masanya.
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 Demikian pula kandungan dan semangat piagam 
tersebut sesuai dengan kondisi sosiologis dan historis 
zaman itu. Keotentikan Piagam Madinah ini diakui 
pula oleh William Montgomery Watt, yang menyatakan 
bahwa dokumen piagam tersebut, yang secara umum 
diakui keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan dan 
ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah yang dalam 
kandungannya memasukkan orang non muslim ke 
dalam kesatuan ummah.

Muhammad Khalid, seorang penulis sejarah Nabi 
menegaskan bahwa isi yang paling prinsip dari Piagam 
Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang 
harmonis, mengatur suatu ummah serta menegakkan 
pemerintahan atas dasar persamaan hak. 

Ulasan lebih terperinci lagi disimpulkan oleh Hasan 
Ibrahim Hasan, bahwa Piagam Madinah secara resmi 
menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya bisa 
disimpulkan menjadi empat pokok:

 Pertama, mempersatukan segenap kaum 
muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan. 
Kedua, menghidupkan semangat gotong royong, hidup 
berdampingan, saling menjamin di antara sesama 
warga. Ketiga, menetapkan bahwa setiap warga 
masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, 
mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah 
dari serbuan luar; dan Keempat, menjamin persamaan 
dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk 
agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.207

207  Hasan Ibrahim Hasan Tarikh al-Islam al-Siyasah wa al-Ijtima’i,(Kairo: Maktabah al-
Nahdhah}
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Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan 
bahwa Piagam Madinah adalah jawaban konstitusional 
terhadap realitas sosio-politik dari masyarakat Madinah 
yang heterogen,; di dalamnya terdapat pluralitas suku, 
bahasa dan agama. Di samping itu, konsep ummah 
yang terkandung dalam Piagam Madinah meliputi 
penduduk Madinah secara keseluruhan,; baik Muslim 
maupun non Muslim yang berstatus kafir dzimmi. Pada 
titik inilah Piagam Madinah dapat dianggap sebagai 
suatu terobosan yang mempunyai nilai strategis untuk 
menggalang satu front dalam menghadapi kelompok-
kelompok lain di luar Madinah.

7.  Isi Piagam Madinah

Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam 
dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan 
mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy 
dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, 
menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari 
(komunitas) manusia lain.

Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy 
sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 
membayar diat di antara mereka dan mereka membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 3: Banu ’Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) 
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mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka 
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 
tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Banu Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, bahu-membahu membayar diat di antara 
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, bahu-membahu membayar diat di antara 
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, bahu-membahumembayar diat di antara 
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, bahu-membahu membayar diat di antara 
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 8: Banu ’Amr Ibn ’Awf, sesuai keadaan 
(kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat 
di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan 
adil di antara mukminin.

Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) 
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mereka, bahu-membahu membayar diat di antara 
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 10: Banu al-’Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, bahu-membahu membayar diat di antara 
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di 
antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh 
membiarkan orang yang berat menanggung utang di 
antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam 
pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan 
membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, 
tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus 
menentang orang yang di antara mereka mencari 
atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan 
permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. 
Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, 
sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh 
orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang 
kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang 
kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) 
diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya 
mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada 
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golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang 
mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, 
sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang 
(olehnya).

Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang 
mukmin tidak bolehmembuat perdamaian tanpa ikut 
serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan 
Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di 
antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama 
kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas 
pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan 
Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada 
petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang 
melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan 
tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang 
beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus 
dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima 
diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam 
menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin 
yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari 
Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat 
kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau 
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menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan 
mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, 
dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, 
penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ’azza wa 
jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama 
mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani ’Awf adalah satu 
umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama 
mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga 
(kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri 
mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal 
demikian akan merusak diri dan keluarganya. 

Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan 
sama seperti Yahudi Banu’Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan 
sama seperti Yahudi Banu ’Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan 
sama seperti Yahudi Banu ’Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan 
sama seperti Yahudi Banu ’Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-’Aws diperlakukan 
sama seperti Yahudi Banu ’Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan 
sama seperti Yahudi Banu ’Awf, kecuali orang zalim 
atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan 
keluarganya.
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Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) 
sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama 
seperti Yahudi Banu ’Awf. Sesungguhnya kebaikan 
(kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) 
sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) 
sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk 
perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak 
boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang 
dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), 
maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan 
keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah 
sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban 
biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. 
Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu 
dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling 
memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari 
khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat 
(kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada 
pihak yang teraniaya.

Pasal 38: Kamu Yahudi memikul biaya bersama 
mukminin selama dalam peperangan. 

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya 
”haram” (suci) bagi warga Piagam ini.
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Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan 
(diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak 
bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali 
seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan 
di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan 
menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya 
menurut (ketentuan) Allah ’azza wa jalla, dan 
(keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah 
paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi 
Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-
membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) 
diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi 
perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka 
perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak 
berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi 
ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali 
terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang 
wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai 
tugasnya.

Pasal 46: Kaum yahudi al-’Aws, sekutu dan diri 
mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok 
lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang 
baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. 
Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda 
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dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang 
bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya 
Allah paling membenarkan dan memandang baik isi 
Piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela 
orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) 
aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali 
orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin 
orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad 
Rasulullah SAW.

Demikian pembahasan tentang kafir dzimmi, yaitu 
komunitas non muslim yang berdamai dengan orang 
Islam. Mereka sebetulnya termasuk kelompok kafir 
kitabi yang tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman 
yang serius terhadap akidah umat Islam dan dapat hidup 
berdampingan secara damai. Oleh karena itu, mereka 
dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam dengan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh 
penguasa Islam. Mereka wajib membayar jizyah (pajak) 
kepada pemerintah Islam. Komunitas kafir zimmi 
disebut kaum Zimmi.

Toleransi yang dibangun oleh Rasulullah SAW 
dalam berinteraksi dengan kafir dzimmi harus diakui 
telah memberikan dorongan tersendiri bagi para 
sahabat untuk melanjutkan misinya. Toleransi pasca 
Nabi menjadi salah satu ajaran yang diutamakan, karena 
memang Islam adalah agama kedamaian yang membawa 
misi rahmatan lil alamin.



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

265

F. AYAT AL-QURAN DAN HADIS TENTANG 
KAFIR HARBI 

1. Pengertian Kafir Harbi

Pengertian kafir secara umum, adalah menolak 
kebenaran dari Allah SWT yang disampaikan oleh 
RasulNya atau secara singkat kafir adalah kebalikan 
dari iman. Dengan demikian, semua pengertian yang 
disebutkan di atas dapat dirujuk pada makna kafir secara 
bahasa, yakni menutupi. Oleh karena itu, orang-orang 
kafir dapat diidentifikasi sebagai orang-orang yang 
menutup-nutupi kebenaran. Orang kafir adalah mereka 
yang menolak, menentang, mendustakan, mengingkari, 
dan bahkan anti kebenaran.

Secara etimologis, kafir berasal dari kata Kata kafir 
berasal dari kata kafara-yakfuru-kufran. Kata tersebut 
memiliki berbagai macam makna, antara lain: naqidh al-
iman, yaitu anonim dari iman atau tidak beriman kepada 
Allah; ’ashaw wa imtana’u, yaitu melakukan maksiat; 
naqidh al-syukr, yaitu tidak mensyukuri nikmat; al-
juhud wa al-satr, yaitu menutupi hati; mu’anadah, 
yaitu melakukan pembangkangan dan perlawanan; dan 
nifaq, yaitu kemunafikan.208 Jamak dari kata kafir adalah 
kafirun, kuffar. 

Sedangkan secara terminologi, kafir adalah orang 
yang menentang, menolak, kebenaran dari Allah 
Swt yang di sampaikan oleh Rasul-Nya. atau secara 
singkat kafir adalah kebalikan dari iman.209  Dari segi 

208 Ibnu Manzur al-Ansari, Lisan al-‘Arab J.VII, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 688-691 

209 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), h. 7
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akidah, kafir berarti kehilangan iman, yang berarti pula 
kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diri 
manusia.

 

2.  Jenis-Jenis Kafir.

Dari keragaman makna kafir sebagaimana diuraikan 
di atas dan melihat secara tekstual dan kontekstual ayat-
ayat Al-Qur’an yang mengungkapkan masalah kekafiran, 
maka kafir dapat dibedakan atas:

a) Kafir Harbi. Kafir yang memusuhi Islam. Mereka 
senantiasa ingin memecah-belah orang-orang 
mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang 
yang telah memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya 
sejak dahulu.

ٱلُۡمۡؤِمنَِي  َبۡيَ  َوَتۡفرِيَقۢا  َوُكۡفٗرا  اٗرا  ِضَ َمۡسِجٗدا  َُذواْ  ٱتَّ ِيَن  َوٱلَّ
َرۡدنَآ 

َ
أ َوَلَۡحلُِفنَّ إِۡن  َ َورَُسوَلُۥ ِمن َقۡبُلۚ  ِإَوۡرَصاٗدا لَِّمۡن َحاَرَب ٱهللَّ

ُهۡم لََكِٰذبُوَن ١٠٧ ُ يَۡشَهُد إِنَّ ۖ َوٱهللَّ إاِلَّ ٱۡلُۡسَنٰ
”Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada 
orang-orang yang mendirikan masjid untuk 
menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang 
mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah 
belah antara orang-orang mukmin serta 
menunggu kedatangan orang-orang yang telah 
memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu210 

210 Yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu 
ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu ‘Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya 
dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara 
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Mereka Sesungguhnya bersumpah: ”Kami 
tidak menghendaki selain kebaikan.” dan Allah 
menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu 
adalah pendusta (dalam sumpahnya). (Q.S. Al-
Taubah: 107)

Negara mereka disebut Darul Harbi, yang 
sering berperang dengan negara yang berada di 
bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Apabila kafir 
harbi berada dalam negara Islam, mereka harus 
diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan 
orang-orang kafir zimmi. Hal ini disebabkan oleh 
sifat khas mereka yang selalu membuat kerusuhan 
di muka bumi ini, terutama pelanggaran yang paling 
serius terhadap Kemaha Agungan dan Kemaha 
Sempurnaan AllahSWT:

ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف  َويَۡسَعۡوَن  َورَُسوَلُۥ   َ ٱهللَّ ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ إِنََّما 

رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف 
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
فََساًدا أ

ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َولَُهۡم  ۡنَياۖ  ٱلُّ ِف  ِخۡزٞي  لَُهۡم  َذٰلَِك  ۡرِضۚ 
َ
ٱأۡل ِمَن  يُنَفۡواْ  ۡو 

َ
أ

َعَذاٌب َعِظيٌم ٣٣
”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 

Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu ‘Amir ini tidak Jadi 
karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah 
Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

268

tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 
yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan 
untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka 
beroleh siksaan yang besar”. (Q.S. Al-Maidah: 
33)

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah, Allaah 
memrintahkan untuk memerangi orang kapir yang 
memrangi kaum Muslimin, sebagaimana firmannya:

ََّ ال  إِنَّ الل َتْعتَُدوا  ُيَقاتِلُونَُكْم َوال  يَن  ِ
َّ

ال  َِّ َسِبيِل الل ِف  َوقَاتِلُوا 

ْخرُِجوُهْم 
َ
َوأ ثَِقْفتُُموُهْم  َحيُْث  )09١(َواْقتُلُوُهْم  ُمْعتَِديَن 

ْ
ال ُيِبُّ 

َقتِْل َوال ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَْد 
ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
ْخرَُجوُكْم َوال

َ
ِمْن َحيُْث أ

إِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكَذلَِك 
ََراِم َحتَّ ُيَقاتِلُوُكْم ِفيِه فَ

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ال

)29١( رَِحيٌم  َغُفوٌر   ََّ الل إِنَّ 
فَ اْنتََهْوا  إِِن 

)١9١(فَ اَكفِِريَن 
ْ
ال َجَزاُء 

إِِن اْنتََهْوا فَال 
َِّ فَ يُن لِل َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ ال تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن ادِلّ

الِِمنَي )٣9١( ُعْدَواَن إِال َعَ الظَّ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang 
yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu 
jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat 
mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah 
itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

269

janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil 
haram, kecuali jika mereka memerangi kamu 
di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di 
tempat itu), Maka bunuhlah mereka. 

Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir. 
Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi 
kamu), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan 
perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah 
lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-
mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari 
memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan 
(lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 190-193)

Adapun latar belakang turunnya ayat iini 
dijelaskan dalam kitab Lubab an-Nuqul fi Asbab 
an-Nuzull karya Imam as-Suyuthi diterangkan 
tentang sebab turunnya ayat ini dengan mengutip 
riwayat yang diketengahkan oleh Al-Wahidi dari 
jalur al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari ibn ‘Abbas yang 
mengatakan bahwa ayat ini turun sewaktu Perjanjian 
Hudaibiyah. Ceritanya berkaitan dengan orang-
orang musyrik ketika menghalangi Rasulullah 
saw. ke Baitullah, lalu mereka mengajak berdamai 
dengan tawaran, Rasul boleh kembali tahun depan. 
Setahun kemudian, Nabi saw. bersama para sahabat 
bersiap-siap melakukan umrah al-qadha (meng-
qadha umrah yang sudah diniatkan tahun lalu 
tetapi tertahan). Hanya saja, mereka khawatir kalau 
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sampai kaum Quraisy tidak menepati janji dan masih 
menghalangi mereka untuk memasuki Masjid al-
Haram bahkan siap berperang, sementara para 
sahabat tidak ingin berperang pada bulan Suci.1 
Allah kemudian menurunkan ayat di atas.

Diketengahkan pula oleh Ibn Jarir dari Qatadah 
yang mengatakan, bahwa Nabi saw. berangkat pada 
bulan Dzul Qa’dah bersama para sahabatnya untuk 
melakukan umrah. Sesampai di Hudaibiyah, mereka 
dihalangi oleh-orang-orang musyrik yang akhirnya 
membuat perjanjian dengan Nabi saw. Isinya, Nabi 
saw. beserta para sahabatnya kembali pulang pada 
tahun itu dan baru boleh datang lagi pada tahun 
berikutnya untuk melakukan umrah tersebut.2

Tahun berikutnya, Nabi saw. beserta para 
sahabat pergi ke Makkah. untuk melaksanakan 
umrah itu, yakni pada bulan Dzul Qai’dah. Tiga hari 
lamanya Nabi saw. dan kaum Muslim tinggal di 
Makkah.

b).  Kafir ‘Inad. Kafir yang mengenal Tuhan dengan hati 
dan mengakuiNya dengan lidah, tetapi tidak mau 
menjadikannya sebagai suatu keyakinan karena 
adanya rasa permusuhan, dengki, dan semacamnya. 
Kafir ‘inad dinyatakan dalam Al-Qur’an sebagai salah 
satu sifat orang-orang kafir yang mengingkari tanda-
tanda kekuasaan Tuhan, mendurhakai rasul-rasul 
Allah SWT, dan menuruti perintah semua penguasa 
yang sewenang-wenang menentang kebenaran. 
Sebagaimana firman Allah: 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

271

 ِ
ۡمَر ُكّ

َ
أ َبُعٓواْ  َوتِۡلَك َعدۖٞ َجَحُدواْ أَِبَيِٰت َرّبِِهۡم وََعَصۡواْ رُُسلَُهۥ َوٱتَّ

َجبَّاٍر َعنِيٖد ٥٩
”Dan Itulah (kisah) kaum ‘Ad yang mengingkari 
tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan 
mendurhakai Rasul-rasul Allah dan mereka 
menuruti perintah semua Penguasa yang 
sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran).” 
(Q.S. Hud: 59). 

Di samping itu, mereka membangkang dan 
‘keras kepala terhadap kebenaran. 

اٍر َعِنيدۡ ٤2 لِۡقيَا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ
َ
أ

”Allah berfirman :» lemparkanlah olehmu berdua 
ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar 
dan keras kepala”. (Q.S. Qaf: 24)

c).  Kafir Inkar (Ateisme). Kafir yang mengingkari 
Tuhan secara lahir dan batin, rasul-rasulNya serta 
ajaran-ajaran yang dibawanya, dan hari kemudian. 
Mereka menolak hal-hal yang bersifat gaib dan 
mengingkari eksistensi atau keberadaan Tuhan 
sebagai Zat pencipta, pemelihara, dan pengatur alam 
ini. Jenis kafir semacam ini dapat dikategorikan 
sebagai penganut ateisme (paham yang mengingkari 
keberadaan Tuhan). Mereka hanya percaya pada 
benda-benda yang dapat dijangkau oleh indera 
manusia. Tujuan dan orientasi hidup mereka adalah 
dunia semata dengan kecenderungan terhadap hal-
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hal yang bersifat hedonistik, yang bersifat lezat, 
nikmat, dan menyenangkan (bukan berarti orang 
yang memiliki kecenderungan hedon itu ateis 
ataupun ada hubungannya, hedon juga termasuk 
di dalam kafir ini). Seluruh waktu, tenaga, pikiran, 
dan umur dihabiskan untuk mencari kenik-matan 
duniawi sebagimana firman Allah: 

 ْۘ َءاَمُنوا ِيَن  ٱلَّ ِمَن  َويَۡسَخُروَن  ۡنَيا  ٱلُّ ٱۡلََيٰوةُ  َكَفُرواْ  ِيَن  لِلَّ ُزّيَِن 
بَِغرۡيِ  يََشآُء  َمن  يَۡرُزُق   ُ َوٱهللَّ ٱۡلقَِيَٰمةِۗ  يَۡوَم  فَۡوَقُهۡم  َقۡواْ  ٱتَّ ِيَن  َوٱلَّ

ِحَساٖب ٢١٢
”Kehidupan dunia dijadikan indah dalam 
pandangan orang-orang kafir, dan mereka 
memandang hina orang-orang yang beriman. 
Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih 
mulia daripada mereka di hari kiamat. dan 
Allah memberi rezki kepada orang-orang yang 
dikehendaki-Nya tanpa batas.” (QS. Al-Baqarah: 
212)

َ اَل َيۡهِدي  نَّ ٱهللَّ
َ
ۡنَيا َعَ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱۡلََيٰوةَ ٱلُّ نَّ

َ
َذٰلَِك بِأ

ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن ١٠٧
”Yang demikian itu disebabkan karena 
Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di 
dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah 
tiada memberi petunjuk kepada kaum yang 
kafir.” (QS.An-Nahl: 107).
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Menurut keyakinan mereka, proses kehidupan 
di dunia ini berlangsung secara alamiah dan murni 
tanpa kendali dari luar. Yang menghidupkan dan 
mematikan hanyalah masa. Mereka berwatak 
angkuh, sombong, dan arogan; suka bertindak 
sewenang-wenang; menghalangi orang lain ke jalan 
Allah SWT; dan menjadikan nafsu mereka sebagai 
penuntun, bahkan sebagai Tuhan (Ilali) yang harus 
ditaati.

Salah satu ciri khas kafir inkar yang paling 
dominan adalah pendustaan terhadap ayat-ayat 
Allah SWT, baik ayat-ayat kauliyydh (ayat-ayat 
dalam bentuk firman-firman Tuhan yang diturunkan 
kepada manusia melalui rasul-rasulNya) maupun 
ayat-ayat kauniyydh (tanda-tanda Tuhan di alam 
ini dalam bentuk ciptaan-Nya yang sangat apik, 
sempurna, dan mempunyai hikmah-hikmah).

d).  Kafir Juhud. Kafir yang membenarkan dengan hati 
adanya Tuhan dan rasul-rasulNya serta ajaran-ajaran 
yang dibawanya, tetapi tidak mau mengikrarkan 
kebenaran yang diakuinya itu dengan lidah. Dengan 
kata lain, mengingkari kebenaran itu secara lahir. 
Muhammad Husin Tabataba’i (ahli tafsir) membagi 
kafir juhud atas dua macam:

1) juhud terhadap Tuhan, yaitu tidak percaya 
adanya Tuhan, surga, neraka, dan lain-lain. Peng-
anutnya disebut zindik atauad-dahriyy (ateis).

2) juhud terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam 
keadaan mengetahui bahwa apa yang 
diingkarinya itu adalah kebenaran yang berasal 
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dari Tuhan. Ciri khas dari jenis kafir ini pada 
dasarnya sama dengan kdfir inkdr, kecuali bahwa 
pada kdfir juhud, kesom-bongan, keangkuhan, 
dan rasa superioritas meru-pakan ciri khas yang 
sangat dominan. Sebagaimana firman Allah: 

ۚا فَٱنُظۡر َكۡيَف  نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ
َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ١٤

“Dan mereka mengingkarinya karena 
kezaliman dan kesombongan (mereka) 
Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)
nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan 
orang-orang yang berbuat kebinasaan.” (Q.S. 
An-Naml: 14)

 

e). Kafir Kitabi. Kafir kitabi mempunyai ciri khas 
tersendiri dibanding dengan jenis kafir lainnya 
karena mereka pada dasarnya mengimani beberapa 
kepercayaan pokok yang dianut Islam. Akan tetapi, 
kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat, dan 
partial. Mereka membuat diskriminasi terhadap 
rasul-rasul Allah SWT dan kitab-kitab suciNya, 
terutama terhadap Nabi Muhammad SAW dan Al-
Qur’an. Dalam AI-Qur’an mereka disebut Ahlul kitab 
(Pemilik Kitab). 

Para ulama sepakat bahwa umat Yahudi dan 
Nasrani adalah dua komunitas agama yang sering 
disebutoleh AI-Qur’an sebagai Ahlulkitab atau orang-
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orang yang diberi kitab. Akan tetapi mereka berbeda 
pendapat mengenai komunitas agama lain, seperti 
Majusi, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan Shabi’in. 
Sebagian ulama menolak komunitas-komunitas 
selain Nasrani dan Yahudi dimasukkan dalam 
kelompok Ahlulkitab. Namun ada beberapa ulama 
yang memasukkan komunitas-komunitas tersebut 
ke dalam kelompok Ahlulkitab karena para ulama 
ini melihat bahwa mereka memiliki kitab suci dan 
dapat ditelusuri persambungan akidahnya dengan 
monoteisme. Terhadap mereka dapat diberlakukan 
hukum Ahlul kitab, khususnya dalam hal makanan 
(sembelihan), perkawinan, hak-hak sipil, dan 
kewajiban mereka sebagai warga negara dalam 
wilayah kekuasaan pemerintah Islam. Pendapat 
yang terakhir ini dipelopori oleh Muhammad Abduh 
dan Rasyid Rida.

f).  Kafir Mu’ahid. Kafir mu’dhid sebenarnya tidak 
berbeda jauh dengan kafir harbi. Kafir mu’dhid 
berasal dari Darul Harbi, tetapi mereka telah 
mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah 
Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan 
menurut AI-Qur’an, sunah, dan perjanjian yang dise-
pakati bersama. Oleh karena itu, mereka harus di-
lindungi hak-hak dan kewajibannya.

g). Kafir Musta’min. Kafir yang bermukim sementara 
atau bertamu di wilayah kekuasaan pemerintahan 
Islam. Mereka pada dasarnya sama dengan kafir 
mu’dhid dan kafir zimmi. Hak dan kewajiban mereka 
pun dalam negara Islam harus dilindungi.
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h). Kafir Dzimmi. Kafir yang berdamai dengan orang 
Islam. Mereka sebetulnya termasuk kelompok 
kafir kitabi meskipun tidak memiliki iman yang 
utuh. Namun, pada dasarnya mereka adalah 
penganut-penganut monoteisme yang mengakui 
keesaan Tuhan, kemutlakan, ketakterhinggaan, dan 
kesempurnaanNya. Mereka tidak dianggap sebagai 
bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah 
umat Islam. Oleh karena itu, mereka dapat hidup 
aman dalam wilayah kekuasaan Islam dengan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh 
penguasa Islam. Mereka wajib membayar jizyah 
(pajak) kepada pemerintah Islam. Komunitas kafir 
zimmi disebut kaum Zimmi

i). Kafir Nifaq. Kafir yang secara lahiriah tampak 
beriman, tetapi batinnya mengingkari Tuhan. 
Mereka itulah yang disebut orang munafik, yaitu 
orang kafir yang memakai “baju” mukmin. Watak 
dasar mereka adalah khianat, ingkar janji, dusta, 
egois, dan ria. Menurut at-Tabataba’i, munafik 
dalam istilah AI-Qur’an adalah menampakkan iman 
dan menyembunyikan kekafiran.

Perbuatan dan tindakan mereka penuh dengan 
interest pribadi, jauh dari keikhlasan, dan selalu 
mengharapkan sanjungan dari orang lain. Mereka 
tidak akan pernah mau berkorban untuk kepentingan 
orang lain.

j). Kafir Ni’mah. Salah satu jenis kafir yang tidak 
menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Namun 
kekafiran semacam ini pun mendapat ancaman siksa 
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yang amat pedih dari Allah. Sebagaimana firman 
Allah: 

إِنَّ  َكَفۡرُتۡم  َولَئِن  زِيَدنَُّكۡمۖ 
َ
أَل َشَكۡرُتۡم  لَئِن  َربُُّكۡم  ذََّن 

َ
تَأ ِإَوۡذ 

َعَذاِب لََشِديٞد ٧
”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan; «Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-
Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih». 
(Q.S. Ibrahim: 7)

Kafir ni’mah adalah penyalahgunaan nikmat-
nikmat Allah, tidak mendayagunakan nikmat-nikmat 
Tuhan pada hal-hal yang diridai-Nya, dan tidak 
berterima kasih atas nikmat-nikmat yang diperoleh 
dalam hidup ini. Oleh karena itu, ajaran syukur 
sebagai antitesis dan kafir ni’mah yang cukup 
dominan disebut dalam AI-Qur’an, menjadi sangat 
penting dan substansial atau inti bagi setiap muslim. 
Kafir Syirk. Jenis kekafiran yang menodai sifat yang 
paling esensial bagi Tuhan, yakni keesaan, yang 
berarti merusak kemahasempurnaan-Nya. Meskipun 
mereka tidak mengingkari eksistensi Tuhan sebagai 
pencipta alam ini, mereka mempercayai banyak 
tuhan dan menggantungkan nasibnya pada tuhan-
tuhan itu. Mereka percaya bahwa di samping Tuhan 
masih ada sesuatu di alam ini, baik berwujud material 
maupun immaterial, yang mampu mendatangkan 
manfaat dan mudarat terhadap diri manusia dan 
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alam ini. Oleh karena itu, Al-Our’an menegaskan 
bahwa dosa syirik merupakan dosa yang maha besar 
dan tidak terampuni. 

k). Kafir Riddah (kemurtadan). Kekafiran yang 
disebabkan seseorang keluar dari Islam. Seorang 
muslim dinyatakan murtad apabila ia memberi 
pengakuan secara sadar dan bebas (tanpa tekanan 
dan paksaan) bahwa ia keluar dari Islam atau ia 
meyakini suatu keyakinan (agama) yang berten-
tangan dengan ajaran dasar akidah dan syariat Islam. 
Kafir riddah merupakan indikasi lemahnya iman 
dan ketidakmantapan akidah seseorang, se-hingga 
ia melepaskan agamanya. Mereka yang kembali 
kepada kekafiran setelah beriman (mur-tad) akan 
sia-sia amalnya di dunia ini dan mereka diancam 
sebagai penghuni neraka selama-lamanya. 

3.  Wawasan Islam Tentang Perang (Harb)

Dalam al-Qur’an terdapat ada tiga istilah untuk 
menunjuk pengertian perang; masing-masing memiliki 
pengertiannya sendiri- sendiri yang membedakannya 
dari yang lain. ketiga term itu adalah: (1) Jihad; (2) 
Qital dan (3) al-Harbi.211 

Istilah kafir harbi, musta’min, dan ahl adz-
dzimmah menjelaskan tentang macam-macam orang 
kafir dalam konteks interaksi mereka dengan negara 
Islam. Hanya saja, istilah musta’min lebih umum, sebab 
ía mencakup musta’min kafir dan musta’min Muslim. 

211  Tim Depad, Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, (Jakarta: Departemen Agama, 1996) 
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Setiap istilah tersebut mengandung konsekuensi hukum 
dan perlakuan yang berbeda. Sikap umat Islam terhadap 
kaum kafir didasarkan pada kategorisasi kaum kafir 
berdasarkan istilah-istilah tersebut.

Kafir harbi adalah setiap orang kafir yang tidak 
masuk dalam perjanjian (dzimmah) dengan kaum 
Muslim, baik ía seorang mu’ahid212 atau musta’min213 
ataupun bukan mu’ahid dan bukan musta’min.214

Kafir harbi disebut juga dengan istilah ahl al-harb 
diklasifikasikan menjadi dua katagori, yaitu: pertama, 
kafir secara hukum (harbi hukman atau de jure) dan 
kedua, kafir kafir secara nyata (harbi haqiqatan atau 
kafir harbi fi’lan). Kategorisasi ini didasarkan pada 
kewarganegaraan orang kafir dengan tempat berdomisili 
yang tetap. Jika Khilafah mengadakan perjanjian dengan 
suatu negara kafir, maka warga negaranya disebut kaum 
mu’ahidin.215 Istilah lain kafir mu‘ahid adalah ahkam 
ahlu dzimmah,adalah ahl al-hudnah atau ahl ash-shulh 
atau disebut juga kaum al-muwadi’in.

 Orang yang tergolong mu’âhid ini tergolong kafir 
harbi hukman. Sebab hanya berakhirnya perjanjian 
dengan negara Khilafah, ía akan kembali menjadi kafir 
harbi sebagaimana kafir harbi lainnya (kafir harbi fi’lan), 
yang negaranya tidak mengikat perjanjian dengan 
negara Khilafah.

212  Mu’ahid adalah orang kafir yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian 
(mu’ahidah) dengan negara Khilafah

213  Musta’min adalah orang yang masuk ke dalam negara lain dengan izin masuk (al-amân), 
baik ía Muslim atau kafir harb 

214  Taqiyuddin al-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-lslamiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 
II, h. 232

215  Taqiyuddin al-Nabhani…,h. 232
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Hubungan umat Islam dengan kafir harbi hukman 
didasarkan pada apa yang terkandung dalam teks-teks 
perjanjian yang ada. Hanya saja, dalam interaksi ekonomi, 
umat Islam (baca: Daulah Islamiyah) tidak boleh menjual 
senjata atau sarana-sarana militer kepada kafir harbi 
hukman—jika hal ini dapat memperkuat kemampuan 
militer mereka sedemikian sehingga akan mampu 
mengalahkan umat Islam. Jika tidak sampai pada tingkat 
tersebut, umat Islam boleh menjual senjata atau alat-
alat tempur kepada mereka, khususnya ketika Daulah 
Islamiyah mampu memproduksi berbagai persenjataan 
militer dan menjualnya ke luar negeri sebagaimana 
yang diLakukan o(eh negaranegara adidaya saat ini). 
Jika dalam perjanjian ada pasal yang membolehkan 
penjualan senjata yang dapat memperkuat kemampuan 
militer kaum kafir harbi hukman sehingga mereka 
mampu mengalahkan umat Islam, pasal itu tidak boleh 
dilaksanakan. Sebabnya, pasal itu bertentangan dengan 
hukum syariat. Padahal, setiap syarat yang bertentangan 
dengan hukum syariat adalah batal dan tidak boleh 
dijalankan.216 

Adapun kafir harbi haqiqatan adalah warga negara 
dan negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan 
Daulah Islamiyah. Negaranya disebut ad-dawlah al-
kâfirah ál-hárbiyàh (negara kafir harbi yang memerangi 
umat Islam). Negara ini dibagi lagi menjadi dua. 
Pertama, jika negara tersebut sedang berperang secara 
nyata dengan umat Islam, ia disebut ad-dawlah al-kafirah 
al -harbiyah al-muhâribah bi al-fi’li (negara kafir harbi 
yang benar-benar sedang memerangi umat Islam secara 

216  Taqiyuddin al-Nabhani…h. 291-292
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nyata). Kedua, jika sebuah negara kafir tidak sedang 
terlibat perang secara nyata dengan umat Islam, Ia 
dikategorikan sebagai ad-daw!ah al-kâfirah alharbiyah 
ghayru al-muharibah bi al-fi’li (negara kafir harbi yang 
tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat 
Islam).217 

4.  Konsep Perang (Harb) Dalam Islam

a.  Islam Agama Damai

Islam, secara etimologis berarti “keselamatan”, 
“kedamaian”, atau “penyerahan diri secara 
total kepada Tuhan.” Bila Islam diterjemahkan 
“perdamaian”, maka terjemahan ayat tersebut 
menjadi “Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi 
Allah adalah Islam ”agama perdamaian.” Dengan 
demikian, seorang Muslim adalah orang yang 
menganut dan menebarkan agama perdamaian 
kepada seluruh umat manusia. Para utusan Allah 
sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. 
menganut agama Islam.218 

Doktrin perdamaian sangat esensial dalam 
Islam karena berakar kuat pada doktrin tauhid 
yang tak hanya berarti “keesaan Allah”, tapi juga 
“kesatuan kemanusiaan”, “kesatuan penciptaan”, 
dan “kesatuan eksistensi”. “Timur dan Barat adalah 
milik Allah,” tegas Allah dalam firmannya:

217  Ibid.,h. 233

218  Mengenai Islam agama semua Nabi, lihat Ibn Taimiyah, Iqidla al-Shirat al-Mustaqim 
Muhalifatu Ashab al-Jahim, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 451.
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ََّ َواِسٌع  َِّ إِنَّ الل ُّوا َفثَمَّ وَْجُه الل ْينََما تَُول
َ
فَأ َمْغرُِب 

ْ
َوال ُق  َمْشِ

ْ
ال  َِّ َولِل

َعِليٌم

”Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, 
Maka kemanapun kamu menghadap di situlah 
wajah Allah[83]. Sesungguhnya Allah Maha 
Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 115)

Dengan demikian, tauhid adalah “prinsip 
kesatuan” yang merupakan lahan subur bagi 
spiritualitas dan keimanan Islam. Karena prinsip 
“kesatuan” ini, Islam menganggap penting pluralitas, 
harmoni, toleransi, dan inter-relasi, sebagai nilai-nilai 
fundamental perdamaian antar-manusia.219 Prinsip 
“kesatuan” juga menegaskan bahwa kehidupan 
manusia begitu “sakral” dan harus dirawat oleh 
semua manusia. 

Komitmen perdamaian dan anti-kekerasan 
merupakan tujuan luhur Islam. Hal ini 
dimanifestasikan dalam dakwah ajaran agama Islam 
oleh Nabi Muhammad yang dilakukan secara damai. 
Namun tidak semua manusia dapat menerima 
kebenaran Islam. Karena pengaruh hawa nafsu, 
ambisi dan hal-hal lain yang bersifat duniawi, sebagian 
manusia menolak kebenaran Islam. Sebenarnya, 
kalau hanya sekadar menolak kebenaran Islam, 
Allah dan Rasul-Nya tidak mempermasalahkannya. 

219  Sumanto al-Qurthubi, Memperkuat Islam Pacifis, dalam www.islamlib.com 
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Sebab, masalah iman ini adalah otorisasi Allah 
semata yang tidak bisa “diintervensi” oleh manusia. 
Namun kalau penolakan tersebut diiringi dengan 
sikap benci, permusuhan, gangguan, ancaman dan 
segala bentuk yang menghambat perkembangan 
Islam, hal ini tidak dapat lagi ditolerir. Apalagi kalau 
sudah menjurus kepada bentuk teror, intimidasi, 
tekanan fisik dan ancaman terhadap keselamatan 
jiwa umat-Nya, maka Allah memerintahkan umat 
Islam untuk membela diri. 

Oleh karena itu, peperangan hanyalah dibolehkan 
dalam situasi yang sangat terpaksa. Seperti diuraikan 
sebelumnya, Islam, sesuai dengan namanya, adalah 
agama perdamaian dan berusaha membawa manusia 
ke dalam kedamaian, kesejahteraan dan rahmat-Nya. 
Kedamaian ini tergantung pada kesediaan manusia 
untuk tunduk dan taat pada ajaran-ajaran-Nya yang 
tertuang di dalam Islam. Siapa saja yang menghadap 
kepada-Nya dan mengharap petunjuk-Nya, pasti 
akan diberkati-Nya dengan kedamaian, kebahagiaan 
dan kesempurnaan.220 

Allah menegaskan bahwa hidup manusia 
adalah suci dan tidak ada seorang pun yang berhak 
menumpahkan darah sesamanya. Bahkan Al-Quran 
menegaskan bahwa siapa yang membunuh seorang 
manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh 
manusia. Karena itu, keselamatan dan kelangsungan 
hidup manusia mutlak harus dipertahankan. 
Dalam Haji Perpisahan (Haji Wada’), Nabi pun 

220  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 2000), h. 248
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menegaskan bahwa darah dan harta manusia adalah 
suci sampai ia bertemu Tuhan-nya.221 Berdasarkan 
hal ini pula para ulama usul fiqh merumuskan bahwa 
pemeliharaan jiwa dan harta manusia berada pada 
tingkat daruriah, yang harus dipertahankan.222 

 

b.  Hukum Perang

Ketika umat Islam diperangi, dianiaya, diusir 
dari tempat tinggalnya dan darah manusia sudah 
dianggap tidak berharga, maka tidak ada kedamaian 
lagi dalam kehidupan. Oleh karena itu, Allah 
mewajibkan umat Islam untuk bangkit membela diri 
menghadapi musuh. Umat Islam wajib membalas 
serangan mereka. Haram hukumnya bagi umat 
Islam berdiam diri dan menerima perlakuan tersebut 
begitu saja. Islam memang mencintai perdamaian, 
namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam 
adalah lebih berharga dari perdamaian itu sendiri. 
Dalam hal inilah Allah memerintahkan perang 
kepada umat Islam. Hal ini sebagaimana firman 
Allah:

لََقِديٌر  نَْصِِهْم  َعَ   ََّ الل َوإِنَّ  ُظِلُموا  ُهْم  نَّ
َ
بِأ ُيَقاتَلُوَن  يَن  ِ

َّ
لِل ِذَن 

ُ
أ

َربُّنَا  َيُقولُوا  ْن 
َ
أ إاِل  َحقٍّ  بَِغرْيِ  ِديَارِِهْم  ِمْن  ْخرُِجوا 

ُ
أ يَن  ِ

َّ
)9٣(ال

221  Muhammad Husein Haykal, Hayatu Muhammad, (Kairo: Mathba’ah al-Sunnah, 1968), 
h.489

222  Daruriyah adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan manusia demi kemaslahatan 
hidupnya. Bila hal ini tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan kacau dan kemaslahatannya 
pun tidak terwujud. Yang termasuk wajib dipelihara dalam tingkatan daruri ini adalah agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Al-Majlis al-
A’la , al-Indunisi, li al-Da’wah al-Islamiyah, 1392 H), hal.188-200. 
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َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع  َِّ انلَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهِدّ َُّ َولَْوال َدْفُع الل الل

َُّ َمْن  نَّ الل َنُْصَ
َ

َِّ َكِثرًيا َويل وََصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الل

ََّ لََقوِيٌّ َعِزيٌز )0٤( ُه إِنَّ الل َينُْصُ

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari 
kampung halaman mereka tanpa alasan yang 
benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan 
Kami hanyalah Allah”. dan Sekiranya Allah tiada 
menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan 
biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, 
yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. 
Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang 
menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah 
benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.” (QS. 
Al-Hajj, 22:39-40)

Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali 
diturunkan Allah berkenaan dengan peperangan. 
Ayat permulaan yang memberi izin berperang 
kepada kaum Muslimin adalah untuk menghalau 
serangan lawan. Hal itu diungkapkan dalam kata-kata 
yang menunjukkan bahwa musuh telah mengangkat 
senjata atau memutuskan untuk mengangkat senjata. 

Ayat ini, sebagaimana dapat dipahami, 
merupakan ayat yang pertama kali yang 
membicarakan hal perang, karena ayat itu baru 
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membri izin. Dari sini dapat dipahami bahwa perang 
sebelumnya tidak pernah diizinkan. Izin itu diberikan 
kepada orang-orang yang diperangi oleh musuh; 
jadi bukan izin perang terhadap sembarang musuh, 
melainkan terhadap musuh yang melancarkan 
serangan terhadap mereka. Alasannya ialah ”karena 
mereka dianiaya” dan ”diusir dari tempat tinggal 
mereka tanpa alasan yang benar”. Ini benar-benar 
serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh yang 
berniat untuk menghancurkan kaum Muslimin, atau 
memaksa mereka meninggalkan agama mereka. 

Menurut al-Sarakhsi, sebagaimana dikutip 
Pirzada,223 sebelum memerintahkan perang, terlebih 
dahulu Allah memberikan beberapa tuntunan 
menghadapi orang-orang yang mengganggu Islam 
dan umatnya. 

Pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi 
untuk membuat pernyataan sikap dan menarik diri 
dari mereka (kaum musyrik), kalau mereka masih 
tetap menolak Islam dan mengganggu umatnya. Hal 
ini dinyatakan Allah dalam al-Qur’an:

ِكنَي  ُمْشِ
ْ
ْعرِْض َعِن ال

َ
فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأ

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-
terangan segala apa yang diperintahkan 
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang 
yang musyrik.” (Q.S. al-Hijr, 15:94).

223 Syarifuddin Pirzada, “Islam and International Law”, dalam Altaf Gauhar, et.al, The 
Challenge of Islam, (London: Islamic Council of Europe, 1978), h. 209 
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Kedua, kemudian Allah memerintahkan Nabi 
untuk mengadakan perdebatan-perdebatan dengan 
baik, sebagaimana firman Allah: 

ُهْم بِالَِّت 
ْ
ََسنَِة وََجاِدل

ْ
َموِْعَظِة ال

ْ
ِْكَمِة َوال

ْ
َّك بِال

 َسِبيِل َربِ
َ

اْدُع إِىل

ْعلَُم 
َ
أ َوُهَو  َسِبيِلِه  َعْن  بَِمْن َضلَّ  ْعلَُم 

َ
أ ُهَو  َربََّك  إِنَّ  ْحَسُن 

َ
أ يِهَ 

ُمْهتَِديَن
ْ
بِال

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 
dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 
orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S. al-
Nahl, 16:125)

Ketiga, barulah ketika mereka tidak mau 
menerima dan bahkan mengganggu umat Islam, 
Allah mengizinkan Nabi dan orang mukmin untuk 
mempertahankan diri, sebagaimana dalam surat 
al-Hajj di atas. Sesudah itu, pada tahap terakhir, 
barulah Allah hanya mengizinkan peperangan di 
luar bulan-bulan haram (suci), sebagaimana dalam 
surat al-Baqarah, 2:194.224 

 Setelah kondisi umat Islam siap menghadapi 
224  yang termasuk bulan-bulan haram yang dilarang berperang di dalamnya adalah Zulkaidah, 

Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 
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peperangan yaitu pada tahun kedua Hijrah, barulah 
Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk 
berperang. Allah berfirman: 

ْن تَْكَرُهوا َشيْئًا 
َ
ِقتَاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم وََعىَس أ

ْ
ُكِتَب َعلَيُْكُم ال

َُّ َيْعلَُم  بُّوا َشيْئًا َوُهَو َشٌّ لَُكْم َوالل ِ
ُ

ْن ت
َ
َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم وََعىَس أ

ْنتُْم ال َتْعلَُموَن 
َ
َوأ

”Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal 
berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. 
boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia 
Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah 2: 216) 

Ini benar-benar perang suci dalam arti 
sesungguhnya. Karena jika perang diizinkan dan 
kemudian diwajibkan dalam keadaan itu, niscaya di 
muka bumi tak ada perdamaian, tak ada kebebasan 
agama, dan semua tempat suci untuk memuja 
Allah akan dihancurkan. Perang dengan alasan 
yang suci semacam itu adalah suatu pertempuran 
yang dilakukan dengan satu-satunya tujuan agar 
kebenaran dapat berkembang dan agar kebebasan 
jiwa tetap terpelihara. 

Akan tetapi, sebagaimana tersirat dari ayat-ayat 
diatas, peperangan hanya diperkenankan untuk 
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mempertahankan diri ketika diserang musuh. 
Termasuk dalam pengertian mempertahankan diri 
itu, mempertahankan nama baik, harta, tanah air, 
dan dakwah di jalan Allah (seperti jika ada orang 
yang menghentikan dakwah dengan jalan menyiksa 
orang-orang yang seharusnya keamanannya 
terjamin, atau dengan jalan merintangi mereka yang 
ingin memeluk ajaran Allah, atau melarang juru 
dakwah menyampaikan ajaran Allah). 

Di dalam Al-Qur’an disebutkan beberapa 
perintah perang, disebabkan karena kaum Muslim 
diperangi dan diusir dari tempat tinggalnya oleh 
orang kafir. 

ََّ ال  إِنَّ الل َتْعتَُدوا  ُيَقاتِلُونَُكْم َوال  يَن  ِ
َّ

ال  َِّ َسِبيِل الل ِف  َوقَاتِلُوا 

ْخرُِجوُهْم 
َ
َوأ ثَِقْفتُُموُهْم  َحيُْث  )09١(َواْقتُلُوُهْم  ُمْعتَِديَن 

ْ
ال ُيِبُّ 

َقتِْل َوال ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَْد 
ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
ْخرَُجوُكْم َوال

َ
ِمْن َحيُْث أ

إِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكَذلَِك 
ََراِم َحتَّ ُيَقاتِلُوُكْم ِفيِه فَ

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ال

)29١( رَِحيٌم  َغُفوٌر   ََّ الل إِنَّ 
فَ اْنتََهْوا  إِِن 

)١9١(فَ اَكفِِريَن 
ْ
ال َجَزاُء 

إِِن اْنتََهْوا فَال 
َِّ فَ يُن لِل َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ ال تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن ادِلّ

الِِمنَي )٣9١( ُعْدَواَن إِال َعَ الظَّ

”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang 
yang memerangi kamu, jangan melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas. Dan perangilah mereka 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

290

dimana kamu menjumpai mereka, dan usirlah 
mereka dari tempat mereka mengusir kamu, dan 
fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan 
janganlah kamu memerangi mereka di masjid al-
Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di 
tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah 
balasan bagi orang-orang kafir. Jika mereka 
berhenti (memerangimu), maka tidak ada 
permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang 
zhalim”. (QS. 2:190-193) 

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa peperangan hanya diizinkan Allah apabila 
umat Islam disakit, diusir dari tanah air mereka 
sehingga tidak dapat menjalankan agama mereka 
sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa 
peperangan dalam Islam bukanlah untuk tujuan 
ofensif, melainkan defensif. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Abi Afwa, 
Nabi menyatakan, ”Janganlah kalian berharap 
bertemu musuh, dan berdoalah kepada Allah 
untuk perdamaian. Namun bila kalian bertemu 
musuh, hadapilah dengan kesabaran.”225 Hadis ini 
menunjukkan bahwa damai adalah prinsip utama 
dalam Islam, sedangkan penggunaan kekuatan 
senjata adalah keadaan yang sangat terpaksa untuk 
mempertahankan kedamaian tersebut. Dengan kata 
lain, Islam mengajarkan prinsip ”musuh pantang 

  Imam Muslim, Shahih Muslim, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hal. 135.  225
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dicari, tapi kalau bertemu musuh pantang umat 
Islam lari menghindarinya”. 

Selama tidak diserang, negara Islam lebih 
mengutamakan kerja sama dengan negara-
negara lain yang bukan Islam, dengan syarat-
syarat ko-eksistensi yang damai. Karenanya, Islam 
menantangkan penggunaan angkatan perang 
sebagai politik negara, tidak mau melanggar batas-
batas integrasi wilayah negara lain kemerdekaan 
politik masing-masing negara serta beusaha mencari 
kesesuaian-kesesuaian di antara perbedaan yang ada 
di kalangan negara-negara tesebut melalui prosedur-
prosedur yang damai dan tertib.226 

c.  Tujuan Perang

Umat Islam diwajibkan berperang demi 
kedamaian dan keadilan. Bila kedua hal ini tidak 
dapat diamankan dengan cara-cara biasa, maka 
mereka harus menggunakan kekuatan senjata untuk 
membelanya. Perang hanyalah untuk mencapai 
kebenaran dan mengukuhkan perdamaian serta 
keamanan bagi seluruh umat manusia, khususnya 
umat Islam. 

Afzalur Rahman menegaskan bahwa 
perang tidak dapat terelakkan untuk menjamin 
perlindungan terhadap akidah Islamiyah yang 
diatasnya ditegakkan sistem keadilan dan kebaikan. 
Satu-satunya jalan untuk menghadapi musuh-musuh 

226  Pirzada, Islam and International Law… h. .210.
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islam yang hendak menghancurkan Islam adalah 
berperang melawan mereka.227 

Selanjutnya, Afzalur Rahman merinci beberapa 
tujuan peperangan dalam Islam. Pertama, untuk 
membela Madinah, di mana Nabi dan sahabatnya 
mencari perlindungan untuk beribadah dengan 
aman sehingga idak mendapat gangguan dari pihak 
luar;228 kedua, untuk mencegah setiap bentuk 
agresi musuh yang merupakan sumber bahaya 
bagi negara; ketiga, untuk menghancurkan setiap 
kekuatan agresif, baik kekuatan ekonomi, politik 
maupun sosial, yang merintangi perkembangan dan 
kemajuan peradaban Islam.229 

Karena perang hanya bersifat membela diri, 
maka perang wajib dihentikan oleh umat Islam 
apabila pihak musuh tidak lagi mengganggu kaum 
muslimin dan tidak menimbulkan fitnah. (QS. Al-
Baqarah, 2:193). 

Tawfiq Ali Qahbah menyimpulkan dua tujuan 
dibolehkannya perang dalam Islam, yaitu: pertama, 
memelihara jiwa dan menolak permusuhan orang-
orang musyrik terhadap kaum muslimin; kedua, 
mengamankan da’wah Islamiyah dan melindungi 
orang yang berjuang di jalan-Nya serta mencegah 
orang-orang yang berusaha menghalangi dakwah 
Islam tersebut.230 

227  Afzalur Rahman, Muhammad sebagai Pemimpin Militer, terjemahan dari Muhammad 
as a Military Leader, (Bandar lampung: YAPI, 1990), hal.27.

228  Dalam konteks ini sekarang adalah untuk mempertahankan dar al-Islam agar umat Islam 
bebas menentukan nasibnya sendiri dan dapat menjalankan agamanya dengan baik. 

229  Afzalur Rahman…h. 28. 

230  Tawfiq Ali Wahbah, Al-Jihad fi al-Islam, (Riyadh: Dar al-Liwa’. 1981), h. 39.
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d.  Katagori Musuh /Orang Kafir Yang 
Diperangi 

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sejarah 
kehidupan Nabi Muhammad SAW., Ali Wahbah 
menyimpulkan tiga kelompok manusia yang boleh 
diperangi dalam Islam, yaitu: 

1) Orang-orang musyrik yang memulai perang 
terhadap umat Islam. Dalam surat al-Baqarah 
di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin 
untuk menghilankan permusuhan kepada pihak 
lain. Karena itu, bila ada pihak musyrik yang 
memulai permusuhan, Allah memerintahkan 
umat Islam agar membalas memerangi mereka. 
Dalam sejarah Islam terkenal permusuhan yang 
dilakukan kaum paganis Quraisy Mekah kepada 
Nabi Muhammad dan umat Islam, sehingga 
Nabi membalas memerangi mereka pula. 

2) Pihak yang membatalkan perjanjian secara 
sepihak. Kalau ada pihak yang mengadakan 
fakta perjanjian dengan kaum muslimin, lalu 
mereka menghianatinya, maka mereka halal 
diperangi. Hal ini dapat dirujuk pada perjanjian 
(Piagam Madinah) yang dibuat Nabi bersama 
kaum Yahudi Madinah. Mereka terdiri dari 
Bani Nadir, Bani Qainuqa’ dan Bani Quraiza. 
Tetapi mereka melakukan pengkhianatan dan 
mengganggu kehidupan umat Islam di Madinah. 
Akhirnya, sebagai balasan atas pengkhianatan 
mereka, Nabi menghukum mereka dengan 
hukuman yang setimpal. 
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3) Musuh-musuh Islam yang mengadakan 
persekutuan untuk menghancurkan Islam dan 
umatnya, sebagaimana terjadi dalam Perang 
Ahzab (Perang Khandaq). Dalam perang ini 
kaum paganis Mekah mengadakan komplotan 
dengan penduduk di sekitar Mekah dan kaum 
Yahudi Madinah untuk memerangi umat Islam. 
Menghadapi serangan sekutu ini, Nabi, atas 
saran Salman al-Farisi, membangun parit-parit 
perlindungan untuk membentengi Madinah. 
Akhirnya tentara sekutu bubar dan pulang 
kembali ke tempat mereka masing-masing tanpa 
membawa hasil. Mereka ini wajib diperangi.231 

Selain tiga kelompok di atas, ada lagi kelompok 
yang boleh diperangi dalam Islam. Mereka adalah 
orang-orang yang sengaja mengganggu dan 
menghalangi dakwah Islam. Dalam sejarah, Nabi 
pernah mengirimkan utusan dakwahnya ke daerah 
Syam yang saat itu dikuasai Romawi. Akan tetapi misi 
dakwah Nabi itu yang berjumlah 50 orang diserang 
dan dibunuh. Demikian pula dengan 15 orang da’i 
yang dikirimkan Nabi ke Dhat al-Talh. Mereka 
dibunuh, kecuali hanya seorang pimpinannya saja 
yang selamat melarikan diri. Kasusu ini merupakan 
casus belli (peristiwa yang menyebabkan 
dibolehkannya melakukan peperangan) terhadap 
Romawi. Oleh karena itu, Nabi mengirimkan 
pasukan muslim dan Romawi bertempur di medan 
perang Mu’tah.232 

231  Tawfiq Ali Wahbah…, h. 36-38

232  Muhammad Husein Haykal …h. 299-305.
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Hampir sejalan dengan Ali Wahbah diatas, 
Afzalur Rahman menjelaskan pula beberapa 
bentuk peperangan dalam rangka membela diri. 
Pertama, melindungi jalan kebenaran. Dalam 
surat Muhammad ayat 1- 4 Allah menjelaskan 
bahwa orang-orang kafir dan menghalangi jalan 
Allah harus diperangi dan dipancung leher mereka. 
Dalam ayat ini jelas sekali bahwa menghalangi 
orang dari jalan Allah merupakan kejahatan serius 
yang harus diperangi. Kedua, perang terhadap 
pelanggar/pengkhianat perjanjian. Ketiga, perang 
terhadap musuh dalam selimut. Mereka ini lebih 
berbahaya dari mmusuh yang jelas. Karena mereka 
pandai menyembunyikan maksud jahat dan mencari 
kesempatan untuk memukul umat Islam. Oleh sebab 
itu, Islam mengizinkan operasi militer terhadap 
orang-orang tersebut yang berusaha melakukan 
kegiatan makar. Keempat, perang dalam rangka 
memelihara perdamaian. Kelima, perang membela 
kaum tertindas.233 

Dengan sedikit perbedaan, Marcel A. Boisard 
memaparkan pula beberapa bentuk peperangan 
yang dibolehkan oleh syari’at, yaitu: 

Pertama, memerangi musuh-musuh Allah, 
seperti kasus Perang Mu’tah; kedua, perang 
untuk menjaga tapal batas daerah Islam atau 
mempertahankan daerah dari agresi musuh. Bentuk 
ini terlihat ketika umat Islam mempertahankan 
diri dari penjajahan Barat; ketiga, perang terhadap 

233  Lihat Afzalur Rahman, op. cit., hal. 299-305.
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orang-orang murtad, pembangkang membayar 
zakat atau jizyah, seperti dilakukan Khalifah Abu 
Bakr; dan keempat, perang terhadap gerombolan 
pengacau keamanan.234 

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa 
peperangan hanya dapat di lakukan terhadap orang 
kafir dan musyrik, dan tidak diperkenankan terhadap 
orang-orang munafik, perjuangan melawan orang 
munafik hanya dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, 
tidak semu orang kafir atau musyrik harus dan boleh 
diprangi. Islam memberi batasan bahwa orang yang 
diperangi hanyalah orang yang memerangi kaum 
muslimin235, yaitu: 

Pertama, orang Musyrik yang memulai 
peperangan terhadap kaum Muslimin. Akan tetapi, 
perlu segera diingatkan bahwa tidak semua orang 
musyrik boleh diperangi. Allah berfirman: ”Kecuali 
kaum musyrik yang membuat perjanjian dengan 
kamu, lalu mereka tak merugikan kamu sedikitpun, 
dan tak membantu siapapun untuk melawan kamu, 
maka penuhilah perjanjian mereka sampai habis 
batas waktu mereka. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang menepati kewajibannya” 

َولَْم  َشيْئًا  َينُْقُصوُكْم  لَْم  ُثمَّ  ِكنَي  ُمْشِ
ْ
ال ِمَن  َعَهْدُتْم  يَن  ِ

َّ
ال إِال 

 ََّ تِِهْم إِنَّ الل  ُمدَّ
َ

ِْهْم َعْهَدُهْم إِىل
َ

وا إِيل تِمُّ
َ
َحًدا فَأ

َ
ُيَظاِهُروا َعلَيُْكْم أ

234  Marcel A. Boisard, L’Humanisme de L’Islam, terjemahan H. M. Rasyidi, (Jakarta :Bulan 
Bintang, 1980), h. 259-260 

235  Tawfiq ‘ali Wahbah, al-jihad fi al-Islam, (Riyadh: dAral-Liwa’, 1981), hal. 36-39.
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ُمتَِّقنَي )٤(
ْ
ُيِبُّ ال

”Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu 
telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) 
dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun 
(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka 
membantu seseorang yang memusuhi kamu, 
Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 
sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Al-
Taubah 9:4). 

Hal ini menunjukkan bahwa kafir harbi yang 
memusuhi, yang memutus ikatan perjanjian, dan 
menyerang kaum Muslimin, ini sajalah yang harus 
diperangi. Adapun kaum musyrik perorangan, 
sekalipun ia termasuk golongan kabilah yang 
memusuhi, ia tetap tak diganggu-gugat jika ia 
mau minta keterangan mengenai Islam, dan ia 
diberi jaminan keamanan untuk pulang ke rumah, 
sekalipun ia tak jadi memeluk Islam. Sebagaimana 
firman Allah: 

 َِّ ِجْرُه َحتَّ يَْسَمَع َكالَم الل
َ
ِكنَي اْستََجارََك فَأ ُمْشِ

ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
َوإِْن أ

ُهْم قَْوٌم ال َيْعلَُموَن  نَّ
َ
َمنَُه َذلَِك بِأ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
ُثمَّ أ

”Dan jika salah seorang dari kaum musyrik 
meminta perlindungan kepadamu, Maka 
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar 
firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat 
yang aman baginya. demikian itu disebabkan 
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mereka kaum yang tidak mengetahui..” (Q.S. At-
Taubah: 6)

Ayat ini secara terang benderang menjelaskan 
bahwa bahwa orang musyrik yang membutuhkan 
perlindungan adalah dari orang musyrik yang 
memusuhi, karena kaum musyrik yang bersahabat 
dan ada ikatan perjanjian dengan kaum Muslimin, 
tidak perlu mencari perlindungan kepada 
pemerintah Islam. Jadi, sebagaimana penjelasan 
ayat tersebut, maka orang musyrik dari kabilah yang 
memusuhipun harus dijamin keamanannya sampa 
tiba di tempat kabilah, dan sekali-kali tak boleh 
dianiaya.

Kedua, musuh yang membatalkan perjanjian 
damai dengan umat Islam. Hal dijelaskan dalam 
firman Allah SWT: 

َوُهْم  الرَُّسوِل  بِإِْخَراِج  وا  َوَهمُّ ْيَماَنُهْم 
َ
أ نََكثُوا  قَْوًما  ُتَقاتِلُوَن  ال 

َ
أ

ُكنْتُْم  إِْن  َْشوُْه  تَ ْن 
َ
أ َحقُّ 

َ
أ  َُّ فَالل َْشْوَنُهْم  تَ

َ
أ ٍة  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ بََدُءوُكْم 

ُمْؤِمِننَي )٣١(

” Mengapakah kamu tidak memerangi orang-
orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal 
mereka telah keras kemauannya untuk mengusir 
Rasul dan merekalah yang pertama mulai 
memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut 
kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak 
untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang 
yang beriman.” (Q.S. Al-Taubah: 9:13). 
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Di samping itu juga al-Qur’an menjelaskan 
tentang pemutusan perjanjian dengan orang 
musyrik:

ًة  ِذمَّ َواَل   
ًّ
إِال ِفيُكْم   

ْ
يَْرُقبُوا اَل  َعلَيُْكْم  َيْظَهُروا  َوإِن  َكيَْف 

 ﴾8﴿ فَاِسُقوَن  َثُُهْم 
ْ
ك

َ
َوأ قُلُوُبُهْم  َب 

ْ
َوتَأ فَْواِهِهْم 

َ
بِأ يُرُْضونَُكم 

َما  َساء  ُهْم  إِنَّ َسِبيِلِه  َعن   
ْ
وا فََصدُّ قَِلياًل  َثَمناً  اللّ  بِآيَاِت   

ْ
ْوا اْشَتَ

 َيْعَملُوَن ﴿9﴾
ْ
َكنُوا

“Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah 
dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), 
Padahal jika mereka memperoleh kemenangan 
terhadap kamu, mereka tidak memelihara 
hubungan kekerabatan terhadap kamu dan 
tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka 
menyenangkan hatimu dengan mulutnya, 
sedang hatinya menolak. dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang Fasik (tidak 
menepati perjanjian).Mereka menukarkan ayat-
ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu 
mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. 
Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka 
kerjakan itu.” (Q.S. At-Taubah: 8-9)

Menurut Quraish Shihab ayat ini merupakan 
penjelasan tentang kewajaran pembatalan perjanjian 
dengan kaum musyrikin karena bagaimana bisa 
ada perjanjian yang langgeng dari sisi Allah dan 
Rasul-Nya dengan orang-orang musyik, padahal 
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mereka selalu memusuhi kamu, lagi berupaya 
untuk melanggar perjanjian sehigga jika mereka 
memperoleh kemenangan terhadap kamu, 
mereka tidak memelihara hubungan terhadap 
kamu tidak juga memenuhi sumpah mereka dan 
tidak pula mengindahkan perjanjian yang telah 
kamu jalin dengan mereka.236 

Kata illan bukan berarti kecuali. Kata ini 
dapat mengandung tiga makna yang berbeda yaitu 
perjanjian, sumpah dan kekerabatan. Imam At-
Thabari, lanjut Quraish cenderung memahami 
makna kata tersebut disini dalam ketiga pengertian 
itu, dengan alasan ketiganya benar dan ayat tidak 
mengisyaratkan yang mana dari ketiga makna itu 
yang dimaksudnya. 

Sementara kata dzimmah menurut Quraish, 
terambil dari akar kata dzamm yang bermakna 
tercela atau antonim terpuji. Dzimmah adalah 
segala sesuatu yang menjadikan seseorang tercela 
apabila melanggarnya, seperti melanggar janji atau 
membatalkan sumpah tanpa alasan yang dapat 
dibenarkan.

Sayyid Quthub ketika mentafsirkan ayat ini 
memaparkan lembaran-lembaran sejarah tentang 
sikap kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, 
guna membuktikan kebenaran pernyataan ayat 
ini bahwa kaum musyrikin jika memperoleh 
kemenangan terhadap kamu, mereka tidak 
memelihara hubungan kekerabatan terhadap 

236  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Jilid 5, h. 510 
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kamu dan tidak (pula) perjanjian.

Keadaan pada masa turunnya wahyu di jazirah 
Arabia cukup jelas, demikian tulis Sayyid Qhutub 
sebelum dan sesudah itu dan di luar Jazirah 
Arabiah demikian juga. Sikap kelompok Tartar 
yang menyerang Baghdad tahun 656 H. Sungguh 
sangat memilukan. Berbeda pendapat sejarawan 
tentang jumlah yang terbunuh dengan kejam 
ketika itu. Angka terendah adalah 800.000 (delapan 
ratus ribu) orang dan angka tertinggi adalah dua 
juta orang. Mereka membunuh orang tua, wanita 
dan anak-anak; para korban bergelimpangan di 
jalan, tidak ada yang mengurus atau menguburnya 
sehingga menimbulkan polusi yang tersebar sampai 
keluar perbatasan Baghdad ke daerah Syam dan 
mengakibatkan kematian banyak orang. Setelah 
berlalu empat puluh hari dan setelah diumumkan 
pengamanan bagi penduduk Baghdad, maka 
keluarlah sekian banyak orang dari persembunyian 
mereka dan ketika itu keadaan demikian mencekam 
sampai-sampai seorang ayah tidak mengenal 
anaknya, tidak juga saudara mengenal saudaranya. 
Demikian tulis Sayyid Qhutub menukil pendapat Ibn 
Katsir.237 

Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa 
apa yang terjadi di India dan Cina terhadap kaum 
muslimin juga dipaparkan Sayyid Qhutub. Kita dapat 
menambahkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia 
pada peristiwa Gerakan Tiga Puluh September 1965 

237  Quraish Shihab....h. 511 
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dan yang terjadi di Bosnia Herzegovina beberapa 
tahun yang lalu semua membuktikan bahwa kaum 
musyrikin yang bersikap bermusuhan dengan kaum 
muslimin jika memperoleh kemenangan terhadap 
kamu, mereka tidak memelihara hubungan 
kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula) 
perjanjian.238.

Berdasarkan fakta sejarah dan paparan 
tentang konsep perang dalam Islam, maka terlihat 
bahwa Islam memiliki komitmen perdamaian dan 
menghormati hak-hak asasi manusia. Terjadinya 
perang dalam Islam, semata-mata disebabkan karena 
umat Islam dizholimi hak-haknya dan diperangi 
terlebih dahulu. 

Fakta ini sekaligus membantah stigama dan 
asumsi Barat yang dilontarkan oleh para orientalis 
Barat bahwa Islam ditegakkan dan dikembangkan 
dengan pedang dan kekerasan. Secara provokatif, 
M. Koli menggambarkan Muhammad telah 
memberi pedang kepada pengikutnya. Menurutnya, 
Muhammad telah meremehkan nilai-nilai moral 
dan membolehkan pengikkut-pengikutnya untuk 
berbuat keji dan menyamun.239 Pandangan ini juga 
dianut oleh orientasli-orientlis seperti W.S. Nelson, 
Addison dan H. Guillimain.240 

Pandangan-pandangan demikian hanyalah 
didasarkan pada kebencian terhadap Islam dan 

238  Ibid

239  Muhammad al-Bahiy, Al-Fikr al-Islam al-Hadits wa shilatuhu bi al-Isti’mar al-
Gharby, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1991), Cetakan 10, h. 528.

240  Muhammad al-Bahiy…h. 529 
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pembawanya. Mereka tidak dapat berpikir objektif, 
sehingga pendapat-pendapat mereka berbau 
provokasi dan mencari titik kelemahan ajaran Islam. 
Namun demikian, mereka berusaha menutupinya 
dengan kemasan ”ilmiah”, sehingga cara-cara 
mereka terkesan sangat halus. Padahal kalau 
mereka objektif mempelajari sejarah kehidupan 
Muhammad, tentu mereka tidak berpandangan 
seperti itu. 

Dalam hal ini Husein Haykal membuat statemen 
untuk mencounter terhadap pandangan-pandangan 
orientalis Barat dan para misionaris Kristen: 

Kaum muslimin yang mula-mula pada zaman 
Nabi dan para sahabat serta yang datang setelah 
mereka berperang bukan untuk menaklukkan atau 
menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri 
dan keyakinan mereka ketika terancam oleh orang-
orang kafir Quraisy, orang Romawi dan Persia. 
Dalam peperangan, kaum muslimin tidak pernah 
memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena 
memang tidak ada paksaan untuk memasuki agama 
(Islam). Mereka berperang juga bukan untuk 
menjajah bangsa lain. Beberapa kerajaan dan emirat 
dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka 
sendiri..241 

Sebaliknya menurut Haykal, Eropa menyerang 
bukan mau menyiarkan suatu kepercayaan dan 
kebudayaan, melainkan mau menjajah. Mereka 

241  Muhammad Husein Haykal....h. 579 
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menjadikan agama Kristen sebagai alat penjajahan.242 

Dengan demikian yang dimaksud dengan konsep 
kafir harbi, yaitu komunitas non muslim yang yang 
memusuhi umat Islam. Mereka senantiasa ingin 
memecah-belah orang-orang mukmin dan bekerja 
sama dengan orang-orang yang telah memerangi 
Allah SWT dan Rasul-Nya sejak dahulu. 

Negara mereka disebut darul harbi, yang sering 
berperang dengan negara yang berada di bawah 
kekuasaan pemerintahan Islam (Negara Islam).

Apabila kafir harbi berada dalam negara Islam, 
mereka harus diperlakukan lebih keras dibandingkan 
dengan orang-orang kafir zimmi. Hal ini disebabkan 
oleh sifat khas mereka yang selalu membuat 
kerusuhan di muka bumi ini, terutama pelanggaran 
yang paling serius terhadap kemahaagungan dan 
kemahasempurnaan Tuhan . Mereka tidak dapat 
hidup bersama dengan orang-orang Islam.

G. AYAT-AYAT AL-QUR’AN DAN HADITS 
TENTANG DÂR AL-HARB DAN DÂR AS-
SALÂM

1.  Pengertian Dar al-hârb dan Dar as-Salâm.

Syari’at Islam diyakini oleh penganutnya bersifat 
universal, lintas teritorial dan tidak dibatasi oleh ruang 
dan waktu. Hal ini telah dinyatakan dalam al-Qur’an 
karim dalam surat saba [34]:28:

242  Ibid.
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َ

ال انلَّاِس  َثَ 
ْ
ك

َ
أ َولَِكنَّ  َونَِذيراً  بَِشرياً  لّلنَّاِس  َكفًَّة   

َّ
إِال نَاَك 

ْ
رَْسل

َ
أ َوَما 

َيْعلَُموَن 

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan 
kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa 
berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 
kebanyakan manusia tiada mengetahui.(al- Qur’an; 
saba [34]:28)

Dan al- Qur’an juga menyebutkan: 

َعالَِمنَي 
ْ
 رمَْحًَة لّل

َّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
َوَما أ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. (al-Qur’an: al-anbiya[21]:107)

Namun realitas menunjukan ada banyak wilayah dan 
negara di dunia ini yang tidak mengakomodir syari’at 
Islam, dan ada yang tidak mengenal sama sekali dan 
bahkan menolak secara terang-terangan. Berdasarkan 
hal itu jumhur ulama membagi negara –yang merupakan 
alat kekuasaan dalam menerapkan hukum Islam – 
kepada dua bagian yaitu dar al-harb dan dar as-salam.243

Term Dar al-harb secara etimologi adalah tarkib 
idofi dari kata dar (دار)dan al- harb (الرب). Ad-dâr 
-dan juga al(املحل)berarti rumah, atau al-Mahal (ادلار)
Maskan(املسكن) yang berari tempat tinggal. Sedangkan 

243 Muhammad Ibn Ahmad al-Syaibani, Kitab al-Siyar al- Kabir, Dairah al- Ma’arif 
al-Nizamiyah, tt, Jild, II, h, 507, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 
Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, h, 222 
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al- harb (الرب) berarti peperangan atau al-Qitâl (القتال)
perang. Dengan demikian secara etimologi dar al-harb 
adalah rumah tempat peperangan. Namun dalam kontek 
ini istilah dar al-harb berarti negara musuh.244 Istilah 
yang sejenis adalah darul Fasiq (syiah Zaidiyyah), 
dar al-syirk (Khawarij ibadiyyah). Sedangkan dar as-
salâm juga merupakan tarkib idofi dari kata dasar ad-
dâr (ادلار) dan as-salâm (السالم) yang berarti rumah 
tempat kedamaian. Kata as-salâm adalah satu akar kata 
dengan Islam, yakni aslama atau silm yang bermakna 
damai atau kedamain(salam) dengan mengedepankan 
sikap tunduk pasrah dan menyerah. Dalam kontek ini 
dar as-salam berarti negara Islam.245 Istilah yang sejenis 
dengan nya adalah dar al-waqf (syiah Zaidiyyah), dar 
al-tauhid (Khawarij ibadiyyah). Istilah-istilah dar al-
harb dan dar as-salam tidak ditemukan baik dalam al-
Qu’an maupun hadits.

2.  Dar al-harb dan dar as-Salam dalam nash 

Memang istilah-istilah dar al-harb dan dar as-
salam tidak ditemukan secara eksplisit baik dalam al-
Qu’an maupun hadits. Menurut Maulana Muhammad 
Ali, istilah tesebut dimunculkan oleh ulama-ulama 
fiqh ketika membahas masalah jihad. Memang Imam 
Bukhari dalam kitabnya, Shahih Bukhari, menggunakan 
kata dar al-harb seagai berikut: Tatkala orang-orang 

244 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia “ Al-Munawir”, Pustaka Progresif, 
Surabaya,1997, h.431 

245  Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia “ Al-Munawir”, Pustaka Progresif, 
Surabaya,1997, h. 503



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

307

memeluk Islam di dar al-harb (56:150). Dua hadits 
yang diuraikan di bawah judul tersebut, tak satupun 
mencantumkan kata-kata dar al-harb. Hadits pertama 
membicarakan kota Makkah, dan pokok persoalan 
yang diuraikan dalam hadits tersebut adalah: Kaum 
kafir Quraish memeluk Islam setelah takluknya kota 
Makkah, dan mereka diakui seabagai pemilik harta 
kekayaan yang mereka kuasai, walaupun harta kekayaan 
itu asal mulanya milik kaum muslimin yang hijrah ke 
Madinah. Hadits kedua menerangkan tentang Rabdlah, 
suatu tempat yang letaknya sejauh tiga hari perjalanan 
dari Madinah, yang tanah-tanah di dekatnya dijadikan 
padang rumput oleh Sayyidina Umar, yang karena 
diprotes oleh pemiliknya, lalu tanah itu dikembalkan 
kepada pemiliknya.246 

 Baik di Makkah maupun di Rabdlah, lanjut 
Maulana Muhammad Ali, pernah terjadi pertempuran 
dengan kaum Muslimin. Oleh karenanya Imam Bukhari 
menyebutnya sebagai dar al-harb. Adapun yang mereka 
sebut dar al-Islam ialah satu tempat yang diperintah 
oleh pemerintahan Islam dan berlaku undang-undang 
Islam. Tak ada salahnya untuk menyebut tempat yang 
di sana sedang berlangsung pertempuran dengan kaum 
muslimin disebut dar al-harb. Tetapi ulama ahli fiqh 
menyebut semua negara yang bukan dar al-Islam atau 
diperintah oleh perintah Islam dengan sebutan dar 
al-harb, walaupun negara itu tidak berperang dengan 
kaum Muslimin; dengan demikian ulama ahli fiqh 
menganggap negara Islam selalu dalam keadaan perang 

246 Lihat,Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam).R.Kaelan dan 
HM.Bachrun,(Penerjmah), Darul Kutubil islamiyah, Jakarta, 2001, h,592
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dengan negara non muslim.247 

Namun ada pandangan lain yang menyebutkan 
bahwa memang konsep tersebut tidak disebutkan secara 
eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi para teoritis fiqh siyasah 
sepaham bahwa konsep ini telah memiliki akar sejarah 
dalam politik Islam. Di antara buktinya adalah hadits 
Nabi Saw yang intinya menyatakan bahwa makkah 
menjadi dar al-harb setelah hijrah Nabi Saw. sebelum 
tahun kemenangan disatu sisi, dan Madinah menjadi 
dar al-Islam disi lain.248 

Memang ulama berbeda pendapat dalam 
menentukan identitas suatu negara apakah termasuk 
dar al-Islam atau dar al- harb. Di antara mereka ada 
yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di negara 
tesebut. Imam Abu Yusuf (w.182 H) dari madzhab 
Hanafi misalnya, ia berpendapat bahwa suatu negara 
disebut dar al-Islam bila berlaku hukum Islam di 
dalamnya meskipun mayoritas agamanya tidak muslim. 
Sementara dar al-harb, menurutnya adalah negara yang 
tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian 
besar penduduknya beragama Islam.249 Dalam pemikiran 
modern, pandangan demikian juga dianut oleh Sayyid 

247 Ibid 

248  Hadits tersebut berbunyi : Nabi mengangkat seorang komandan perang atau 
ekspedisi perang, beliau bersabd: Sekiranya engkau bertemu dengan musuh-musuh, ajaklah 
mereka kepada tiga hal, terimalah apa yang mereka sepakati, dan janganlah memerangi 
mereka. Ajaklah mereka menjadi muslim. Apabila mereka setuju, terimalah pengakuan 
mereka. Dalam hal ini ajaklah mereka berpindah dari wilayah mereka.( makah/ dar al-harb)
kewilayah imigran (Madinah/ dar al- Islam). Apabila mereka menolak biarkanlah mereka 
mengetahui bahwa mereka seperti badui muslim yang hanya turut ambil bagian dalam 
rampasan perang ketika mereka berperang bersama kaum muslimin lainnya. Apabila mereka 
menolak masu Islam mintalah mereka membayar pajak jiwa. (jizyah). Apabila mereka setuju 
terimalah ketundukan mereka. Akan tetapi apabila mereka menolak , mohonlah pertolongan 
dari Allah dan perangilah mereka.(HR. Muslim) 

249 Al-Sarakhksi, al- Mabshut, dar Ma’arif, Berut, tt, juz 10, h, 144, sebagaimana dikutip oleh 
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,... Op.cit, h 222 
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Qutub (w.11387 H) tokoh al- Ikhwan al- Muslimun 
ini, memandang negara yang menerapkan hukum Islam 
sebagai dar al-Islam, tanpa mensyaratkan penduduknya 
harus muslim atau bercampur baur dengan al-Dizmi.250 

Ada pula yang memandang dari sisi keamanan 
warganya menjalankan syari’at Islam. Imam Abu Hanifah 
(80-150H) membedakan dar al-Islam dan dar al-harb 
berdasrkan rasa aman yang dinikmati penduduknya. 
Bila umat Islam merasa aman dan (at home) dalam 
menjalankan aktifitas keagamaan mereka, maka negara 
tersebut termasuk dar al-Islam. Sebaliknya bila tidak 
ada rasa aman untuk umat Islam, maka negara itu 
termasuk dar al-harb.251 Menurut Imam Alaudin al-
Kasani(w 587 H), dengan mengutip pendapat Imam 
Abu Hanifah, sekaligus menguatkannya, bahwa yang 
dimaksud negara itu Islam atau kafir, bukanlah Islam 
atau kafair itu sendiri, melainkan yang dimaksudkan 
adalah keadaan aman dan takut. Jika aman itu bagi kaum 
muslimin maka negara itu adalah negara Islam.252

Sementara ada yang melihat dari sisi pemegang 
kekuasaan negara tersebut.253 ar-Rafi’i (w.623H) salah 
seorang tokoh madzhab Syafi’i menjadikan alat ukur 
untuk menentukan apakah sebuah negara dar al-
Islam atau dar al-harb dengan mempertimbangkan 
pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Suatu 

250  Syyid Qutub, Tafsir Fi Zhilal al- Qur’an, dar al-Syuruq, t.tp, jilid 2, h 874, sebagaimana 
dikutip oleh Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Op.cit, 
h.223 

251  Wahbah al-Zuhaili, atsar al- Harb fi al-Fiqh al-Islam, dar al-Fikr,t.tp, h.56. Ibid, h, 223

252  Imam Alaudin al-Kasani, Bada’i’ ash-Shanai’ fi Tartibi asy-Syarai’, Juz V, h.4375 

253  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,….. Op.cit. 
h,22 
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negara dipandang dar al-Islam apabila dipimpin oleh 
seorang muslim.254 Pendapatnya ini di dasarkan pada 
kenyataan yang pernah berkembang pada masanya 
di mana seorang pemimpin sangat berpengaruh dan 
menentukan keputusan-keputusan negara tersebut. 
Seorang pemimpin yang memiliki komitmen kepada 
ajaran agamanya tentu akan berusaha menjalankan nilai-
nilai Islam dan hukum Islam di negara yang dipimpinnya. 

Lain halnya dengan Ibn Qayim al-Jauziyyah 
(w.751.H). Ia berpendapat bahwa dar al-Islam adalah 
negara yang di wilayahnya didiami oleh (mayoritas) 
orang-orang Islam dan hukum yang berlaku di negara 
tersebut adalah hukum Islam. Bila kedua unsur tersebut 
tidak terpenuhi, maka negara itu bukan negara dar al-
Islam.255 

Berbeda dengan pandangan-pandangan di atas, 
adalah pandangan dari The Organization of The Islamic 
Conference (OIC) atau Organisasi Konprensi Islam 
(OKI), yakni: suatu negara disebut negara Islam bila 
mayoritas penduduknya beragama Islam meskipun 
negara tersebut tidak sepenuhnya menjalankan hukum 
Islam seperti Indonesia dan Mesir. Dan juga sebaliknya 
kriteria penerapan hukum Islam dalam suatu negara 
merupakan hal terpenting untuk menentukan dar 
al-Islam meskipun tidak sepenuhnya penduduknya 
beragama Islam seperti Malysia, Iran dan Pakistan.256 

254  Fadhil Yusuf al-ardahili, al-Anwar li a’mal al- Abrar,Muassasah Hasani, 1389,h, Jilid 
2, h.556, Ibid, h.223 

255 Ibn Qayim al-Jauziyyah, Ahkam ahl al-Zimmah, Dar al- Kutub, Berut, t.tp. Jilid 1, h. 266. 
Ibid 

256 Abdul Azis Dahlan, et.al. Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Van Hoeve, 1995, Jild, 1,h, 
257. 
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Dari deskripsi di atas, nampak ada perbedaaan 
kategori dalam menentukan sebuah negara itu masuk 
dalam kategori dar al-Islam atau dar al-harb. 
Berdasarkan perinsip-perinsip ini maka suatu dar al-
harb dapat dibagi kedalam 3 kategori: 

1. Wilayah atau negara yang di dalamnya tidak 
terpenuhi unsur pokok sebagai dar al-Islam, yaitu 
pemberlakuan hukum Islam dan kekuatan politik 
yang berada di tangan non muslim.

2. Wilayah atau negara yang hanya memenuhi unsur 
pokok untuk disebut sebagai dar al-Islam meskipun 
tidak utuh wilayah dikuasai oleh non muslim dan 
hukum yang berlaku pun bukan hukum Islam. 
Namun umat yang menetap di negara tersebut 
diberi kelonggaran untuk melaksanakan sebagian 
hukum Islam, sehingga dapat disebut dar al-Islam 
( menurut Abu Hanifah) 

3. Wilayah atau negara yang dikategorikan sebagai 
dar al-harb. wilayah ini dikuasai oleh pemerintah 
yang non muslim dan tidak memberlakukan hukum 
Islam. Penduduk muslim yang menetap di sini tidak 
mendapat kesempatan untuk menjalankan ajaran 
agamanya. Dar al-harb dalam bentuk ini bisa berarti 
negara tempat harbiyyun dan tidak terikat kerjasama 
dan hubungan diplomatik dengan egara Islam. Atau 
negara yang dikuasai oleh non muslim, kendati tidak 
tunduk kepada negara Islam, akan tetapi memiliki 
jalinan kerjasama dengan negara Islam.257 

257  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Op.cit, h.229 
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Dari definisi dan kategori-kategori di atas kemudian 
muncul persoalan lain, yakni tentang kewarganegaraan. 
Para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seseorang 
menjadi muslim dan non muslim. Orang non muslim 
terdiri dari al-dzimmy, musta’min Harbiyyun. 
Penduduk dar al-Islam terdiri dari muslim, al-dzimmy 
dan musta’min, sedangkan penduduk dar al-harb 
terdiri dari muslim dan harbiyyun.258

Kemudian berdasarkan tempat menetapnya, para 
ulama fiqh memandang seorang muslim dapat dibedakan 
antara satu dengan lainnya. Pertama, mereka yang 
menempat di dar al-Islam dan mempunyai komitmen 
yang kuat untuk mempertahankan dar al-Islam. 
Termasuk kedalam kelompok ini adalah orang Islam 
yang menetap sementara waktu di dar al-Islam sebagai 
musta’min dan tetap komitmen kepada Islam serta 
mengakui pemerintahan Islam. 

Kedua, muslim yang tinggal menetap di dar al-
harb dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke dar al-
Islam. Setatus mereka, menurut Imam Malik, Syafi’i dan 
Ahmad, sama dengan muslim lainnya di dar al-Islam. 
Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun 
menurut Abu Hanifah mereka bersetatus sebagai 
penduduk harbiyyun, karena berada di negara yang 
tidak dikuasai Islam konsekwensinya harta benda dan 
jiwa mereka tidak terjamin.259

Yang menarik untuk dicermati dari deskripsi di atas, 
adalah kriteria yang di keluarkan oleh The Organization 

258  Ibid, h. 231

259  Ibid, h. 232 
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of The Islamic Conference (OIC) OKI (Organisasi 
Konpernsi Islam). OKI sebuah organisasi negara-negara 
Islam dunia terlihat lebih lentur dan fleksibel dalam 
memandang dar al- Islam dan dar al- harb. Hal ini boleh 
jadi karena kepentingan OKI hanyalah menghimpun 
negara-negara yang notabenenya Islam yang kebijakan 
organisasinya banyak diarahkan dalam bidang 
ekonomi –khususnya minyak dunia– dan kesejahteraan 
anggotanya. OKI bukanlah merupakan lembaga politik 
dunia seperti Khilafah Islamiyyah, yang mengatur 
masalah politik. Memang kadang terlibat dalam kancah 
politik dunia, misalnya dalam hal penyusunan Cairo 
Deklarasi (CD) (Pernyataan Cairo mengenai Hak 
Asasi Manusia dalam prespektif Islam) pada 5 Agustus 
1990, tetapi porsinya sangat sedikit dan sifatnya hanya 
menghimbau dan paling tinggi mengecam terhadap 
tindakan-tindakan yang dipandang merugikan Islam 
secara keseluruhan. Mislanya tentang konflik-konflik 
yang berkepanjangan di Timur Tengah. Oleh karena itu 
bagi OKI, dalam satu sisi penerapan hukum Islam dalam 
sebuah negara yang maoritas penduduknya Islam, tidak 
menjadi faktor utama yang menentukan sebuah negara 
itu masuk kategori dar al-harb atau dar al-Islam, dan 
sebaliknya kendati di sebuah negara yang myoritas 
penduduknya bukan Islam namun memperhatikan dan 
menerapkan hukum Islam maka juga dikategorikan dar 
al- Islam.

Kerumitan itu sebenarnya telah dicoba untuk diatasi 
oleh sebagian ulama ahli fiqh madzhab Syafi’i dengan 
melahirkan kelas ketiga yang disebut dar al-shulh 
atau dar al-‘ahd, artinya, negara yang mengadakan 
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perdamaian dengan kaum muslimin. Atau wilayah yang 
tidak lagi memandang perang sebagai salah satu cara 
untuk keluar dari sengketa politik. Tetapi meskipun 
demikian, ini tidaklah menjernihkan keadaan seluruh 
dunia. Banyak sekali undang-undang perang yang 
didasarkan atas dibaginya dunia secara hayalan menjadi 
dar al-Islam dan dar al-harb serta dar ‘ahd, yang 
ini tidak ada satupun dalilnya, baik di dalam al-Qur’an 
maupun di hadits260

3.  Analisis terhadap Konsep Dar al-harb dan 
dar as-Salam 

Jelas di sini, bahwa berfariannya pandangan-
pandangan para ulama dalam menentukan sebuah 
negara apakah masuk dalam kategori dar al- harb atau 
dar al-Islam, di pengaruhi oleh kondisi politik, sosial 
dan kultural yang melingkupinya dimana para ulama 
berada pada waktu itu. Yakni pada masa kekhilafahan 
Islam yang masih sering terjadi peperangan. Belum ada 
organisasi pakta perjanjian perdamaian dunia seperti 
Perseriktan Bangsa Bangsa. Oleh karena itu mayoritas 
ahli fiqh memandang bahwa pembagian negara atau 
wilayah kepada dar al-Islam dan dar al-harb didorong 
oleh faktor-faktor; Pertama, untuk menata dan mengatur 
kepentingann muslim secara umum sebagai pemimpin 
dan yang dipimpin disuatu wilayah dalam hubungannya 
dengan non muslim yang berarada di wilayah atau 
negara yang sama; dan dengan negara atau wilayah yang 
berdampingan dengannya. Kedua, Sebagai upaya untuk 

260  Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam)….Op.cit,h.592 



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

315

menerapkan hukum Islam baik bagi umat Islam sendiri 
maupun non muslim yang menetap di wilayah Islam. 
Ketiga, Sebagai usaha ahli fiqh untuk merespon dan 
menata hukum Islam terutama dalam bidang muamalat 
dan munakahat serta menetapkan hukum hubungan 
antara negara Islam dengan negara non Islam dalam 
berbagai lapangan kehidupan.261

Samapai pada titik ini sesungguhnya nampak jelas 
bahwa konsep dikotomi dar al- harb dan dar al- Islam 
dalam nalar ulama fiqh adalah untuk kepentingan 
teknis oprasional dalam pengelolaan suatu negara pada 
zamannya. Misalnya terkait dengan sangsi hudud dan 
qishash, urusan muamalah, hukum-hukum ahwal 
asy-syahsiyyah, pakta perjanjian antar negara dan lain-
lain. Bukan dalam logika ekspansif dan agresi militer. 
Namun hal ini sering disalah pahami dan direduksi oleh 
sebagian kelompok menjadi logika permusuhan dan 
peperangan serta konfrontatif. Kemudian hal ini dikait-
kaitkan dengan ayat-ayat yang bernuansa keras seperti 
al- Qur’an surat at-Taubah[9] ayat 5:

ِكنَي َحيُْث وََجدتُُّموُهْم  ُمْشِ
ْ
 ال

ْ
ُُرُم فَاْقتُلُوا

ْ
ْشُهُر ال

َ
إَِذا انَسلََخ األ

فَ

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka 
bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja 
kamu jumpai mereka”. (QS. al-Taubah[9]:5).262

261  Ibid, h.255 

Lihat juga surat Al-Anfal (8):  262
َوقَاتُِلوُهْم َحتَّ َل َتُكوَن ِفتـَْنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه للِّ فَِإِن انتـََهْواْ فَِإنَّ الّلَ ِبَا يـَْعَمُلوَن َبِصرٌي 
 “Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya
 agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran),
maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan”. (QS. al-
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Kemudian juga didukung dengan hadits-hadits yang 
bernuansa keras juga. Misalnya : 

ََرِمُّ ْبُن 
ْ
بُو َرْوٍح ال

َ
َثنَا أ ُمْسنَِديُّ قَاَل َحدَّ

ْ
ٍد ال َِّ ْبُن حُمَمَّ َثنَا َعبُْد الل َحدَّ

ُيَّدُث  ِب 
َ
أ قَاَل َسِمْعُت  ٍد  بِْن حُمَمَّ َواقِِد  ُشْعبَُة َعْن  َثنَا  قَاَل َحدَّ ُعَماَرَة 

قَاتَِل 
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل أ َِّ َصلَّ الل نَّ رَُسوَل الل

َ
َعْن ابِْن ُعَمَر أ

َِّ َوُيِقيُموا  ًدا رَُسوُل الل نَّ حُمَمَّ
َ
َُّ َوأ  الل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
انلَّاَس َحتَّ يَْشَهُدوا أ

ْمَوالَُهْم 
َ
إَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِميّن ِدَماَءُهْم َوأ

َكَة فَ اَلَة َوُيْؤتُوا الزَّ الصَّ

َِّ ِْساَلِم وَِحَساُبُهْم َعَ الل
ْ

 حِبَّق ال
َّ

إِال

Artinya: «Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘Anhu 
berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:» Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia (non 
Islam) sampai mereka benar-benar mengucapkan 
Syahadat263 dan Muhammad pesuruh-Nya, mereka 
mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Apabila 
mereka melakukan perintah itu, maka selamatlah 
jiwa (darah) dan harta benda mereka karena 
memeluk Islam, dan semua urusannya milik Allah 
SWT”.264

Anfal[8]:39)
263  Syahadat yang dimaksudkan di sini adalah mengikrarkan serta meyakini bahwa Tidak 

ada tuhan yang harus disembah melainkan Allah SWT, dan meyakini sebenarnya bahwa Nabi 
Muhammad adalah Nabi dan Utusan Allah.

264  Lihat Imam Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab al-Amr biQital al-
Nas, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, h. 35-36, no Hadits 20-22. lihat pula al-Bukhari, Shahih……, 
Kitab al-Iman, Bab Q.S. al-Taubah ayat 5, Juz I, h. 13, No Hadits 25. dengan sumber dari sahabat 
yang sama maupun sahabat yang lainnya, serta matan yang mirip dan ringkas.
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Pandangan yang demikian, jika ditelusuri ternya 
terkait dengan gagasan-gagasan sebagian kelompok 
untuk mendirikan Negara Islam (al-Daulah al-
Islamiyyah) sebagai upaya untuk menerapkan 
syariat Islam dalam konteks sosial, politik umat 
Islam kontemporer. Logika demikian misalnya dapat 
ditemukan dalam buku “maalim fi at-thariq, karya 
Sayid Qutub. 

Implikasi yang sering muncul dari pemahaman 
demikian menurut al- Asmawi terpola dalam berbagai 
bentuk: Pertama, kedaulatan hanya milik Tuhan(al-
Hakimiyyah lillah) dengan menghilangkan kedaulat 
manusia. Kedua, pemerintahan keagamaan sangat 
penting untuk menanamkan kekuasaan Islam. Ketiga, 
hilangnya kewajiban jihad atau perang suci harus 
ditegakkan kembali untuk melawan pemerintah 
dan intelektual yang membenci gerakan ini dan 
menganeksasi “wilayah perang”(dar al-harb) agar 
menjadi “wilayah damai”(dar al- Islam).Keempat, 
Masyarakat harus menerapkan syari’ah, jika tidak, 
maka peang akan di pekikkan terhadap mereka atau 
mereka harus menetapkan upeti kepada non Muslim, 
jika tidak demikian, masyarakat itu adalah masyarakat 
pagan. Kelima, Solusi Islam akan menyelesaikan 
semua persoalan nasional dan internasional manusia. 
Keenam, Islam adalah agama dan negara (din wa 
daulah).Ketujuh, Seorang muslim tidak boleh 
memiliki kebangsaan lain kecuali Islam. Tidak ada 
kesetiaan kepada yang lain kecuali kepada umat Islam 
dengan melepaskan negara atau kebangsaan.265 

265  Muhammad Sa’id al-Asymawi, Menentang Islam Politik, Alifya Bandung, 2004, h. 25 
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Dalam kontek ini menarik untuk disimak sebuah 
kisah yang di tuturkan oleh Jalaluddin Rahmat.266 Dr. 
Jefri Lang. Seorang mualaf yang merupakan guru besar 
Matematika di Universitas Kansas, Amerika, pernah 
menuturkan bahwa dalam sebuah diskusi Mingguan di 
Masjid kampus Universitas Kansas, seorang nara sumber 
kajian menuturkan “Kita tidak boleh lupa sebagai 
seorang muslim kita wajib untuk merindukan dan 
ketika mungkin berpartisipasi untuk menggulingkan 
pemerintahan yang tidak Islami –dimanapun didunia 
ini- dan menggantikannya dengan pemerintahan 
Islam.termasuk (warga) negara Amerika yang masuk 
Islam”

Ia menuturkan hal itu untuk menunjukan bahwa 
betapa “absurdnya” gagasan mendirikan negara Islam di 
Amerika, dan betapa absurdnya seorang warga negara 
Amerika yang muslim harus melibatkan diri untuk 
penghancuran negara Amerika, atau menjadi pasukan 
bawah tanah yang berusaha untuk menggulingkan 
pemerintahan dan harus melakukan penghianatan 
politik. Dan juga berkewajiban untuk menyerang 
negara-negara tetanganya yang tidak agresif seperti 
Swiss, Luxembourg, Ekuador atau Berazil, jika mereka 
tidak mau tunduk kepada Islam. Kemudian karena 
rasa ketidak percayaan terhadap dokrin-doktrin itu, 
Dr. Jeffery Lang melakukan penelitian pribadi (bukan 
sebgai orientalis tetapi sebagai pengamat partisipan). 
Dari penelitiannya yang panjang ia memperoleh beberpa 
kesimpulan. Pertama, ide negara Islam al-Daulah al-

266  Jalaluddin Rahmat, Pelaksanaan Syari’at Islam dalam Politik, Makalah disampaikan 
dalam KKA Paramadina, 20 Oktober 2000 
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Islamiyyah bermula dari keinginan untuk menjalankan 
syariat Islam dalam kontek sosial politik umat Islam 
kontempore. Kedua, ide negara Islam ditunjang oleh 
konsep klasik dar al-Islam dan dar al-harb. Dunia ini 
dibagi dua satu bagian dunia di perintah dengan syari’at 
Islam dan sisanya diperintah oleh aturan bukan ajaran 
Islam. Dalam bahsa Sayid Kutub, dalam bukunya yang 
sangat refolusioner “Maalim fi al-Thariq”, satu bagian 
hidup dalam lindungan an-Nidzham al- Islami, dan 
bagian lain dalam al-Nizham al-Jahili.. 

Dr. Lang merumuskannya dengan bagus: Formulasi 
hukum politik ini memisahkan dunia menjadi dua 
wilayah yang tidak ada sangkut pautnya: dar al-Islam, 
negara yang diperintah oleh kaum muslim menurut 
syari’ah (hukum Islam), dan dar al-harb, negara yang 
tidak dibawah kendali orang muslim yang mana harus 
ditundukkan dengan jalan, kalau perlu, penaklukan, 
upaya tunduk di bawah pemerintahan Islam. Menurut 
teori ini, keadaan perang yang terus menerus terjadi 
antara wilayah muslim dan non muslim, oleh banyak 
orang dalam dunia akademis dan media Barat sebagai 
bukti bahwa Islam memiliki karakter suka perang. 

 Menurut teori dar al-Islam dan dar al-harb,lanjut 
Dr. Jeffery, kita harus terus menerus dalam situasi 
berperang sebelum seluruh dunia ini diperintah oleh 
syariat Islam. untuk itu, yang menjadi alasan utama 
adalah ayat al-Qur’an surat at-Taubah [9]:5 terkenal 
sebagai ayat pedang:



MODUL III (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

320

وََجدتُُّموُهْم  َحيُْث  ِكنَي  ُمْشِ
ْ
ال  

ْ
فَاْقتُلُوا ُُرُم 

ْ
ال ْشُهُر 

َ
األ انَسلََخ  إَِذا 

فَ

 
ْ
قَاُموا

َ
َوأ  

ْ
تَابُوا إِن 

فَ َمرَْصٍد  ُكَّ  لَُهْم   
ْ
َواْقُعُدوا وُهْم  َواْحُصُ وَُخُذوُهْم 

َّ َغُفوٌر رَِّحيٌم   َسِبيلَُهْم إِنَّ الل
ْ
َكَة فََخلُّوا  الزَّ

ْ
اَلَة َوآتَُوا الصَّ

Artinya:

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka 
bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja 
kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. 
Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. 
Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada 
mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Qur’an:at-
Taubah [9]:5)

Dalam penelitiannya, semua ayat yang 
berkenaan dengan perang menyiratkan bahwa 
Islam memperkenankan peperangan hanya untuk 
mempertahankan diri atau membela korban-korban 
kesewenang-wenangan dan penindasa. Bahkan ayat 
pedang yang baru disebut berkenaan dengan perjanjian 
hudaibuyyah yang dilanggar oleh orang-orang musyrik. 

Sebagian besar ulama-ulama tafsir, menurut 
Dr. Jeffer, menyebutkan “ayat pedang” sebagai 
ayat yang“bertentangan”dengan ayat-ayat perintah 
perang dengan tujuan mempertahankan diri atau 
menentang penindasan. Untuk mengatasi “pertentang” 
ini dikemukakan teori naskh mansukh. Ayat-ayat 
yang melarang agresi militer (al-Qur’an,surat al-
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Baqarah,[2]:191-193:

ِفتْنَُة 
ْ
َوال ْخرَُجوُكْم 

َ
أ ْخرُِجوُهم ّمْن َحيُْث 

َ
َوأ َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم 

ََراِم َحتَّ ُيَقاتِلُوُكْم ِفيِه 
ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َقتِْل َواَل ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَد ال

ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
أ

 َّ إِنَّ الل
 فَ

ْ
إِِن انتََهْوا

اَكفِِريَن ﴿﴾ فَ
ْ
فَإِن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكَذلَِك َجَزاء ال

َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿﴾ َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ اَل تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن ادّليُن لِلّ 

الِِمنَي ﴿﴾  َعَ الظَّ
َّ
 فَاَل ُعْدَواَن إِال

ْ
إِِن انتََهوا

فَ

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu 
jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat 
mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah 
itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan 
janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil 
Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di 
tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat 
itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan 
bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka 
berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dan 
perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah 
lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata 
untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi 
kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali 
terhadap orang-orang yang zalim.( (al-Qur’an,surat 
al-Baqarah,[2]:191-193:)
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al-Qur’an,surat al-Baqarah,[2]:256:

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 
(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 
daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
( al-Qur’an,surat al-Baqarah,[2]:256)

 al-Qur’an,surat an-Nisa [4]:91:

 
َ

 إِىل
ْ
َوا  قَْوَمُهْم ُكَّ َما رُدُّ

ْ
َمنُوا

ْ
َمنُوُكْم َوَيأ

ْ
ن يَأ

َ
َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أ

 
ْ
َوا لََم َوَيُكفُّ ُْكُم السَّ

َ
 إِيل

ْ
ُقوا

ْ
لُوُكْم َوُيل َّْم َيْعَتِ  ِفِيَها فَإِن ل

ْ
ْرِكُسوا

ُ
ِفتِْنِة أ

ْ
ال

نَا لَُكْم 
ْ
ْولَـئُِكْم َجَعل

ُ
يِْدَيُهْم فَُخُذوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثِِقْفتُُموُهْم َوأ

َ
أ

ِبيناً ﴿﴾ َطاناً مُّ
ْ
َعلَيِْهْم ُسل

Artinya: Kelak kamu akan dapati (golongan-
golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka 
aman daripada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. 
Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), 
merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika 
mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau 
mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) 
menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka 
tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana 
saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-
orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang 
nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.( al-
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Qur’an,surat an-Nis [4]:91:)

Dan al-Qur’an, surat al-Anfal [8]:61):

َعِليُم 
ْ
ِميُع ال ْ َعَ اللّ إِنَُّه ُهَو السَّ ِم فَاْجنَْح لََها َوتََولكَّ

ْ
ل  لِلسَّ

ْ
َوإِن َجنَُحوا

Artinya: Dan jika mereka condong kepada 
perdamaian, maka condonglah kepadanya dan 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(al-
Qur’an, surat al-Anfal [8]:61):

dimansukh oleh ayat at-Taubah [9]: 5 

وََجدتُُّموُهْم  َحيُْث  ِكنَي  ُمْشِ
ْ
ال  

ْ
فَاْقتُلُوا ُُرُم 

ْ
ال ْشُهُر 

َ
األ انَسلََخ  إَِذا 

فَ

 
ْ
قَاُموا

َ
َوأ  

ْ
تَابُوا إِن 

فَ َمرَْصٍد  ُكَّ  لَُهْم   
ْ
َواْقُعُدوا وُهْم  َواْحُصُ وَُخُذوُهْم 

َّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿﴾  َسِبيلَُهْم إِنَّ الل
ْ
َكَة فََخلُّوا  الزَّ

ْ
اَلَة َوآتَُوا الصَّ

Artinya:Apabila sudah habis bulan-bulan Haram 
itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di 
mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah 
mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat 
pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan 
kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(al-Qur’an: 
at-Taubah [9]: 5)

Kebanyakan ahli tafsir menyatakan pendapat 
tertentu tentang ayat yang mereka sebut ayat pedang 
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(9:5). Sebagaimana ayat yang telah disebutkan di 
atas. Ibn Katsir menulis dalam tafsirnya: al-Dahak Ibn 
muzahim berkata, “(ayat ini) membatalkan perjanjian, 
kontrak, dan kesepakatan apapun antara Nabi SAW dan 
orang kafir. Al-‘Ufi berkata tentang ayat ini, menurut Ibn 
Abas, “tidak ada persetujuan, tidak ada pakta pertahanan 
bersama dengan orang-orang kafir yang dikenal, setelah 
diturunkannya perintah pembatalan tuntutan-tuntutan 
kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjiann itu.

 Mufassir Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzzay al-
Kalbi, masih menurut penelitian Dr. Jeffery, berkata, 
“pembatalan perintah untuk berdamai dengan orang-
orang kafir, memaafkan mereka, berhubungan dengan 
mereka secara pasif, dan mentolerir penghinaan-
penghinanan mereka turun sebelum perintah memerangi 
mereka. Oleh karena itu tampak berkelebihan jika 
perintah pembatalan hidup dengan damai bersama 
orang-orang kafir diulang pada setiap bacaann al-Qur’an 
perintah hidup secara damai dengan mereka dismpaikan 
dalam 114 ayat yang tersebar di 54 surat. Semua ayat 
itu dihapuskan oleh ayat 9 : 5 dan 2:216 (diwajibkan atas 
kamu untuk berperang)”.

4. Kompromi Solutif

 Terdapat sekelompok orang memandang secara 
keliru bahwa Sayyid Qutub tidak mengakui masyarakat 
modern dan memandangnya sebagai dar al-harb 
(negara yang harus diperangi), memerangi masyarakat 
modern ini dianggap sebagai penerapan hukum Islam. 
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Padahal Sayid Qutub dan ulama modern lainnya tidak 
seorang pun yang menyatakan keharusan memerangi 
non muslim yang dianggap berada di dalam dar al-harb. 
aturan hukum fiqh mengenai masalah ini dan (jizyah) 
yang diambil dari mereka, tidak harus di permasalahkan 
secara panjang lebar. Sebab masalah ini tidak ditemukan 
pada masa sekarang, tidak seperti halnya pada masa-
masa lalu dimana para ulama dituntut untuk memberi 
fatwa mengenai masala ini. Dengan demikian maslah 
dar al-harb dan jizyah ini telah menjadi masalah 
sejarah, bukan maslah faktual.267 

 Sayid Qutub menegaskan bahwa ayat-ayat dalam 
surat at-Taubah yang berbicara mengenai orang-orang 
musyrik dan perang terhadap mereka perjanjian mereka 
ditunjukan kepada realitas yang ada di Jazirah Arab 
antara kubu Islam dan kubu kaum Musyrikin. Hukum-
hukum yang terdapat dalam ayat-ayat ini dimaksudkan 
untuk realitas objektif itu dan kaum musyrikin yang 
dimaksudkan di sini juga kaum musyrikin di jazirah 
Arab. Akan tetapi apabila terjadi kondisi yang sama maka 
hukumnya satu, yaitu memerangi merkea jika mereka 
bersikap memusuhi.268

Dengan demikian sebagai clousing setatement, 
perlu ditegaskan di sini: Pertama, Kategorisasi dar-al-
Islam dan dar al-harb hanya ada dalam keadaan perang 
antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam. 
Untuk kontek sekarang yang lebih tepat adalah tawaran 
para toritis fiqh siyasyah yang merupakan konsep 
alternatif. Yakni konsep dar as-shulh, wilayah gencatan 

267  Syyid Qutub, Tafsir Fi Zhilal al- Qur’an, dar al-Syuruq, t.tp, jilid 3, h.1634

268  Ibid 
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atau perjanjian damai yang tidak lagi memandang 
perang (jihad) sebagai satu-satunya cara untuk keluar 
dari sengketa politik.269 

Kedua, Warga non muslim memiliki hak kewarga 
negaraan sama dengan warga muslim. Sedangkan 
orang musyrik dari wilayah manapun meskipun dia 
memusuhi Islam apabila meletakkan senjata dan 
minta perlindungan, maka wajib bagi kaum muslimin 
memberinya perlindungan. Karena dalam prakteknya 
pada generasi-generasi awal pemerintahan Islam, secara 
jelas menunjukan bahwa non muslim adalah warga 
negara yang mempunyai hak kewarga negaraan seperti 
halnya yang dimiliki oleh kaum muslimin. 

Ketiga, Istilah dar al-harb atau dar al-kufr dan 
dar al-Islam bukanlah hukum tekstual yang diambil 
dari nash melainkan satu ijtihad yang berakhir masanya 
dengan berakhirnya kondisi yang mengharuskan adanya 
ijtihad ini, khususnya dengan masuknya semua negara 
ke dalam kesepakatan internasional melalui perserikatan 
bangsa-bangsa. Dengan demikian tidak ada faktor 
yang mengaharuskan adanya pembagian dunia interen 
di dar al-Islam dan dar al-kufr. Keempat, Islam 
menghormati perjanjian yang diadakan oleh negara-
negara Islam dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). Oleh karena itu kesepakatan internasional yang 
dituangkan dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
merupakan komitmen bersama yang diperintahkan 
oleh Islam untuk ditaati. Pembagian dunia menjadi dua 
adalah upaya ijtihad ulama terdahulu ketika mereka 

269  Azyumardi Azra, Pergolakan Pemikiran Islam, Paramadina, Jakarta, cet 1,1996, h.131
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dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi pada masa 
mereka itu adalah perang yang terjadi antara kaum 
muslimin dan musyrikin sebagi dua kubu meiliter yang 
saling bermusuhan. Sedangkan di masa sekarang tidak 
terdapat kubu militer yang berbeda khusus bagi kaum 
muslimin dan kubu militer khusus yang memerangi 
Islam dan kaum Muslimin, melainkan seluruh dunia 
Islam telah masuk ke dalam piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa yang mengaharuskan hidup bersama 
secara damai antara negara-negara di dunia. Hidup 
bersama secara damai ini telah di perintahkan oleh 
Islam sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah 
:7 dan al-Isra: 34.270 

Kelima, meskipun negara-negara Eropa memberi 
jaminan keamanan bagi kaum muslimin, tidak dapat 
dibenarka dan tidak ada alasan bagi ulama untuk 
memberi fatwa bahwa negara-negara Eropa itu dar al-
Islam, atau mengkategorikan negara-negara Islam yang 
tidak menerapkan undang-undang Islam dalam hudud 
atau muamlah, kedalam dar al-kufr. Oleh sebab itu Ibn 
Taimiyah mengemukakan bahwa negara-negara seperti 
itu tidak dikategorikan dar al- Islam dan tidak pula dar 
al- Kufr, melainkan ia masuk kedalam kategori ketiga 
dimana orang Muslim mendapatkan perlakuan sesuai 
dengan yang menjadi haknya dan orang yang berada 
diluar syari’ah Islam mendapat perlakuan sesuai yang 
menjadi haknya.271

270  Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan, Sistim Politik Islam, Pustaka al- Kautsar, Jakarta, 
1995, h. 275

271  Ibn Taimiyah, Majmu al- Fatwa, juz 29,h.241
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